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v <§.l 1r<dl o liifil@} lk @l lr@\ ır v ~ ır<dl ü o e ır 
Fransız, İngiliz harp kabineleri Başkumandanların iştirakile toplandı 
Reyno ve Dalrıdge ale- · · · ~ ~ · ·'· ~> · · · 
lUceleLond aya gittiler 

].'arı 9 (Rad 
ınan ' Y0 , sn.at 16) - Al- general Vilmen ve bahriye başku-
t.a Yanın Danlmarkn \'e Norveçe mıı.ndanı amirol Darlan da iştirak 
8~u haberi ilzerine, bu sabah etmiştir. 
ti b' de Fransız hariciye nez.are- Harb komitesinin toplantısı saat 
ını.~ ınasında harb kabinesi toplruı. 10.20 de hitam bulmuş ve bundan 

nui)ndve vnzh·eu mu"talea e•""ı"tı·r. • to 1 t ki bı:.1:ı. ~ ~ sonra kabme p anmış rr .... ~ 
sara an sonra saat 9,30 da Elize devam etmektedir. 
~ap ~ınaa hnrb komitesi içtimaı 1NG1Ltz HARB KABİNESİ 
ına~dnuıı ve bu toplantıya başku- DE TOPLANDI 
11ız han general Gamlen ile Fran- J..ondra, 9 (Radyo, saat 13) -
--.::__kuvvetleri başkumandanı Bu sabah saat 8,30 da İngiliz harb 

kabinesi toplanmış ve bu toplantı-
ya kara, hava ve deniz kumandan. 
lan da iştirak etmiştir· 

Rımaı planında muvaffak olursa Ruzvelt Dan i 111 arka 
oman ya ve Balkanlara dönecek Danimark~ v~ · b O y U n e · ğ d İ 

Avrupaharbinin akıbeti Üzerine tesir Norveç hadısesıle . " 
?<,"~"'";,:'..e:~~~:::_.:::::;~~:'.'.:.°'ıa .. , ... ehemmiyetlisurette Alman ve Danımarka asken kuv~ 
~~~:2;;:::-:::~;lik=~~w:~~·.~:;.;g':":':;~:~: alakadar oluyor vetleri arasında irtibat tesis edile i 
fitııınn • §ım ewuıyecek, onun yerine Alman ordu- Va~ington, 9 (A.A.) - Emin 
le do~ hlulıtaç olcJuğu demir madcnlnl zapt Jçln harb cephesini şima- bir menbadan öğrenildiğine göre 
bll d;;u gcnl~lctiyor· nu planı mu\'affak olursa onılap sonra ceou- Norveç'in Amerika sefiri Mor-
~ tl ecek, Macaristan üzerirtden Romanyaya hareket edecek bu genstierne, gece yarısından biraz 

:ı Petrol ku"·uı lin ' • evvel Ameraka hariciye nezareti tr '1d 1 ~ armı c o geçirecek. İhtimalkl bUtUn Balka.nla-
..,a ar ılcnl:dne kadar isgal etmek t~bbUslerlno glri"'coek. erkarule görüşmüştür. Şimdi Hu-

J.'· ~ovl·cttcr Birliği kü "k B 1 " depark'da bulunan Ruzvelt'in 
ınıanc]' • çu atık dc,·Jetlerinl himayesine alırken (Devamı 2 inci sayfada) 

~· ll anın emniyet mmt kal ' 
11.ıı llerr h'' ıı armı l~gal ederken hiç ses çıkanru-

li.rec:cku ın 
1
uk&.mcti tabii olarak §imdi l\losko,·adan mü1.ahcret bek-

tıııdan g;~ ~rhaltlo Alman iaarnuunun MoskO\'a hükflnıetı tara.. 
tır. e mukabele Alınan - Rus mUnasebetlcrlnl aydmla.tacak. 

1"'akat bugil k'" h 
iaarrıı:ttın n u a vat , .c §erait içinde en mühim nokta Alman 
~l'afrndan tın _sovy~tler Birliği tarafmdan değil, tngtltere ,.e Fransa 
~rruıı:ı ı:orcccğf mukabele &ekil ile Bclı;lka ,.e Ilolla.ndanm Alman 

rşısıncla nlaca!:'l vaziyettir 
lleJcika Ye lloll <l D l • 

llrn Yarın en beki an a, an marka ''C N on·~tn başma gelen lı;tlli-
8.nlıyarak t enmedik bir zamanda kcndJ başlarma geleceğini de 
liı ,.8 l1' ngiltcro ve Fransa tarufma geçerlerse :tabü olarak tngı 

11ııo ransrı orılula.nnm , ·azifcsl kolay~rr • 
ll ...-erlıaMe Alrn· gf • • 

lr)(aç güu 1 any:ınm rfştlğl ı, çok cilrctkirane bir harekettir. 
~lcr ı...... !;inde Avnwa harbinin nlubetl Uzertno tesir edecek 1ı&dl 

UUli.ICDeblllr, • 
t. • .-s. 

ÇEMBERLAYN 
Almanyanın Nor
veç ve Danimar
kaya taarruzu et-
rafında çok mühim 
beyanatta bulundu 
~'~azıaı 2 inci say_laila) 

Kopenhag, 9 (A.A.) - Stefa
ni ajansı bildiriyor: 
Almanya'nın Kopenhag sefiri 

bu sabah Danimarka hükumetine 
müttefiklerin harbi İskandinavya .. 

• 
ya yaymaktan ibaret olan proje
lerine karşı Almanya'nın ittihaz 
edeceği tarzı hareketi bildiren 
bir nota tevdi etmiştir. Notada 
Almanya'nın Danimarka'nın bita-

Alman va, 

raflığmı ve emniyetini deruhde 
ettiği kaydedilmektedir. 

Alman sefiri ile başvekil ara
sında yapılan mfü:akereleri müte

(Devrunı 2 inci sayf a.tla) 

JJugUn 4 üncü sayf Mmda 

1111. ol • • e Okuyucularına 
LYI. US ınıg 

1 
bir harita veriyor 

9H a lu.A rwi af verdı· ! Ilu harlı:', Alman lstflü.sma uğn. 
lf & I &. j yan Da.nımarkanm \·e bazı §Chlr-

i i Icrl 11imdiden Alman l~gııll altı. 
İtalyan gazeteleri, Almanyanın Şimalde ! na geçen Norveç'in §~ali A\'ru-

. • • "" • h k ··h· b• k• • l l p:ıdııkl me\'kllerlnl gostermckte-gırıştıgı are ~ete mu ım ır mev ı verıyor ar ! dlr. 

(yazısı 2 inci sayf aaa) ............................................... . 
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2 - SON DAK!KA - 9 NİSAN 1940 SAL\ 

• 
EN SON DAKiKA 

Bir Alman kruvazörü batırıldı 
Londra, 9 (Radyo, saat 18) - Stokholmc!en verUen lılr habere 

göre, memlekete t.aarruz eden Alman JmvveUerlne kartı NorveçlDer 
de.rhal moha.rcbt>ye glrl~şler ve den.iz çarpl'1Jl&Smda bir Alınan k.nı. 
'ıızörJ batmımı11tır. B&taıı gmJ ''Gnayzenav" kru\"8.ZÖrlldill'. 

Son Dakika - Batırıldığı bildirilen Alman kruvazörll (Goben) 
"Yavuz" çapmda bUytik bir Alman harb gemisidir ve umumi harbe 
iştirak eden Alman donanmasmdandtr, 

Stokholmde kabine toplandı 
Londra. 9 (Radyo. saat 18) - St.okholmden blldlrlllyor: 
Kral Gllstav bugün kabine toplantısına riyaset etmlttlr· 
Diğer taraftan, fsnçte fhtfyat cfrad derhnl ıdllh altma. çafınl. 

mıstır. 

Dıınlmarka mehusan met'll l de hu ak~ıım saat 20 de toplanacak· 
hr. 

Tayyare ile aaker gönderilmiş 
Londra, 9 (~yo, saat 18) - Amst:erdamdan verll<'ll bir habc. 

ıliild~ınıııı~r1mltJ12m 
Belçika ve 

orku 
Brük~el, 9 (A.A.) - Milli müdafaa nazın ge

neral Denis, bu sabah Spaak ile gÖrÜ§mÜştür. 
Bern, 9 (A.A.) - Norveç ve Danimarkaya 

kartı yapılan taarruzlara müteallik haberler, 
tıviçrede büyük bir heyecan tevlid etmi§tir. 

Bemde İntişar etmekte olan Bund gazetesi, 
"Ors ile çekiç arasında" ünvanlı makalesinde 
§Öyle demektedir: 

"Almanyanın Norveç' e karşı yapmıt olduğu 

lsviçrede 
başladı 

taarruzun ııeticesi, bu memleketin derhal müt· 
tefiklerin yanında mevki alması olmuştur." Da
nimarka da Alman taarruzu~a kurban olan 
memleketlerden biridir.,, 

Bund gazetesi, bütün İsviçrelilerin bitaraf dev• 
letlerin bir tehdide maruz kaldığına ıahit olan 
şimdiki feci ahval ve şerait dahilinde hükUmet· 
lerinin etrafında birleşmeğe hararetle davet et
mektedir. 

~~~!~~aı:;tr;:~ht Nor\'~ fupraklanna tan~relcrlc asker ae,·. M Ü tt e fi k fi 1 o 1 ar i 1 e A 1 m an d o n an m as 1 a r as 1 n d a 
Diğer taraftan fhlo'dan balkın çıkmast Almanlar tarafmchı.ıı me-

Y ~ ;~~ı~·~;rl~m;d~ N orveçin garp s·ahilinde 
heJecan ı müthiş bir harp başladı! 

Berlln, 9 (Radyo) - MUtteflkler ta.ra.fmda.n Norveç ka.rasula.n
ııa mayn d6kUlll§U, Almanyanm Danimarkayı ist.ilAsı ve Norveçe ta.. 
arruzu Yugoslavyada bUytlk bir heyecan uyandırmıştır. Yugoslav 
htlkfımeti, müttefiklerin Adrlyatlk denizinde de ayni harekete geçe.' 
rek Yugoslav sula.rma mayn dökmelerinden korkmakt.adır. Son gUn
lerde Adrlyatikte ve Otrant boğa.zmda İngiliz harb gemileri gözUk. 
mest, bu korkuyu doğuran A.mlllerden blrldir· 

Çemberlaynln beyanatı 
Londn. 9 (Radyo, saat 18) -

Avam kamaraamm bugUn öğleden 
sonraki toplantısında· Başvekil 

Çemberlayn beyanatt.a bulunmue 
ve sözlerine uöyle başla.mılttr: 

"Almanya bugiln Danimarkayı 

ve Norveçi istill etti Bu, Alman
yanm harbe başladığı gilndenberl 
beslediği emeldi ve bu suretle el
ma! memleketlerinin iktnıadt faall. 
yetini kontrol altına almak isti
yordu. 

"Şimal devletleri Almanyanm 
bu ihtirası karşısında bulunurken, 
Fin • Rus sulbtl üzerine İlveç ve 
Norveçin emniyeti temin olunmue 
ola.bilir miydi? Şüphesiz hayır. Bl
ltı.kls Fin harbinin hitamından ııoıı
ra lsveçle Norveçln vaziyeti tehlL 
kcye glrmi' ve Almanya, b!Jhassa 

Norveçe karşı tecavUzkAr hareket
lere başla.mJ8b, Norveç ticaret fi
losuna gerek doğrudan doğruya 

taarruzları ile, gerek döktUğU 
ınayn]ar vasrtasUe zararla.?' ika e. 
diyor, bu suretle bit.amtlar huku· 
kuna azami tecavUzU gösteriyordu. 

"Bu vaziyet karşısında müttefik 
devletlerin kat't bir te3ebbUse gl • 
ıişmeleri lAzmıdı ve bu gaye ile de 
Norveç sularına mnyn dökülmesine 
karar verileli. Bu hareket doğru • 
dan doğruya Alınanyaya kaI"§IYdı 

ve Norveçle Alına.nya. arasındaki 

harb malzemesi kaçakçılığına mfı... 
n1 olmayı istihdaf ediyordu.,, 

Başvekil bundan eonra gUnQn 

hA.dLselerine geçmiş, Almanların • bu sabah Norveçe taarruz ettikte. 
rinl, bunun üzerine İngiliz h~

mcUnln Londradaki Norveç sefiri 
ile temasa geçtiğini. kendisine Nor
veçe müttefik devletlerin bütUn 
kııvvetlerile ynrdona hazır oldu
ğunu bildirdiğini söylenllş ve "bu 
dakikada biltlln İngiliz ve Fra.nsrz 
bahriye kuvvetleri denizdedir ve 

marka hududuna en yakm Alman 
aakerl QssUnden kıtalar eğer, 1ngi. 
Uz - Fransız gemilerlnln Norveç 
sa.hlllerlne mayn döktU.klerl Uln e
dildJğl saatte hveket-etmt:ı olııa:; 
lardı Danlınarka ve Norveç topralt
larma şimdiye kadar daha varma.
roIŞ bulunurlardı.,, 

Başvekil Norveçe yardmı temi

natı verildiğini tekrar ederek ıs57r 
lerlni bltlrmlş ve avam kamarası.. 
nm §iddetli alkışları araamda kllı-
aüdcn lnmlştlr. 

Ruzvelt 
(Bat tarafı 1 inci u.yf&da ) 

Gaybubetine rağmen Beyaz saray 
da resmi mahfellerde pek büyük 
bir faaliyet göze çarpmaktadır. 

Ruzvelt'in bitaraflık kanununa 
tevfikan Norveç'i muharib dev
letler meyanına idhal eden bir be. 
yanname ne§retmek üzere derhal 
lazungelen tedbirleri alacalma 
dair verilen haber hakkında Ame
rikan hariciye memurları hiçbir 
şey söylemek istememektedirler. 

Norveç'in Oslo Jord'una giren 
4 Alman harb gemisine ateş aç
tığına ve Norveçin Almanya ile 
harb halinde bulunduğuna dair 
Amerika'nın Oslo sefiri Harri
man tarafından çekilen telgraf 
neşredildiği zaman Morgenstier
nc'nin henüz Oslo'dan bir haber 
almamış olduğu ayni mahfillerde 
beyan edilmektedir. 

Vaşington, 9 ( A.A.) - Reisi-
cumhurun derhal Norveç'i muha
rip'.er listesine ilave eden bir be
yanname ncşredip etmiyeceği me· 
selesi hakkıpda hariciye nezareti 
ve Beyaz saray mahf cllerinde hiç 
bir şey söylenmemektedir. 

Mesele şimdi Ruzveltin "Harp 
sahası" ru Amerikan vapurlanna 
da teşmil edip etrniyeceğini tayin 

·etmektir· 
Ncvyork, 9 ( A.A.) - İyi haber 

alan mahfellerde hasıl olan kana· Alman donnnma.ıuna karşı harbet -
mektedir,. dem.iştir. 

ate göre Ruzvelt, Va§İngtonda Be
Çemberlayn bundan sonra sözle. yaz sarayda hususi ikametgahına 

rin(! devam ederek bilhnssa şu bağlanmış olan hu ust bir hat va. 
nokta üzerinde durmuştur: sıtasile vakayiin inki~fından doğ· 

''Almanya, Danimarka ve Nor· rudan doğruya haberdar edilmek· 
''eçl mUttcfik devletlerin Norveç tedir. Ilydeparktaki Riyaseticum
ımhillerlnc mayn dökmeleri Uzeri· hur umu...'lli katip!iği Alman kıta. 
ne, bir mukabelebilmisil hnrekeU lanmn Kopenhag'a girdil:ri ve 
olarıı.k yaptığını ileri sUrilyor. Böy. Norvcç'in Almanyaya ilam harp 
le ~r iddia t.amamne yerslidir "e ettiği hakkındaki haberleri almış · 
"fdurmadır. Zira, Almanyanm bu tır. Bu haberler. herkesçe malum 
ta.anımı uzun za.mandanberl ta.sar. 

1 

olmadan cn·el hususi dairesine 
ladılı n mayn dökme hareketin. çekilmi~ olan Rei icumhur henüz 
den çok daha evvel hazırlandığı umumi krıtip1il< ile temas etmf" • 
anlqılmflktadır. .Filhakikıı. Dltlll - mi~tir. 

<Bat tarafı t lncl sayfada ) 1 2.- Fransa hük(lmetine, Osl~ 
MÜTTEFİKLER NORVEÇE daki Alman sefirinin bu sabah 

YARDIM EDECEKLER Norveç hilldlmetine müracaat e-
Londra, 9 (A. A.) - Hariciye derek Norveç arazisinin Alınan 

nezareti İngiltere ve Fransa hilk<l. askert idaresine tcrkedilmesini is.. 
metlerinin Norveçe tamamen yar- temi§ olduğuna dair malumat gel· 
dım etmeğe karar verdiklerini bil- miştir. 

dlrmektedlr, Bu karar Oslo hUkQ. Alman mümessili, bu talebin 
metine bildirilmiştir- lki hUkfımet kabulünden imtina edildiği tak· 
bundan bqka Norveç hUkWııetlne dirde her türlü muka\·emetin kırt· 
kendisile tamamen mutabık kala- lacağım ilave etmiştir· 
ra.k , harekete geçecP.klerini ve Norveç hükQmeti, bu talebi 
fimdl babrl "e askerl tedbirler derhal reddetmiştir. BilAftare gel. 
alınakla meşgul olduklarını bildir. miş olan haberlerde Alman kıta· 
ml§lerdir. atının bu müracaattan daha evvel 

NORVEÇ SAH1LLER1NDE Norveç arazisini işgal e.tmis olduk· 
HARP lan bildiriliyordu. 

Paris, 9 ( A.A·) _ Norve.ç'in 3 - Almanyanm giri~iş ol· 
garp sahilinin muhtelif noktalamı· duğu hareketin İngiltere ve Fransa 
da miltefik filolarla Alman filosu hükt1metleri tarafından ittihaz e.. 
arasında şimdi bir deniz muhare
besi cereyan ettiği bildirilmekte • 
dir. Hava fırtınalıdır. 

dilmiş olan tedbirlere karşı bir 
mukabele teşkil etmekte olduğu 
suretinde Alman beyannamesinde 
ileri sürülen iddia, hiç kimseyi al· 

REYNO, NORVEÇ ELÇlSlNE datmaz. Deniz kuvvetlerinin refa -
TEBLlCATIA BULUNDU kat etmekte olduğu kıtaatm Nor· 
Paris, 9 ( A.A.) - Reyno, bu 

sabah saat 11 de Fransadaki Nor. 
veç sefiri Backkeyi kabul ederek 
aşa~ıdaki tebliğatta bulurunuşur: 

1 - · Alman hiUcQmeti, bir be
yanname neşrederek Norveç ile 
Danimarkarun himayesini deruhte 
etmeğe karar vermiş olduğunu ıbil
dinniştir. 

Alınan hükQmeti, bu hareketin 
dün İngiliz ve Fransız denizcileri 
tarafından Norveçin karasuların • 
da mayn tarlaları vücude getirme. 
terine karşı bir mukabele olduğu· 
nu beyan etmektedir. 

veç'in muhtelif noktalarına aynı 

zamanda çıkarılabilmesi için uzun 
müddet hazrrhklar yapılm15 olma.. 
sı icap eder. 

Fransa hükQmeti, Norveç'in 
Alman taarruzuna silahla karşı 

koymağa karar vermiş olmasından 
dolayı memnuniyet izhar etmek • 
tedir. 

4 - Reyno, Norveç sefirine 
memleketinin Alman isti!Asına uğ
'rarnası dolayısile Fransa hükt'.i· 
metinin Norveç'e derhal tam bir 
yardımda bulurunağa ve .Norveçle 
ta.mamile mutabık kalarak harbe 

Almanya Musoliniye 
malumat verdi 

if alyan gazeteleri, Almanyamn 
Şimalde giriştiği harekete 

mühim bir mevki veriyorlar 
Roma, 9 (A.A.) -Alman sefiri Von Mac-, 

kensen, bu sabah B. Musoliniyi ziyaret etmiştir. 
Bu ziyaretin sebebi, Almanyanın İskandinav 
meml~ketlerine karşı girişmiş olduğu hareket 
hakkında Duçeye malumat vermek olduğu tah
min edilmektedir. 

Von Mackensen, Kont Ciyano ile de görüş
müştür. 

İtalyan gazeteleri, Alma.oyanın müdahalesi
ne müteallik haberlere sütunlarında çok mühim 
bir mevki vermekte ve bu müdahak;·i "Norveçin 
bitaraflığının İngiltere ve Fransa tarafından ih
lal edilmesine karşı bir mukabele" gibi göster· 
mektedirler. · 

devam etme~e karar vermiş oldu • 
ğunu söylemiştir. 

5 - Zaruri olan bahrt ve aske
rl tedbirler, Büyük Britanya ile 
ittihaz olunacaktır. 
RlBENTROP ECNEBi G.AZETE

CİLERE BEYANATl'A 
BULUNDU 

BerUn, 9 (Hwıust) - Alman ha· 
rlciye na.zm Rlhentrop ecnebi ga. 
zetecllerl toplıyarak onlara ~u b&

yanatt.a bulunmuştur: 
"- Almanlar için, dün İngiliz 

ve Fransızların Norveç kara!Sulıırı.. 
na mayn dökmek suretile Norve: 
çin bit.araflığıru bu şekilde ihlll ~ 
dişi bir sUrpriz değlldlr, Mllttefik
lerin umunıl harbde de Kopenhagı 
topa tutmuş olduklarını biz Ml8. 
unutmadık. 

talarım teablte ça.lı§tığmı biliyor· 
du. 

İngllfz ve Fraıısızlarm plA.ıu j]d 

kmmıdı. Birincisi Norveç karasu· 
lanna mayn dökmek. Bunu diitı 

yaptılar. Fa.kat biz bu pllnnı lkin" 
el kt!!Mnu da billyorduk. 1.stihbtı· 

ratmuz bize bunu vuzulıUe öğret· 
mi§tl· Müttefikler, 1.sveç. Norveç 
ve Danimarka.ya uker Hıraç et • 
mek ve sonra cenuba doğnı sarktı· 
rak Almanyayn ııaldırmak istiyor· 
lardt. 

Fakat Almanya bile bile b5yle 
blr hareketin yapılmasma eli kolU 
bağlı olarak intizar edemez. Nete· 
kim her zaman olduğu gibi eL1di 
de .!l~manlanndan dş)la seri da"'" 
randı. 

İngilizler ve Fransızlar bitaraf· 
İngiltere ve Fransanm malr.!adı lıklarmı muhafaza edemiyenlerill 

ve gayesi İekandinavynda Alman- karasularına ve topraklarına ketı· 
ya ale:ı,;blnde yeni bir harb sahtı.aı dl kuvvetlerinin h!kim olacağtıı1 

açmaktı. söylemişlerdi. lşte 8 eylOlden goıı· 
Alman istihbaratı İngiliz • ~ ra da biz bu tezi benimsemiş bulu· 

ısız erkanıharb!ycslnin haftalardan· nuyoruz. 
beri İskandinavya haritası Uzerfn. İngilizler ve F~sızlar Norveçitı 
do çalıştığını ve Almanyaya kar,ı bitaraflığma hUrmet etmediler· 
geçilecek hareketin stratejik nok· Biz de bundan istifade ettik.,. 
~~~~~~~~~~--~~~-~~~~~~-__, 

Danimarka boyun eğdi . 
(Baş tarafı 1 lncl sayfada ) ı rlle sivil ve askeri bilrolar kapan· 

akib Danimarka hükumeti haliha- mamış, bütiln memurlar her t.$· 

zırdaki vaziyeti itibare alarak Al- · man oldUc,~ gibi l§lerine gttmi§ler· 
manya'nın teklifini kabul etnıit· dlr. Dn.nimarka.nın lııtil8.st devııflt 
tir. etmektodir Aslı:erl mevkilerin ııcp· 

Danimarka'nın İngiltere . ~e si Almanla~ tarafından . "'al edili· 
Fransa'ya karşı korunması ıçın ış.,, pil 
alınan tertibat esnasında hiçbir yor. Alman askeri kuvvetlerile : 
hadise kaydedilmemiştir. Dani- nimarka askcrl kuvvetleri a.rssıJI 
marka hükfimeti ve halkl haliha- da irtibat tesis edilmiştir. 
zırdaki istisnai vaziyeti kabul e· l • 
derek Alman tedbirlerini sükünet ALMAN BAŞKUMANDANL 
ve soukkanhlıkla karşılamışlardır. CiNiN TEBLTGt 

lŞGAL BtRKAÇ SAı\ TIE Btrlin, 9 ( A.A.) - Alman ord~: 
BtTlRlLDl su başkumandanlığı bu sabah c· 

şağıdaki hususitebliği ne5rct.r111• 

tir: 
Nevyork, 9 ( A.A.) - Ameri· 

kan radyosunun iyi bir menbadan 
alarak ve.rmiş olduğu haberlere 
göre Danimarka hük.Cıımetinin 
dün akşam vermiş olduğu zanno
lunan bir karar dolayısile Dani· 
markanın Almanlar tarafından iş· 
gali birkaç saat içinde hitama er-

miştir· . 
Amerikan istasyonlarının kaf. 

fesi, bütün gece açık kalacaklarını 
ve alacakları haberleri derhal neş
redeceklerini il~ etmişlerdir, ay· 
nı istasyonlar, Berlindeki muhabir· 
terinin Danimarkanm işgali ve 
Norveçin harp ilıımharplerini te
yit edecek ma}(lmat alamamış ol
duklarım bildirmektedirler. 

KOPEl'\,'HAG SAKİN 

Sah sabahı, Alman motörlil ': 
zıhlı kıtalan, Flensburg ye 'fO~ 

rıt· dem civarından Almanya • V3 -e 
marka hududunu geçmişle: ~c 
Apenrade ve Essjerg yolile şızı1D 
doğru ilerlemekte bulunrnu~tar<l1~1• 

Sah sabahı şafakla bera!Je!, , 
ınan kıtalan Mitelfahrt eh-arı~ 
kü~ük Blet'e ihraç edilmiş ,·e. 
kıtalar, Blet'i işgal eylemişlerdır;.,. 

~):-il" 
Alman deniz kuvvetleri, J3U ·ıe 

Belt'e girmişler ve Korsör 
1 

ij.borg'a asker ihraç etrnişlerdif·ıııı 
Wamemündeden gelen Ahl'I l1 

kıtalannı hamil bir zırhlı tfC\t 
feribotla Gjedser'e geçmi' ~ifll3 
doğru ileri harekete başlaını~tı<·.,,. 

A d Seeı d ad:!· 
ynı zaman a .an • .. .,. 

Bertin, 9 (Radyo) - İşgalden nın cenubundaki Verdingborg 1'
0

• 

sonra Kopenlıag sn.kin çehresini rüsü de C:e geçirilmiştir. ıı;<I 
muhafaza ediyor ve radyo muay- Şafalda beraber, Alman kıUlıllıı$ 
ren progrnmmm mabnndini veri· Kopenhag'a çıkmış \"e I~~peı et' 
yor, mutnd Uzere gazeteler çtlu. ka!esile ratlyo ista;yonunu ırc:'1d " 
yordu. Şehrin manzarası t.a.bii ha. mişlerdir· Bu sa':ah caat 8 rt-1 
llnt muhafaza ediyordu· itibaren bfüün .. ehir, Alın:ırıl:t 
Alın~ a~ker:i kıı.rruın~mm em· l cliQdcdir., . . -
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~_J i ±fkfii~lli~lltt!!Jtn;jl 1 IDAHİLDEI 
Almanlar 'Danimar., / rE©JD1r.liil<e} 

kavı istild et tiler M~~~~~ueıd~r~k'' 
Dm u mi seferberıı· ı{ kararı veren ya~murıar tehlıkevi arttırdı; 

zerr iyat çok zarar gördU 

Norveç Almanya ile harp lıalinde 
t:orveç ordusunun mukaveme!ine rağmen şimdiden bazı 

Norveç şehirleri Alman işgali alfır.a geçti 
rnaı!ondra, ~ -. Almanya, hiçbir tahrik eseri ol· 
tll'lı• ızın Yem hır tecavüz hareketinde bulun
~tur. 

•aa?~lo radyosu, Alman kıtalarının sabaha karşı · 
rın. ~çte Norveç sahillerinin muhtelif noktala

raf kıtaları arasında yarım millik bir mesafe var· 
dır. Londra ile İskandinavya memleketleri ara· 
sında telefon mükalemeleri keailmiıtir. 

raç edildiğini haber vermektedir. 

bUJcu Norveç Almanya ile harp halindedir. Norveç 
lia met merkezi Oslodan bu §ehrin timalinde 

Londrayı Skandinavya memleketlerine bağ. 
lıyan telefon hatları Kopenhagdan geçmektedir. 
Kopenhagın Almanlar tarafından iı&al edildiğ; 
haber veriliyor. 

lllar şehrine çekilmiştir. 

lerd~lnıan~ar Daniınarkaya da tecavüz etm:ş. 
ır. Da.nırnarka kıtalan ricat ediyorlar. iki ta· 

Londra.. g ( 

Vaşingtondan gelen haberlere göre Norve· 
çin Amerika birle§ik devletleri nezdindeki elçisi, 
Norveçin Almanya ile harp halinde bulunduğu. 
nu Amerika hariciyesine bildirmiştir. Norveç el 
çiai, bu haberi Norveç hariciyeainden almııbr. 

hagdan a. a.) - Kopen_ Bu mahaffide Kopenbagm Almanlıu l!mento, Osloyu terkedcrck Ha.. 
A.lınan gelen haberlere göre. taratmd&ıı ~gal edllmfo olmam tak- mar'a gitır.:şJcrdir. Harcketlerin
dıuıu kıta_Ian, Slem,ig hudu.. dirlnde reamı mal€Uut aımanm müın- den evvel hariciye nazın Koht, 

teeavuz etm•§l dir kUn olamryacagmı boyan etmektedir· saat 5 te Alman elçisinin ziyare-
derburgdakl D . 

1 
er . ' Sen- ıu. tini kab-..ıl eta:lş ve elçinin kendi-

toııu . antına.rka garni. Londn, 9 (AA.) - Saat s . .w da 
fJıtna} d w sinclen §ifahen ve yazı ile Norveç· 

dir Ü e ogru çekilmekte- Londradak1 resmt Norveç mahatilln· in Alman işgaline mümanaat et. 
de!~ah ç Al~a.n kruvazöril Mid. de son hAd!seler ha!<kmda bir gt)na mlyeceğini beyan etmesini iste • 
.\! rt lıınan1na · · tir maltlmat yoktu. miş olduğunu söylemiştir. Alman 
"e lllaıı askerleri llına~:m~ NOR~~==R elçisi, Almanya.nın askeri idaresi 

k 8okaktarı işgal etrni..+' , __ altına girmesinin "Norveç'in men· 
er se kl 11 .. ır ... uı o.ıo, 1 (A.A.) - Oılo radyos\l, bu faatine fevkalide hadim olduğu· 

Wk A~ ... Y8tına aid olan üç bü- sabah aaat 8 de blldirlyor: nu ilave ~tmiştir. 
boğa tna.n vapuru, bUyük Belt Atman deniz kuvveuert, Norveçli- Norveç hükumeti, bUtOn gc\.c 

., _ Zlndnda bulunmaktadır. lerln aahll de.ntz kuvveUerinln ve •. k d b 1 ~ 
4-'0 muza er,.\cr e u unmuşt•tl'. c.u 

ra-Kope h Norveç müdafaa kıtaat.mm mukave· milzakctelerôen sonra hl1JıQmet f tı istas n ag telsiz tele. meUerlne rağmen dUn gece osıo no-
taın .... ki Y?~u bu sabah, her runa gtrm!§lercllr. Almanya'lm mutalebatt.•ı kabul 

..... gıb edemiyec~~iru, bu mutalcl-1!1 ise de ll'llik
1
• saat 1 de açılmış Horaten bombardmı&D edllmlJUr. kendi hükümranlık hukukuna 

hath- o~teb aleme ınemuru!la Bergen, muannıdane bir :ı:nuk.ave- k b. .. l"kk" tın kt 
"'U 11 ,. d metten sonra Alman kıtaatı t&ra!m· apşı ır tccavuz te cı. t e e t 

o) ... _ '"!>'ın an cevab veren ol<"Jgwu". •1 1-tyan etmi•tir. 
-..UJ:nıeıtır dan tşı;aı edllml§Ur. •• :r 

~ • Koht, Alman elçlslnin kendisine 
ROPl<'ll.n .. • Torndhjenln de Alma.ıılu tan.ım· 'Almanlar, Norveç! işgal etm•yer ~ 't Na. ....... naGIN İŞGALt da.n ıuaı edllmlt oldufU aöytenmek-

~ "'"'· York 9 ( olurlarsa, mUtteflkler il}gnl ede • 
Ork Ta '. a. a.) - Nev. tedlr. cekler,, demiş olduğunu 116v: ~ 

habırt b Ytnıs gazetesinin mu- Almanlar, CbrtaUansa.nd kklesıne tir. B. Koht eu cevaiı verm!şt:lr: 
A • ' UgUn §afak "k k de taarruz etınlşlerdlr. Şehrin Uzerl.ne "MUtteffkleriD bö"•Je bir ter·· tr 
"-IJl'\anıa 80 er e:ı, de bir tayyare akmı yapıtm.I§tır. J 

ett rın K.openha ı al alacaklarmı ıamı .. t,...,ı ..... ~ .. -· Sim • İkle · gı şg Alman kıtaatı A!fersunda karaya • 
ti haber v il kt di dikl vaziyetin uzun mUddet devam lııt""'abtr er me e ·r. çık.ml§ttr. -
~ b h etnl'yeceğini limit ederli?'.,, 

konınad.an • b' u aberi, sansiir Norveç btıı«UneUntn Oslodan Hana- Koht. geceleyin umumi sefer • 
Vel Çekti . ır kaç dakika ev. ra nakledllm!J olduğu öğrenllml§tir. berllğe karar verilmiıt olduğunu bil. 
l\Qpıı.~!!ni ilave etmektedir. ALMANY ANIN NORVEÇE dirmtııtır. 

..... oAG RADYOSUNA VERDlCI ULTIMATUM DANtMARKALlLAR MUK.AVE-

GlRolLER. Oslo, 9 (A.A.) - iyi malumat &fET GösTERllEDlLER 
Nev.Yor1< g almakta olan bir menbadan teyit Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork ga-

~Otk TaYnıi' (a. a.) - NE:v. edildiğine göre hilk:Uınet ve par aetelerlnln gece nüahalan, muazzam 
l'adYos 8 &'Uetesi, Mackay 
t~- unun Ropenhag telsJ . ""3Yonu d zıs. 
"e bu n an bir mesaj aldığını 
tnan as llıesajda iatasyonun aı. 
haber kerleri ta.rafından işgali 

a: Vertldiğint Yaımaktacb.r 
OLoMBty A ELÇttJGİ . 

l<oıo ~~ ED!YoR 
loltıbi rn lya, g (a. a.) - Ko
le ..... _Ya radyosu nıahallt saa.L 

-.ı.t • de ~erereıc programına fa~ıııa 
~"~k VR.§ingtondaki Dani-

'"4. a elçili w. 

lstu~ h gtnin Dantınarkanm 
tad:von aberinl bildirrnletir. Ayni 
İlerun un habc.r verdiğine göre. 
~llın D res~ ınahafili, Alman. 
kete ~ı~arkaya karşı hare. 
EıabJb gcçtiı:,rınc dair malumah 
dir. olnıadıklarını söylemekte. 

to?inll.A 
~lOA~ DAJU DANt1'L.\.RKA 
l.oııd SStLtl\"tN BEl'AN'ATI 

tı~ t.o~9 (A.A.) - Danimarka. 
'1ll~cle ısef'ıırctının reanıt mUmes
l.ondracıa. nbırt, bu &balı saat 7,40 da 
lllu~lur· ll§ağıdakl beyanatta bulun. .. . 

.._ /\. 
Oldu~ ı:ertka matbuatının vernıı~ 
Q~ berlcrocn baaka birfey btl· 
tdlırııe Yoktur. Bu haberlerin tekld 
~:ı bekliyoruz,, 

"decok lna?ıııtıu, bu haberleri teyit 
tUtı ın tnllblyettc Dıuılmarka.dakl ın. 
1-.aıtıa•~nıe.ssıııorı ile Daııtmarka ma. 
ıı:ı "UIIn bir -. 14 01 c;una mnlOmat alma 
' l'tlalarma rağıncn Alme.nyanın 
~ h\ı1 cserı olmıyan yeni bir tecavU7 

T'anıu.nznUf oldufuna k&nldJrı... 
tır:ı ilk nıarkanm tıttıa.aı baberl. •be· 
U• bu ııaatıennde Londra m&hatWD

Y\lk blr faaliyet tıVUt •t.nılftlr. 

SAAT: 13.40 
Alman başkuman
danlığının tebliği 

f "D~arka ve Norveçin bitarafukl~~~~·k~~~;"J 
lngıltere tarafından yapılan taarruzu önle· ı 
mek tizere bu iki memleketi himayemiz altına 

ald:k!0 

Londra, 9 (A. A.) - Alman 
radyosu, Skajern.kt.altl bUtiln mU
Lıim lsvcc; • r.ı •arına, bu saL.m 
erkenden Almanlar tarafından 
mayn döküldllğtlnll haber vcrmek
t'edlr. 

Pariste 6ğrenlldiğine göre diln 
lngiliz ve Fransız filolan N~rveç 
'tarasulanna ma>'tl dökerken a 
1ilr taraftan birçok Alman 'harb · 
~emileri de ylne Norveç karasula
·rna maynlar dökmüı;ıtUr. 

NOS\-'E~F. tc:GAr. EDiLEN 
1'ERLER 

Oslo, 9 <A. A.) - Oslo radyo
·u, Norveçln U."l 11mt seferberlik t. 
1n ell'ğinf bildirmektedir. 

Oslo radvosmum blldirdlfine IÔ· 
c Almantu. Norwı:m eenub aahl. 

Llnde Fctnnmd'a uker çdranıuı-

lardrr. Oslo Uzerinde uÇuşlar ya 
ptl ... u:trr• 

Os!o radv mı .\lmnnlarm Ber 
gen, Larvik ve l'l't>ı1dhei:r.'ı iaga ı 
ettiklerini bil.~ir:ııeJttc:tir. 

ALMAN BAŞKWIANDANLJGC\'I;\ 
TEBLIGI 

Alma.n ordusu başkumandnnlığ'ı a 
şagıdaltt t.ebllğl ncşreylemı~Ur: 

''Danlma.rka \'e NOr\'<:Çln bltarnflıll 

ıanna kar~ı lııgUtercnln halen ynp 
makta olduğu t.ııarruzu önlemek il 
re Almnn ordusu, bu iki memleket• 
himayesi altına almıııtır. Bu s:ıbah oı 
dunun bUtU.O cUzUtamlanna mensup 
m!lhlm Alman kuvvetleri, bu mcmle· 
ketlerin btr krsmıoa gtrml§, bir kıs· 
D\JD{L ihraç harekeUer1 yapmııtır. Bu 
harekA.tı himaye fçtn gen1ı ınayn ba· 
raJlan vUcud& reUrllmlıUr.,, 

başlıklarla çılmı~tır. Bu bq!Jklarda 
nuılerin D~lmıı.rk&yı lltfiA ve Ko 
penhagı t&zylk etmekte olduklan, 

Norveç!n Osloda yabancı . d~vıeue 
r1n harp gemilerine muk&beie etmek
t.e olduğu, 

B!r lng1llz tahtelbahlrlnln blr Al· 
maıı nakliye gemisini batırm11 olduğu 
bUcllrllmekted1r. 

Danlmarkanm toıa.U babertnt Nev
york Tlmeı gazeteıinln Kopenh&gda
kt muhabiri Svend Car1teen, gazete. 
81ne radyo Ue vermJı oldutu ma.11Unat 
arasmda kısaca blldlrilm1fUr. 

Muhabir diyor 1d: 
Kopenhag - Salı 9 nlaan • Alman 

kıtaatı, bu sabah saat 6 ı. hududu 
tecvüz etml§lcrcllr. Aynı samanda Uç 
Alman kruvazörtı, Klddellecharta 
selmif ve Alman kıtaatı, derhl fOhrtıı 
eokakl&rmı tııgat etınıııUr. Kopenha11 
da bu aabalı Alman kıtaatı tarafm 
dan işgal edHmtoUr. 
Diğer ta.raftan Enternasyonal 

Niyuz Sedvisln muhabiri, radyo 1-
Je aşağıdaki malfunatı veriyor: 

Alınan kıtaatı, aynJ zamanda Da· 
niınarkanm 7 noktasnu ve payitah
tını f§ga] etmişlere"' •. Danimarka
lılar, mukavemet göstermemf§ler 
dir. Harekata yı.lyade ve topçu kU\ 
vetlerile mot6rlU cUzUt~ · t r .işti 
ra.k etmiştir. 

Londra, (radyo sut 12) -
Bütün Danimarka Alınan ordu 
su tarafından işgal olunmuştur 
Norveç derhal umum! seferb((r. 
lik ilan etmiştir. Alman hav:ı 
kuvvetk!'i Norveç Uzerinde !ua 
liyete gc~erek Oslo üzerinde 
nümayiş uçuştan yapmakta.dır. 
lar. 

Oslo ve Kristiyan şehirleri bo 
şaltılmıştır. 

Stokholm, 9 (a. a,) - Rio. 
dö.Janeiro ismlndeld Alman va 
purunun torpillendiğinJ haber 
veren İsveç radyosu, vapurd· 
bulunan mürettabın üniforma 
olduğunu tasrih etmektedh 
Bundan, bu Alman vopurunur 
askeri kıtalann nakline tahsi$ 
olunduğu istidl8.J edilmektecliı 

Aftenposten gazetesi, Rio..dö 
Janeiroda bulunan 100 kada• 
yaralı ile 10 öJUnUn LlUeaanddıı 
karaya çık:uıldığını yazmakta 
dır. 

NORVEÇveDANtMARKA 
İLE TlCARETtMtz 

Harbin ıtmaı mmt&kaamda ganloıt 
yerek Danimarka ve Norveçe alrayetı 
ba memlekcUerle ticaret yapan mu. 
esşesclerl tc!Aşa dU§UrmllştUr. 

Maame.fih son zaına.nlard& Nor· 
vcç ve Danimarka llo Ucarr.tlmlz çok 
azaınuıı olduğundan bu var.lyetln 
memlokeUmlz hesabına mlh!m bf: 
zararı mıiclp olmryac~ temin edUI 
yor. 
D:ınlmar:mdan makine geliyor. mu 

kabilinde az ml!tt:ırda maden fhrac: 
olunuyordu. Danimarka ile 
klerlng anlaımut mevcut değildir. 

Umum! hUkUmlere tab!dlr.. Noı-Ve<: 

de pek mahdut fhracatmım bUhaaa 
balıky&# fle karfIWnaltt&ydı 

Edir~. 9 - Taşan nehırlerin sulan dün çe.1\.ilmeğe başlamıştı. 
ç:ekilme akşam 16 ya kadar devam etmiş ve 35 santimi bulmu~tu. 
.fakat yarım saatlik bir fasıladan sonra sular tekrar yükselıruye 
başlamıştır. Suların yükseklıği gcceyarM b~ bu:;uk metreyı buımu~ 
u.ı. ~ımdiye kadar sular altında kalan evlerin ı;ayfü 1216 yı bu.mili' 
tur. rlunlardan 119 ev tamamen, 25 ev de kısmen yıkılmıştır. Nehir 
boylarındaki bütün mahalleler sular altındadır. Suların ba.:>tığı evler .. 
de oturan halle akrabalarının yanına, sanat m~ktep.erine yerleştiril· 
di. Nüfusça zayiat yoktur· Vaziyetin icap ettıği şe.:.Olde a!Akadar ma· 
kamlarca tedbirler alınmıştır. 

Bulgaristandan gelen haberlere göre Tuna ve ~leriç oralarda da 
çok coşkW1dur. Suların daha fazla yük~leceği anlaşılıyor. 

'!'REN SEFERLER! VE·YOL. hakkında endişe verici tafailit 
CULARIN VER")!Q1 vererek Edırne havalisinin mU. 

MALÜMAT hJm bir kısmının Adeta oimd.L 
BugUnkü konvansiyonel tre. lik kara vaziyetinden çıkaı:ak 

ni, sonfeyezan 1ar yüzünden an denize döndüğünü, zeriyatın 
cak öğle üzeri gelebilmiştir. Yu çok zarara uğradığını, giddctll 
nanistan ve Trakyada sulann yağmurun devamı dolayısiyle 

hücumuna uğrayan yerlerden tehlikenin gittikç; artmakta ol 
felaketten sonra ayrılan Llk duğunu söylemişlerdir. 

yolcular bu trendedirler. Bun. Karaağaç-Edirne yolunda 1 
Jar ard.SJ.Oda bir kaç günden· metre yüksekliğinde su var. 
beri Dedeağaçda sulann çekil- dır. Elektrik santralı binası a. 
mesini bekleyen çek mUlteci· dam boyu su ile aanlmıştır. 
!erinden mürekkeb 80 kişilik Buna rağmen santral faallye.. 
bir kafile de vardır. tine devıun etmektedir. 

Bunlar bir a.n evvel dUşm&n· Oç, ddrt gündenberi E:d.lrne. 
la çarpışmak üzere Fransada ku deki evi ile irtibatı kaybeden 
rulan Çek lejyonuna iltihak e.. kimseler vardır. 
debilmek için daha fazla bek. Yuğoslavya ve Bulgarl.standa 
leyememişler, sallar ve sandal- BU baskım ziyadeleşmektedı.r. 

tarla bin milşkilata göğils ge.. Belgrad hemen tamarnfyle au 
rerek sel mıntakalannı gcçmio- altındadı.r • 
ler ve bugUnkU trene yetioebll- Seller bilhassa Bulgaristanın 
mişlerdir. Vidin taraflannda büyük tahrL 

Yolcular, Trakyada.kl vaziyet bat yapmıştır. 

oannuae; 
• Kıaum yeni Ankara elçili A.bdur. 

rahman Hakkı, dUn CUmhurreUıl 

.lmnet lnönU tarafmda.n mera.ııtml• 

kabul olunarak 1Umab:ıameal.DJ tak• 
d1m etınl§Ur. 

• Kimsesiz çocuklan kurtarma yur. 
du thtial komlayoııu dUn Ka&rU 
mlldUrlllğUnde vali ve belediye relsl 
LQttl Kırdarm rlyaseUnde toplanmıı· 
ttr. Yurdun taaliyeU ve hesaptan ı-oa 
den geçirilm1f, yurdun talebe mevcu. 
dunı.n Uç misli artarak 120 yl bul· 
duğu görülmU§tUr. Te§kllAtm daha 
ziyade feni§letilmest için bazı ka.ra.r
lar verilml§Ur. Bu arada Klfıth&ne
deki İmrahor k6~kUniln yurda tahsia 
edilmem de vardır. Ha.zırlıkla.rda.n eon 
ra Da.rUIAcezede bulunan yurt bUraya 
nakledilecek ,.e talebe adedi 1k1 yüze 
.;ıkanlaca.ktır. 

• MaarU VekA!eUntn llOD Kararma 
göre t.edrl.sat ber yıl eylt\lUn son 
tıaftasmda ba§hyaca.k ve haziran l~ 
ne kadar devam edecektir. Tedrfaat 
uzatıldığından her yoklama ıonunda 
birer hatta tat11 verilecektir. 

Dersler bu karara gönı tıa.zlraD ıa 
.ie kesflecekUr. 

• Beyoğlu mmtakumda 110D sün· 
ıerde 66 içklll lokanta Wt1t edilınlt 

·ve bunlardan ancak 22 alnlD llcrel ta
rftest belediyece tasdik edilnıJı ta
rifeye uygun görUJmUştUr. Kusaddak 
tarl!eden fazla para aldıkları teaplt 
edilen lokanta sahiplert teczıyı edil· 
mlııUr. 

• Evvelki akıam Es~hlrde !ecı 

bir kaza ol.mu§, KUtah)aııın aabık 

..ıumhurlyet mUddelumumiai Cemal 
GUnay, tren durmadan atıamıı ve 
muvazenesl.DJ kaybederek tekerlekler 
altma yuvartanmr§lır. 

Sol bacağı kesilen Cemal hula. 
'1aneye kalduılmrştır. 

• Bugün DAlıt Türk mtman koca sı. 
nanın lllUmUnUn 802 inci )'lldllnUmU· 
1Ur. BOyUk mimarın lllUm yıldönUmO 
mU.OasebeUle her aene SUleymanlyede 
k1 tUrbeıt ziyaret cdlllr; hayat ve • 
serleriDi anlatan hitabeler lrat edlllr. 
bUyUk de!ıu'ı ve e.ş:ıiz eaertcrl anlatı
lırdı. AIAkadarl:ır bu me-raalmln her 
ııene ayni acklldc telcrnnnı bUyUk mi· 
mann krymeU bnkrmmdan do:rtı bul 
mımış, badema her be§ senede tılr de 
:a. takat aeret ve azametUe daha mil· 
tenaatp bir ıekUde yapılmaamı ka.rar 
ıqtırm~tır. Bunun için bugün tur• 
linde merasim yapı1mıyacakt!r. 

• Y6dikuledek1 Rum hutahaneatnln 

.. ... 
)'Ulden tanzlm olunan ı-enlf b&hç.. 
atne .Wlll Şet lnönUnUn bir bU.tQ 
konulmuıtur. 

• Bu aym yirminci c:umarte.t g11ntl 
akıanu Darülaceze mentaatiıle Tak· 
ilim belediye pslnosunda blr balo 
•ırtlecekUr • 

• Toprak mahauJJerl oıtm dlln Ya-
n&nlat&na 40 bin ton tnJlda7 aat.ıp 
yapı:ntftır. 

H~rlçte: 

• Musolln! k&dm ögretmcnlert kol. 
lejlnt açarken 9Öyledtğt bir nutukta 
demtııt1r ld: 

••- Şahit olduğumuz hldiseler 
muazzam nisbettedir. Fakat bu 
haberlerin §UmüHl ne kadar mu· 
azzamoluraa olsun onlan kartı· 
lamaktan aciz bulundutumuzu 
nnnediyorunı. Bu ıecikmit ilk. 
baharın geçireceği her ne oluna 
olsun bu genç ve azimldir İtalya. 
bundan bir ıene evvel bir milleti 
Uç gilnde kurtaran, daha evvel 
yedi ayda bir Afrika İmparatorlu· 
ğunu fetheden İtalyadır, yirmi 
senelik çetin ve devamlı imtihan· 
lardan daima muzaffer çıkmıt o· 
lan, isteyip yarattığmıız, ltalya: 
dır." 

• lngtlterentıı Ankara bO.y(lk alç!· 
at, İngtlliı • TUrk komitea'.nln tertip 
ett.ıgt blr mtUngde de.mittir ki: 

"'Türkiye blrlblrl ardından 
zelzelelere, feyezanlara uğra. 
mıştır. Bu felA.ketleri öyle bir 
cesaretle karşılamıştır ki. bu· 
nun UstUnde bir cesaret gös. 
terrııek hemen hemen !mkAn .. 
sızdır. • 

Türkiye siyaset sahasında 
da cok mUhlm kararlar vermiş 
tir. bu kararlar hususunda 
TUrkiyenin yanındayız. 

Biz biliyoruz kt, Türkler ve 
biz doııtuz, sadık dostlarız. Ba 
derece mert ve cesur dostlara 
malik olmakla iftihar du:yuyo-
ruz." 

• tngllts hariciye num ~ HaU
faka, Balkanlardaki lngills llçilerlle 
dün bir görüşme yapauo. latlfaN 
3 ııBAt aUrmllştUr. KUukereler aJlQ.. 
r.ltızd~!:t hatta b!tırll C!!k YI bir ~ 
mı tebllğ ~edilecektir. 



1, 

~- ----~-- --

44 ada üzerinde bir memleket • • 
Danimarka 

N"fusu 3,5 milyona yakrn olan, 
kendi sahasından büyük müs
temlekeleri bulunan Danimarka 

nasıl bir memlekettir ? 
Danimarkanın her köyünde elek

trik, ·her çiftçi evinde ilım ve 
mus1ki aleti vardır 

>\vrupa haritasına baktığınız 
zaman, A!:nan)amn şimalinde, 
Non eçe doğru işaret eden bir el 
göreceksinız. Bu i~aret eden el 
Uanım::ırkadır. 

Dun} anın hl;r tarafından, hatta 
lspanyadan bile, ziraat dersleri al
mak için buraya gelenler vardır. 

lngilizler Danimarka ırkından· 
dırlar· 

Bwldan yüzlerce sene evvel, Da· 
nlınarkadan sayısız insan, Ingiliz 
sahillerine çıkmışlardır. Danimar
kada bulunan sarışın, ma\ i ~özlü 
tip!ere ve aynı isimlere lngilterede 
sık sık tesadüf edilir. 

lngilterenin İskandinav memle
ketlerinden en çok Danimarka ile 
alakadar o'ması, Danimarkanın 

l:endisine Isk .. ndinav memleketle
rinden en yakını bulunmasından 

dolayıdır. 

Bundan bir asır evvel, lskandi -
navya mütemadiyen harp halin
deydi. 

Halbuki bugün, İskandinav dev
letleri aralarında harp etmeyi a· 
kıllanndan bile geçirmezler. 
Danimarkalılann beşte üçü a

dahdırlar; yani ada üzerinde ika. 
met ederler. 

I ngiltcrcde ve diğer bazı memle
ketlerde olduğu gibi, Danimarka· 
nm, kendi mesahasmdan büyük 
müstemlekesi \'ardır. 

lngiltere ve Hollandada o kadar 
kan dökülmesine sebep olan re-

Günlük bulmaca 
1 2 3 4 5 C. 7 8 9 fO ~ 

1 t ı--.ı.-.ı.-.ı.-.+-+-+-+-+-+-i ,1 t--!~--t ... -t--t-
.1 , .. 
ICj 

t~ı--t---

l~oı--t--r-T-t-' , . .__ ..... .__..,...__..__..._""-.__..__..__. 

Soldan aa'-ıı: 

l - Mukavemet göstcrmeğe mu· 
vaffak olan (iki kelime). 2 - Mu· 
hakkn.lt gebedir (lkl kelime), 3 -
Bir \ llAyeUmiz, zarif, A!r!kıı.da bir 
çöl. ' - Hitap cdııb, sıraya koyan, 
bir edat, 5 - Evi kısımlara ayıran, 
bir emir. 6 - BJr emrin tersi, mey
dıın. 7 - kUı;Uk §chlr halkından, hi
cap. 8 - Herkese fikir vermeğe kal
ltı§an, bayramdan evvel gelen gUn. 
9 - Bir ot, ters çevirin lisan olur. 
ıo - Ötedenbcri stırilklenlp gelen l· 
detıer, parça, 11 - A vnıpada bir bu· 
nın. 

Yukardan aşağı: 
l - Pek ehemmiyet.siz §eyler için· 

kullanılan tabir tiki ltcllme.) 2 - A
§ık olıın (iki kelime). 3 - Elbisenin 
kolunun bir kısmı, çiftçinin aletlerin· 
den. ' - Bir yeri acıyanın b!rdenbl· 
re çıkardığl seıı, sıkıcı bir vaziyete 
giren. 5 - Ynyma, bir yemiş. 6 -
Uz:tıvlarımızdıın, ismin tersi. i -
KlmBCBiz, nota, yediklerimizden. 8 -
Alfabeden iki hıırf ynnyıına, cildin 
katıınotığı nokbılar, bir harfin oku· 
llll§U. 9 - Ccn::l edatı, hayret edatı, 
TDAyet. 10 - Hayvıın yavrusu. gizli 
D - Kacıın. 

• No. Jı bulm:ı.camrr.m halli: 
ı - Kesipatan, K, 2 - Adlyaınan, 

-·-~ İkk,4 - Anıt, Ra
bıUı, 5 - G, Ş ırl•, Zan, 6 - Elft.v, 
Ka.saM, T - çanalmçan, R, 8 - b:, 
L!, Eb, Fa, tt - Rn c, İkaz, R. 10 -
Erit, Le1'Jm, 11 - N, N, Banllcr, 

formasyon Danimarkada süktınet.. 
le yapıldı. Reformasyon yapıldığı 

halde Hollandada Mla bir milyon
dan fazla Katolik vardır. Dani· 
markadaki Katoliklerin sayısı ise 
birkaç bini tecavüz etmez. 

lhtilfil bu memlekette refonnas
yon gibi sükQnetle yapıldı; hüku
metin mühürleri hugün basit bir 
kt))--lil çocuğunun elindedir· 

Danimarkada maden yoktur; 
en yüksek tepesi deniz seviyesin
den 560 metre yüksekliğindedir. 

Bu tepeye alay makamında "gök· 
tepesi'' denir. 

Danimarka kırk dört adadan 
müteşekkildir. Mesahac;ı 15.000 
mil murabbamdadır, yani 1skcç. 
yanın yarısı kadar bir şey. Nüfusu 
üç milyon ikiyüzbindir. 

Danimarkadan harice hiçret e
denlerin sayıcı senelik nufus artışı
nın beşte birini teşkil eder. 

Deniz \'esaitinin tonaj mecmuu 
bir milyon ton kadardır. 

(Bu haıııte batırılıın Danimarka 
gemileri dahil) . 
Danimarkanın İngiltereye yaptı· 

ğr zirai ihracat senede takriben 30 
milyon ingiliz lirası kıymetindedir. 

Ziraat mnhsullerlndcn maada 
yapıln:akta olan ihracat. umumi ih_ 
racntm onda birini bulmaz. 

Danimarkahlnrm hepsi iyi bir 
hayat geçirirler, her Danimarka
lınm, kışın sırtında palto ve her 
mevsimde cebinde para. bulunur. 
Danlınarknnm başında bir çütçi 
hUkfunet vardır· Kabineyi teşkil 

eden dokuz llzinm Uçil çiftçi, ve 
baş\•ekil bir çütçi allesine mensup
tur. Dnnimarknnm 1922 senesinde 
İngiltercyc gönderdiği tereyağmm 

kıymeti 14 milyon sterlingdi. 
Danimarkada toprağı münbitleş

tiren, çütçinin gayretidir. 
Danimarkanm çiftçi yetiştiren 

hususi yazlık mektcbleri vardır. 

Kış mevsimine gelince, genç kız 
ve erkekler, şehirdeki mekteplere 
giderler: tarih, mugik:i, şiir, coğ. 
rafya, sanat, büyük adamların ha
yatlarmr tahsil ederler. 

* * * Bir.inci umumi harbin başında, 
Danimarka.da. hayvnn mevcudunun 
sayısı 3 milyon 600 bindi. Bunun 
ild buçuk milyonu sığır, 567.000 i 
beygir, 515.000 i koyundur. Ayrı
ca 15 milyon kUmes hayvanı var
dır· 

* * * 
Danimarkanm en ufak köyünde 

bile elektrik ziyası \"ardır. Kuvve. 
ti istihsal eden fabrikalardan ma
ada 250 tane elektrik şirketi var
dır. 

Danimarkalrlar, 3.000 mil mu
rabbamdan ibaret olan bir araziyi 
ormana tahvil etmcğe muvaffak 
olmuşlardır. Bundan altmış sene 
evvel ormanlık saha 200 mil mu. 
rnbbamdan ibaretti. 

Danimarka çiftliklerini ziyaret e
denler, bUyük misafirperverlikle 
karşılanırlar. Her çiftlik evinin i
çinde ffm kitapları ve musiki ale
ti bulunur. 

İngiliz amirali Nelson Danimar. 
kalrlardan bahsederken: 

"- İngilizlerin kardeşleri,. cüm
lesini kullanırdı. 

Danimarka nhaliı;i koyu demok
rattır, 

Deniz lfil1 
fn-=-=-~~n===='~oo.._ ______ _... 
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Alman istilasına uğrayan Danimarhanın ve bazı şehirleri şimdi den Alman işgali altıt1" 

Divanıharp salonunun tışında 
Granston, Ros Releston'un elini 
sıktı. Parlamento azasından olan 
Releston, Granston'u uzun za
mandanberi tanıyordu. 

Her ne kadar Releston, Grans
ton'un "Karagölge" olduğunu 
bilmiyorduysa da, ona bildirilen 
hakikatlerin mutlaka "Karagöl
ge" nin kulağına gittiğinden e
mindi. Bu işte dahi "gizli vesika 
x 8'' in elde edilmesi hayati 
bir ehemmiyeti haiz olduğu için, 
yine "Karagölge'' nin yardımın
dan istifade edileceği muhak
kaktı. 

Releston, Granston'u arkadaşı 
binbaşı Frederik Brilanda' tanış
tırdı. Sonra üçü birden Relestcm· 
un büyük lüks otomobiline bindi
ler. 

Yolda giderken, Granston ken· 
di oturduğu "Halsiyon oteli" nden 
bahsetti. Fakat oraya gitmeden 
evvel, Releston'un oturduğu yer 
olan ''Barlingam oteli'' nde beş 
on dakika kalabileceğini söyledi. 
Frederik Briland yol üzerinde bir 
garajda durmağı teklif etti. Ora
da kendi otomobilini bırakmış
mış. Frederik Briland'ın, Veylric 
semtindeki evinden başka, Vic
torya me•kiinde, bir de apartman 
katı vardı ve şimdi oraya gitmek 
niyetinde olduğunu söylüyordu, 

Frederik, garajın önünde indi. 
Lüks otomobil Barlington oteline 
doğru yoluna devam etti. Çok 
geçmeden otelin Releston'a tahsis 
edilmiş dairesinde iki arkadaş · 
baş başa kaldılar. 

Releston ve Granston, bir müd
det hususi olarak konuştular. 
Derken Rcleston'un katibi, diva· 
nıharpte verilen ifadelerin birer 
suretini yazımakinesile diz:ilmi~ 

geçen N orveçin Şimali Avrupada mevkilerini gösteren harita 
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Bir casus!uk ve zabıta romanı 
.Yazan: M aksvel Gcant 

olarak getirdi. Releston bunları 
eline alarak istifini düzeltti ve 
Granston'a uzatıp: 

Bunları ''Karagölge'' görmeli
dir, dedi. Çok mühimdir ... Gerçi 
"x 8" in nerede bulunduğuna 
dair bir ipucu vermezse de, her 
halde ''Karagölge" nin bir işine 
yarayacaktır. "Karagölge" nin 
öğrenmesi lazımgelen birşcy da
ha var: 

"F. 3" numaralr memurumuz 
Londrada bulunuyor. 

Granston bu haber karşısında 
hayrete düşmüş gibi göründü. 
Gerçi "F. 3" numaralı memurun 
kim olduğunu biliyordu. Fakat 
bilmemezlikten gelmek daha iyi 
idi. 

Releston sözüne devam etti: 
- "F. 3" gi:-~i servis memur· 

!arından biridir. Kendisi, esraren
giz bir adam vaziyetindedir. Ha -
yatının büyük bir kısmını memle
ketin tışında geçer. Bugün ''F. 3" 
ün Londrada bulunduğuna dair 
bir telgraf aldım. Eğer "Kara
gölge" ''gizli vesika" ya <lair bir 
iz bulursa, ''F. 3" e bildirsin. 

Roleston bundan sonra küçük 

Çeviren: H. MUNIR 

bir kağıt parçası üzerine bir ad· 
res yazdı. Ve Granston'a verdi. 

- İşte, dedi. "Karagölge" nin 
"F. 3" ü bulabileceği yer. · 

Releston'un yanından ayrıldık· 
tan sonra Granston kendi oteline 
gitti. 

Yemek salonunda yemeğini ye· 
di ve gardiropa gitti. Orada bı
raktığı ufak bir çantayı aldı. 
dördüncü kata çıktı ve Lamcnd 
Granston adiyle kiraladığı iki o
dalı dairesine girdi. 

Dairenin oturma odasından ge· 
çerek çantayı yatak odasına 
bıraktı. " 

Sonra tekrar oturma odasına 
döndü. Bu odada, aynı şekilde, 
yazı makinesi mahfazasına ben· 
ziyen diğer çantalar vardı. 

Granston bunları beraberinde 
getirmişti. Fakat kendisi orada 
bulunmadığı sırada, bu çantala· 
rın karıştırılmış olduğu anlaşılı
yordu. 

Karıstırmış olan adamın bir 
şey öğrenmesine imkan ycktu. 
Kendisinin "Karagölge" olduğu
nu gösterecek yegane deliller, 
gardiroptan şimdi getirdiği kü-

çük çanta içindeydi. "( 
Granston, oturma odasını g~, 

den geçirdi. Karşı tarafta, Jll1 
başkasının yatak odasına aÇl , 

- ve üç oda lazım olduğu za~~,, 
bu tarafa açılabilecek olan bır 1' ,. 
pı gördü. Çantaları karıştıra~ ti· 
dam her halde buradan girrıU§d' 
Ve ihtimal o yatak odasınırı .tıiı 
Granston'un yatak odası gdı· 
koridora açılan bir kapısı va: 1 

Açtığı çantaların ki.li!leri~jjl' 
natmak, gelen hırsız ıçın m bJ!'' 
bir mesele teşkil etmediği nııı 
kaktı. t()' 

Granston'un yazımakinesi • e' 
sasının üstündeydi. Yazırna~t· 
sinin üzerinde de, otelin l>llg ,ıı 
!arından birine yazılmış oışr 
şu satırlar okunuyordu: ç~ 
'~Aldm varsa, Londradan fıl' 

git! Releston'a da telefO':l et. l-' 
sen, nede seninle berc:h~r ol.ııle'! 
''x 8" i aramaktan vazgCÇ~~11iiJ"' 
Bu ihtıtı:-a kulak asın.:"lyan, ol 
mahkumdur." ~ 

Granst<>n bunu okur okıl rofl 
telefona doğru yürüdil. Teleııı" 
kapının yanındaydı. Fakat ı~c:ıe' 
bir kordonu vardı. Granstorı ~t1( 
fonu eline aldı. Rehberi karı ıd 
dı. Releston'un numarasını b0•31ı 

Sonra, işidilmemcsi için olıı• rll' 
telefonla birlikte yatak <><!~tı' 
geçti. Ve yatak odasının la· 
sını söndürdü. rıı<) 

(Dcva.n11 , 

Sta'in - HıUer 
tef r il<amız ~ 

Bugün konulan1adı; oktO'ı.I 
lanmızdan özür dileriz. ~ 
V""-----.-v• . zı>.L.i4.Jl..L. -


