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başg©~t~ır<dl ü 

Iİ.lmanlar sivil halkı bombalı· 
l/or,· Norveç kıtaları Elverum 
rnıntakasında rical ettiler 

liı 1:kd~a.. 15 (Radyo, saat 18) - Norveçe lngi .. 
l'tibı 1 di~rı ıhraç olunduğunu §İmdiye kadar tah .. B Yorduk. 
ç~ çık~ jnc!_a. ise, İngiliz askerlerinin Norve
ltoşt ... rı dı!'1 ~e Norveç ordusunun yardımına 
't e:V~ katı bı~ tekilde bildirilmi§tir. Bir iki sa
~~ ;1 n~tredılen resmi tebliğe göre, İngiliz 
~tl-.. e erı Norveçin birçok noktalarında karaya 

C\11\I§tır. 

'Öl'l~cİ- ~!Jr~t~e, bahriye nazırı Çörçilin nutkunda 
hakirnd~ı gıbı, Norveç sahillerinde kuvvetlerimiz 
teirrafl~ ve ~r!llın Norveç kralına gönderdiği 
Rtce re. ' İ~gılız • Norveç tredyunyonunun dün 
dedil dyo ıle ne§ralunan beyannamesinde vaa-

B en Yardım yerine getirilmi§tİr. 
t\irrıı ~,~Y!l~namede Norveçlilere hitaben ez .. 
tllitti~ ngılız askeri yardımınıza geliyor,, denil· 

::r!~~ lt> (A· A·) - Amirallik makamı ile harbiye nezaretinin 
ınuı,,ltıif nıUşterek bir tebliğde, tnııib kuvvetlerinin uimdi Norve

noktalannda karaya çtb:nl6Man bildirilmektedir· 
• ~ * 

)lo ~"is ıs (A 
kı tv~'t.e' eon · A· > - Aııkerl m:ı.h!ellcrde beyan edildiğine göre 
~~YeUnl !' 15aat zarfında cereyan eden harekAt bir gün evvel-
0'1 Cc itin iki ı,ıhafauı. etmektedir. YcnJ sevlrlllceYıt yollan ele ge. 
it~ Odal\ rnernıcı!'8™ a:asmd~ muharebeler yn.pılmrustadır. Almanlar 
\·e 1 Olduğu kad ctln içıne dogz:ı muvasala yollnn uzunluğunca milin
~; il lleftrberıı:~f~, ilerlcmcge çnlışnınktadır. Bundnn maksat Nor-

l ~ikan diğ b .. çleşU.rmek ve Norveç'in ga.rb llmanlarmdn ka-
~ er Alınan mUfreıeleriyle temasa geçmektir. 

dtlti O?'\re~ lil e k ö 
b~ «'~itler gi1:ı' :riller, yollann teltıld noktalan vo göl ilzerln-
Vttı:Uretıe ıseferb':z.~~el ~~ noktalnnru mUdn!aa etmektedirler. 
i:_-· l'iyJe ""-.. ·-m 8 'L.~- e al edilmektedir. Norvc,. havrı. kuv ~. l) uu....,., :u!mın urudy~f da- "' • 
lı-.:ı, &ha Diındid N ....,mana taarruz etmeğe bnşlnmı§
~ ·"I?'. l:>l'Q en orvec; pilotlan Uc; Alınan tayyaresi dilşUrmUa-
~i.lt e~ı:. ~~deki Norve~ destroyeri de bir Alınan vaptırunu 

batıl'nu§~. a at bu vapur, Norv~in l:'a.ı'b aahilinda kendi ken.-

" .. ~~enger h ~ -ı:• boınbnrd &'\'a m~ıunnnı lngnJz tayyareleri tarafıncWı 11çnn. 
ıııs, ektedir. Bu ;a:d!JJB.!et keYf}yetbıJn ehenııplyett tebarQs ettl. 
~ı':!''\llc>ı lılit ıi&: ~ öonl'f Norvec'in ev ınlı!ılııı hlva 

eagı iıımt~ =u~ Almanlartiı Siıııe Ya-

~~ 2lka°""~. 

Holanda 
Örfi idareyi 
genişletiyor 

Amsterdam, 15 .(A-A.) - 13 ıtl· 
sanda teşmiline karar verilen örfi 
idare Kronik, Drenthe, Z\•erijssel 
ve Lirnburg, Zeeland eyaletleri a· 
razisi ile Brabant eyaletinin ara· 
zisinin büyü.1.c bir kısmında tatbik 
edilecektir. 

HOLANDA lNGlLTERE, 
FRANSA ve ALMANYAYI 

PROTESTO ETit 
Londra 15 (Radyo, saat 18) -

Holanda müdafaa tedbirleri al
makta devam ediyor. Bwmnia be
raber, bitarafltğrm muhafazaya 
karar vermis .bulunmaktadır. Bu 
maksatla, arazisi üzerinden tayya· 
re uçtuğu için Londra, Paris ve 
Berline protesto göndermi~tir. 

ikltsat komisyonu 
Bugün valinin reisliğin

de bir toplantı yaptı 
Vilayetimiz dahilindeki biltlln 

ikt.ısadt işleri tetkik ve 18.zun,gelen 
tedbirleri alacak olan komisyon 
bugün vali ve belediye r eisi Liitfi 
Kırdarm reisliğinde mmtaka tica
ret mildilrlilğtlnde toplanm~tır· Bu 
günkil toplantıda et meselesi Uze
f!ndo tekmr görüşUlmU§ ve bu 
yolda yapılım tet.klklerin neticesi 
tetkik olunm~tur- Aynca Uzcrıe. 
rinde fiat yüksekliği olan bazı 
maddeler hakkında da tetkikat 
yapıl:na.u kararla§mIŞbr· 

K'omisyon her halta muntazam 
foplantılar yaparak piyasanın nor 
fı1Jf.und.e. ®yanımı temlıı ede .. 

Alman lstJlllsın:ı 

&esslT..CC IDUta\"U 

eden D:uılm:ırka... 

Alnuuı yıldırmı Jn· 
tnıannm öncWerl, 

Ropenhagm Lruıge- k 
Un\·e buhıırmdnn 

geçiyorlar. 

Ellerinde deınir 
stoku bulunanlar 

Ticaret müdürlüğüne 
300 beyanname verildi 

Demir s toklan için lv'yannamc 
verme mıiddeti bu akşam bitmiş
tir. 

Şehrimizde ticaret müC:ürlüğü
ne 300 kişi müracaat ederek be'. 
yanname vermiştir. Fakat bu 
mrktar az görülmektedir. Tica. 
ret müdürlüğü 24 saat içinde bu 
beyannameleri Ticaret Vekaleti
ne gönderecek ve ondan s onra 
vekaletten gelecek direktiflere 
göre her tarafta sıla bir kontrole 
baJlaııacaktıt. 

Kopenlı:ı~ı,ıar, bir coknk b:ıem

da J crlcı:cıı A 1 ıın 11 rn .ıııdi ai· 
I~ kıtabruu scsslzce se~ rcdl
torw. 

u va a 
ine de "işıkli 
d .. .. ülü or 
Belgrad, 15 (Hususi} - "Pravda,, gazel:c!>İ· 

nin yazdığına göre, Belgraddaki siyasi mahfiller 
Yugoslav hükUmetinde değişiklik yapılarak kuv
vetli bir milli birlik kabinesi kurulmasına taraf
tardır. Yeni hükumette radikal partisi de dahil 
olmak üzere, Yugoslavyanın bütün siyasi fırka
ları mevki alacaktır. 

Mect 6aliisleı-: 
~1-~ ,,_, - - -

enizt 
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• zz çuluğu De 

18 mcı esrm sonuna doğnı harp 1 t~mil olunur ve top ~ctlan 
gemileri ancak ağızdan dolma yu_ bunları basit ms.nivelı'ilnr \•ıunta • 
VIU'lak mermi atan toplarla mU- sile idare edebilirler. Bu bassa.a 
cehhcı bulunuyorlardı· Bu toplar cihıulıtr, ayni kolaylıkla gc.ıni.nln 
altı kilogram nt;rırlığmda bir mer- sdla.ntısmdan :ve hareket halinde 
mlyi azam! (2000) metreye kadar bulunmMIDdan dolayı Ulzumlu CÖ. 
atmakla beraber ancak 4-00 _ 500 rlllecek seri ve ant değfşikUklert 

metrelik bir saha dahilinde mlles. de kolayca tl mln ettiklerinden L 

Bir olabiliyorlardı. Bugi.in ise bU· ~ esnamnda mUmkUn olan isa
yUk harp gemllerlnln toplan 900 betllllk temin edilmiı olur· 
kilognı.ma varan gUJlelerl (40) ,Deniz toplamım diğer bir huau
bin metrelik bir m~eye n.tabll. siyeU de uzak mesafelerde ufuk 
mcktedirler. Top atl§lıırmda bu arkasında bulunan bir hedefe a. 
neticeyi ala.bilmek için mermiye teş açmak icap ettiği za.man, top. 
asgarl saniyede 900 metrelik bir lann başında bulunnnlnrm hedefi 
iptidai ellrat temin etmek icap e. ~6rmeden nlşsn almak mecburiye
der kJ bu da saatte 324 kflomcL tinde bulunuşlandır. 
re kateden bir tayynrenln sUra.tl- Kara toplan için bu vaziyet bil
ne muadildir. Bunun için denlz yllk bir mUşkUI teviit etmoz. Çok 
topçuluğt 'lda en evvel nıızan iti- umk mesafelere atı3 yapmak için 
bam alınacak nokta iptidai sUrn.. kullanılan bir nevi dilrbin vaarta.. 
Un !walığıdır. ){ara toplan. u. elle ve zaviyeler teııbit odlllp he.. 
zun mcntllll olunca daha uzak snplar yapılmak suretlle tam nişan 
mesafelere atı!j yapabilirlerse de, almak fmklinı bulunur Fakat de -
iptida! sUratlerl gemi toplarında- nlzde bu vekilde hesaplar yapabil. 
kilerden ender olarak fndadır. mek için istinat noktaları yoktur, 

Bunun da ııebebl ka.r_n.dnk.1 he- ve bilhassa geminin ve hedefin 
deflerin snbit oluşu ve binnetlee müteharrik bulunmMı her hangi 
merminin çizdiği mUnhaninln tu.. '°lıl' hesap yapılma.ımu tmkanm 
la ehemmiyeti bulunmayı3ıdır. Hal. kılar. Ufkun ar1 umda bulunan 
bukJ dem hedeflerl azami 11Urat- bir hedefi gijrobilmek için, topla • 
le yer değiştirdiklerlnd n mermi- rm bulunduğu yerden çolı: daha 
nJn hedefe mUmkUn olduğu ka. geniş bir ufuk snhnsma malik bu • 
dar evvel varm&Sl içln yUksok lunan direklerin en O!t JnsunJan
hava tabakalarmm değişik rti1- na çikmak lktlza eder. 
g!r sUratlerlnJn temrlerlle, d~- Oradan tek bir gôzcU veya ni
ma.n gemJsinln heeap edilen ıeyir şancı belki o esnada ayni ı;ekilde 
sllratlnde yn.pılacak hatelann ber- ken~lne ateo etmeğe hamlanan 
taraf edilmesi icap eder. d.ı;man gem!sinl ve )'nhtıt onun 

Yani kara toplanncla ağır mer.. on fuıt mmmı yanl dlreklertm 
mlleri ll.%amf derecede yükseklere glkür. Ve bunun Uzerlno (zeh!rU 
göndrrip çizeceği mUnhaniden tam gazlnnn girmemesi için her taraf1 
bir istif de temin etmeğc ~~L kı palı buluuıuı) zırhlı kulelerin 
lırken, gemi toplarında ateşin topçulan hedefi hiç g6rmeden, 
mUmkUn olduğu kadar direkt sırt yuka.ndllld nişancmm tallmab 
(dUz) olm,unuı. çal~ılır. &zerine atee açarlar. Direk U.tUn.. 

Bu iki nevi top a.rasmcWd fark deki nişancı Ue t&retlerdekl topçu
yalnız bu değildir. Kara toplan lamı irtlbatlarmı. yubndakl nı
a;ı.b t ve mUtoharrik olnbllirlerse şancmm dllısman geırıh!fne doğru 
de atış esıuu!mda dalma sabit bir tuttuğu dOrbinfn ~n ufak hare
plA.tıorm üzerinde bulunÜrlar· He..I kellerini bile tesbit eden ve zırhlı 
buki denb: toplumda bu plAtform kı·leler içinde bulunan elektrikle 
ela:criyctle hareket hıı.llndedlr, ya- ~llyen kadra.nlnr temin eder. Top. 
n1 ge:ni ekseriyetle seyir halinde- larm hareketleri de aynl kndran. 
dlr ve yahut denizin dnlgalıı.n ge.. tar Uurlnde ba.cıkn fbrclerlo gös -
miyl kıpırdatır. İJ}te gemi touln- terlldiğlndtn bu ibreler Ustllı!te bu. 
nnnı sabit bir istlnatgAbt olma- lunduğu anda tam olarak hedefe 
mnııına rağmen hedefe ~ ala- nişan almıruş olduğu anlqrhr ve 
bilmek ve tam isabetli bir atıo ateş edilir. 
yapabilmek f!;in birçok çar lore 
başvurmak icap edeı". 

(Burada hedefe nişan almaktan 
zlynde, "hedefe isabet ettirecek 
eeltflde ~an almak,, ıstılahmı 
kullnnmak icap eder. ÇUnkU top_ 
la hakikaten tam h~ef üzerine 
ıı.i3an almmış olsa bile birçok se
beplerden dolayr Iubct lmktuu 
h!lırl 'Olmaz.) 

Geminin hareket etmesine nığ
men atışlarda isabeti temin etmek 
için bulunan ~ eg(ine çare. tam a
tış esnnsında topun istenilen mu.. 
nyyen bir istikamette ve ~lukta 
sabit kı:ı.lmn.smr temin etmek oL 
muştur. Buna imkM bulunmamr.e 
olMydı bu mtlth~ ııllAhrn kıymeti 
azalacak ve mermller, geminin a
tış ınra.smdnkl vulyetlne göre, 
hedefin k!h bir taratma k!h Bt,e 
tarn.fma. dilşmll3 olacaktı. Bir ge
ınlyo 30 kilometre gibl bir mesa.. 
fedcn i!abetll blr a~ yapmak L 
çin ayarlamada ne kadar bllyUk 
bir dikkat ve IUnaya ]Uzum oldu
ğu g5zönllnde tutuhııu, topun 
greminln m1ltemadt ııurette haro
ket halinde bulUJUnMmdan kendL 
sini ne derece va?'e!te kılması L 
r:ıl' ettiğini nnla.mnk gilç olmaz. 

Modem harp ~emllerinde bll
vük çıırıtaki top!ar umumiyetle 
zırhlı kuleler içinde ve üçlU ve 
dört.Hl olmak llzere yer!~tirllmiş 
bulunurlar. Nlşs.n nlma.k l~ icap 
tden hareket, elektrik ve huıin.r 
kuvvetlle i?liJ~ v.e çok h8!!21M 

nıanewa kablllyettnl hm olan 
motaner ft.BrluDe hoPSf'ne btrdf'n 

* • * 
Şimdiye kadar bllyük "8Ptakf 

toPlardıın bahsettik· Fakat aAnrl 
(10) bin tonluk her gemide, ken.. 
dl ayarlarmda.kl gemilerle muha • 
rebe etmek iı;in kullanılan bu ne
vi tonlardan mna.da. dllnlznltı ge
mllerlnden ve havn taarruzların_ 
dan korunmak için orta ve kUçOk 
"anta toplar .da nrdrr. Her gemL 
nin h~r cins ve her bovda dllımıa
•ıı vardrr: Deniz füıtfindc, deniz nl
tmda ve havada. Bnnltırm h~I 
ne karşı icap eden sll!hla kendi -
.ını rrıll~ı:ıraa etmek mccburivetin
dedlr. Bu toplamı he03i kudret. 
rn..?nzil, a~ suratı ve nisan !la.ha. 
~r mtknnmdan blrblrlerindAn fark_ 
ltdrrlar. Dakikada. ancak iki defa 
'lteş ede.bl1cn bOvilk c:aptakl ton_ 
lıırr tsvvare!Pre karşı kullanmıık 
'c:ln l!akulf hlr vaziyet,(> v.etlrme~P 
<'ıı.l1111mek lilr:umsuzdur. Faknt cok 
~er1 atış yanan tayyare dl\fi top
lımnm muhakkak surette her el -
'ı.Ptı:> ııtP f'tmelerl :o:anırldlr. 

Tornlto (halk dillle torpil) Atan 
gemllerln ayni zrunanda birkaç 
cenheden g11mive taarruz etmeleri 
mümkiln olduğuna göre, da.ha on. 
lar tornito atış M.hıı.sma ~ 
evvel mutaarn:ı:lar mukabele p.t_ 
mek f<:in J?'eminln hn tarafında. 
k~ft kudrt't ve c:anta toplar bulun
dunnak fkUz.." eder. 

Bilvllk gemiler in~ malt· 
t bfiyilk er.1'U! ton ~alarmı 

temJn etmektir. J!'aka.t bu remilerf 
kendllerlndt>n ktıc:Uk olan r.mne. 
rln tilıırrm:1umdıuı muı.m lnJmü 

ingilizler Norveçe 
~sker ihraç ettiler 

(Baıtarafı J inci aayfada) \ dir. Kral ve veliaht toplantıya ir 
Lond10, 15 ı1 ( A·.4.) - Hava tirak etmişlerdir. 

nezaretinin 14 nisan tarihli ak~ Mill1 müdafaa nazın hava mil· 
tebliği: daf aası, tahliye, seferberlik ve ia,e 

Son yirmi dört saat zarfında In· vaziyetleri hakkında izahat vermi~ 
giliz bava kuvvetleri şimal deni· tir. 
zınde ve .Norveç sahil.erinde faali- Bohusposten ismindeki İngiliz 
yetlerine devam etmişlerdir. gazetesi dün saat 14 te Moosde bir 

13 nisanda fecir vakti Stavan· muharebe cereyan ettiğini yazmak 
ger hava meydanı, al~tan uçan tadır. Norveçliler ricat etmişler 
tan-arelerimiz tarafından yeniden ve köprüyü berhava etmek vazife-
.lOmbardunan edilrniştir. sile geride üç kişi bırakmı~ardır. 

Hangarlar ve meydanda bulunan Almanlar Kornsjoeye geldikleri 
birçok tayyareler düşen bombalar zaman hudut istasyonunda bir ~k 
ıa hasara uğramıştır. Alman hava Norveçli mülteciler görülmüştür. 
Jafi toplan mukabele etmiş be de Almanlar bilAhare östvoldda ta
mgiliz tayyareleri yollarına devam ha~şüt eden Nornç kıtaatının ta· 
ederek Halsf jorda tekrar taarruz arruzundan korkarak Kornsjoeden 
etmişler ve körfezde bulunan deııll Haldene çekilmişlerdir. 
tayyarelerini mitralyöz ateşi altına NORVEÇlN ŞARK MINTAKA· 
almı~ardır. Burada bulunan düş-- LARINDA KITLIK 
man mitralyöz me,·kii susturul- Stokholm, 15 (A.A.) - Dün 
muştur. akşamdanberi Skames mıntakasıır 
8AT1RILAN ALMAN .NAKLl· da §lddetli muharebeler cereyan 

\'E VAPURLARI etmektedir· Almanlar, Mjösenin 
Londra, 15 (A.A.} - lngili.ı cenubunda.ki mıntakaya kadar 

tahtelbahirlerinin iki Alman nak· cepheyi uzaltmı~lardır. 
liye vapurunu daha batırdıklan· İsveç telgraf ajansının muhabl· 
amirallik makamı tarafından r~ ri bu sabah saat ikide Eidsvoldun 
men bildirilmektedir. Bundan haf· işgal edildiğini bildirmektedir. 
ka bir dü~ nakliye kafilesine Sosyal Demokraten gaıetesinin 

. Skajerakda taarruz edilmiş ve atı· muhabiri, Alınan krtalanrun 
lan torpillerden dördü hedefe isa· Kornsjoe hudut istasyonunu i~al 
bet 'etmiştir. ettikten ronra tekrar Haldene çe-
Diğer cihetten diln Bergende ln kildiklerini bildirmektedir. Alma.n* 

giliz donanmasına mensup 15 tay ların bu mmtakada faaliyette bulu 
yare Alman nakliye vapurlarına nan Norveç kıtalannın baskmma 
taarruz etmi,lerdir· Hedefe bazı uğramaktan korktuklan tahmin 
isabetler kaydedilmiştir. Bu arada edilmektedir. 
iki Alman nakliye vapuru batınl- Stokholm Tindingen gazetesinin 
auş ve mitralyöz ateşi altına alı- muhabirine göre Norveçin eark 
nan bir Alman tayyaresi de alev- mıntakalarında kıtlık baş göster
ter içinde duşmüştür. Bir 1ngiliı miştir. 
tayyaresi üssüne dönmemiştir. ELVERUM MINTAKASINDA 
FRANSIZ CUMHURRElSlNlN Stokholm, ıs ( A.A.) - lsveç 

KRAL HAAKONA MESAJI gazetelerinin bildirdiğine göre El· 
~Ptnis ıs (A.A.) - Fransa verum mıntakasında bulunan Nor-

cumh~isi' Lebrun tarafından veç kıtalan ricat etmişlerdir. Nor
Norveç kralı Haakona §U mesajı veç ku"'":et}erinin. kı.smr k~~lisi Vor 
gönderilmiştir. ma nehrını geçnu~tır. Emın adde-

''Norveç Almanyanın bütün mil dilen mevzilerde tahkimat yapmak 
letlerin miltttfikan itirazlarını cel tadır· 
beden bir taarruzuna uğramıştır. Non·eçte Gneisnau zırhhsının 
Astı memleketinizin bir tek hamle batırıldığı ve içinde 1500 kişinin 
ile müstevliye kaı:şı durmasını te- bulunduğu teyit edilmektedir. 
min eden bUyilk cesaretinizin ben KOPENHAGDA DlNl A.YtN 
de bıraktığı intiba ile gerek kendi Amsterdam, 15 (A.A.) - Ko-
namına, gerekse Fransız milleti penhagdan bildiriliyor: 
namına sempati ve takdir hislerimi Dün Kopenhagda 9 nisanda Al· 
ifadt etmek isterim. Norveç Fran- man kıtaatına ka~ı harp ederken 
:13J1ın müttefikleriyle tamamiyle maktul düşmüş olan Danimarka 
mutabık olarak bütün sahalarda askerlerinin istirahat ruhları için 
ve elindeki bQtQn vasıtalarla mu· mutantan bir dini Ayin yapılmır 
zafferen tam ve müessir bir surette tır. 
hakkı ve hürriyete bağlı olan istik Maktul askerler, Kopenhag~a 
l!li temin edecıe~inden emin olabi· ve Odenseede fevkalMe merasım· 
lir le defnedilmiştir. Kral ve kraliçe 

.,. NORVEÇ HUKOMETI ile nazırlar, çelenkler göndermi~-
TOPLANDI lerdir. 

Htlsifll:i, ı5 ( A·A.) - Radyo, ALMA..~ GAZETELERi HlTLE-
Norveç hükfunetinin Norveçte RlN CESERETlNI 9VUYOR 
bk yerde toplandığını bildinnekte- Alman hududu, l:> (A.A.). -

için daha kflçUk çapta toplarla da 
mUcehhe2 buJıınmalan icap eder. 
B ı &uretle gemlnln heyeti umumL 
yesi sablh ve kerull kendine hare
ket eden bUyUk bir demir ve ç8llk 
kale manr.araamı arzeder- Bu ka • 
•eterdeki bUtUn cihazlann vazifem 
de yalnız ateş, a~ daima alet 
etmektir. 

••• 
Dcnlz toplarmm hayatı umumi .. 

vetıe kt.~dır. BOyUk c;aph bir top 
'\:ıamf >ilz atıştan ııonra kullanıl .. 
maz bir hale gelir, daha doğru.su 
l:ıastatanır ve ''can,, landınlmMI 
'r.in tam bir tedaviye ihtiyaç gıs&. 
terir 

Mermilerin yukartd.a ba.hsetUği
ınb ilk süratlerlne göre, lkl yüz 
ldloya kadu pntlnyıeı madde ile 
<iolJurulması iktiza eder. Bu su. 
retle ba surat ııtrrdruı saatte 850 
't1lometrelik bir iptidai sUrato vn
irnlD\1' olur. 

Hasıl olan ytlbck hararet ve 
'tuvvP.tli hızyik (ııantimotre mu
rabbaı başma 3000 kilogram) ve 
'Tlertıılnln çılgnıca seyri esnasmda 
+on namlusunda husule getirdiği 
o:lolld temıuı bunun c:abuk ~"tpran
'Tlastnı intaç eder. Her atıuta nuı.. 
dondt'"IJ ehemmiyetli bir mikdar 
.,,,.rml Ue beraber kopup gider. 

Almanyada bulunan müşahıtler 
Berlin matbuatının Alman donan· 
masınm destrorer filosunun üçte 
birini kaybettiğini itiraf etnieğe 
henüz cesaret edemediğini be~-an 
etmektedirler. 

Alman gazeteleri Hitlerin cesa· 
retinden OOhse devam etmekte ve 
mumaileyhin bir yıldırım hareke
tiyle müttefiklerden evvel davran
dığını ve lngiliz filosunu ağır bir 
hezimete uğrattığını yazmaktadır
lar· 

Bununla beraber Alman resmt 
tebliğinde Narvikdeki lngiliz hare 
kO.tmdan bahsedilmekte fakat bu· 
radaki lngiliz ve Alman zayiatı 
hakkında hiçbir tahmin~ bulunul 
mamaktadır. 

Diğer cihetten lngilterenin de
nizde hezimete u~adığından bah· 
seden Alman radyosu ''İngiliz de
niz kuvvetinin yenilmezliği harbin 
acı hakikati karşısında bir ha}-al 
mahiyeti aldığını ve Almanyarun 
de~il Ingilterenin kendi limanla· 
nna dönmek mecburiyetinde kal· 
drğını söylemektedir. 

Müşahitler netice olarak Alman 
propaganda sen;sinin muzaffer 
"yıldırım deniz harbi,, blöfünü a
zami haddine götürerek bazı mü· 
fessirlerin "Alınan deniz kudreti· 
nin yıkılacağına bir al!met., telfilc 
ki ettikleri Narvik hezimetini sak· 
lamağa çalı,tığını beyan etmekte
dirler. 

KUKLA HOKOMETlN 
OTORİTESİ YOK 

Gueteler, Noı:veçfn milstevlile- Loadra. 15 (RadJ"O) - Kral S.-
re ka.r§I gösterdiği §İddetli muka· &kon Norveç, milletine hitaben clUJl 
vcmet hakkında tefsirlerde bulun- bir beyann.aıne netrotın.it, ~· 
makta ve m~ hüktlmetin icraa· lann Norveç sivil halkmı tıuıalP 
tıru tasvip eylmnektedir. ca bombardıman etmekte olduğuJ'.ıJ 

Siyasi müşahitler Kisling bükQ· bildirerek, beyannableslnl ıu ı~.~~ 
metinin hi'bir otoritesi olmadığı· de bitlrmiotir· "Allah NorveçJJJc" 
nı ve birçok müşkülAtla karşılan· konaun.,, 
dığını kaydeylemektcdirler. AMlRAL ŞER'lN BATIRILPl· 

ALMANLAR DA NORVEÇE GI TAHAKKUK EDiYOR. 
ASKER ÇIKARMIŞLAR Londra 15 (Radyo saat 18) _,,. 

Berlin, 15 (Radyo) - Alman Dün olduğu gibi gece de hava ktl~ 
başkumandanlığından tebliğ edil· vetlerimiz Norveç üıerinde Atın~ 
miştir: kuvvetlerine kat"§I muvaffakiyetlda 

Alınan ordusu dün cenubt Nor- harekatta bulunmu3 ve bu ~"'
veçte yeni kuvvetlerini ve birçok 15 tayyaremlz Sergen Qzertnu
mühimmat ç.ıkarnuştır. Alman kuvvetlerini bombard.ı. 

Narnk limanında diln hiçbir man etmiştir· Bir nakliye geflllSl 
hadise olma.-ıuş, şehirde sfikQnet batmlmıştu. ıı. 
ve intizam hilküm sürmüştür. In- Deniza!tı kuvvetlerimiz de bı.ı 
gili.z donanması dün Narvik vt hassa Skajerakda bQyük faali~ 
d:ğer Norveç limanlarına asker çı· göstermektedir. Bugün ~1~· 
karmağa teşebbüs etmiş,.~ de mu· sonra neşredilen amirallik teblı~ıı 
vaffak olamanuştrr. de tahtelbahirlerimiz tarafındJlfl 

Norveç müdafaa kuvvetleri dün Almanların na1:.llye gemilerine rt' 
Norveç - Isveç hududunda Alman f.Jcat eden torpidolardan 4 onf111 
kıtalariyle çarpışmış, birçok zayi· batmldığı bildirilmektedir. 
at vererek, Isveçe iltica etmiştir. Diğer taraftan, 4 'Admiral ~·· 
lsveçt.eki askerl makamlar toprak· cep kruvazerünü batıran fng~I• 
tanna iltica eden Norveç askerle- \ tahtelbahirinin Sperfi~ olduğu iJlt' 
rint derhal tevkif etmişlerdir. olunmuştur. 

Garp cephesınde j General Vevgand 
harekat · Suriyeye döndü 

Jki Alman tayyaresi 1 Paris 15 (Hususi) - par!~ 
d .... ··ıd·' gelerek başvekil Reyno ile gö~W' 
uşuru U Fransız yakın şark ordulan ba?.9. 

Parla, 15 (A·A·) - Lllle'de in- mandanı general Veygand P3J'l 
tipr etmekte olan ''Eeho du nord" ten Suriyeye hareket etml~tir;_./ 
p.zeteal yazıyor: 

ı ı Nisan tarihinde iki Alman 
tayyarem, Laon mmtaka.smda tah
rip edilmi§tir· 

Bu tayyarelerden biri, tayyare 
da!il toplnrm ilk atışını mUteak.lb 
dllşmllştllr· lc;:inde bulunanlardan 
biri para.ı,UUe attam11 ise de yere 
konduğu sırada telef olmu~tur· Di
ler iki k~l de telet olmU§tur. Ya. 
ralt pilot esir edilmiştir. 

İkinci Alman tayyar~i. alevler 
Jı;lnde d~mtış, içindeki. dört kJıp 
61mllştUr. 

Amsterdam, 15 (A·A·) - Bir 
İngilh tayyaresi, dUn 6ğleden aon
ra Almnn nrnzfsinde wkua gelen 
bir muhnrt>beyi mUteakib hudud ya 
kınında Kıi.in Balberlch'de dlevler 
lçlnde yere düşmU3tUr • 

Türk - ısviçre 
Ticaret müzakerelerine 

bugün ba§landı 
bdçre Ue yeni bir ticaret an.. 

~masr yapmak Uzere bugün mu. 
zakerelare b3.1Jlanm?Şlır· MUzakere
ler Merkez Banka.smda yapılmak
tadır· Bu ay ıııonuna kadar bltlrlle. 
cek ve yeni anlasmanm maymtan 
itibaren tatblkma ~lıınacnktır· 

Diğer taraftan • Yunanlstanla 
yapılan yeni ticaret anln§ma81 
resmi gazeteyle neşredllmlg ve bu 
gtln allkadıırlara tebliğ olunm113-
tur. 

ışpeşt- BeşıktaŞ 
Y nrın Taksim atadınd" 

kar§ılaııyor 
Şehrimizde bulunan Ktşpet ~; 

kımı aon mlLsa..baka.smı yaruı ıP"., 
18,30 da Taksim ıtadmda Beeik~i 
la yapaeakbr- Galatasaraya ğı 
yenilen ve Fenerbahçeyi 1-0 ııııt , 
IQb eden KlşpeŞt karşuımda te~ 
bul Uk pmpiyonu BetiktatW~;. 
ne netice alacağı merakla Dl" 

lenmektedlr. __..,/ 

OGLE GAZETELERi 
NELER Dl YOR? 

Akşam: 
''Dikkatler,, sütumında, ~i~ 

insanJann altına hücum ettı1'~ 
ve hu uğurda canlarını fedaY~~ 
dar gittikleri hatırlatılarak şı 11· 
aynı savletin demire karşı )'aP 
dığı tebarüz ettirilmektedir. 

Son Posta: 
Bursan Cahit, "E:r.cll ~ 

ba~lıklı fıkrasında şöyle di}·o_~:ı...v 
''insanlık dünyası muh~fO' 

bir buhran geçiriyor. Mont.eski·.,. 
lann, Volterlerin modası ~1• 
denilen insani f ikirlcri bUd eti 
Mark!!lann vesairelerin akidel 1'11 
dllriyaya aşılanmak istendi aırıJ ~ 

B U R ~ar tutouyor vesselam. 1"~iji ug n omanyaya ancak insanlara saadet get~ 

k 
. . müddetçe faziletli kahir ve Jletl' 

pamu gönderıldı ~~"':ı~ ~ta~:~:=~ de )' 

BugUn Romanyaya 122 bin lir&- Haber' de : eri~ 
tık pamuk g~nde~tJ.r. Bu pa- Hasan Kumçayı müttefilddef. 
muklar hWrlımeUn huBU.!!l mllaaa· Norveç sahillerinde ve~~~ 
desile lhraç olunmll§tur. zinde kazandıktan muvaffaklY~:N 

Amerikaya 12 bin liralık av de. bilyük bir zafer olduğunu ka~ 
risi, lt.alyaya nıQhlm miktarda to- rek Almanyanın, ne kadar ~.~111' 
rik, 50 blıı kilo fasulye ve balda., li olursa olsun cihana ta1taıc;ı~ 
Fransaya 260 bin kilo faımlye, Mı· edemiyeceğini bu işin ağırl~ nıilıet 
lllıl fıstık, lngiltereye fındık, Yu- da 90 milyonluk bir Atman .~ 
goslavyaya, Yunanistana balık de olsa ezilec.eğini tebarüt ettı 
gönderilmiştir. tedir. -' 

~----------~------ p ""'"._._,z.ı.x.ı..47-.~\..LNL.!W-

Bu ~l>ranma. top ı;apmm aıal • 
mnslle mllhim derecede ay.alır ve 
(120) milimetrelik (on ikilik) bir 
top işe yaramaz bir hale gelinceye 
kadar bfrbç hln ahş yapmış olur. 

BUyllk çaptaki toplarm hayıı.tla
nnın kısa olmama..<v için, manev • 
ralarda, topa d&ha u r.a.rar veren 
m.&hdtıt derecede '8-r:f edilmı. mer 
mllerle ah§ yapılmak •e tam at:n,. 
lan haldkt bir muharebeye t.altlı: 

etmek Met olm121tar. 

lsveç • Norveç. hududu, 15 (A. BURHAN BURÇAK' fi. 
A.) - "Havas,. sefe~berl~ bütün l .,ti' 
memlekette normal bir eekilde de- Mytllı Wr IUaa De ~Bmlze nakJeWif bu J"Oman. M\'ell 
vam etmektedir. Norveç ıatalan· lel'I ti. tçten sa~ 

nm karada ve müttefiklerin deniı-1 p k k da HABER . 1 ,18 
~~d~~~~ ~%1a:::!f. _e __ ~~----.-_ ~iıl!J~~~~ 
t«lir. ~\J.Y .. LA .. V.L.t.ııWJL.J~ Nü.Jeelen: Mea&9 ... 

... . . 
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No.81 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 
Aalbı o kadar bozuktu ki, onu 

herhangi bir haptan, bir şuruptan 
ziyade mükemmel bir uyku ya

Kız güldil. Doğan da onun gtı
lilşiine baktı: ftfflmm Gen·ş mikyasta Alman kuvvet-

~"*fllUae . leri Danimarkada toplandı 
~~:::.'.'"'?.:; Şiddetle mukavemete karar veren İsveç 
~~ kaı;~=~=

1

~~a
0

::=:ı~ hükOmeti müdafaa tedbirleri ah yor 
Jtı • 8-b.ta DıUb&dll bonoeu hakkında· 
llab~kat CitUkçe genl§lemektedlr. 
cı111ııaı ltların uk1 mallye vcklll .A b
lly 1k Relıdadan IOllra §İmdild m&· 
tu ' \rekUı Fuat Ağralmm da imzası. 
tı,.lakut ettlkıen anla§ılmıatır. Şlm
tt kadar Yaplla.n tetkiklerin vcrdl· 
~Y• göre, ıeookenln Ziraat 
200 ~ d&n çekUğt paraıım yekQnu 
• lirayı bulmU§tur. 

r~ll&n 1cıaruın1n lstınyedekJ 
te \re baVUziarmdıı tam1r edilmek 
~ ~ Bursa vııpuru bu sabah yan. 

bo tehııkeat geçlrmiştir. 
~ta. olan vnpurun, tahta 
~ eaJd boyalan kıu:mı:r· 
\ıo~ıı <>Cağından çıkıuı alevler 
'let tutuatunnua ve birdenbirt 
ktıru •trata lfrayet etmtoUr. Eski ve 
lıla.:a 01ıııı tahtalar pek çabuk yan. 
Jetbı,y. ~lndığındzı.n ameleler hemen 
bır ~ttnı~e haber vermIDler ve 
'te.ıf lan da fabrtkadak! vesa!Ue 

kıııa ~dllnnete bn§la~dır. 
töııcı~t lllu bir calı§ma ile atq 

Briiksd, 15 (A· A·) - Kopen- ı aafede bulunduktan haber veril· 
hagda bulunan ecnebi mtlşahitler mektedir. 
9 nisandanbcri Danlmarkaya yığı. F1N ve tSVEQ oONOLLttu:B.l 
lan Alman kuvvetlerln!n yakında Lou~a, 16 (A.A.) - StQkholmdaD 
lsveçe taarruz edecP.klerlnden e- blldlrWyor: 
mindirler. Umumi kattii&t İsv~in Norveç ordusu ırk&mharb1yul ı.. 
şiddetle muknvemct edeceği mer- veç ve Fln cöUUUWerinln Norveç 
kezindedir- cepheaine seldikle.rlıı1 blldlrmekledir. 

Londra, 15 - lsveç hUkQmetJ NorYeg donınmymm erkADıharbi· 
memleketin müdafaasına alt ted. Y• heyeU de Uç Alman tayyarul.nln 
birleri arttırmaktadır- DUn Stok- dUşllrtlldllğüDU ve lçtııde bulwıanl&
holm şehrinden ~mıı. kadar top- rm ellir edildifinl hııber vermektedir. 
tar geçın~tır. SOVYETLEBL'l B1B TEH.ZlBt 

Goteborgun tahliyesi devam et- Moekova, U (A.A.) - Tu ajanıa 
mektedir. Resmi binalar kum çu. bUdlrlyor: 
vnllıırilc ı;evrilme!ttcdir> Otomobil- İngflla •'Deyll Telf'l"&f Allı! Uor
ler tayyare meydanlarının et.·a- nlns Post., gazetealyle Litvanyanm 
fmda hazır bulunuyorlnr· "Lietuvoa AJdu .. sazıteal Alman 

Dlln lsveı; Uzerfn::IP. uçar.. iki Al- kıtalanzım, •akW• Uwımankda bu· 
man tayyaresi 1sv~ hava batar- lunurken oradan N&l"Ytke nakledildi· 
yalan tarafından tsvec; toprnkln. tt h&kkmd& bawıer nearetıntoıerdlr. 
nna dilşUrülmtlşlcrdir· Bu tayyare- Tas ajansı, bunların hiçbir surette 
!erde bulunanlardıı.n Uç k1şl tevkü hıı.kikato muvafık olmndığmı ve tah· 
edilml§t[r. Alman matb..ıntı 1sveçe rlkkA.r mablyette bulunduğunu bildir 
ka11ı şiddetli hUcucr.ılannda devam mcğe mezundur. 
etmektedir· 

ITALYAN 
DONANMASI 

Bugün ilkbahar 
manevralarına 

başhyor 
Roma, 14 (A.A.) - Hariciye 

nazın Kont Ciyanonun gazetesı 
olan Telegraf'ın başmuharriri 
Aııaaldo bugiln İtalyan kuvvetle · 
rine radyoda bir hitabede bulun
mu,tur. 

Ansal do demiştir ki: 
Geçen haftanın hfidiselerinden 

ıonra hiç bir Avrupa devleti harp 
ten ayn kalamaz. Bu, en uzak ol. 
duklannı zannedenler üzerinde 
bile her an pathyabilecek müthiş 
bir harptir. Vatanımızın aonuna 
kadar harp haricinde kaJabilcce. 
ğini zanneden her İtalyan hata e· 
der, hayale kapılır. 

tıştırabilirdi. Hizmetçisini çağır
dı: 

- BenJ rahatsız etmeyin, uyu.. 
yacağun. 

* • * 
Doğan, bir.ız aonra kapağı aç· 

tı ve bir hamlede bahçenin içine 
daldı, demin hizmetçi kızın do
kunduğu yere elini uzattı. Kapı 
derhal açıldı ve Doğan hiç tered. 
dilt etmeden daldı. Kapı yine ka. 
panmıştı. Durdu, etraf mı dinledi: 
önilnde bir kapı daha vardı. A • 
nahtar deliğine gözilnil dayayın
ca bir kiler olduğunu anladı. Gil. 
zel hizmetçi kız da hafüçe bir 
§411'kı söyliyerek eşyayı dUzelti
yordu. 
Doğan kapıyı bir göz kapayıp 

açma içinde açtı ve birdenbire 
odanın tam ortasına 11çradı. Hiz· 
metçi kız bağıracak oldu, fakat 
Doğan, onu yakalamıt ve ağzını 
tıkamııtı. Kızın gözleri dehşetle 
yerinden fırlamıştı, Doğanı tanı· 
mıştı, Doğan gülUyordu: 

- Bu ne kadar güzel gillilf 
böyle.. Hay allah müstahakkını 
vermesin yaramaz.. Senden bir 
ricada bulunsam, kabul eder mi.. 
sin?. 

- B uyurun!. 
- Evvela şu dudaklannı ver, 

sonra da bir parça yiyecek bir 

~~· 1 
Genç kız, gözlerin! kısa, du. 

daklannı uzattı ve Doğanın kol· 
lan arasına atıldı. Uzun, bir ku• 
caklama içinde o buselere m~ 
bele etti. 

- Beni affedin .dedi· ben de 
fena bir kız değilim. 
Doğan onu tekrar 8ptil: 
- Affettim, affettim, Evvell 

niyetim bozuktu, intikamımı ala• 
caktım ama, seni daha yakından 
görUnce, vazgeçtim .. 

Genç ku, Doğanın kollan a.ı 
raıından sıynldı. Çocukça bir h~ 
yccan ve Urperme içindeydi. Şar 
lan pşkın dolaplara, şişelere, et. 
rafa bakıyordu: 

- Evet, ben sebep oldum. Sizi 
ben aç bıraktım. Allahım beni aen 
nasıl affedeceksin? 

Evvcll bir §i§O prap indir~ 
aoınra bir jambon, bir parça daha 
aöğü~. biraz iyi peynir çıkardı. 

- Haydi, çabuk 1. 

klon ebUmıoUr. Vapurun bazı 
'etıneı "- kıunara kapılan ve tahta 1S\' AN HAZIBLIGI 

Harp Norveçte patladı, harp 
ltalyada da patlıyabilir. Bundan 
blr ay evvel çok uzak addedilecek 
olan bu ihtimal belki de çok ya • 
kın ve hattft zannedebileceğiniz . 

8toklıoJm. H (A.A.) - Ncn-veo par den de daha vnktndrr. 

- Şilpheaiz tanıdın. Şu bir ge. 
~lik !şıkın.. Beni fare gibi delik. 
te ölei:ek aandın, ama, aldandın. 
İşte bak, yine ppasağlam karım· 
da duruyorum. Ne o, neye titri~ 
yorsun? Korkma canım, ben fena 
bir genç değilim. Yalnız: sana 
şunu söyliyeyim ki, sana hiçbir 
fenalık yapmamış, merdliğini, a.. 
sal etini tecrübe etmediğin b • r in
sanı. bir genci, §ti &ar;ıy kadınlan 
gibi feci bir şekilde öldilrmek 
doğru değildir. Sen saraylı değil· 

Doğanın, da\•ete aldın§ ettllf 
yoktu. O zaten yemeğe bile bag
lıımı~tı. Genç kızın gözlerinde 
emsalsiz bir harar~t ve sevgi ya· 
myordu. Pi§tnnn.lığının aamlmi 
oldttf:'Una bi~ şüphe edilemezdi. 

Birdenbire doğruldu: 
•ne e:t kıameıı YILl1ml§tır. 

btıtç Vlet dcıntryoııı.nnnı bu acnekl 
llra f:;. ceı:eıı &cnekiııdeıı 2,100 ()(!. 
oıal'lllt 0 la.rak t3 milyon 320 bı.n lire 
tnıın tespit edllml§Ur. Demtryolla· 
~~ ıcı '12uıııtığu gitukı:e tazıaıaotığm
' ar. memur ve mtıstahdem kad· 

l!u u reni§letmeğo karar vermioUr. 
~Un 61~1 D7• rnernur almnca.l>tır. Bu 
~oı ırı 11 hareket, l 84 u cer ve 66 m 

enıuru olllCllk•·-
'oıtcıı "-• 

~\la .. rntıkapıcıa bir birahanede snıuı 
ı.. •cncaı y 
"111, hıık4z.e apıı:ıakta olan komlser Ze 
hl'• \rerıı .... : •den Çolak Hayri adli· 
~~~ ve aeklzınct aallye mo.b 
,la;e tevkif olunmuştur. Eski a
ttte uara klUıyam, mahkemede haka
ld~ dıgını hatta. dayak yedlıwftı 

ederek Udat b .... 
?tu% lt ı:ıı aa §h1Ucr1 ı:aatcr 
ltıılll.t§br. Ulıakcme bı:.§kn. güne brrı:ı.-· ~ Jıtı del'iat .l..ınertka flrmaIAn köpek bıı.-
IUnıı:ıll§ıa nlınaJt için mUracantta bu· 
t~Utıkat r ve buııuıı üzerine yapılan 
tlııcıo Pc:ctlcc&lııcıe hnıır kör!czi ı. 
t4\cat çog-aıan bu balıklardan lh· 

lu~'~:abllcce~ anlqıltnI§tır. 
f~ ço~ ltn rfcz i~lndc k opek b;ı.Iı~'l 
fı.l'lazıtı.~ ıııtır ve b\.l1ların kolayca 
• ~ cıerı luı.bildlr, 

<levıı.ııı 1§ 11.daıntann.m eeyaba.llcri 

b~if°r· 
"'~ Avropa lrenıerUc de Bal· 
l:tİUUar, ne böyıa ikl yolcu gelmiştir 
t~Yorlar YllPacaklaruu söylemek l&-
• . 

au lla.bab 
htYfııdo b tıııat ıo.so da Beyler-
l'ı>Jc öinı11ş~u~enç kız kuyuyn dUşe
lt l3eyı,rb 
ltıbıerın eyinde 'turan B'llıkbane 

~İl' llrkaa~e~ Osmanu:. lm:ı Sabl~a 
~tU &çl)[ <>Cile bnbı:edo dolııştrker 
~ Yettş kuYllya dU~mUa, etraf. 1'§ına.stna enı~rin ve itfaiyenin çn
l:aJt cesecıı~cn znvn'lı kızm an
tııll§t.ur. ~ tıkannak kabil ol-

\' 

Pnrls, 15 (A· A·) - İ)i maln
mat almakta olan mahnfilln kat•• 
ti rnuıg .t çh· 

11-12 n i nazil r tru-a.fm 
dan yı:.pılııc!\.k bir taarnıu lntiz 
etm'ştlr. Nazi taraftan olan mub 
telif teşekkllller, mrmleketln mu
kavemetlnt tesirsiz brr:ıkaıak tçin 
birçok haynti noktalan cltı geçlr
meğe hnzırlnnryorlardr· Fakat za
bıta, lcab eden tedbirleri vaktinde 
alınış ve tahrlkfi.tçılarm plA.nlnrmı 
suyıı. d~llrmU tUr. 

1sv ı: b:ı.,.cwekll1, bu ayın on Dd 
sindeki nutkunda: 

"Ecnebi bir devlet hesahme 
çnl•P'ınakla maznun Almanlan glt 
zönilnde tutmalıyız,, diyerek bu 
bareMta. t e lmih etmf<-tfr. 

NORVEÇ KRAL1NI 
OLDORME.K iSTiYORLAR 

Londrn, 15 (A.A.) - Norveç 
hükfimeti, İnt!iJtere hlilntmetine 
Alman tayyarelerine Norveç Kra
lına bilcum etmeleri için emir 
verilmi~ olduğunun muhakkak bu 
lunduğunu, zira Alman tayyare. 
!erinin Norveç hükümd.ırının 
ı;itmiş olduğu bUtün yerleri biri· 
birini müteakip boobardıman et. 
miş oldukl.,nnı bildirmiştir Alrr.ar 
tavyarelerinin bu guretlc hareket 
etmelerine sebep, Norveç Kralı.. 
nın O lotlaki Alımın sefirile şa11. 
sen miiznkerelerde bulunmaktn"" 
h 1tina etmesidir. 
ALMAN KTALARI tSVEÇ 

HUDUDUNDA 
Stok.'ıolm. ıs (A.A.) - Oslo 

dan T ro.,.d".-rrn 'a AI:nı.n tol:vire 
kıt l~rı ı.ı:ön~eriH'ği Norveç tcb 
li ğinde bildirilmektedir. Norveç 
hudud•1n'11n nlııı 'ln r.ıalia:ı~ta gö
re, l~all1e:ıC:c bulunan Alman 
müfrezeleri Komisjol hudut ka. 
rakolunu i:;~al ederek gUmrük 
dairesini e!e geçirmışlerdir. 

Norveç kı talanrun !sveç budu. 
duna virmi Yilometreli~ bir me· 

Vııa oığattan gelen h b ı 
~Yet lllUlhaknt d n ~r ('ro gl5re son tıldedll %Clzele nctie~lnde 
~ ~tır. Zel ın a.n 6 

koy taman' en harap olmu~ 15 k8y de kısmen 
111.ralatidıı:';-. ~::e nuntnkasmdn dört kişinin öldüctı ve 14 ki<:inln do 
~ '"t)• nn~ılrnıtıur. b • 

tı.11.ıı ı._ • 14 (A.A.) - D:ırbo~az ~-
111iı.'-~l'l§nuuııyıo Kars ., ve -=Mkam~tnn gelen ke.r suyu-
-~ eumr altında k ç::,"I ;::mı~ ve aehirde 400 den fnıla ev ve 

""""'en l'Ikılını§tır. n mtı} · Bunlardan 12 ev tamamen ve 15 de 
1 OUkk~ 
ı~tadır ı.ru: 150 

al t.anıamen, diğerleri kımıeıı su altında bu 
~ ıa. · ca zayiat yoktur. On kadar ha , bo.ı;..1_ • 

t\']A rıı.Iar lesblt edilmektedir E el Y'\an 61.&Uüu:tur> 
k - 1' ta.!ıuye dl · vv ce alman haberler Ba.yesinde 
ıı-tı~lını§tır e Dt~le e:ıba.hn kadar tombazlıırla. su IQinde kalan aileler 
1211!. ı:l:IJ ~·er.ı .dol ger eular Karem içinde bulun:ı.n Kordereyi de ta§D"· 

t:: ... a.ı ktgıneıı Ylkı~uo, chrardıı.kf. ev ve dUkkAnlardan UçU trunamen ve 
. ,1!r, m11 ve 134 P.41'Ç& ev ''e dükkan da su altmda. ~ 

lnmcntcmı re1a1 Hamtıronun dUn ak· Roma, 14 ( ) - İtalyan fi 
~am tın cç tıa..-m btrltğinde a6yllye~ 

1 
tosunun U b r manrvrnlnnnz in ki alçak ve h.,. n o c '·sm ... - D r, ın:s• :ı srnptan getire. 

gı nu uk tehir edilm ~Ur. Bu tehlrlD l5 ni&anda b ~lanacağı aöy en 
Eeb b1 b1ldlrlmerııektedlr. mektedir. 

Bak, şi:ndi a z 1 il'" ğım. 
İ§tc ıana bir t .. crübe d t. 

yi..., • Pre"" esln a. n~ t, 
oe;. m ur • . Bi-

n d ru yilrı..dtl. Do n 

Norveçte harp devam ediyor 
Ve elıni çekti Kıta ya.kl •tı, 

t c ba' tı. Bu h' t i kıl';, 
h akikaten çok cana yakın, hem de 
sa! vcı masum görünen bir kızdı. 

I ndı: 
- Sana itlmat ~iyorum. Pa· 

kat bana bir oyun daha oynıya. 
cak olursan, sa.na haber vereyim 
ki, bu saray, benim adamlarım 
tarafından basılacak ve yakıla
caktır. Ve her§Cy, Dukaya haber 
verilecek ir. Prensesin biltiln kir. 
ll çamCl§ırları meydana çıkarıla· 
e:ıktır. 

.. :awwws .... - ~ z.s?FT?s tuwa .. - Bu güzel çehre ile, bu ba.. 
kışlarla, bu küçücük ellerle sen 
nasıl yaptın bu işi? Yazık değil 
mi, Allahtnn korkmuyonıun yav
rum?. Kaldı ki kollarımda geçir· 
eliğin tntlı dakijtalar vnr .. Vicda.. 

Amira 
torpillendi nın titremedi mi?. 

Kız, birdenbire ağlamağa bq. 
Iamı§tı: 

- Ben yapmadım .. Açacaktım 
ama, korktum. Prensesten kork
tum. Onun namusunu kurtarmak 

Genç ku, bu tazlerln karııaın. 
da yaralanmıı, inclnmit gibi 
durdu: , 

Simdiye kadar Alman· için bunu işledim. 
- Haydi, ağlama 1. Şunu bll 

ki, ben dünyanın en iyi, en nhHik· 
lı genciyim. GUlUyorsun değil 
mi, tuhaf §ey.. Ağlamakla gUl
mek ikisi birdenbire sana ne ka. 
dar da yakışıyor 1. Deni hırsız 
zanne:tme sakın 1. Bak, ıu par
maklarımdaki yilzilklcre bak, se· 

- Haklısmıs -dedi. §Uphenlzde 
hakkımı; var, çilnkil ben size fe
nalık etmi~tim. Maamarih ister. 
senJz gitmiyeyim. Hazreti 1aa 
namına yemin ederim, uzaklarda 
kalan biçare annemin namına ye
min ederim, bundan sonra ben· 
de yalnız muhabbet, yalnız doğ· 
ruluk göreceksinis. 

!arın 26 nakliye 
• • gem ısı 

~dra, 15 (a. a.) - Spn.r-ı 
fiş isnıindo bir ingiliz tahtcl. 
bahiri alman ceb zırhlısı A. 
ırJral Şere muvaffakiyetle ta· 
e.rruz etmJşUr. 7..zrhlıya bir ka~ 
tC\rpil isabet ettiği kuvvetle 
tahmin edilmektedir • 
Tnıant ismindeld Ingil'z tah- I 

telbnlılri de g eçen salı gUnU bir 
Alman kruvazörünü torpille. 
miştir. Bu ln·uvaz3rUn Knr:s
ruhe olduğu zannC'dilmclttcdir. 

Londra, 15 (a. a.) - J<arlsru. 
henin torpillendiği evvelce bil 
dirilmişti. Almanlar da bunu itL 
raf etrni131erdir. lngilizler tara. 
rafından batınlan Alman naldı. 
ye, iaşe ve cephane gemileri 
şunlardır: 

Paso ismindeki petrol gemisi 
3911 tonluk Posidomia petrol 

gemim, 2593 tonluk Ogust Leo. 
nord vapuru, 2309 tonluk Kre
ta. vnpuru, 5261 tonluk Rio.dö. 
Janeyro vnpuru, 3102 tonluk l · 
onia vapuru. 2593 tonluk Anta.. 
res vapuru, 321 tonluk Mursund 
vapuru, 4000 tonluk htiviycU 
tc!:blt edilemeyen bir vapur. 
Diğer cihetten söylendiğine 

göre Kattcgat ismindeki pct.. 
rol gemisi Skajernkda Norveı:. 
liler tarafından batırılmıştır 
Bundan bn§ka irtlmleri tesbit & 

dilemeye'l iki Alman vapuru dn... 
ha batırılmış ve kafile halinde 
se~Tede.ı dört vnpur da torpil 
isabot etmiştir. 8544 tonluk Als.. 
ter n.puru uıptcdilmi~, Fries. 
Jand, Nordland ve Blankensberg 
isimlerindeki alman balıkçı ge
mileri de bir ingiliz limanına ge.. 
tiri.lnıl§tir. Bu listeye geçen çar. 
şnmba gtinU Narvik açıklarında 
batırıla.ıa cephane yfilclil altı va. 
pur ile Roenfels ismindeki va
puru dii illıve etmek lı\zımdır. 

Londra, 15 (a. a.) - Ska.je.. 
rak lsmlnde 6044 tonluk bir al .. 
maa peh'ol :vapuru bit ~ 

batırlldı 
nin Prensesin de var mı bu neanekruvazcrUn Un dur emrini dinle. 

mcmiç ve kendi k endini batır ler~~? ~ayri ihtiyari Doğanın el. 
mı§.tır. !erini tutmus, yfuliklere baktyor-

Bir Noıveç destroyerinin taaı du. Sonra b~smı kaldırdı, Dt-ğa
ruzuna uğrayan Maine ismlnd.! nın yüzüne b;ktı. Gözlerini, çeh. 
7624 t onluk bir alınan vapuru resini, dudakl:ırını, ince bıyıkla. 
da lcendi k endini batırmıştır. rmı, omuzuna dökülen saçlarını 

Londra, 15 (ıı. a.) - Hardy tetkik etti. 
torpıdo muhnbinın 10 nisan _Fakat siz kimsiniz?. 
tru'ilıınde Narvik açıklarında. ı ı t ' · - Ben 1 •• Ben ... ş e ıtuzum, 
vukua gelC"n muharebede vcrmis bunu sorma, çilnkU cevap veremi· 
oldugu zayiatın resmi listesi. yeccğim. Uzaklardan gelen bir 

di~O zabit ile 14 nefer telef ot şövalye.. Yalnız , yilıüme bak, 

- İnandım ve size bir daha 
inanmamak için hiç bir fCyden 
korkmuyorum. 

Glizcıl hizmetçi kız, biru son.. 
ra, yaldızlı iki bardakla silralıi 
içinde bir şarap getirdi ve: 

- Korkmayın ..dedi- evveU 
ben içecc~m.. 

D >J:!r. h:~ durm:ıdan önlindtki 
yiyecekleri temizliyor, kadehleri 
yuvarlıyordu .• 

- Bu açlık ta çok fena ~f· 
Znlim kı1=, beni öldlirmeğe değil, 
açlığa bile rr.ahkftm etmekliğin 
kafi gclecekrni§.. Snnld içimde 
bir orduluk insan acıkmıt gibi· 

fena insanlara benziyor muyum 
muŞtur. hl ? (Devamı nr) 

3 zabit ile 6 nefer nğır su ~--Ç·----··-------------------. 
yim. 

rette yaralıdır. r-. 
2 kişi kayıbdır, ihtimal bo. 

ğulmuşlardır. 
Hardynin dUşmanın f nik kuv 

vetlerin9 karşı hücum ctmeğe 
karar vermiş olan kumand'\111 Eşeğimi öpünüz Arap saçı gibi!. 
Bnv.Varburton, ölüler arasında. Bir köylü kızı eşeğini kaçınr. Bir ziyafette, sofraya kon..ıın 
dır. Yakalamak için k~arken önUne ke§keğin yağını kendi önUne 

Hnrdy karaya oturmuştur. bir erkek çıkar. akıtmak isteyen kadı: 
Londra, 15 (a. a.) - lsi ma _Aman kızını der galiba köye - Biz istikamet ehliyiz, Her 

lfuna.t almakta olan mahafiJ ı;diyorsun. Benim orada kızım i§i böyle bıçak gibi keserlz. 
almanla.un Glaskov tipinde bir var. Gel seni onun niyetine öpe- Tekerlemesile kaşığı sahana 
ingiliz kruvnzörUntin bu ayın yim. Sen de busemi kmma iade sokar ve bir yol açıp yağı kendi 
dokuzunda Şctland adalan ~i. edersin. tabağına akıtır. Ev sahibi bu aç 
malinde bir alınan tahtelbahıri Köylü kın, yüzsüz zamparayı gözliilüğ ii hazmedemiyerek be-
tarafmcan batırılmış olduğu ım. clile iter~k şu cevabı verir: men keşkek sahanını kanıtınr ve 
retinlJe iddialarının asılsız oldıı ö .. d 1. k b 1 ı •u tı.kerl~meyı· '""'vurur: - num e n eşe ene en eve :r "' •• .... ğunu beyan etmektedirler. köye gidecek.. Onu öperseniz bu- _ Bazı işler var ki arap saçı 

Bu mnbafil, alman kumand" • h'b' dah b k g"ıbi karma,.an•ık olur, şu keşke-
! 1 senız scı. ı ıne . a ça u vanr. v 

heyeiır.in bu gibi iddialru a n · ğin yağı gibi her tarafa bulapı. 
man filosunun Narvikte uğra Oyle itJe peki o vakit bilmem ki ne derslnlu 
mış olduğu fclr.kcU C'rtbast et. - Garson! Bu şarap tortulu. Doğru söz 
uıcğe ç:alı§ruakta olduğu muta Başkasını etir. • d 
leru:ını Eerdetrocktedirler. _ Hayır efendim şarap tortulu Bir avukat yazıhanesın e: 

Londra, 15 (a. a.) - Heuıh :leğil. Bardak kirli. - Bay avukat! Kı:ınmdan ay-
tccyyüd etmeyen bir habere gö _ Yal .. OY. le ise peki. rılmak istiyorum. Beni aldattı. 

k - Emin misin? 
re Baltık denizine mayn ayarı Suale cevap - Nasıl emin olmam. Bizzat tayya.r€.lc.", mUttefiklerin İ.l\ yyn , 
releridir. Müttefik tayyarelerin - Olur ~y değilsin. Ne za~ aşıkım varl diye kendi ıtiraf etti 
bu ameliyeyi icra etmek lçın senden şapka ve rop almanı ıs- ve ben de tahkikatlm neticesi dot 
çok ağır mayn yilkilnU hamil ol tesem hep aynı cevabı veriyorsun. ru söylediğini anladım. 
dukla.n halde çok uzun bir me. - Karıcığım. Sen de hep ayni - Madem ki doğru ıı8ylemlf.. 
saf e takib etmiş oldu klan ehem l.:ş~eyı~·~i;;s~te;;m~i~yaor-m~uııılsaiıuıııin•. _____ o_h.al•d•e•E•izım'•a•l•d•atma-•m•ılig• .. __ _.. 
mlycUe kaydedilmektedir. 
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Führerin vekilharcı, Her Ka· 
ncnbcrg, her ziyafet nihayetinde 
pcçc-,clerin eksildiğini ve misafir. 
lerin bunlıırı hatıra olarak e;ötür
dilklerini tıöyledi. 

Yemek sonun@, Hitler, benim 
masamda oturan me;}ıur bir ope· 
ra mug nnir.inın karısı Bayan 
Manovardo'nun önünde hürmetle 
ifil eli. 

Dayan Mnnovardı:. ~ğ kolunda 
altın bir bilezik t:l~ır. Bilezikte 
clm:tıtan ynpılını§ bir sı;astika i· 
preti vardır. 

Ayru masada Vili Friçle karı· 
sı da bulunuyorlardı. Hitler 
ll"asamıza oturdu ve b\ .. e güldü
tüci.ı fıkrr.ltr nnlattı. 

Hitler bize ;unu ftordu: 
- S~z bu ::eki köpeğin hika 

yooil'i bili yer mas unuz? Anlatn
ca5ım Jıik~ye köpeklerin de man_ 
tık sahi · o!dul:lnnnı isbat eder." 

HikAyeyi hepimiz biliyorduk; 
nezaketen dinlemek JMcburiye· 
tine kat11.ndık. 

Hiı:ler geceleri çalışmaktan 
ho;bnır; ge1ve geç vakte kadar 
.. ciltJaıuruf' insanlarla görü~mek-
ten s:evkalır. , 

Bertin, Münih Ber§tesgadende 
yapılr.n bütün bu toplantılar §el· 
!ağa k:ırl r sürerdi. toplaJıtıyı ya.. 
nda bırakıp ~tmeğc kimse cesa· 
J"et edemezdi. 

Bir glln genç bir kı% artistle 
sıvr!">maya te!lebbüs ettik; Hitler 
bizı .. estiycre kadar takip etti ve 
''- citmiyorsunuz, değil mi? 
dedi. 

Bu sunl sualden ziyade, emlre 

Yaf.11.11: 

Aynı gün ak§am Uzerl Narket, 
Releston'u görmeğe geldi. Reles· 
ton onun ya Granston, yahut ta 
"Karagölge'' den bir haber geti· 
receğini umuyordu. Fakat Nar. 
ket te her ikisinden de herhangi 
bir haber yoktu. 

Sii~P~N~K Vaziyette hiç bir değişiklik ol
madığına göre, Narket yine eski 

________ _. bir mevzuua döndü: 

elan biri, bu mevzu üzerinde gö. 
rüşmek üzere benimle temasa 
geçmişti. 

Ufa stüdyolarında beni gördü
ğü zaman Alman pasap:ırtuna 

sahip olmamı tavsiye etmiş ve 
ben de buna kaçamaklı bir cevap 
vermekle iktifa etmiştim. Yaka· 
mı bırakmadı. 

'' -Siı: ~l:nancayı. ana lısam. 
nrz gibi konu§uyorsunuz. Şöhre
tinizi Almanya ftayesinde kazan. 
dmır. Alman halkı tarafından 
tanınryorsunur; iyice dü§ünüp 
ta§ınınız ve kararınızı veriniz.'' 

Birkaç halta sonrıı.. aynı na· 
karotı ısrarla tekrarları:ı~tı. Benim 
t~bbüse geçmediğimi p,ördük· 
lcri zaman Nazi kültür komiseri 
olan Herr Hinkcl nufuzunu üze
rimde kullanmağa te~ebbüs etti. 

Hinkelle görü~tüf'ümüz zaman 
mevzu üs.era kamplarına intikal 
etmi§ti. Çekoslovakyanın i§galin. 
denberi sayısız: Çeklerin bu kamp· 
larn sevk olurunu~ olduklarım 
ıöyJcdi. 

Bu acaba bir tehdit miydi? 
Almanyadan ııvı~k planlarını 
o günden itibaren kurmağa başla
dım. Kaçmak ilzereydim ki harp 
patlak verdi. Hududu geçmek 
için Alman pasaportuna ihtiya
cım vardı. Halbuki Alınan pasa· 
portunu reddetmi~ bulunuyor. 
dum. 

Müttefiklere iltihak etmek is· 
tiyordıım ve bu yüzden Çek mil
liyetçiliğini muhafaza etmek la· 
zım geliyordu. 

- Her halde, ''8 x" in Fol. 
)ingslinin nezdinde olduğunu bi· 
risi öğrenmiş olacak ... Bu adam 
belki de Fredriktir. Fredrik hak· 
kında etraflı tetkikat yapacağım. 

- Fakat Fredrikin birşey bil
mesine imkan yoktur. Zira. Fol. 
lingsliye gittiğimiz zaman yanın· 
da ben vardım. Follingsli söyle· 
diklerini yalruz ben işittim. 

- Fakat onun bu işle her han· 
gi bir alakası olmadığını kat'iyen 
bilmem lazım. 

- Pekal§. öyleyse ... Bu basit 
bir iş. Git; kendisini gör. Fredrik 
bu akşam Narket Ley adında bir 
genıs kadınla Alpollo klübünde 
yemek yiyecek. 

''Apollo'' klübü Londranın en 
yeni gece klüplerinden biriydi. 

Narket bu klübün bir hususi
yetini, ancak oraya gittiği zaman 
gördü. Bir tarafta kocaman bir 
yemek salonu ve bu salona bağlı 
küçük küçük odalar vardı. 

Klübün müdavimleri, daha zi· 
yade bu küçük odalarda ba~ başa 
yemek yemeği tercih ediyorlardı. 

Market garson şeflerinden 
birine Fredrik Brilandr sordu. 
Şeften şefe, havadis küçük ye· 
mek odalarının sonuncusuna ka. 
dar gitti. 

Fredriğin oturduğu küçük ye. 
mek odasında birkaç masa vardı. 
Fredrik en köşedekinde bir sa· 
rışın genç kızla oturuyordu. 
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Bir casusluk ve zabıta roınanı 
Yazan: lt1 aksvel Gcant 

- Tabii, tabii ... Sözüme tama· 
men itimat edebilirsiniz:. 

Fredrik. esmer kadını nezaket. 
le ııel~mladr. Narket bu esnada 
arkasında bir !hışırtı i§itti. Dön. 
dü. Marta Ley geliyordu. 
Meşhur bir maliyecinin km o· 

lan Marta, Fredriğin Valcnsita 
ile konuştuğunu güzetleyip gör· 
müş olacak ki umumiyetle: 

- Görmek istediğiniz şahıs 
bu idi öyle mi? dedi ben gidiyo. 
rum. 
Fredriğin başka bir kadınla sıkı 

fıkı konuştuğunu görerek Marta 
kıskançlı~ından ve biraz da baka· 
ret görrnü~ olmasından hiddet· 
lenmiş ve §İmdi gitmeğe kalkı· 

yordu. 
Netekim bu sözü söyler söyle

mez tersyuz:u döndü ve kapıya 
doğru yürümeğe başladı. 

Fredrik onun ardından yetişe
rek: 

- Pardon Marta, diyordu. 
Bunda danlaeak bir~y yok. Es· 
ki bir tanıdığım ... Bir işi varmış. 
Benden tavassut istiyor kendisi· 
ne onu vaadettim. işte o kadar. 

- Teşekkür ederim fazla iza. 
hat istemiyorum. Bir t a k s ı 
çağırtırsamz: ~mnun olurum. 
İstemezseniz, ben kendim de bu. 
JJ::-um. 

- Fakat tiyatroya gidecek de
ğilmiydik. Biletleri almıştım. 

Çeviren: H. MUNiR 
kimse yoktu. İhtimal evde bulu. 
nan diğer kimseler de sokağa 
çıkmıştı. 

B:.ı vaziyet, Market"e Fredriğin 
kadını serbestçe aratmak için bir 
fırsat veriyordu. 

Derhal "gizli servis" e telefon 
etti. Az sonra iki otomobil dolusu 
"gizli servis" memuru Veylric'a 
doğru gidiyordu. 

Market Fredriğin evvela Lond· 
ra dışındaki evini yoklatacaktı. 
Aynı zamanda Londradaki apart· 
manrnın da önüne bir adam dik. 
mişti. 

Çaandley adını taşıyan bu mc· 
mura da şöyle talimat verdi: 

- içeriye girenlere ilişme. 
Belki de Fredrik zannile başkası. 
nr yakalamış olursun. Fakat dı· 
şarıya çıkanlar arasında Fredrik 
olduğunu tahmin ettiğin kimseyi 
alıkoy!. 

Market, Fredriği takip etme· 
diğine ve böyle hareket ettiğine 
daha memnundu. Halbuki hata 
ediyordu. Eğer takip etseydi onu, 
ecnebi sefaretlerden birinin gizli 
odasına girerken görecekti. 

* * * 
Saat sekizden az bir müddet 

sonra Sidney, Granstona yeniden 
yemek getirdi. 

Hugo Krilon, Fredriğin bu ak· 
şam geleceğini Valensitadan ha· 

lier almıt ve Granıt<ma tekr&f 
yemek verilmesi için emir .,er 
mişti. Bunun arkasından da oJld 
öldifrecek bir zehir sunacaklards-

Sidney, yemeği Granstonwı Ö' 
nüne koyduktan e.ora tekrar dı.. 
şan çıkmı~tI. 

Granston yemekten birkaç tak
ma aldı. Ayağa kalkıp kalkaınl' 
yacağım yoklamak üzere yerin· 
den oynadı. Esasen ikinci hatb'f 
tertibi, ona o kadar tesir ~ 
mişti. Bunıınla beraber o, be 
etmemek için aynı suretle bay~ 
görünmüş Sidney ve Krilonu a 
datmıştr. 

Yerinden kalktı. Bir iki send" 
ledi. Fakat az sonra eski ku~ 
tine vakın bir metanetle kendin' 
geldiğini hissediyordu. Yavat ya· 
vaş yürüdü. Müteharrik kar>:°' 
lam bulunduğu yere kadar gitö_;1 

Oradan kapıya doğru ilerleo>' 
Kapı kapalı ve kilitliydi. 

Tekrar karyolanın hizaısın' 
geldi. Buradan bir geçen bul~ 
ihtimali aklından geçiyordu. ~ıı 
varın bir kenarında görünen düi
meye basarak karyolayı yerinde" 
oyattı. Fakat o ağır madent. ~ 
yin birdenbire düşerek güriil~ 
yapmasından çekindiği için e~• 
tutarak yavaş yavaş indirecektı• 

Fakat aksiliğe bakınız ki ~pı 
yeniden açıldr. İçeriye Sidn;; 
girdi. Elinde kehribar rengi .. 
mayi görülüyordu. Bu ma?,il't 
Granstonu öldürmek için içırı~ 
cek zehir olduğu muhakkaktı
Fakat Sidney, Granstonun otut" 
duğu koltuğu bo~ görünce b~~ 
tinden donakaldı. Sonra kary"";-_ 
dan tarafa baktı. Granston ora~ 
hala karyolayı tutar vaziyet 
duruyordu. · 

Sidneyin bu gibi ~r.~ 
karşısında yapacağı tcY be1Ur;f 
Derhal tabancasını çıkarmak . 
mahpusu. eski vaziyetine ge~ 
mek... Netekim öyle yaptı 
Granstonun üzerine yürüdiL ) 
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enrl}"Ordu. 
Salona döndüğümüz nman 

dudaklarının 1amıldanı§mdan bed 
dua ettiğini herkes sezmişti. 

IBu karmakarışık bir işti. Nazi 
mcrr url.ırına rüşvet teklif etmek 
imk~nsızdı; kabul etmiyecekleri
ne emindim. 

Bana, sırf dostluk tezahürü o. 
Jarak ynrdrm etmiş olanları say· 
ma'k istemem; aksi takdirde gön
derilecekleri ~r üsera kamptan· 
dn'. 

Derken binanın başka bir ye
riden gelen ufak garsonlardan biri 
Fredriğin yanına gitti, bir şeyler 
söyledi. Fredrik genç kızdan mü· 
saade alarak ayağa kalktı ve iki 
yama bakmadan doğruca kok· 
teyl salonuna gitti. 

Narket bir kenara çekilmişti. 
Garsona: 

- Ben kendisile görüşürüm. 

- Hayır. Ben eve gidiyorum. 
Martayı alıkoymanın imkanı 1 

yoktu. Mantosunu giydiği gibi 
dışarıya çıktı. Fredrik bir taksı 
çağırdr. Kmn muhalefetine rağ
men içeriye kendisi de girdi. Bir
likte uzaklaştılar. 

Pratik bilğiJler 
ALMANY ADAN NASIL 

KAÇTIM! 

Bcrlln • Roma ekspresi kom· 
partımanmda oturur~n kalbim 
çarpıyordu. Geceyansıydr. Bir· 
kaç dakika ~onrıı .Brencr geçidini 
gcçe.rek ıtnlya hududuna girmi~ 
bulu. aca.lrtr~. Birkaç dakika son· 
ra ec:rbMtim .... 

Seyahatinıl gizli olarak yapr. 
yordıun. Naz:iler, italyaya, film 
eevın:!'"it gittiğimi zannediyor· 
IardL Yalnız: Berlinde bana yar. 
dım eden birkaç ahbabtm benim 
bir daha dönmemek üzere budu· 
du 11:eçeceğlmi biliyorlardı. Çek 
vatarum gesbtmi~ olanlarla mü. 
cad" o etmek için kaI'§ı tarafa il· 
tihak ediyordum. 

Gestaponun kulakları deliktir. 

Ukin mlihim bir mevkii olan 
bir polisle ahbaplrk peyda ettim 
ve hissiyatını tahlil t-tn:eğe 
ba§ladım. Nihayet bir gün, bana 
bir Alman pasaportu verdi. Çek 
ld.ğıtlarım yanımda mahfuzdu. 

Ufa film ıtildy0$undan iki ay· 
Irk bir "iııtirahat" mezuniyeti al. 
mak ı:or ıbir §CY olmadı. İki sene, 
hiç istirahat etmeden çalrşmı~tım 
ve bu benim hakkrmdr. 

Ba§ka bir memlekete sıcak bir 
iklime istirahat için gitm~me mü· 
ıaade eden bir Nazi doktorundan 
rapor aldım. 

Harice gitmem iç.in elimde kafi 
derecede vesaik mevcutken, teb
dilhavayı Almanya dahilinde ya· 
pa:bileceğimi 5Öylediler. Alman
yadan ayrılmama nezaketle m!ni 
oluyorlardı. 1 

(Devamı var) 

Şahsen tanıyorum. Delalctinize 
teşekkür ederim; diyerek onu ba
şından savdu ve sezdirmeksizin 
Frcdriği takip etti. 

Hakikatte Frcdriği tanımayor· 
du. Garsonun uzaktan bir işareti 
onun kim olduğunu kestirmeğe 
kafi gelmişti. Şimdi de tanı~ma· 
nın sırası geldi. 

Fredrik kokteyl salonunda es. 
mer bir kadınla buluştu. 

Narket bu esmer kadının Nina 
Valensita olduğunu tanıdı. Bu 
kadının ispanyada casusluk etti· 
ğini de bildiği için alakası şid· 
detle artmıştı. 

Fredrik bir masa başında es. 
mer kadınla kısa bir müddet ko
mıştuktan sonra ayrıldılar. 

Ayrılırken, kadının son söyle· 
diği sözleri Narket işitmişti. 

Kadın şöyle diyordu: 
- Demek oraya geleceksiniz 

ve beraberinizde ... 
Fredrik cevap verdi: 

Market, bu vaziyet kar§ısında 
Fredrikle tanışmadığına mem· 
nun olmu§ ve hatırına yep yeni 
bir fikir gelmi~ti. 
Fredrlği, bu tanınmış casus ka
dınla görmek, onun evini, "8 x" in 
bulnuması ihtimalile araştırmak 
için bir sebep te~l ediyordu. 

Fakat Market, evvela Marta· 
run evine telefon etmeği tercih 
etti. Market herşeyden önce şunu 
öğrenmek istiyordu: Marta ile 
çıkmış olan ihtilafta, davayı kim 
kazanmı§tı? Fredrik mi: Marta 
mı? 

Market. Fredriğin kazandığı. 
na ve onu tiyatroya götürdüğü. 
ne kaniydi. 

Evvela Martanrn evine telefon 
etti. Cevap alamadı. Tamam ... 
İşte tahmin ettiği gibi çıkmıştı. 
Yanılmış olmamak için az: sonra 
bir kere daha telefon et i. Yine 

ITT 

TEK BAŞINIZA· ..• 

Tek bnşınıza bir kamyon veya 
arabadan varil veya fıçı indirmek 
çok müşküldür. Resme dikkatle 
bakarsanız blr varili tek başınn:a 
nasıl kolaylıkla indirelıileccğinizi 
anlarsınız:. 

Ve ~rrnı kolay kolay kaçırmaz. 
Huiludu tam geçmek üzereyken 
bir:;r·kl.uı t vkif olunmu§tu. Bu. 
nu h trrladıkça içime fenalık gc· 
liyorou. Pa• portum kondüktö. 
rün elindeydi. Dakikalar geçtik·p------------•------------------••,-------ml!!I.------------~ 
ç yavaş yavaı sükUrıet !>duyor, ,... 
beni r..ıı..mz etmiycceklerini talı.. Hikaye 
min ediyordum. 

Mi. UR OLMANIN 
·n: LtK:ESl 

:hudut müfettifleri, kapıyı aç· 
mad..,. ko:np rtrmanımın önü~
den g.çtiler. Benim, Berlinde 
m çok eevilen bir artist olduğu. 
mu ıüphesl% ki biliyorlar dı. 
Dı~nda ytikıelen tıesler, tre

nin bueket etme t Uzere olduğu· 
n11 •nlatryordu. Demek tehlikeyi 
atlatuuı ım. .Birdenbire koridor
da iamlmin söylendiğini duydum: 

••- Herr Stepanek nerede? 
HClT Stepa~ck? ' 

••- İçeride, UçUncU kompartı· 
l!!fltıda." Kapt vuruldu. 

Etıerl:n tltı eme~~ b:ı~ladı. So. 
gukk&,.hlıfömı tal:mma.ğa çalı~ 
rak, "'gi~!.z'' dedim. 

Kapıyı vu.anı kartımda görün· 
cc bakik;ten so~k ter dökmeğc 
b~tml. Du bir Nazi hudut 
mub.afmy<lı. 
"- Herr Stepmck giz misi· 

iı'?" 
Baf!mı txöik mnk:ı.-nmda i~

~; Desim titriyordu. 
Hudut mu2u!ın de-fam etti: 
"- Sizi rahatıız ~ttiiim için 

Deni mazur gcrünüz. tmıı:alı bir 
~bi rica etlecc1rtim." 

MUddeti hayatımda imzamı o 
~co attıiım udu ı:cvkle atm.L 
~'Ildır. ım .. am oldukça titrek 
ibir .. elden çıkr:olıJtı \•.e muhdız 
ldınbUir nı dU~Ur.müttü? 

S:nirlerim•, ancak lt:üy;ıva rı;ir
diktHı ıonrn, h~ki::ı ol:ı.bil~m. 

ç nıüoYakyanın i§a-.Ji ü.Hıine 
tfrıfr'Jerfm f~a halde bca'ulmUJ" 
ttı. Zira, millivetim, bu v~ile ile, 
:Bedin re mt ~kamlarrnı alaka· 
dar etmeğc b:ışlaı:nı~tr. 

Go-i>elsin mesai nrkada!lann· 

Bir gün evvel karların üzerin&, biri. 
birinin yanında bulunmakta zevk duyarak, 
insanlarla alay ederek, beraber gezmişler; 
gece yarısında biribirlcrinden ayrılmışlar· 
dı ve sabahleyin uyanır uyanmaz onun 
ölüm haberini almı~tı. 

Bu haber biran göz:ünde her§eyi ka· 
rarttı ve bu karanlık içinde mazi büyüdü, 
bUyüdü, her tarafı kapladı; istikbal kü. 
çüldü, küçüldü nihayet kayboldu. Feriha 
bu gaybubiyeti aklına sığdıramıyordu. 
Ama, onun vücudundan bunu ümit etme
diği için defil • çünkü kalbinden rahatsız 
olduğunu biliyordu • hayır, onun için de. 
ğil, daha dün söylediği sözler kulaklarmda 
sınladrğr, masanın üzerinde unuttuğu eL 
divenler henüz §eklini muhafaza ettiği 
içi... 

Genç kız çabucak giyindi, nişanlısının 
evine kO§tU. Fakat Murad'ın ebeveyni oğul. 
larının rızaları hil~fına intihap ettiği bu 
kadını lıabul etmediler. Feriha hiç bir ga. 
raz duymadan uzakla~tı. Iı:tırap onda kini, 
rarazı uyutuvermi~ti. 

(t • • 

Ertesi ıünü, Muradı rüyasında gören 
Feriha hakikati d:ı.ha az acı buldu. Madem· 
ki uyku bu acıya mani oluyordu ... 

Yeni bir haber ümitsizliğini tekrar 
ateı1edi: 

Ni~lısı ertesi eünü gömülecekti. , 
Bu andan itibaren genç kı.zm yalnız 

bir arzusu vardı: Artık ebediyen kaybolan 
eCVEilisıni bir daha görmek. Kendi kalbi
ne eöre dünyadan daha kıymetli, bütün 
hakikatlerden daha hakikt bir hiçi sakla· 
yan tabuta bir parça daha y.ıklA~ak. 

Akşama doğru tekrar Muradın evine 
gitti. Yine kabul edilmedi. Yorgun, bezgin 
bir tavırla sokağı geçti: eve giremiyeceği. 
nl anlayınca kendini bilme-den dolaşmağa 
ba§ladr, 

öJl ün1 
Hava ısınmaya başlamış olacaktı ki 

mektepliler, ko~mak için, paltolannı çıka· 
rıp kollarına alıyorlardı. Havada baharı 
müjdeleyen bir güzellik vardı. 

Feriha mezarlığın önünde durdu. Yü.. 
zünün yandığını ve kızardığını llissr.tti. 
Gözleri kuru, bakışları sabit ve garipti. 

Hatırına berab~r gömülen &evgililerin 
masalları geliyordu. 

Etrafına bakmadan mezar taşları ara· 
sında yürümeğe başladı. Yalnız arada sı. 
rada duı'uyor: uzun zamandan beri dura 
dura solmuş bir krizantem demetini alı· 
yordu. Büyük yolun nihayetinde açık bir 
mezar vardı. Feriha buraya doğru yürü. 
yordu. 

Şimdi, eskiden kocalarının cesetlerile 
beraber yakılan genç kadınlan düşünü
yordu. 

Bu meı'um bahçenin içinde genç ktz. 
dan başka kimse yoktu. Sağa, 5ola korku 
ile baktı; bir mücrim gibi, bir mezar taşına 
yaldaştr. Uzun müddet, gözleri yerde, dü· 
şündü; sonra bu yeni açılını§ çukura 
atladı. 

*•• 
Vakıt geçiyordu. Gökte eriyen bütün 

renklerin söndüğünü görüyordu; fakat ce
saretini kaybetmemi~ti. 

Muratla bir olabilmek için hayata veda 
lazım değil miydi? Bu dakikad.nn itibaren 
onun için duyduğu aşk, hayattaki aşktan 
daha büyük, daha ulvt, nefretten ve kor· 
kudan çok kuvvetliydi. Onu hiç bir kadr. 
nın hiç bir erkeği scvemiyeceği kadar ııe· 
viyordu. 

önce hayata Murat veda etmişti. Şimdi 
de o ölecekti. Bu ~. bu dönUlmez seya. 
hati bekliyordu. Gömüldüğü çukurdan 
gökün yıldızlarla dolu bir parçasını görü· 
yor; onların kıpışan ışıklarile zihni uyuşu. 
yor: gözleri kapanıyordu, 

~·· 

Nakleden: 

BURHAN BURÇAK 

Ağır yorgunlukları tnkip eden istirahat 
çok kısa sürer. Ferihanın da uyumasile u· 
yanması bir oldu. Yanındaki toprak duvan 
elite yokladı ve titredi. Kendine geldikçe 
içinde çırpındığı iki kabusu birbirinden 
ayırt ediyordu. Onu buraya getiren kabus. 
la, içinden çıkamadığı bu çukurdaki k~
bus. Feriha korkudan hareket edcmiyecek 
bir halde, bir anda ağzını açtı ve bağırdı. 
Sonra birdenbire sustu ve dinledi. 

Uzaklarda bir horozun çatlak ~si, bir 
araba sesi, bir elektrik çıngırağı, seyr~k. 
çabucak parlayıp sönen gürültüler ... 

Birdenbire mezara girerken duyup ta 
ehemmiyet vermediği müphem his, küçük 
bir kıpırdanışla yeniden canlanıverdi.. 
Topukları topraktan daha sert bi. şeye 
çarptı. Bu, bir dö~eme gibi tıkırtı çıkardı. 
Dehşet içinde bir tabutun üzerinde uyuk
ladığını gördü: Murat için yapıldığını zan· 
nettiği bu mezarda başka bir ölü yatı. 
yordu. 

Çılgın gibi, sıçradı. Tekrar düştü. Son· 
ra büyük bir hamle ile· mezardan çıktı. 

Gün doğuyordu. Genç kız uz:aktan ayak 
gürültüleri işitti. Fakat bunlar zaptı müş
kül bir ahenkle boğuluvor; sönüyor; tek· 
rar doğuyordu. · 

Bir til§ın üzerine oturdu. biraz sonra 
meydandan atların nal seslerine karışan 
ayak patırt1larını daha yal:ından işitmiye 
ba~ladı. 

Me.r:arlığın kapılan açıldı. Siyahlar 
~iyinmi§ adamlar ikişer iki~er yaklt~tı. 

Bu maıuara karşısında titredi. ?v'!:ura. 
dın niş:ı.nlm :!Ö::lcrini e!i!c kzıl'ayzırak ke· 
nardaki yollardan birine atladı. Me::arlı.ıra 
çarparak, çiçeklerin üı:erinden atlayarak 
ya.n kapılardan birine ~rişti, ve nefes bile 
nlmadan, arkasına bile bakımı.dan evine l:a. 
dar ko§tu; odcısma girdi. Kapıyı sür'atle ka. 
padr. Kilitledi ve sırtını kapıya dayaya. 
rak öylece kaldı .... , 

SUBAYLARA Çl7ı~ 
ASKISI 

Çizmekrinizi iyi muhafad$.,. 
debilmek için kalın bir dernit 
buktan resimde görüldüğU 
askı yapınız:. ~ 

Resimde görüldüğü gibi fl>'I 
kıvınnız çizmeleriniz içiı\oldf' 
kemmel bir askı elde etmit 
sun uz. ________________ __,/' 

Oyun 
1 - 15 kibrit çöpünü 

a§<lğrdaki §ekli yapınız: 

Of 
Uç tane kibriti kaldırar•~ 

tane ''dört köşe" yapınız. 

-------~ 


