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Norveç tayyareleriAlman sev
kiya t merkezlerini bombaladı 

. .... \ 

:ı.'"'' . . . 1 Yüzlerce senelik bfr ,;Üı~·e ıU-

A l 
. . -. -. - · J kU.Oct deni ihlal edilen Skandl-

v V 
i navyaya Alman ihraç hareketbıl ma n a e : gösterir ıem.,m bir resim. 1llüs
i tnıytlcl isimli bir İngiliz mecmu
: asından almmıştır. 

·----------·------------1 

ltalvanın istila Plan;., 
lacı ifşa edilivOr ! 

Alman yürüyüşüne mani olmak 
için bir köprü berhava eGildi 
Paris • (Radyo) - Norveç 

baışkumandanhğınm bugünkü teb
liğinde eıcümle şun!ar bildirilmek 
tedir: · 

Tombos civarındaki muharebe
lerde, Norveç kıtalan, şiddetli çar 
pışmalardan sonra, mevzilerinden 
geri çekilmeye mecbur olmuşlar
dır. 

Garpta Almanlar Vot şehrini 
işgal . etmişler, Norveç tayyareleri 
tarafından Almanların sevkiyal 
merkezleri 12gmbardıman edilmiş-

1 tir. Motörlü Alman kıtalarının i· 
lerleyişi İngiliz lnıvvetleri tarafın 
dan durdurulmuştur. 

Trondhaym cephesinde vaziyet 
Jeğişmemiştir. 

MOTTEFlK ORDUNUN 
MEK.&~IZMASI lŞE 

B,AŞLADI 

Paris, 29 (radyo) - Havas a
jansının muhabiri, . karlı dağlardan 
eçerek, muttefik ordunun Norveç 

.eki umumi karargahına varmıştır. 
Muhabirin bildird iğine göre, müt· 
tefik ordu karargahı mekanizması· 
nı kurmuş ve harekete geçmiştir; 
yakında muharebeler beklenmekte-
dir .• · . . 

Havas ajansının muhabiri, Fran 
sız askerlerinin Norveçteki iklime 
derhal uyduklarını ve karda yat· 
tıklan halde bir tekinin hasta lo
madığmı i!Ave etmektedir. 

ALMANLARIN SEVKULCEYŞ 
PLANI MALUM 

Norveçte bir noktadan bildirili· 
yor: 20 (A.A.) - Trondhaym 
cenubundaki dağlık bölgede lngi· 
liz ve Norveç kıtalan muhtelif is· 
ti.kametten yapılan Alman hücum
larını püskürtmüşlerdir. Başlıca 
harp sahnesinin daima Kvam ol
duğu anlaşılmaktadır. Kvam müt 
tefiklerin askerlikte 4'sürgü,, ismi 
verilen bir mevzii ele geçirdikleri 
Gudbrand vadisinde iki dağ arasın 
da kiin bir köydür. Müttefikler 
ehemmiyetli dombaas iltisak nok-

(Den.mı 2 inci sayfada) 

Budapeştede 

iki kun· 
1 dakçıiıkl 

Budapeıte, 29 (Rad:ro) - Son 
24 saat içinde iki mühim yangın 
vukubulmuştur. Bunlardan bir i 
Budapeşte civarındaki bir petrol 
tasfiyehanesindedir ki, yangın 
neticesinde mühim zarar vukua 
gelmiştir. 

Diğer yangın bir mühimmat 
fabrikasında çıkmıştır. Her iki 
yangının da bazı yaooncı teşek. 
küller tarafından yapılmış birer 
kundakçılık hareketi olduğu tes
pit edilmiştir. Bunun üzerine 
Macar hükumeti memlel:etin her 
tarafında bu gibi fabrikalar ve 
imalathanelerde sıkı bir kontrol 
ihdas etmiştir. 

İtalyanın Berlin 
sefiri değişti 

Roma 29 (A.A.) - Vatikan nez 
dindeki ltalya refiri eski halk 
kültürü nazın Dino Alfieri, Bernar 
dino Attoliconun yerine İtalyanın 
Berlin sefirliğine tayin edilmiştir. 
Attolico da vatikan nezdinde İtal
yayı temsil edecektir. 

Hitlerin oda hiz
metçi kadını idim 

Pek yakmda Haber, refikimiz.. 
de ba,Iıyor. "Hitler Norveçte muvaffak olsaydı 

ot~ Ov;~ D ~O ffifi) aç yay o ıagı_ıtere ııe ısveç 
O ~ <gj ©ı 0 e d <e C e 1k it ö arasında bAdlse 

$~.~~- A·) - Hnd bir W.Sınm başvekilin oatı gllnU pek Taymis gazetesi Trondhaymm kilnse bunun ya olmdi yapılması İngiliz sefaretinin istihbarat bulten-
d.eıı, tr lııgiliz e olan Norveç ha- muhtemel olarak gizli celsede ya- müttefikler tarafından derhal i§ga.- veya hiç yapılmaması icab edece- ı • d d" I d" 
~~ b'Blrca gazetelerini işgal e. pacağı beyanattan öğrenmek iste- lini ümit etmek istemiyorlar fakat ğlne kanidir. erı müsa ere e 1 1 
c~· Bu mesele olmakta berde- dikleri §ey do budur. bu limana bir deniz seferi milm - Deyli Meyl gazetesine göre, bU-

~ı:~::~~a:::•:!i~:~ ~:d:-;;;·~: y::,"ı.::.~.~·:: in g ilte renin is v eç i pr ot e sı o 
i) eıter· Ot\eç mücadelesi aza - Bu 1 garı· s tan tiva etmiyen kararlar almak li-
c~ıı Ji ile yap 1 aı d zmıdır. Yalnız Fransız cepheslıli 

~~bin ~1gazetesi~inmd:d~ı ~~ T . zayıflatmamak §artlle, başka hiı; - etmesı· beklenı·yor ~de kaıanı olaı:ık Fransa cephe- una Uzerındeki seyru··sefer kontra- 1 bir mtilahaza ve tehdid altında 
1\ c, ~orv lacagı nekadar doğru kalmadan Norvec;e her ııey gön -
\'ları e~e .bir mağlubiyetin IU • ı· k d• dermek icab eder· 
"«'tadar do" kvıye edeceği de 0 ne iŞ ıra e ıyor Deyli Ekspres gazetesi miltte • 

Ilı tecıb·gruı dur. Buna binaen yn- Sof 29 C fiklerin Norvec;tekl icraatlannm 
lııı.ı oı .. h ır er ahnmıımalı ve ru·zu- ı ya, A.A.) - Bulgar hllklUnetJ, kendi arazlı.! h:ırlclndc kontrol ~enişlediğinde şilphe etmiyor, fa-
ı.:. .... , bUtU Cl'll!ll için zaruri olnn mll&f!lltkh gemilere sahJp olmıuoal<la '-ra'-Ar Tunn 
"

1flct•...r• . n kıtaat ve malzeme h ı d "" IK kat, şimdiye kadar yapılanın a--uıneiıdlr ln n~ r n eki Mlyrl8Cfalnln kotrolUne Jıtlrak etmeel l~ln lUacarlatan taratmılan 
· gillz P&r~eııt.o )apılaıı &ek.IW kabul -.&ır. zımsanmasıru tenkid ediyor. 

. (Devamı 2 nci ..,,.....) 

Lonc!ra, 29 (AA.) - bveç bllldUDeU Stokholmdakl ln~ tefarettııla 
istihbarat bWtıenlnl mtl.u.dere eıma,a&r. 

Bu busuftakl hUtun tafılllt hariciyeye yann maUim olııcaktır. Bununla 
bera~r bu ı,ın !ngllt.ere Ue İsveç anuımd& ciddi zorluklar tevlit edecell zan
nedilmektedir. 
~~: 11Adl8e,e alt mtltlımmbD malbl&t ti~Uncll aaftamızdacla • 
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Iskandina vyada 

Norveçteki mühim Stratej'k 
mevkiler nerelerdedir? 

Norveçte cereyan eden ve her- bir kapı \·aziyetinddir. Fevkala
gün bir yenilik ,gösteren askeri ha- de bir şekilde inkişaf etmiş ve ta
rekat; takip edebilmek için mu- rnamen muhafaza edilmiş bir fiyor 
hakkak ki .Norveç\n coğrati vazi- da kain bulunan Trondhavm ikin 
yeti ve bilhassa stratejik ehem.mi· ci smıf bir liman vaziyetindedir. 
yeti haiz mıntakaları hakkında Fakat bu ~ehir askeri bakımdan 
malfımat sahibi olmak icap eder. çok büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Bugün bu yazımızda Norvc;in Çünkü Oslo ile mm'aS<tlayı temin 
stratejik ehemmiyeti olan nıuhtc· • eden e~ m(ikenımel hatların ~ yol
lif mmtakalardan bahsedeceğiz.. lann bır ucu da _burada.~ır .. ~nnra 
1 larp bu mıntakalardn cereyan et- Tr?nd~aym şehrı beş yuz. ~ılomet 
tiğı için gerek Almanların gerekse relı~;: !>ır k~ra yolu ~eb:el;:csının m~r 
müttefiklerin muhtelif mevzileri ke~ını te~kıl etmektedır. Otomobıl
tutmak için gösterdikleri gayre- ferin de _yredebild~celderi b~ }'ol
tin sebebi bu şekilde anla~ılmı~ o- Jar umumırctle sahıle mu,·azı ola-
labilir. rak uzanmaktadır. 

;\'orvecteki harekflt . ahalannr _Bergen bir. arla . vasıtasile pek 
tetkik ettiğimiz zaman bunların rnılkemmel rbır şekılcle muhafaza 
muhtelif mmtakalara taksim edil· cdi'mekte olıın e:-ki bir llmandıtt 
mi~ olduklarını ,e kara yolunu kul Atlas Okranusun~ ve garbi Av
lanan kıtalarm yekdiğerlerile pek rupaya gı::le~ denızyolları bu~da~ 
güç irtibat tesis edebileceklerini ba~lar. Bu lımanın chcmmıyetı 
görürilz, ~hri tcsisa.trnm günden gUnc in-

Ilu mıntakalann en mühimmi k!~f et~e \C buradan b~şhya!1 
O::.lodan ileriye uzanmaktadır. ı- b!r demıryolunun Osloya gıtmesı-
kinci derecede ehemmiyeti haiz o- dır:. . :- . 
lan rnıntakalar sahil üzerinde \'C Fakat Bergen çok arızalı. bır 
Narvik, Tro~dhaym. Bergen, mınta~ada 1~ulunınakta .. v.~. ~ıv~· 
Stavanger ve Kristiansund gibi nndak! kara } allan. da .bu~ uk hır 
limanların iki tarafında uzanan 'arlık ıfade e~e°!el\tedır. .. ,. .. 
dar veya geni, sahalardır Stnvanger .. on eçın en bu} i\k 

. • . . hava kararg~hrnn maliktir. Bu şe-
l\~emleketın başlıca merkezlennı hir sahil boyunca uzanan o!dukça 

~~şkıl eden. bu mı!1t.akala;m str~te- fmzulı bir otomobil yolu ile Osloya 
3ik ehcrnmıyetlerını tetkık edelım: bağlıdır. 

Derin bir firorun sonunda kain Kri tJansund kavahk kalelerin 
bulunan Oslo şehri Skandinav alp- dibinde kain 'e ehemmiyetsiz bir 
~erinin cenup silsilelerinden gelen limandır. 
bir çok akar suların birleştikleri Y.ukarda verdiğimiz izahattan 
mmtakadadır. Bu akar sular sonra Oslo mıntakasma hlıkim o-
Trondhaym şimalinde genişlemek· lan Almanların bu rnıntakacla bu
tedirlcr. Menbalan Norvcçin garp lunan Norveç kuwetlerin· imale 
sahillerine pek az mesafede bulu- Osterdal ve Gudbranıdal vatli!e
nan bu ırmaklar vaziyetleri icabı rine doğru sürmek istemelerinin 
sahillere doğm ıbir yol açmış olur- sobebleri de anlaşılmış olur. Al
lar. manların bütün gayeleri müttefik· 

Böy!ece bir çok yolların ortasın lerin bu mmtakadaki Norveç kı
da bulunması ve bir yandan Bal- talarınt tamamen takviye etmele
trka açılması diğer yandan §imal rine \'akit lı1rakmadan Trond
denizine karşı bulunması, Oslonun hayın ve Andalsnese giden 2 demir 
hi.ikfunet merkezi olması neticesini yolu ile iki otomobil yolunu elde 
d<>&'Yuran ehemmiyeti verdirmiştir. etmek ve böylece müttefiklerin yar 

Bu yollardan en kolay olanları dımına da mani olmaktır. 
Trondhaynra do~ru giden ve ce· Oslonun 5imalindeki vaziyet kati 
nuptan.§imale doğru uzanan Glom bir şekilde .ınalfıın değildir. Buna 
men ve bunun sağ kolu Vomendir. rağmen §U sekilde olması muhte
Bnulardan birincisi Osterdal, diğe- mel ıbulunmaktadır: 
ri ise Gudbranzdal \<ıdisini meyda- Spileren ve Honefosun şimalin
na getirmektedir. Bu iki vadinin de Alman taarruzu durdurulmuş 
her birinde Trondhaymı Osloya vaziyettedir. Ancak !\lio~n gölü
ıbağlayan bir derniryolu ile ıbir o- nün sahilleri ooyunca harp devam 
tomobil yolu bulunmaktadır. DQm etmektedir. Norveç kıtaları burada 
bas nuntakasında b·t hattan bir bir hat tesis etmişlerdir. 
demir ve bir kara lu ayrılarak, Narvikteki yaziyette milhim ıbir 
garpta derin bir Jiyı>r sonunda bu- değişiklik yoktur. Bu mmtakada 
lunan küçük ve ~irin Andalsnes ki Alman kı~al~rı. tamamen mu-
şehrine varmaktadır. hasara edılmı~tir. Tronöhaymın 

Oslodan başlayıp daha garpta şarkındaki Hegra kalesi Mlft mu· 
sahil mmtakalanna giden diğer kavemet etmektedir. .. 
yollann hemen hepsi pek kullanış- Askeri harekat hakkında bu su· 
h değildirler. Çünkü bunlar yayla· tunlarda fıızln malOmat verecek 
larm daha yüksek ve biribirlne de~liz. Norveç~e vaziy~t g~n ile 
girmiş oldukları mmtakalardan ge değıl saatle değışmektedır. Bız bu-
çerler. · rada h~isatın daha sağlam bir ~ 

:l':arvike gelince, birinci sınıf kilde takibi için bazı stratejik mev 
bir Iimap olan ~ Tar.'ik Norveçten zilerin ehemmiyetl_eri . hakkında 
ziyade J veçe ~irmek için aÇtlan malfunat vennek 1stedik. 

Eski Amerika Cumhurreisinin bir nutku 
"Polonya tekrar 

doğacaktır!,, 
Xe\1·ork, 29 (A. A·) - Polonya. 

hüküınotinln devlet naıın general 
Haller tarııfmdan terUb odilcn bir 
kabul resminde bir nutuk irad eden 
eski reisicumhur Huvcr, ezcUmle 
demiştir ki: 

- MUstnkll milletlere zulüm 
yapılmağa. devam ettikçe devamh 
bir sulh olamaz. Polonya milleti 
zulüm görmU , evleri ve uehlrlerl 
taluib edilml.5tir- Fakat bilytık bir 
milletin ma.neviyatı mahvedilemez. 

Onun istiklAli ve bUyUklllğü tekrar 
doğacaktır-,, 

Huvar, Polonyanm ihyasına yar
drm için llıun olan mebllğuı 30 
milyon dolar olarak tahmin edildi
ğini ve bu paranın Amerika ile 
Fransa. amemdıı taksimini tcklü 
ettiğini söylemİ.itir· 

Hntib, Amerikanın fazla enakı
nı vC'receğlnt ve Franı;anm da bu 
erzııkı nakletmeği truı.hhUd edece
ğini ilave cyle~tir· 

Alman ve ilalyanın istilA planları 
( Bn§aralı 1 inci sayfad:ı) tabiyesinden baluıı:tmektc, faltat, 

Bu gı:ı.ıete de Dcyll Horolcl gibi, bqnlıı.rın harb tecrllbcsindon ınah -
düşman tayyare karargahlannnı nım olduklarını bildirmektedir. 
eimdi mütemadi :murakabe ve hU. Nlvuı Kron.Ikl, donanma fcvkn
cum·altındn olduğunu bildirmekte- lfıdo zayiat vermeden Trondhayrna 
dir· girebilirse hemen hücuma. geçmesi 

Deyli Telcgrnf, ha.kkmd apoak lfiıım olduğu kantuıtindedir· 
nazari malClmnt mevcut ol n bir 1 Dcyli Telegraf, Norveo harbinin 
memlekete kıtaat ihraç edildiği za- bütün ce?hclcrde harbin şlddctıe
man coğrafi zorlukların sakını!- ncceh"İni gösterd{ği ve Hitlcrin kış
maz bir şey olduğunu kaydedil or t.e.."l cwol bir Jcnrnr ümidinde oldu
ve diyor ki: ğu kanaatini gösteriyor ve diyor 

Mühim miktarda havn defi toP- ki: 
lan ihn.ç edilıni§Ur· Fakat, bunla- Hitler Brennerdc Musoliniye de 
mı tevzii ve ycrleştirllmeı,i mü~- bunıı sfıylemio ve lıatti lusnmı ik
M!llt ~tmektcdfr. na d:ı.lıi otm";ıtir· N'arvcçtc hlr yıl~ 
TaymJı gıuctesl, honiiz bazı yol- dırım zaferi <'idi'.! ctic:ydi, Macnrls~ 

ları kap:ı.tan kann hare kah zor • tnnle. noman~·a) a hücıtm ~ çelç, 
laştır(lığınt kavdclliktcn oonra ç"- ltal\"a i ;c Palmaı;yn sahillerini iş-
sur 1'orvcç devriye! rınin tahrıb al C'dC'cc>ktı. 

mın ?iribiri?e. karşı vaziyeti bir-

• 

ln1an iaşe 
isi batırıldı 

~ugiinkü harbin gjzti sii~lu 

Bey·z 
zehir 
Alman istihbarat ıet" 
visleri hizmetlerine 
beyaz zehir mübtela" 
larını almakta ve oıt" 

(Başarafı 1 inci sayfada) ı fikler ve Norveçliler harbe fa:-ılasız Norveç hükiımeti, Almanyanm 1 
tası üzerinden bir geçit açrnağa devama azmetmiş bulunmaktadır- Norveçle hali harpte olduğunu ları zehire adıunalcı • 
çalı~an Almanların 51odetli hucum !ar. radyodan öğrenmiştir. ]ı alıAtır•rak sonrıl 
hırını bu noktadan püskürtmüJcr- Bu mücadele kendi zayiatımı- Nor\"eç hükumeti, bu harpten her ı·st"edı.klerı"ni yap· 
dir. Bu arada O ter vadisinden zı tespit ve ılan imkanı mevcut ol· 8-9 nisan gecesi Almanya harp i-
Dombaasın şimalinc doğru ikı duğu halde dü5man istediği kadar ıan etmeden memleketimizi i~tili- tırmalctadır. 
müfreze gönderdikleri bildirilmek· kendi zaylaını saklasın, verdiği ya başladığrndanberi haberdardır. Franıızea PariB\lir gueteşlniP 
tedir. Bunun hedefi K\ aındaki zayian cl>~eriya tahminimizden ele Bu istila çok evvel hazırlanmıştır. Cencvredeki muhabiri Jül suvercll 
müttefik kıtalara arkadan hücum çok fazla olduğu muhakkakır. Bunun delili de nazi kuvvetlerinin uy~turuou maddeler üo;crindı: de; 
ederek b:.ın.arın Trondhaymın ce- .l' ilhakika bu Norveç se~üze§ti, Oslodan Narvike kadar muhte'.if rin tetkiklere malik olan dokto 
nubundn Störende vaziret almış o· Almanlara sadece bahriyeSJnin uğ noktaları nynı zamanda i gal et- 13l:ınko ile yaptığı bJr mlilakat n~· 
lan kuvvetlerden nyrımaktır. radığı zayiat ve Kattegat ve Ska· mi~ olmalandır. Mütecavizler bü- ticesinde :ıayıı.ıır dik1'at bir hıık1• 

Oğrenildiğinc g5rc. Dombaası, j~rak dibıncle batan binleıc;: as},eri tün beynelmilel kanunlara ve Nor- kat ortaya koymakUı,@'. 
1 Stbrene bağhyan demiryolu üze- nazarı iti.tara alın a dahi bütün \'e.ç hilkt1metinin bu ~iddet hareke- Franınz gazetecisinln bu yazuııtı 

rindeki Jherkin bölgesi kuvvetli hilelerine rağmen pahalıya mal tine ~..-esile verecek hıçblr şey yap- aynen alıyoruz: 
İngiliz müfrezeleri tarafından is- olmu~tur. Alm<ınlnrın Norveç cenu mamı5 olma rna rağmen ·hareket Cencvrcnin bi.r k~mdıı,lğ ~; 
gal cdilmi~tir. imnda kazanabilecekleri m:ıvaffa· etmektedirler. Alnıan harp maki- yu.~turucu maddelerle mUcaee 
Doğuda Almanlar Trondhay- kiretc ne olursa olsun, münaka!e ne.;i hiç!}ir kanuna bakmaksızın Qirliği §<:fi lspan)·ol doktoru sı~· 

mm 100 kilometre doğu - cenu- vasıtalarının ve kıtaat yüklü va· aynı şiddetle mem'eketiıniıde acık ko ile görü,tum· Afyon. Qlorfi?, gıu 
bundaki Röros bö gc-ini orta • 'or- purlarmın tahribi Hynı teyakkuz- ~hirleri. köyleri, ,.e hi~ bir suretle bi uyuşturucu maddelerin dunlt 
veçteki harclditlnn için umumi la aynı ı;iddetle devam edecektir. a keri hedef farzedilmirecek olan ve bugünkU harbdeki rollerini bıı· 
karargah }'anmak üzere tahkim Hu dar sularda deniz nakliyatını bütün mevldleri merhametsizce na fi!:>yle izah ettiı b 
ediyorlar. O~ter Yadisinde Alman tamamen cjurQurmak mümkün ol· tahrip ediyo::lar. Alman hilkumeti, .. ;_ UYUşlurucu maddeler@ M.r. 
kıtaatının yelpaze şeklinde dağıldı ma:sa bile, denizlerdeki hakimiyeti- kıtaatın sivil ahaliyi bombardıman de oynadığı rotun ehe.ınrni~·~tif.~ 
ğı görülmektedir. miz bu nakliyatı gittikçe daha teh etmek için emir almadı~mc bildir- takdir edemezslnlı· 1918 aenesın 

Diğer ta.raftan Hörosun 8 kilo- likeli ve daha süpheli bir hale ko· mckte ise de biızat Norveç hüku· de Pekinde de alenen bildirdi~ 
metre şimalincleki Orvro.x1 kar~ı yacaJ;:tır. meli muhtelif vesile!erle şahsan :-mı Japonlar Uç Çin vlltıyc 11 
olan Alman ileri hareketi Norveçli· Şl:'\1ALDE HARP DÜŞMAN buna ~hit olmuştur. Kıymeti ha- fethetmek için, afyondan on mııı. 
\er tarafından durdurulmuştur. KOVULU::--:CA YA KADAH iz olan söz de~il icraattır. kuvvetli bir uyuşturucu madde 0 

!'\orveçliler Golma nehrinin köprü- SÜRECEK Norveç hükumetinin tecrübe ile lan morfini kulla.nmL5lar ve ~u ~c: 
!erini havaya atmak .suretile Stö· Non·eçte bir noktadan bildirili- hasıl olan kanaatine göre, A!m:ın- kilde gayelerini tahakkuk ettırnı1t, 
rene giden hattı kesmi~lerdir. yor: 29 (A.A.) - Röyter: )'anm ~imdi l'\orveç ile harp halin· j ıcrdi· Dü§ünün ki b" \"ilayetıer b • 

ALMAN TA YY ARELER1 Norveç hükumetinin gizli tutu· de olduğunu ilan etmesi ile !'jor- ıene zarfında tam yirmJ ton rnor. 
1HRAÇ MINTAKALAHI lan umumi karargahından dün \"CÇ ev\·elkinden daha az e irgcnc· tin ithal ctml lcrdl· Halbukl eo:ı 

ÜZERiNDE ne5rettiği beyanname, harbin, a l· cek de~ikiir. Norveç Almanyamn nelerine l~zım olan morfin fl ll 
Norv~te bır noktadan bildirili· !er memleketten tamamen kovu· 9 nisan tarihli muhtırasında '•harp kilodan fasla değildi· Japonlar ıce ı 

yor: 29 (A.A.) - l'.>Un gündüz tuncaya kadar devam edcce~i ka· hareketlerinin en müthiei,. diye dilerlle harbeden diktatör U~. 
Enge et üzerinde Alman bombar- )'il \'e Fransız, fogiliz ve Polonya tavsif ettiği ecye her dakika inti· So Llnl v~ bJlhuaa bUtUn ma!YI• 
dıman tan•arelerile Jngiliz avcrln· hUkOmctlerine te§ekkOr edildikten zar etmelidir. tlle birlikte mUthlo bir akıbete u' 
n arn~andn bir kaç muharebe vu- ~mrn u suretle devam (tmektodir: Nor.·e,e harbi Almanya ilfin et· ramıı ohm cilktıtöriln oğlu Ull'. 
kubulmuştur. Bcrgcn ile Trond· Norveç mil!cti oombardımanlnr miDtir· Norveç harbi hiphir zaman Bı.ıı Uanıt, uyuıturueu madd~ 
hayın arasıpda yarı yol olan A!e· la ve di~er tahrip 3e.killcrile dehşet istememiı, kimseye tecavüz etme- lerlo harab ot.mlılerdl· Jl\ponl• 1 • 
sund yakınında birkaç tayyarenin nltıııda kalmıyacaktır. O, hürriyeti miıtir. Fakat, milletimiı harbi, Çinlilere bambu ağaeınd&n yaP~ • 
düstüğü görülmü~tür. Keza Al· o kadar kıymetli telflkki etmektedir hürriyet için mücadele etmek aırni mlf oırmgalar mattıklarmt haUr 'd• 
man' tayyareleri müttefiklerin kı· ki. Alman zulmilnUn önünde bo- ile ka11ıhyacaktır. Ve milleti bu yorum· Bu ımngtılarm tlnolcrl 
taat ihraç ettiği Molde limnnı üıc· ~·un eğmektense harbin neticeleri· l tikamette teşci etn)ok hük<lmetin çividen imal olunmuıtu· ti' 
rinde büyült bir faaliyet gö ter- ne katlanmayı tercih etmektedir. va:r;ifesi icabındandır. Doktor Bla.nko bir vellka usa 
rni~lerdir. Molde, Andıdıınesin bntı ____ .,,_ __ ...... ____ ....,_......,.. ...... _ _...._ __ ,,_.. ______ ralc oöıUno devam şttı: 

ı:ıimalindedir. N H • • N - Bakınız. dedl· Muhbirleri~~ 
AL.'1.ANTAYY.AREl..ERlMAl..ZBl- orveç arıcıya azırı den ıelon haberlere fijre J&Po11~ .. 
ME VE ASKER 1HRACINA 'MANl bugUn do Çinin tlmallndc Sui ', • 

. OM_MIYOR G1 eldo ottikten ıonra derl)•l ~-
inli R 1 b ! t ' ' 1 1 ~turuçu madd aatı;mı art 

Non·ecte bir nolrtadnn blld - 1 ent·rop un nu kunu ya an ıyor mıılar ve muumm blr klr t~ır 
~-:e2~a~~:·~ıW ~,:; ~~nm~~: . . eden bir ticaret Jçln muayyen b 
man hnva kuvvetleri tarafmda.n piya.q. kurmuolardır· 
yapılan bUtUn hUcumlar defcdll· Alman ihraç teşebbusu muttef iklerin FRANSADA DA UYUŞTURtJctJ 
mi§tlr· Her gijn muntazaman nak- MADDE SATILIYORMUŞ e• 
tiye vapurlan gelmektedir. Halen' mayn dökme pi Anından çob evvel Fak&t doktor Bl&nko yaln!J 1• 
Norveçte mUhim miktarda mUttoflk Q uzak ıarktaıı bahaet:mokle kı~. 
kıt.nah ve malzeme bulunmakta- dl. Bugünkü ha.rb lç!ndo Avf'l~ıı 
dır. 2 ( , ,, nın birçok yorler1nd• da earat • 

tSVEl"Vl'g BlR ALMAN N ornçte bir noktadan blldlriU· Tokyo, O A· 4·) 'Ha.na : keleri meydan& ,.ıkanl ...... ve bu'. 
v~ yur, 29 (A· A.) - Norvco hariciye Fon Ribentropun nutkuna JaPQn • ....., itJl 

TAYYARESi DÜSÜRÜLDÜ nazırı B· Kot, Norveoln kendi ka.. matbuatı tar&fındın ıynlan yerş larla bllhuaa orduy& meıuub t 0~ 
Stokholm, 29 (A· A·) - Stok- raeulıı.rına mayn dökmek huauaun. balulınıa, Japon efkln uınumi~l ıolerin mukavemetleri kırıl~, 

holm radyosu bu geceki negriya.. da lngllterenln verdiği ka.raraan bu muhayyel ltıaatı tamamen ll- latenm.lfUr· Doktor Blanko ıu 
tında, Voss'da bir Alınan nslterl m,.Hunatı oldu~· ve bunu taavib kayt bir surette k•-ılaınııtır· hatz veriyor: il' 
ta"""'"e"inin du-ş·u·r·u"Idü"''"Ü, Ü" &.. -• "- Hudutlardaki gu""mrU~ Jllllcıı n~ .,..,.., "'"' ;o etmiş bulunduğu hakkında B· Rib- Asahi Şirnbun gazetesi, fon Rib- f\I 
tııyyarcnin de inmcğe mecbur edil- bentrop tarafından yapılan beya - bentropu beyanatı yapmağa sev- yenesi ufak miktıırdn. uyu§hl · • 
diıiini bildirmi§tir. natr yala.nlıyara.k demiştir ki= keden sebebleri merak ediyor ve madde nakledenlcri el~ gcçir(lllllıP1 

Spiker, diğQr bazı tayyarelerin Bu Norvcçin istilası için uydu- beynelmilel hiçbir faydası olını - yor. Fakat dUfünün ki sakiıın?Jl ~-
de çok ro~htemcl olarak dil§Urül- rulmuş bir vesiledir. Alman gemi- yan nutkun Almanyn,ıım dahilt kolay olan bir kilo el:'()in, seki:ll ıı' 
mil§ ve fa.kat henüz bu hususta !eri lngUizler daha. mayn dökmeği propaganduı için ya.pılnuıt olduğu. lo morfin ve ıeksen kilo a.t)~et 
kat'i malfunat almnm~ olduğu- dü§iinmcden yola çrknuşlardr· nu bildiriyor· bedeldir· Geçen güıı!rü ~te cıı 
nu ilave eylemiaUı·· Mıırsilyada ilci ton uyu~~ru r· 

ÜÇ ALMAN İAŞE GEMISl p d . ı· Holandada madde yakalanmış olduğunu bU~c· 
BATIRILDI anama a gız 1 dielr, sonra alelade bir ihbar JıJJI' 

Londra, 29 (A· A·) - Bahriye rine dört OJrar tekke.si ke~O 
nezaretinden tcbllğ edilmiştir: bı·r sı·la" h deposu Bir Alman nıecmuaıı- duB· [ltiin i!'le-' de-ı· vo hava ,,,. : 

Yeniden üç Alman ill,§e geın.lsi nın müdürü tevkif edildi .... " n ™"' 1" 
batınlmıştn-. Son iki gün zarfında bitlerini esrar çekmefo veya ,~ 
5 lngiliz kruvazörü ile 13 nakliye Depoda Alman mitral· Amsterdam, 29 (A.A.). - Ha- yaz zehir kullanmağa a.lıştrrflldıl" 
vapurunun batmldığı veyahut ağır yözleri bulundu vas: olan birçok kadınlar tevkif olııfl ~· 
hasara uğ..,.tıldıiTı hakkındaki Al- p (A A ) p Haf talık Holanda Antisemit :Mnlfım olduğu üzero evveJco u) 1;, •... "' ananıa, 29 . . - aname- · anı ola M'tı.- ......... u t b" fc man iddiam tamamen asılsızdır· . ·1 nazı org n ı '4"'n m........ - uruca maddelerin bilyUk ır 1111' 

rika polisi burada giılı bir sı !h asının mildürü ıbugün Amsterdam k t h r d &rd ~ y rdus 
Hammon ismindeki İngiliz balıkçı d•po·u keqfetmı'c:tı'r. De~a Al· d k'f d . e a ın eı s ıfıt unan o ~~tı 

" " ıı 1""'"' yakının a tev ·ı e ilmiıtir. P.olıs da rok mUhlın tectblrler alınP'"'7 
vapuru batmış ve Larvud balıkçı man mı'tralyözlerı' de ıı.,!.llunmustur. • · rıe· 

u • tarafından bir müddettcnberi aran Tahrikatçılar zabitan ve nsı-e ~ 
gemisine de yangın bombaları isa- Bı"rrok tevkı"fat ,.apılmı:sa da taf- """ıı 

ı ır ~ :: makta olan mcrna1iyeh yabancı rin zehirle mukavemetini kıw· ı 
bet etmiştir· ki vapurda da in - silat verilmemektedir. uP1 
sanca hiçbir zayiat l"oktur· d m~mlekctlerde \'e :nuntemel ola çarcsino l:>aivurmUjlardt· t]Jll rD' 

NARV10E MüTEMADlYEN Bir ihtilal suika tı hakkın a rak Almanyada hulunmaktaydı. harbde de Deyyu haıtıı.nel~,,,.. 
.son zamanlarda Panamada "~yl· hl k 11 1 • fe' p ASKER İHRAÇ EDİLİYOR ~ A "k S 1 · ze r u anan arm miktarı Ams~rda.m, 29 CA· A·> -Trorn- alar dolaşmı)tı. Bu suikast geçen merı anın ovyet e Çl· lfıde artmıştı. ıeı' 

aödekl Norve1; hUkumet rııdyoeu cuma gecesi yapılacaktı. si Moskovadan ayrıldı K:uıadadan aldığnn haberted' 
Almanların tecricl edilmi" ve de- B b 'k Berlin. 29 (Radyo) - Moslto· göre Kanada. hUkQmeti harb,,h.ı· "" omontı' fa rı ası · b'-1 · 1 w b ı ııw· • nizden ve karadan mahsur vaı.lyct- vadan bildiriliyor: Amerikanın ~· crı a ınaga ~ amı, ve ).ili' 
te olduğu Nanik bölgesinde dün ç:ılışmaya başladı Sovyetler Birliği elçisi M. Ştayn- sa zchlrll cezai tıbbiyenin itb°' Jl'J 
bir faaH~·ct gllrüldUıç.ı1nü bildirmek. · l1art, hu"'l,l"ımetinden aldıg~ı uzun esa.slr bir kontrol koymuştur· 1{1~ 

J b" Bomonti bira fabrikasının ın· · ilk ı dbl d > t 
tedir· bı'r ı' •in d"',,.vresini gedrmek üz:e. m emıne te r ıayoain e .• 11ıJJ hiıarlar Vekaleti tarafından .atm • :ı: • d 2~"'s ı·t 1 11.» .e Mezkur radyo Norv@('.e her re, diln Moskovadan ayrılmı~tır. seneııın e .,.., 1 re 0 a.n ı·tfC) 

-~ alındıg•ım ok11yucularım1ıa haber ~ 1M" ••nes· d• ın 11:76 ı 
gün daha rok ihraç kıt'aları gel- Eiçi Romanyadan geçecek ve ...,., " ın " ya ız " :ı: vermiştik. Fabrikanın çalışmaya dUtmUıtttir· jS 
ınekte olduğunu ilave ediyor. ba~laması münasebetile bugün Cenova tarikiyle Amerikaya ha- Nev)·ork Tayı:ııis ~et~ 6' 
BİR ?\ORVEÇ VAPURUNDA ög~ledcn sonra gazeteciler davet reket edecektir. t . . ,.~t., 

YANGIN Bu mtillkatta İngiltere ile 1tal- eşnn:ıam 1939 tarihli nWl'• 
olunmuş ve mUessese gezdirll, §öyle yazıyordu: )J? 

('n.rlston, 29 (A· A·) - Norveç mi§tir. Şimdiki halde Ankara ya araımdaki ticaret vaziyetinin "Alman i.ııtibbar~t serviJleıiıJI'!' 
bandıralı ''illi \'apurunda ynngm fabrikasının da yaptığı istihsal görüşüldüğü, bununla beraber, mctlı:rinc bcyaı zehir Dlilpteıı 11~. tıkmıetır. Tayyare benzini yüklU ile memle~ctin bira ihtiyacı ta· mü taka tın siyasi bir vechesi ol- nı nlm:\kta, \'C bunlara ç\'\.-oıı ... ı11· 
olnn vapur Cıırlstonn lamirnt igin .1 k 1 1 kt madıi?ı, tahmin edilmektedir. , .. u··k -:ı.vııs•a ıehı"r \•erere1' "\., 
gohpiıti· mamı c ar~ı anmış o aca ır. ~ . b' .k J ••IU',. "4'ı akli ıı 
TAYt.1tS ~TOTTEF'İKLERl~ Karşılanmadığı takdirde fabri}ta- Mesut ır "' ah makıllı ipti!alnrını arttımı \(~·r 

PLANLARINDA TADlI.A.T nın yalnız tevziat dairesinde ya· sonra Qll iehri birctenbirC 181-' 
l\lhCBURfYETI GÔRÜ''OR pıbcak tadilat ile keyfiyet halle. Emniyet ~andığmda avukot hizmc~lorlnde"i cru:n müııte ıı~"~ 
• - 1 dileccktir. Müfit Yunlagtilün km l ffet Yur- r.l'lıı her i:o~odiklerini yaptırrıt 

Londra. 29 (A.A.) - 'f<l)'lllİS dagül ile Savarona ~~atı kaptanla· dtrlu.r... .~ı:ı 
gazetesinin askeri muharriri yazı- Loı-d Hali faks italyan nndan Ymuf '\'elke~>ayamn ni- Bı.ıgün bu Amorikan gaıııttt n-1" 
yor: kAhl:ınma töreni geçen cuma günü haklı oldu~ görUnUyor- 19_39,

0 
11 

.Müttefiklerin, plflnlarını tadil elçisini kabul etti U~Ud:ır bclecliye d:.lire:;iı1dc her i- lıinin ı:i-:li s114h::n-ından birı (l ,tr 
mecburiyetinde oldukları btitUn ;:ı- Par;:ı, 29 (R.g.Qyo) - ttalya· ki t;ınıfın l!~~ra~'l V(: birço~dostları ya:; zehirdir- Du~ilnkü hıı.rt>ci ,o 
çıklığı ile itlraf edilebilir. 1'rond- mn Lcndra cl~isi .M. DC\ş\ianini huzurilc icra edi':ni~tir. Ebcn-rni- in. fornıln, c:ırar. ~okain ve. ·ı 
haymın derhal zabtı i.rn.'<~nı zail hariciye nazın I..ord Ilalifaks ta- ni tebrik eder 'e ge:ıç evlilerin me gibi Ul uş~unıcu maddolt r J{l~' r 
olmu:.tur. Bununla beraber mülte- rafından kabul edilmiştir. sud bir hayat i.ırmclerini dileriz. silah olarak kullanılm:ıt.t:ıdıt 
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No. 95 Yaıan: Orhan Rahm i Gökçe 
Doğan sıçradı ve ondan evvel, 

koridorµ tvttu: 
mcrtçedir. He mde menfaatiniıe 
uygundur. Kaybetmez, kaıanır -
srnız. Benimle uğraımaklığınu: • 
dan elinize geçecek hiçbir teY 
yoktur. mmm 

~auıınuae ~ 
• Te.,rJnicvveldc yapılacak umumi 

~Utua sayımı h:ı.zırlıkJıııından olınak 
k Z~re 6nUmUzc}ekt pazar t;11nU B:ıl:ır-
lly laı..l'.~mda cerey:m cC:ccck nüfus 

l!aYzını tccı llbesl i1;in dan ö;tlcden son
~a Bakırköy Hcılk partisi merkezinde 

11
1r fçtlnuı. nkdetml§tlr Sayım 
<l.kırköY1J,ndo gelecek pıız:ır gUnU .a

lıntı saat sekizde bn§lıyncak, öğleye 
~dar taınamlanmruımn çalı§ılaealttır. 
.,,~~ BaYlm mUddetlnce evlerinden 
--fil !:lkmryacakl:ırdır. 

~ ltaı~ mıuıltaturıı ve JpUk !a brl 
hu !arz mUmcsalllerlnden H:atzıı.nlga. 
~kU konvansiyonel trenlle ııehrl· 

gelml~tlr. • 
l ltn1yo.n mtimeml, Türkiye ile eım11· 
tı lflcre glnamck Uzcro piyıısan1ızd;ı 
1°lklkat yapacağını, bilhassa flynUnr
~ nı~gul olacağ"ını, lt.nlyıı. fabnkala-

ın rnaı vermekte gecikmeleri evvel 
: aıuırrııg olıın 11Jpnrl§l-Orin fn?,lulıtın
;n jJerı geldiğini, mensup olduğu 
~taıeseıerln TUrklyc lli:ı lş yap. 
ltt~~ı Çok istediklerini bir muharrlri-

e a!lyleml~tlr. 

ı:e~~dlıliml:r:e göre, 1tnıyao:m mal 
z· rtıııekto ILl!lıl gtiçlUk Cabrlkıılıı.rdan 
~:do bunların ınııllıırını ml.jsııadeye 
ta11ı tutan permi dnlrcalndcn çıkmak· 

r. 

~ .P.!Jııı cmltı.k mUdUrlU~ tarUıt 
lu ar ıneyanında aakert mUzeye de 
a :;ıet takdir etmi~Ur. Ilu kıymet 
' O.OOQ llmdır. 
hı~ ~Ulvrı hf.ıkQmet konağının !nşası 
<la ı,tlr. MUtcnhhltlc nıaUye nrasın
btıı tıkan ihtilfı!ın hallini müteakip 

a tea~ııum edilecektir. 

oıu• t>aırnı encümen tarafından kabul 
~ lıaıı Yenı ekmek çeşnlstnln tatbl
\"e:ı bugünden itibaren başlanacnkt.ır. 
~'llıd SC;ınlyc göre cltmekler eskiden 
'%~ e ıq 11ert yUzCio 7G yunıu~k 
"e day iken §imdi yUzde 2:">-30 tl sert 
la ~lebakJ.sl yumu§ak buğday unuy-

. , Pllncaktır . . 
~rı~§ dolnyıslle tatil edılmlş oı:m 
le•·. • lııtanbul hava se!crlerinln 

"·ar b ~oııarı d.lll§lamıısı için Alman hnva-
Şiıtıdı rcJttörtl r;chrlmlzc gelmiştir. 
ltıı Sotyayn kadar yapılmakta o
~ıtt"'~ferıer lstanbula. kııdıır UZD.tıln-

ır. 

t :e 
lltı il'! likre, - l stanbul hava seferleri 

• 
11Yıııtnn ltibııren aı;ılneaktır. 

•ınc: ?~ Mnrnı,ıta 7 ile 16 ya§lnrı arn
lır ';,, Çocukınrın sayısı ya.pılmııJ-. .uu 
~lar tı rıay.ıın neticesinde köy ve kn-
~daktrıç Yalnız Mara.::ıt:ı., tahsil ça· 
3Scs çocuıc adedinin 2348 kız ve 
ıı.ıııa§:rkelt Olmak Uzcre 5916 olduğu 

• ./ı. ınıı.ıtır. 

<ltıı. 6
1
;18nYadan kaçan Çek gençlerin 

iti ~k kl§lllk bir muıtecl kafilesi, es
tabıttn OSlovak ordusuna mensup iki 
'~ idareııt nltmda bugUnktl kon· 
tır. Yoııeı t~nlle uehrimlz:e gelml.l-

au 
tv.t11ıd:Ultecııerın eksPrl&i orta tah:sll 
ibarettı l•.ıa Ya~larında çocuklardan 
ıı~ r. Slrl{cci garmdan doğruca 
ıu Q ırnıı<14ki F'rıın~z bandıralı Tco
<.l!r. :~e vapuruna g6tUrUtmuoıer-
<Ur. adan Marsııya.ya. gidecekler-

, . aoıııan d 
tııu ~l ya a bazı cğhınco yerle 
dan ın~bnektc olan mütehassıslar
gftıln .rekkeb bir heyet Takslm 
~eıı: ~ılo Floryn plajlarını işlet. 
~eırııış:~~o bclcdlycmlzlc temasa 

Va1· 
~ar ~ ve belediye reisi Lutfi ]{ır.-
"llt~U~u~~stısta heyet rclsile .Ç"ö

''l •onıen "" .. t l .ı de <!d ... u e l~sıslnr, bu işlerle 
letltik ılecek ra.rıdman hakkında 
' "-l at :Yapmaktadırlar. 
1\ ''llllllyan 
~eaı m Anlt:ıra sc!nrctı ıuıkeı1 
~~~I Glb-y l:luns Puctp b\1gi.lnkU 
tıl', : ebPcleı>ilo Bcrllndcm gclmt;ı. 
l<ıu, merlJta askett ataıeiı bllbnıı 

lie ~a ayııı trenle G"Qlnıtıtır 
" r ikisi d b • "iltıec c u aktınm Anltarava 

tkl"'rdlr. " 
Oısrt l 

lretı1ıı ngııı.ı mUllcndlsl de llYnı 
t-ıilt Yoıcuınrı ·arasındadır. Eunlnr 
!'abuk ?nUtehassısıdrrJ:ır. Buradan ı~a. 

• lfaıil\lırtkıılanl\:\ &ldccelderdlr. 
ctrtt çtakı §ebzo halinde bir mUd 
ıtt1 ntıe,ı denize doa-ru hafif bir lmy. 
..ııd:•\'cut oj<Juğu ''C bunun neU<:e-

lar b blnanm bnıı yerlerinde at;tllllc-
lıı ueu1e goJdit! görtllmUştll . 

1 ıaat :.bet eıınaınnd:ı blnnya ltl'lti sa.-
l31 temin ec'lee k dereccı!q 
tcı;11lltcme kullnnılmnmasmdnn Uerl 
t, ı .r !!ılyl encıı bn vazll-~t ııon hnt-
t ndc nrtnıış \'C tchllkeıt bir çök· , 

1'3:ıh1ını§lır. J 

Alman tayyareleri Namsos 
şehrini bombaladı 

Londrn, 29 (A.A.) - Yeniden 
İngiliz ve Fransız: kıtaları Sali. 
men Namsos'a çıkarılmı§ ve 
Steinl:jer mıntakasına sevkedil· 
miştir. Steinkjer'in şimalinde 
şimdi kuvvetli İngiliz, Fransı:z 
ve Norveç cüıütamları bulun· 
maktadır. Yeni kayaklı müfreze
ler harekata iştirak etmektedir. 

Alman tayyareleri Namsos şeh • 
şehrini tamamile tahrip etmişler· 
dir. 

İngiliz askeri şefleri hava 
dafi bataryaları ile • a~ı tay
yareleri harp mıntakasında fa
aliyete geçtikten sonra Alman 
hava hücumlarının çok azaldığı
nı beyan c:tmel;tedirler. 

bombnrdrmanma devam etmi lcr -
dir. 

Bııtı Norveçindc Alınan kıt:ıları 
Voss istikametinde Uerlcmeğe de -
vam etmi§lerdir-
Trondlıaym bölgesinde Alman 

krtaları Steinkjer'i işgal etmişler
dir· Bu bölgede Norve~liler İngi
liz ve Frıı.03ı.ı: kıtalariyle teşriki 
mesai etmektedirler. 

Şimaldt!, Narvlk bölgesinde Al
man kJtalan tecrld edilmişlerdir 
ve ancak hava yolu~la yiyecek ala
bilmektedirler· Bu bölgede lngiliı 
bombardıman tayyareleri baıt Al
man tayyarclerini dUşilrmil~ ve 
bazılarını da inmeğe mecbur et
mi§lerdir·,, 

Namsos'un Almanlar tarafın - l'ESt MA\'N TARl.Al .ABI 
dan bombardımanı esnasında İngiliz amirallik dairesi, Vest-
erzak stoklarından bir kısmının porden ve civarına mayn d<SkUldü
mahvolması üzerine ia~e mesele· ğtinU ilan etmektedir· İngiliz ve 
si İngiliz kumandanhğmt dü~ün· Norveç deniz makamlarından tali
dilrmüşı;e de bu mesele de sür'at- mat almadan buralarda seyrede
le balledilmi;tir. cek vapurların uğnyacağı kazalar-

Londm, 29 - Norveçte mütt&. dan ltimııeye mes'uliyet terettlib 
fikler her gün yeniden asker ibra~ · etmiyecektir· 
etmekle beraber muvaffakıyetli PARtSTLV GJ;LE.~ 
hareketlerde bulunuyorlar. İngiliz l\tAL'ÜHı\T 
harbiye nezareti dUn §u tebli~i Pııristo iyi bir kaynakt.nıı öğre-
neşretmiştir: n11diğine göre Oombas ile Stören 
"Dilşman Gudbran5dı;ılcn vadi- arasmda deıniryolu üıer.iııde kain 

sindeki mcvtllerirniıe ko.n.ıı yaptı- olan Hjerkln mevkii tngili.ılor ta
ğı taarruzlar pUskürtillmilıtür. rıı.fmda.n sağlam bir surette işgal 
Dü§man hava l\uvvcUcri tarafın - edilmektedir· 
dan Adalsnosc ve muvııs:Ua haUa- Stören de lngiliılcrln hgali al
rmııza karşı gösterilen faaliyete tmdadır. Malum olduğu üzere bir 
rağmen yeni kıtaat ihracına mu- Alman müfrezesi daf lardan bu de
vaffa.kıyetle devam cdJlmf§tir· DUş. m.jryoluna doğru yürlimektedir· 
man tayyareleri Nanik mınt~ka- İSYEÇ MENBALARI1'DAN 
sında az bir faal~et göst~rmi.§1.cr- GELE..~ HABERLER 
se de mijtfipfikJ.v.ın bare)t!J.\yıJ P.n- 11 S , b ' .. d el 
liycmcntişlerdlr· Namsos mıntakıı.- toi.l olm _ m~nbalaruı ıın ı: en 
sında knydn değer b:r bldise ol- I ha~erlere s:orcyse ~iman k~taları 
mıunııJtı müttefiklerın deını.ryolu ıltlaak 

~ÖR\'E~ TEBLtGt noktası. olan Do~?:ı.s'a i~crlem~si -
Norveç bn§kumandanlığı da §U ne mani o~ak ıçın hiçbı~ §eyı ih· 

tebliği ncşretmi§tir· mal etmeın.ış ohın İngiliz!erln t.u-
"Cuma gUnU d~ğu Norveçte yikJ altında. Otla bölgesinde gcrl 

Hrıllingdalda, Etnedııl ile Andal'm ~e~ım:l~rdır·. disiııde mühim ol _ 
cenup kısmında ve Kvamda Gud- or os er \a w 

brandsdal vadisinde ınuharebeler mry8:? Alman kıt.ala:mm toplandıgı 
d tnU ü vo on mllfreıelenn Trondhayın 
eÔt el d~ rA· lm k t t R.. bölgesindekl Almaıılarla temnsa 

s :a er a~ : nn 1 an 1 oro- girrneğe çalışmak ilzcre Dovre yo-
a mıııı ar ır· luy!a l{vrfokce ,.e Ulstcrı;c doğru 

Alvdalda, kıt.alanınız Alınanla- ·Urildiikl rl h b ·1.m kt d. 
rın Foldalo. doğru ilerlemelerini ve ~ e a er verı e ~ ır· 
Tynsetten gelerek Kvikne tize - ; IUTLIK 
rindcn lnnset'c doğru yürüyen dil!J 'ı· İsveç gazetelerinin Norveçte 
ma.n kıtalannı durdurmuşlardır- Bu bulunan ve bu haberleri veren mu
kıtalnrm bUyUk bir kIBmına top ~ 1 babirlerine göre, Oster bölgesinde 
ıa:, zırhlı ıırnbalar ve tayyareler ı kıtlık ba.~lanuıtır. 
muzaheret etmekteydi. Norveçteki Alman komiseri iaşe 

Alman tayyareleri cephemizin vaziyetinin Norveçte pek ,·ahim 
gcrüıinde miinnkııle yollarının olduğunu beyan etmişUr· 

SAAT : · 13.40 

lngiltereye Amerika· 
dan büyük bombardı
mantayyareleri geliyor 

Nc\'york, 29 (A· A·) - Nevyork Herald TribUn gazetesi.ne Mont
realden bildiriliyor: 

İngiltere, Amerika ve Kanadacia in§a edilen :ığır bombardıman 
tayyarelerinin h:ıv:ı yolile nakil için tertibat almaktadır. Tayyareler 
Ternövdc Ro.tties h:ıvn ıneydanından uçarak merhalcsiz 3200 kilo
metre ktcttll\ten sonra lngiitercde karaya lneceklmfü. Birçok Look
heen ve Hud.son tayyareleri munzam bem:in hazineleri ile teçhiz edile
ceklerdir· 

Gazete, Kanadada inşa edilen Handiey • Page ve Hamıxlen tay. 
y:ırclerlnin nyni şekilde lngtltereye nak e dileccklorini yaıınnktadır· 

lnqiliz istihbarat bültenleri lsveçte yasak edildi 
Lonclrıı, 20 (A· A» - tıw~ makamları tngfllz istihbarat neı:a

reU tarnfmdan h!lZlrlanıı.n "Haberler bülteni" nin tevziinl dUn menct
mkUr· Bu bUlten harbin başlangıcmdanberi Stokholmde dağıtılmak
taydı· 

Stokholmckn gelen haberlere söre menedilen billtenln nil.shası, 
"~nrdy" muhribi milrettebatmdan sağ kahuılarm Londraya avdeti 
mUnasebetlle Vinston Çörçil tarafmdan söylenen nutkun metni lle b
vcç başvekilinin bitaraflık Jolıindeki aon beyanatına dair tefsirleri ih
lıvn etmekteydi· 

Londranm diplomatik mah!ellerindc Stokholm hültfun~t.inin Al
manyanm _teacbbUsU tizerinc bu brarı ittihaz ettiğinden §Üphf) cdil
~c~cld.e<Ur. · Ayni mahfıllı?r4e İngiltere hülu1met.inin $tokholm nez
ınAe ercr~lk bir Drotestodn buluııac!lğı :ı:annedilmekteclir· 

mcrıka.dan nazileri itham 
1'°1"t')ork, "ll> CA.A.) - A.yande.n Klng. bir nutuk Irat ederek nazllf!rl be· 

şcrly U ı;-~rcte matıktım etme\< ıuretııe medeniyeti ilk haline irca etmek 
1BtcmC'ltlc itham ctm~tlr. 

atı ta 
Sovyet 

·tah l<imatı 
Finlandiya körf e
z ine mayn döküldü 

Londra, 29 lskandlnavyada. cereyan 
eden harekat SovyeUcr blrllğlnt bir 
takım tedbirler almağ:ı SC\'ketmı2tır. 
Bu meyanda Utvnnya - Almanya hu· 
duduııda tahkimat yapılmağn. ba§IBn· 
ll'U§tır. Ayrıca Polonyada Almnn -
Sovyet hududu da tahkim edilmekte· 
dlr. Son günlerde SovyeUerln Baltık 
filosu dn bilyUk bir !naliyct göster
mektedir. Kuv\'etll bir Sovyet !llosu 
son harpte Finlcruen alınan Hant;ö 
açıklarında görUlmil~tür. 

Sovyetıcr Birllğlnln lsvc1;e yapıla· 
cak herhangi bir hareket karşısında 
l!kayt kalmıyaeaklan anlll§ılmakta
dır. 

Alman radyosunun verdiği habere 
göre Sovyetler Finllndlya kört'eılne 
mayn dökmU~!crdlr. 
&ltık devletleri tarafından Sovyct 

Rusyaya verilen d-mlz üslerinin tal\· 
kimine de 61lratlo devam edUmektedlr. 

ltal_yadan 
bir ses 

"İtalya ilanihaye harp 
dışında kalamaz!,, 

Roma, 28 (A.A.) - Telegraro 
gazetesinin müdürü radyoda i . 
talyan silahlı kuvvetlerinden hah 
seden bir musahabesindc, İtal
ya gibi bir memleketin ilanihaye 
Avrupa harbinin dışında kalma· 
sına imkan olmadığını bildirmiş 
ve bunun geçenlerde mecliste 
Grandi ile Guidi t:uaCından da 
sat5hiyetle m:.i§ahedc ve tespit 
edilmiş olduKunu söylemiştir. 

Hatip: • 
"Bizim icin tamamen hazır ol 

mak ve ve;ilecek emre itaat et • 
mek mevzuu bahistir.'' 

Demi~tir. 

H itleri kandıran 
Nazi Şafi 

Kisling şiddetle tecziye 
edilecekmiş 

- Bir adım atamazsınız Dul:a! 
Dukcı durdu ve Doğana dikkat

le baktı· Evet, daha ilk defa ola
rak onu ijice tetkik etmek istL 
yordu. Doğan. dimdik duruyordu: 

- Muhterem Duka! Size kar§ı 
hlirmettc hiç de kusur etmek is_ 
tcmczdim· Fakat siz, blr Duka. 
dan beklenmiyecek bir ifade ile, 
hem bana. hem de kadınlara karşı 
dil uzattınız. Bir Duka, bir hü. 
klimdar, hiçbir zaman kadına ha_ 
karet etmez. Bakınız Duka: 

- Ben şimdi sizi öldUrinek ik. 
tidarmdayım. 

Bu son cümle, Dukanın izzeti
nefsini parça parça etmi5ti: 

- Benj ha • diye bağırdı· _ He. 
le bir tecrilbe edin. 

Ve bunu söyler söylemez, kılı
cını uzatarak bir hamle yapmak 
istedi. Fakat Doğan daha evvel 
davranmış, sert bir dıı.rbcyle kı. 
hcını Dukanın elinden dli§UrmUı; 
,.e sıçrıyarak UstUne basmıştı: 

- İşte Dukıı.!· Elimdesiniz. SL 
zi şimdi öldilrebillrim. Fakllt bu_ 
nu yapmıyorum. ÇllnkU size kal'§ı 
içimde en kUçük bir fena his yok
tur· 

ikincisini de söyliycyim: 
Sizi şimdi burada bağlar ve bir 

esir olarak alır, götürebilirim .. 
Ve bunu o kadar kolaylıkla ya_ 
parım ki, Venediğin ruhu bile 
işitmez. 

Duka vaziyetin ne kadar teh
likeli olduğunu anlamııtı. Yavaş 
yavaş terlemeğe baılamıJtı. 

- Söyle muhterem Duka! •• 
Bunları yapabilecek iktidarda 
mıyım, değil miyim? 

Duka sık sık nefes alıyor ve 
Doğana bakıyordu. Doğan: 

- Şimdi ·dedi· muhterem Du. 
ka !. Vaziyeti kavradınız a hiç 
§Üphe etmem. Aynı zamanda gö
rüyorsunuz ki. ben, sizin zannet. 
tiğiniz gibi bir haydut değilim. 
Belki, efendimiz l::ıdar asaletim 
vardır. Siz beni yakalamı§ olsay
dınız, eminim ki, beni derhal 
zındanlannızın en korkuncuna a
tacak ve kimbilir, belki de kendi 
ellerinizle boğacaktınız. Halbuki 
lJen size, bir sulli teklif ediyo
rum .. 

Duka, gayri ihtiyari: 
- Sulh mu teklif ediyorsu

nuz? 
Dedi. 

- Evet, hem karada ,hem 
denizde sulh .. Bunu, sizin Duka
lığınızın şeref ve haysiyeti namı
na size teklif ediyorum. Emin 
olabilirsiniz ki, sizi buradan ge. 
mime götürebilirim. Gene emin 
olabilirsinir ki, Venedik denizine 
çıkartmam. Yani, bayrağınızı su· 
lar üstünde göremezsin. Böyle 
bir vaziyete, tahammül edebile
ceğinizi hiç zannetmiyorum. Çün 
kil devletinizin haysiyeti %illet 
içindo sürünecek. 

- Me,çhul bir Korsan, Vene. 
diği yerinde çh;ledi. Ne donan· 
ması, ne askeri, ne de Dukası pa· 
ra ~diyor? 

Denecektir. Teklifim hem çok 

Duka, da)ıa fazla terlemeğe 
baılamııtı. Yırtık, kl>rillc gibi hı
rıldayarak soluyordu. Cevap ve· 
remi yordu. 
İrini, yavaş yava1 Dukaya yak

la§tı. Onu kolundan tuttu: 
- Muhterem Duka hazretleri, 

ben de aynı şeyi rica ediyorum. 
Evet, barı~ınız, yani banşalım. 
Kiyara artık sizin için tamamile 
bir yabancıdır. O, bir Türk kor. 
sanının karısıdır, İslam olmuş· 
tur ve adı da Mehlikadır. 

Duka, Kiyaraya doğru koıtu: 
- Sahih mi bu duyduklarım 

bedbaht. 
Diye bağırdı. Mehlika batmr 

eğdi. Fakat ciddiyetle cevap 
verdi: 

- Evet, ıoahihtir. Fakat bed· 
baht değil, mes'udum muhterem 
Duka .. 

Duka sendeledi, bir koltuğa 
yığıldı. Her taraftan darbe yiyor
du. Her tuttuğu dal, kmlıp elin .. 
de kalmıştı. İrini onun yanma 
geldi. Ve arkadaşlarına baktı: 

- Beni biraz Duka hazretleri 
ile yalnız brrak.maklığıruzı rica 
edeceğim .. 

Doğan, Mehlika ve Dorota 
sessiz adımlarla odaya girdiler. 
İrini, Dukanın elini tuttu ve 
sıktı: 

- Duka, bana bak, triniye 
bak! ... 

Duka çok bitkin ve perişandı. 
Derin bir inilti çıkardı: 

- Bilmezsin İrini -dedi- seni 
kaybettim, onu kaybettim, rezil 
oldum. Böyle bir herif beni mas
karaya çevirdi. 

- Hayır, yanlışsın .. Bütün bu 
ahvale sebebiyet veren sensin .. 
Bu genç kız onu seviyor ve ni· 
kahları olup bitmiştir. Kimbilir, 
belki hamiledir d~. ~AA. ~~Un· 
ce, senin şuursuz hareketlerinden 
korktum. Çok sabırsiF. çoli"heye
canh, hislerile fazla uğ-raşan bir 
insansın Duka .. 

irini, Dukayı sanki manyatize 
etmişti. Duka, gözlerini açmış, 
koyun kaval dinler gibi dinliyor 
ve bir sene içinde, daha füsün .. 
kar daha dilber ve muhteıem bir 
kadın haline giren triniye, son
suz bir ihtiras ve hayranlıkla ba
kıyordu. 

-Haklısın - dedi • öyleyim .. 
Fakat senin bu gençle alakan 
nereden? 

- Şimdilik arzedemiyeceğim 
ban mühim menfaatler. Ama 
şunu da biliniz ki, o bir korıan 
değildir. 

Ve, yava,ça Dukanın kulağına 
eğildi: 

- Oamanb saltanatının batın· 
da bulunanların kanındandır. 

Duka pıu·dı: 
-Yaaaal. 
- Evet!. 
- Şu halde bu koraanlılc neye? 

(Devanu var) 
Stokholm 29 - Bir Stokholm'!.9- --- ·-------------------.... 

gazetesi, Almanyanın Norveçe 
yapmış olduğu taarruzun ne suret 
le hazırlanmış olduğuna dair me· 
rakh tafsilat vermektedir. 

Kisling. beraberinde bir Alman 
memuru olduğu halde bu ayın 4 
ünde Oslodan Berline gitmi~tir. 
Mumaileyh 6 ni.anda Hitleri zi
yaret ettikten sonra Norveçe dön
müştür. 

Bu gazeteye nazaran Norveçin 
pasaportları kontrole memur ser
visi. Kislingin seyahatlerinden ha
berdardı. 

lyi bir menbadan öğrenildiğine 
göre Kisling, Hitlere Norveçin hiç
bir mukavemet göştermiyeceği hak 
kın teminat \'ermiştir. 
Şimdi O:.loda Kislin~in gözdeıı 

düşmüş olduğu ve hafüı tadiycye 
hile· uğramast muhtemel bulundu· 
l.h.ı tiilimln edilmclrtedir. 

Bununla beraber Alınan arın 
Norveç milletinin sempnti3ini ka
zanmak için Kislin.gi şiddetle ce· 
zalandıGlrak Norveçlilerin ona kar 
~r beslemekte oldukları kin ve ncf 
r<:ti istismar etmeleri ihtimal dalfr 
!indedir. 

Almanca dersleri 
Seri ve asri ''HABER" Mcto. 

diyle ve mutedil ücretle . ders al· 
ma.k istiyenlerin "Alcanca öğret. 
meni" ismine mektupla gazetemi
ze rnilracaati. 

Secçn1e fıkıraıar 
, 

Bu çocuk deve midir ki Ne sana yaradı ne bana 
kendi kulağını ısırsın? Çapkının biri bir şekerci dllkk&-

nının l:inUndcn geçerken bir avuç 
geHp ockcr çarpıp savuşmuş. Ba.kmı3 ki 

şekerci, arkasından ko§up geliyor. 
Hemen oekerleri ağzına atarak: 

Hocanın birine iki çocuk 
biri: 

- Hocafendi ! Bu benim kula
ğımı ısırdı, diye !iikayet eder, ö
teki de: 

- Vallahi ben ısırmadım, kendi 
ıeırdı, diye inknr eder. Hoca birnz 
düşUndlil\ten sonra inkar eden ço
cuğa: 

- Behey, ahmak, bu çocuk de
ve midir lti kondi ltulafrını ısırnbH. 
sin, demiş. 

Arkası var 

- İ§tC, ne sana yaradı, ne bana 
de.tni3, .• 

O da olur 
Darende . delikanlılanndan biri 

Kayseriye gelir. Biri~ bulur, ora· 
da ahbaplarından bir Kayseriliye 
der ki: 

- Arkad:ı~. ben biraz i~imi 
·olur,a koydum .~imdi dUnya e

vi 1e girmek istiyo~rn. Evlene· 
tc1Plm. 

Nuşirevan , halkın şikiy t"ni K v5: rili: . • 
anlamak i$İn kapısına ~ıngırak 1 - !.yı edersın, de:. Bu ada 
nstrrmı!: B" ·· ! Mf çok guzel kızlar var, kimsen ~'Ok, :r · ır gun pe { Eayı , uzun • .. • . 

1 bir merkep ağziyle cıngırağı çek-1 ıçr,B,u.veyı gıl"ers_k":· k ...ı... b 
1 · N i J • • •• ıraz sonra ı ı ar a.,...1 u u· mış, uş revan, hayvanı gorun· . . • 

ce h'bi • b ld 40 ·· k turlar. Kayserıh sorar. 
sa ı _nı u u.rup gune a- _Evlendin mi?. 

dar hayvanı semızletmezee kelle· ı N. nland Haft • 
· "d ğ" • b·ı · · - ışa ım. aya m -sı gı ece ını ı dırmış. ı· ·h 1 .a . 
Herif merkebin yemine, tima· - Knyınpederin zengin mi?. 

rınıı dikkat ederek bir ay bakmış.

1
1 

- Ah.. Bir sürü davan, 4 
Merkep iyice semizlenerek key· atı, eıteği var. Bir d~ öküzü ol· 
findcn anırmağa ba~lamış: aaydı, ama yok!. 

Sahibi: · 

1 

Kayserili güler: 
- Anır eşşeoglu anır! Nuşin~- - Merak etme, der, een gün" 

vnn gıbi arkan var! demis.. yi irince o da olur. 
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bu malfımatın büyük bir ehem
miyeti olmak Hizımdır· Şu da var 
ki kurşun pek de uzaktan atılma. 
mı§tır. Bilfıkis katilin pek yakında 
durmuş olduğunu iddia edeb:lirim· 

- Neye istinat ederek: 
- Maktu!Un bazı saçlarının yan 

Nakleden: 
mış olma11ına istinat ederek ... Ba. 
kınız: Doktor Şemsettin parmağL 
le maktulün saçlarından birkaçını 
<;österdi ve Burhan büyük bir ala-
ka ve hayretle gösterilen saçları ııızlanmış olacak!.. bey ... Ben mülkiye memuru sıfa-
yakmdnn tetkik etti: - Evet!·· Bendeki felce amudu tile bazı noktalarını gezip gör -

Sonra doktorun karşısında ke • fıkarideki bir inkisarm akıbetleri müştüm. 
mali hürmetle durarak: sebep olmuştur. Bu da Arabistan. Burhan Şefik, ev sahibinin göz- • 

- Çek te§ekkür etlerim doktor da bir seyahatte başıma gelen bir lerini doktordan ayırmadığını 
bey!··· dedi· Yalnız s1zden birşey sukuttan ileri gelmişti. ve bu lakırdıları biraz telaşla ve 
daha rica edeceğim: Ben zabıta Burhan Şefik: tereddütle söylediğini farketti. 
memuruyum· Yann, öbürgün bC'l. - Bir Arabistan seyyahı da.:. Sonra ihtiyarın terlediği bile gö· 
ki müracaata mecbur olurum· ha!.. rülüyordu. 
Acaba sıhhiyedeki numaranızı, dip Diye düşündü. Halbuki doktor, kendisine at-
loma numaranızı görebilir miyim? Bu sırada gözleri birdenbire fedilen bu dikkati farkederek son 

Doktor Ahmet Şemsettin, he. Mustafa Nazmi efendiye çevril· derece kendi halindeydi ve uşa-
~ d- k di. İhtiyar ev sahibi hareketsiz men uşagına onere : ğına dönerek: 

Abb d d. b · b 1 kl ayakta duruyor, gözlerini ısrar· - as, e ı, enım af ı ı - Havdi Ayine, beni arabaya 
mekt 1 d b" · · b f d" la doktor Şemsettine dikerek de- J up arını an ırını eye en ı- götür bakalım!.. 
ye ver. Sonra şahadetnnmem de rin bir düşünceye dalmış görünü-
oradadır: çantamda, onu da çtkar. yordu. Birdenbire doktora doğru Demişti. Nazik ve mefluç dok· 

Zetıgin otma?<tan zevk 
duymayan insanlar da var İsterseniz size maktul hakkında ilerliyerek : tor ev sahibine ve zabıta memu· -HA VA çok güzel değil mi yapılan istic\'aptan kendisinin al· bir de rapor yazayım, hükümet - Arabistanın hanı~i semtle· runa Allaha ısmarladık diyerek 

efendim? tı ay içinde yalnız içki için 500 doktoru için bir esas teşkil eder. rini dolaştınız doktor bey? Abbasın delaletile odadan çıktı. 
Berber Eleto Corvi kenclisinı lngiliz lirası harcadığı öğrenildi Bu teklifi de zabıta memuru Diye sordu. Mefluç, Iakayt ve Mustafa Nazmi efendi ve Bur-

ziyeret eden mü!l< .. erilerile dal· Bir sene sonra da bir parası minnet ve memnuniyetle kabul e. yorgun bir tavırla yavaş yava§ han Şefik yalnız kaldılar. Ağ>r 
ma böyle söze başlardı. Şimdi kalmıyarak tekr:ır sefalete düş· tleceğini söyledi ve mefluç doktor cevap verdi: bir sükut hüküm sürüyordu. Bur
sandalyasında oturan yüzü sa· tü. başlıklı bir ka~da muayenesi ne_ - Taiften baslıvarak Necide han, Nazmi efendinin ifadesile 
bun köpüğüne gömülü adama da Bu vakalan nakletmekten ticesıni yazarken, Burhan Şefik kadar birçok yerleri gezdim. A· doktor Şemsettinin muayenesi 
aynı suali soruyordu: maksat, paranın her zaman için kendisine uzatılan evrakı tetkik et. rapçayı iyi konuştuğum için arap neticesi arasındaki farkları düşü· 

- Hava çok güzel değil mi saadet getirmediğine işaret ·t· ti· Sonra gene uşağa uzatarnk dok larla ivi geçiniyor. onların ahval nüyordu. Mustafa Nazmi efendi· 
efendim? mektir. Dünyada paradan nefret tora: ve adatını tetkik ediyordum. Fa- nin sözlerine göre Abbas ayakta 

lediğini işittin değil mi? 
- İşittim ... 
- Senin sözlerin onun ifadesi· 

ni tutmuyor. 
- Ben de buna dikkat ettim 

beyefendi.. Fakat şu da var ki 
belki ben kurşunu atbğım zama~ 
Mehmet Selam hafifçe iğilmi~tı 
ve belki ben o sırada birkaç adım 
daha ona yaklaşmıştım. Bunları 
şimdi tayin etmek kolay bir iş de· 
ğildir. Çünkü kabul buyurursu
nuz ki bana ateş etmek üzere si: 
laha el atan adama karşı belki 
bilmiyerek ve şimdi hatırlayama· 
dığım küçük hareketler yapını· 

şımdır. 
- Olabilir!... Bütün bunları 

istintak edilirken de söyliye<:ek· 
sin tabii.. 

- Şimdiye kadar söyledikleri· 
mi tekrar edeceğim. 

Genç taharri memuru fazla ıs· 
rar etmedi ve geri dönerek köşlc 
te Mehmet Selamın yatak odası' 
nı bir kere daha gözden geçirme· 
ye gitti. 

Bu defa maktulün odasında 
ısrarla tetkik ettiği bir tek eşya 
vardı. O da deri bohça idi. Ba • 
vulu açarak çıkardığı bu ~ boh 
ça içindeki izlere takılmıştı. BU 
bohça pek yakın zamanlara ka " 
dar birşey ihtiva ediyordu. Bu " 
ne idi acaba? 

Birden akhna birşey gelmiş gi· 
gi bohçayı alarak dışarı çıktı· 
Köşkün arkasında. cinayetin if 
lendiği odaya geçti. 

(Devamı var ) Yüzü sabun öpüğüne gömülü eden bir çok insanlar vardır. - Teşekkür eder!rn doktor Bey. kat Arabistanın kazasına, betası- ve oda kapısının yanında maktüle 
adam cskı bir müşterisiyui. Londranın ztngin ahalisi arasın Çok lütüfkarsınız. Sizi sabah ka- na dayanamadım. işte nihayet ateş etmişti. Bu takdirde kurşu
Senelerdenberi bu küçük berber da da bunlara tesadüf edilir. ranlığında rahatsız ettim. Hele başıma gelen de meydanda. Siz nun kafatasına girince ufki bir -------------
dükanına geliyordu, Ve bu ber· Mesela, ailesinden yarım milyon sizin vaz.iyetinizde olan bir zatı de Arabistanı tanır mısınız efen· seyr takip etmesi lazım geliyor
bcr dükanı Amerikanın Sanfran· Ingiliz lirasına tevarüs etmiij rahatsız etmek··· Her halde bir dim? · du. Halbuki yukarıdan aşağıya 
sisko şehrinin ücra bir köşeşin· olan Sir Cevms Rols adında bin kaza neticesinde ayaklarınız rahat. - Sizin kadar değil doktor doğru mail bir seyri sabit oluyor· 

Günlük bulmaca 
deydi. bu servetle.lüks bir hayat sü··c· ---------------------------- du. Diğer taraftan katille maktül 

Ona cevap olar:ı.k: bileceği halde fakirler arn.sında arasındaki mesafe onun anlattı-
- Hava güzel ,·eya fena .. Sana on iki saat çalışmak suretile p.ı.· ğına göre on adımdan fazladır. 
bir sual de ben soracağım .. Bir zarlık etmektedir. Bu ise saçları kurşun darhesile 

sen.·et kazanmak ister misin 7 Cenubi Afrikada bir adam, bir kızartacak bir mesafe değildir. 
dedi. altın madenini on bin Ingi!tz Bu sırada ev sahibini bir kere da· 

Berberin gözü faltaşı gibi :ı: lirasına sattığı halde kendisi bir ha isticvaba lüzum görmiyerek: 
çılmıştı. yoksul<lan daha mütevazi bir ha· - Cesedin kaldırılması ve tah· 

- Servet mi? Şaka mı ediyor· yat sürmekte ve parasını bakı· kikatın açılması için merkeze ha-
sunuz efendim? ki fıkaraya yardım için sarf et· ber vermemiz lazım. Müsaade e-

- Şaka etmiyorum. Ciddi söy· mektedir. derseniz? ... 
lüyorum. Servetten kendi hesabına en Dedi. Birdenbire derin bir uy· 
Heyecanın 1an az daha bcrlıc· çok nefret eden adam, Holivutt~ kudan uyanını~ gibi şaşıran Na:ı: 

rin elindeki ustura yere düşe· ölen Ingiliz film n.ktörü Ceymsrın mi efendi: 
cekti. Tomastı. 

- Elbette servet sahibi olmak Tomas, Ingiliz film dünyasın· - Nasıl isterse:ıiz; dedi. Eğer 
isterim. Pal.at bunu nasıl temın da. parlak bir istikbale doğru münasip görürseniz benim odam-
c.decci'Yiz? k d y k kl b" da telefon da var. Müdüriyete, 

o ·oşuyor u. a IŞJ ı ır adam merkeze nereye isterseniz tele. 
• -bı !u.1~'liŞ biraz p~ran var olması ve ka'hiti3-"Cti ltcndini y(?hi fon ede'1fılitsiii1t. .. "uu. u µ:.ı 111 ~ 
mı? w bir Ronald Kalman yapmaktay· ~ E\·et. Bankada birkaç yüz dı. Sessiz filmlerde o kadar m.•ş· - Te_şekkür ederim, daha iyi!.. 
ı'ol.,nm vrr. hurdu ki, yalnız bir filmde 10,000 Ve hemen onu yalnız bıraka • 

ırnştcri bundan sonra. elinde· Ingiliz lirası almıitt. ra!c telcfon:;ı koştu. Bu odad:ı yal· 
ki gazt.tcnin mali havadisler sü· Kansı Elvin Dadson kendisinin nız bu 1 u n d u ğ u n d a n e. 
tununu göstererek: reklam işlerini idare etmekl~ min olduktan sonra, ev ve 1 a 

_ Şunu göriiyorsun ya, dedi. meşguldü. Ona bir nevi matbuat merkezle sonra müdüriyetle ko-
Borsn.da seni milkemmel bir fır- acenteliği ediyordu. nuştu. Müdüriyette hemen Meh-

t bekliyor. Büyük bir şirketin Fakat bu kadın günün birinde met Selamla doktor Ahmet Şem-
hisseleri satılmaktadır. Elindeki hastalandı. Kendisine hayat ve· settin hakkında mallımat istedi. 

bir kaç yüz dol:ı.rla binlerce Ji· recek olan güneşe, açık havay;ı Bu malumatın bir iki saat içinde 
ralık hisse satın alabilirsin . ka\'U§tunnak üzere Tomas onu kendisine bulunması lazım gel· 

• .Miişterisinin tavsiyesini dinlt!· Kaliforniyanın sıcak iklimin~ diğini söyliyerek telefonu kapat-
yen berb:r Elcto, hemen 0 gün götürdU. F:ıkat Tomas'ın bu ~c tı. Pencereden köşkün bahçesini 
öğleden sonra tanıdığı borsacı· dakfırhğı boşuna çıktı. Kadınca. r.örüyodn. Ağaçlara ve yola 
lardan birini, elindeki, para mik· ğız öldü. d:ıl~ın dalgı:ı bakarken aşağıdan 
tanrıca hise almağa memur etti. Bunun üzerine Tomas Holi· d yukarıya doğru nefes nefese ve 
Ve ondan sonra her gün borsa vutta. kaldı. Artık ehemmiyet keçiyolunu takiben Abbasın çık. 
havadislerini takip ederek, o venne?iği mesleğinin en aşağı de O V U N tığını gördü. Hemen kapıyı aça· 
hisc ccnetlerinin kıymetini göz· rccelerıne düştüğüne de hiç esef rak bahçeye fırladı ve ve bahçe· 
den ge"inncıfo başladı. Filhaki· etm.ivordu. Istedigı-·niz kndar pa· · ye n~[e; alır.ava çıkmış gibi ya-~ ~ .J Resımde karmakarı"ık bir ta· ' Ab' k 1 d 
ka günden güne bu hisselerin ra ınsanın en sevdiği bir mahhi: birent görüyorsunuz. " para.< oası arşı a 
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• 

dco;;.eri _...__k•-vdı. kun camını kurtaramadıktan Arap uşa~a gözlerini dikerek 
""ı.uw ~.J 1, 2, 3 veya 4 ten itibaren ha· b. d 

Berber, talihinin bu kadar par· sonra neye "arayacaktı! ır en: .J reket ederek siyah noktaya gide· Abb d d. S l~ "ld"" 
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Soldan ıııağa: 

1 - Çalgıcılar (cemi), 2 - 13!r 
cins d~niz resifi, çUnkU. 3 - Hitıı111 

bulan (!kl kelime). 4 - ~nişli~ .. ": 
nakkalede bir burun, tavır. 5 - çı· 
vl, bj; çiçek. 6 - Kapıların önUJlde 

bulunurı mektebe devam ed"1. 1 -
Suç, dıvard~kl t.ertlbaL 8 - LUzuTYI• 
bn:ı:ı hUkUmdarlann ba§ında bulunu'· 
bir harfin okunu~u. 9 - Allah, eşY& 
satılan yer. 10 - İzdivaç ettiren. re· 
na. 11 - Afrlkada bir tnı;iUz mU.stefll' 
lekesi, blrlbirile ölçme. 

Yukardan a,ağı: 
1 - Yaşa dahil olıın (!lti keıırne)' 

2 - Mahcup ol~. bir Felem.cnek ı:xıU5 
temlckesl. 3 - Çok aarboş, "ut.atıl·• 
mana.sına mUrekkep bir emir. 4 ..,.,, 
Herke:ıe blldırme, mlk!p, eski bir J11!1' 

but, 5 - Eşya, bir emir, 6 - AirJl<ll. 
nın garbında bir takım ada,memıel<8' 
Umlzin mühim ihracatmdaıt. 7 - 13ir 
şey sUrerek parlatma.!<. 8 - seciYt• 
bir renk, bir kesme aleti, 9 - yu,·ıı· 
ları (cemi), ters çevirirseniz ucitıet•• 
olur. 10 - Tapınma yerinin tersi. ıı· 
zak yerleri göstermek, için kuııanılsl' •• bir ta.bir. 11 - Kurtuluı, garbi J.O 
doluda eski bir !yon fehri. laması kar. ısında ha"Tetler i· Çok geçmeden onun da yei.., - as, e 

1
• e amı 0 

uren . d k .J • • d .. 
1 

.... bilirsiniz. Nokta ya ancak bir tek sen misin? 
çın c alıyordu. Azar azar yük- ıçın e o erek, - vaziyet mucibin- yol gittiği i,..in, dört arkada", K b 1 1 · A t..b , numaralı bulmacaoıı:un baUI: 
sclcrck nihayet gu"nu··n birinde ce - Anavatanclan uzak, fakat ~ '' ıs:ı oy 

11 
ve ace ecı r~;.r as rakamlardan birer tanesini inti' - k ı.- ı S ld "' 

600,000 sterlin derecesinde b;r çok sevdiği karısının yanıbaşına scgu uır ses c: 
0 

an saba: 00• 
servete sahip olduğunu görünce, gömüldü. 1 ~:ı~r~derek, bu oyunu oynayabi· şe~~nkü madalyonun yarnlmı§ - Evet! diye cevap verdi. be!,; Ro::~~~.K~ .. 2 7" ~r~, J>rt 

sevincinden şapkasını havaya a· ,ı-------------~~------ -Doktor Şemsettinin ne söy· .,. ı;, b~kcl~.B~ber clarak~uz 1 •-------------~------~-------------- kill.~-~A~Wn,
6

-M~ ~ ed 1 At 7 - Alay, Aza, N, 8 - A.'oe'f• 

~;~i:~~'';;iı.!'a~ ·~~: H ikô.ge Biraz daha ıs lanı rsan BURf'l:.~1/luRÇAK ::k~ - Okatn, La, 10 _ ,.., , ... 

mur t:ınesi. endişesinin tam yeride oldu· 
ğuu gösterdi. Genç kadın sonra bir ham· 
lede döndü; geldiği yoldan sür'atle köye 
dönmeğe başladı. 

hazırlan'?lt~ olması ihtimaliyle biraz mem· 
nun ileriledi: 

Fakat bir müdet sonra hiç ü· ._____ 9!I 

mit etmediği bir yeise düştü. - ---
Servet onu mesut edecek yerde. Kadir iğildiği yerden belini doğrulttu. 
içsıkıntısına boğmasa. başlamış· A_~tm.d~ nohut tanelerikadar büyük, bil· 
tı Vaktile hiç tanımadığı kim· yukbırıken ter damlalarını elinin tersiyle 
seler etıafını sarmış ve kendisi· sildi .Gökte toplanan kurşun rengi bulut· 
ne en yalnn, en Eamimi do:;t lara endişe ile bakarak: 
oldult!:ı.nnı iddh etmekteydiler. - Eyvah, dedi; yağmur geliyor. 
He- gittiği yerde, "zengin" bir a Kadir, arkadaşı Durmuşla köye niha· 

dam mwınıeleci göriiyor, binnc yet bir çeyrek mesafedeki bu sarp orman· 
tice sahte hürmetlerle karşıla · lıkta odun kesiyorlardı. Yer, yer aralıkla-
ıııyordu. Parn.sını yiyenler ona şan ağaçların arasında, bir tufan gibi şid· 
yerlere kadar eğiliyor, yanınn detle ineceğinden şüphe bulunmayan yağ· 
ynkla.5mak imkamnı bulamayan murdan kaçabilecek en küçük bir sığınak 
l nn türlü iftirasına uğruyordu... bile yoktu. 

Nihayet servet içinde büyüme· Bu ara. bulundukları dik yokuşun al· 
diği için, bu bal ona şiddetli bir tındaki küçük patikadan genç ve ahenkli 
ıztırap veriyordu. Kısa bir zamau bir ses yükseldi: 
içinde bu serveti carcur ederek K a· K d' ı - a ır. a ır .. 
yine eski haline döndü... Kadir, memnun bir tebessümle: 
Apansız gelen serVf tlu, ekse 

riya, sahiplerini böyle altüst c- - Karım geliyor, dedi. 
der, yeise düşürür. Biraz sonra esmer fakat tombul bir 

* * * 
To 1 Karey isimli 27 yaşın 

bir lngiliz de bundan iki seue 
evvel 700 Ingiliz lirası y~kunun· 
de bir mirasn. konmuştu. 

l}ini gUcünU bıraktı, her giln 
iemeğe başlndı. Günün birinde 

sokakta herkese sarkınblık ooe· 
cek kndar Barboş olup tevki! 
edilerek mahkemeye verilince, 

taze. yanlarına gelmi§ti, Dik yoku~u 
sür'atle çıktığından göğsü kalkıp iniyor, 
kırmızı dudaklarının arasından beyaz diş· 
leri parlayordu. 

- Ne var? 
- Yağmur yağacağını gö~düm de ka· 

putunu getirdim. 
Sol ,kolunda, en iyi cins kurna~brda:ı 

daha iyi, su geçirmiyccek kadar sık do· 
kunmuş bir kaput tutuyordu. Kocasına 

uzatırken elinin üzerine düşen iri bir yağ· 

Kadir yağmurdan korunacak şeyi but· 
muş, arkadaşı Durmuş açıkta kalmıştı: 

- Hayui ,sen git, dedi. 
- Nereye? 
- Köye. Isla,nmış sıçana döneceksin. 

Ben işi yalnız bitiririm. 
- Öyleyse Allaha ısmarladık. 
Yakasını kaldırdı, aynı yoldan koc::ı·' 

rak inmiye başladı. Onun fikri yağmu:da 
değil, demin kocasına kaput getiren kadın 
da idi. Elinde olmadan kansı ile onu mu· 
kayese etti. Onun kiıbrini, karısmm ten· 
belliğini göz önü:ıe getirdi. Böyle bir ha· 

' vada karının değil dağbaşına kaput getir 
mek, yerinden bile kımıldanmıyacağını 
düşündü. Hatta evine döndüğü zama:ı 
temiz çamaşırı bile dolaptan kendisinin 
alması lazım geleceğini hatırladı. Ve tali· 
in bu haksızlığına ısyan etti. 

Şimdi evine gelmişti. Kapıyı itip içeri 
girdi. Karanhk ve sükun, siyah bir duman 
gibi vücudunu sardı. Eşik üzerinde üstü· 
nü silkelerken bağırdı: 

- Hu, neredesin? 
Eir kadın sesi cevap verdi: 
- Buradayım. 
Durmuşun karnı acıkmrştr. Yemeğinin 

- Ne, dedi. Hala tenbih ettiğim çorba 
olmadı mı? 

-Su yoktu. Çeşmeye de gidemedim. 
Yağmur fazla yağıyordu. 

Kadın, kovayı getirerek kocasına u· 
zattı: 

· - Haydi su getir, dedi. 
- Görmüyor musun sırsıklam oldum. 

İnsafın da yok mu? 
Kadın omuzlarım silkti: 
- Biraz daha ıslanırsın ne çıkar? 
Durmuşun hiddeti son dereceyi bul-

muştu. Karşısındaki kadını bir yumrukt:ı 
yere sermemek için cidden kendini güç 
tuttu. Sesini çıkarmadan kovayı aldı, 
çıktı. Çeşme başında kovayı doldururken: 

"- Ben sana gösteririm!" diyordu. 
Eve döndüğü zaman kansını ateş başında 
buldu. 

Durmuş: 
- Buraya gel, dedi. 
Kadın, kollarını sallayarak kocasının 

karşısına dikildi: 
- Ne var? 
Durmuş sesini çıkarmadı. Bir eliyle 

altından tuttuğu kovayı kansının başın· 
dan a~a~ı bo~alttı ve boş kabı eline verdi: 

- Şimdi, git de çorbanın suyunu ge· 
tir, dedi. Nasıl olsa üstün ıslak, bir par~a 
daha ıslanırsan birşey çıkmaz 1. 

T. iş 
Bankası 

1940 K üçük Cari 
Hesaplar 

ikramiye Planı 
1 &det :lQOO llrL • 2(ı()O.-ııt' 
3 .. 1000 • - 3000.- " 
e .. 1100 .. - ııoOO-- " 

12 " 2:1() • - 3()()().- "' 

40 • 100 • - .o00.- " 
15 .. :ıo • • ı11:ıo.- -

:llO • 25 .. • 02~·- " 

Keşi deler: t Şub.~t. _1 ıvı~; 
711, 1 Ağustoı, l lkıneı/ 
tarihlerinde yapılır. 


