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3ovyet tayyare hücumu harbin başlangıcından
beri ilk büyük hücum addediliyor 

o 

Melcsiko. ıs (A.A.J _ 1 . b. 
membadan öğrenildi~·' .. yı ır 
d · . &ıne gore Car· 

Finliler tanıFrndan c:!ü~ ürlilcn bir R us tayyaresi 

Birçok küçük kasabalar ve 
demiryolları harap oldu 

Ruslar, İsveç ve 
enas, gızlı zabıtayı nazi . , _, 

run umumi kararg 3J41uarı· 

koda tesis etmi 1~annı Mcl<si· 
radan kund ş o uklanna ve o. 

Ege rıııntakasında Norveçenola 

2 4 Saati •ı • n d e Hebönk~~!~!~~r - Sovyct 

Birleşik Atn ak~~lık hareketlerini 
te bulunduk: aya ~vcih etmekJ 
lar h._,t.t _ _.. rnıa. daır olan §ayia
~ın<ıa tahkikat i,....., .. 

mur etmj<>+· -cıoıına :ıne-' . 
ıı•ır. ' 

Ç tayyareleri, dün Finlandiyarun 
... ..... _.. - --- -- -• -- is; §ehirlerini müteaddit defalar 

Not: -z e_<::..,~· ı~~z ·-e=~· --ı · e .... - -o·- · ı... d- u =~a:~işler:~~;~! 
Amerikada meyd , uçmuşlarsa da netice malCUn de. 

i~tilfil hareketine ai:ı::fsil~ıka~ı:.an : . . •. ğildir .. 
cı sayfamızdadır. at ıkın· ı o d •ı A t • J k b t . , Eckendesde beş taarruz vuku 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~r~=u=~v ı ag e ı n u;e ar i r m e re =~~~~:~a:~~~~~~:. :: 
1150 tonluk bir 

Norveç vaoüru battı 
T aytalarından il kişi boğuldu 

B d b 
. k 

1 
• mi makarnat, yangınlarla mücade-. u y Ü~ en 1 r.ç o köy ev e rı ~ir~ek üzere yardml istMıiıler· 

k 
Uppvik keza hava bombardı· 

Ç O. . t u· . o· . 1 e n 1 e r v a r maİıına tutulmuştur. Sovyet tay· 
7 · yareleri, Helsinkinin cenubu gar-

• · bisindeki Lohjo isimli küçük §ehre 

Şehrimize 70 kişilik bir fel~ketzede grubu daha geldi :, ~ı:ı~si=·~~~1~~:: 
Oslo, 15 (A.A.} - Norve" b d 1 

ru, §imal deniz· d " an ıra 1 1150 tonluk Fie<Mlle vapu-
ın e PCl'§cmbe gUnU k b 

:rnıetır. Tayfasından b k. a ıırunı ir mayna çarparak bat-
ru tarafından kurta ;ıı ~şi, P~nına bandırası çeken bir İsveç vapu. 
liyor. n mış ır. Mütebaki 11 ki§inin boğulduğu zanncdi-

---

Zile, 15 ( A.A.) - Son üç 
gün içinde şehrimizde muhtelif 
~iddctte 7 zelzele olmuşur. Hasar 
yoktur. 

EGE l\II~TAliASll\DAKİ l'ENİ 

l 
ZELZEU~IJEr. 

Ondrall k d ·-, l zmir 15 (A.A.) - Bütün Ege a l n ar bölgesinde fasılalı ve muhtelif şid· K ·· k 1 · F · dctte zelzeleler olmaktadı r. E\"Vel. ur ertnı ın askerlerrne göndenyor ki gece ve dün şehirde iki hafif 
Londrndan hilıllrlliyor: . sarsıntı hissedildiği gibi Çeşmede 

t _ Finlandiya ordusunun askerleri bundan oldukça şiddetli iki, Alaçatıda ha-
'-'Ondran . sonra, ei.m<liyc kadar fifçe bir, Fo;ada gece yansından 
tn ın en güzel, en kibar kadınlan tarafına 

Ubafaza olunacaklardır. an taııınmı§ kürklcrilc sonra şiddetlice ve saat 1,30 da 
li'in1 hafif olmak üzere iki zelzele hisse-

Lo fındiya kızılhaç tcşkilihnm yardım talebi · 
ndra k dml erme cevab veren dilmiştir. 

Fın' IA- . a an kı;,ltk gardroplarındaki her tUrIU kUrklU lbi . . 
411dıyad d"~~ k h c selcrını T" ed lk" 22 25 22 \'e a o6uşen a raman Fin askerlerine gönd _ ır e evve ı ~ece . ve • 

rınlşlerdfr erm<'ge karar 28 de üstüste ikj ı;iddelli zelzele n . . -
taa u "lbiselcr Londradaki Fin lcşr!kkUllerl tarafından t 

1 
oimu~tur. Zelzele yer altından gü· 

tır 1:: Şimdiye kadar buralara muhtelif renkte birçok e v:P a~mı nJr rültü ile karısık başlamış ve halk 
• uunıarın d b • yı~ mı~- k 

lllobtı arasın a inden fazla kürk manto, birçok manşon t ~ ·orkusundan sokaklara fırla1'Uştır. 
lcrdc kullanılan binlerce kü k!U ·· tU k"" klil · ' 0 0

• Tirede zelzelede fasıla ile sabaha 
Yeler \'C daha bir" k r or ' ur paltolar, bnttanf. 

,.o eşya vardır. kadar hafif hafif de\·am etmiştir. 
diya!u Y.npılacak ilk Ynrdrm değildir. Son olarak bu ackilde Fin lan. Dikilide de evvelki gece 23..15 de 

.:: .... ~~g=ö!!!!n!!dc!!ri!!I!!cn!!!!!!m!!u!!n!!!!zz~aı!m!!d~e;!!n;kl;erf;;n ~a~·~1~v.~u~· ~t~~l;~;~!!!' dört saniye süren bir zelzele ot r t>' ç on ge mektedir. 
muş ve bunu 6 saniye devam eden 

Macarl.stan Ruslara- oıta şiddette ikinci bir zelzele ta· 
kip ctmitşir. Dün saat 11 de Dıki· 
!ide yeniden 6 saniye süren bir zcl 

teminat vermış :ıcfod;:.~:~:::11SA•mA 
lfö Londra, (Radyo, saat 18) - Moıııkovadan resmen blldfrflrll;;ine 

re MacariSt.nn V<'nedlktc Mncar ve 1tnlyn hariciye n 
1 

b Ş. Karahisar, 15 (A.A.) - Pa· 
liiııdnki ınUUıkntta nlınnn knrnrlnmı Hu!!yu'.\. n ka-ı olrnna~ı~ arı daral. z:ır akşamı hurada hafif bir zelze. 
S . • ·w uıgınn a r il· olmuştur. lla~r \'ol~lur. Bara· 
k

0

0
\.Yct hUkümetlno teminat vermi5tir. Bu teminat Mncarlstnnın Mos. • 
~a. sefiri tarafından ynpılmıııtır. katarda bulunan bütün felfı.ketze· 

deler 4 gündcnberi emsali kaydc-

dilmeyen soğuklara maruz bulu. 
nuyorlar. Bunların korunması için 
köylere 300, mahallftta 100 batta· 
niye dağıtıldı~ı gibi iaşe mevcudu· 
na göre, köylere makarna, fasulya 
nohut, şeker ve ekmek tevzi celil· 
miştir. 

felaketzede halkın kıııa karşı ko 
runması için icab eden tedbirleri 
aİmakla mE?fUl bulunuyorlar. 

ev yanmıstır. 
Dün akşam Helsinkiye atılan 

6 bomba, ıannedild.iğine göre hf ç 
(Devamı 2 lnel Say:fad&)' 

ORDU Yil.A\'J~TİNHE KAR 
BiR METRI~ 

Ordu 15 ( A.A.) - Mesudiye~ 
nin Gebeme nahiyesinde bir metre 
kaf yağmış; bu yüzden birçok köy 
evleri çökmüş bir kadın ile üç ço
cuk ölmüştür. 

EGR1BEI, Gl•JÇ1Dl AÇILDI ; 
1-~RZAK VE GİYECEK 

GÜ~DER.lIJDİ 

' . 
• Şarkikarahlsar, l:i (A. A.) 
Devamli çalışmalar neticesi Eğri. ' 
bel geı'icli açılarak mlin,akalii.t tc. 
min edildiğinden şehrimize bir çok 
sıhhi levazım ve snirc eşya mun
tazaman gclrncğc bn!ilanmıştır. 

Felaketzedelere yardım için !ııı. 

tnnbuldan gcle:ı ekip ile kazamız-
da mUteşekk!l yardım komiteleri 
tcı:ıiki mesai ederek felaketin a
cılarını giclennck için deyamh bir 
sur<!ltc çalııımnktadırlar. 

Gerek Eğribel ı;oı:idinin aı:ılma
sı ve gerek bu yardım heyetleri .. 
nirı çalışmaları sayesinde artık 

knznmız kinde nç ve açıkta kimse 
kalmunııııt ır. İlk ~ ardnnlarm bliy. 
lece yapılması ve trunnmlnnnııu 

olması üzerine, şimdi bu heyetler 

(Devamı 2 inei Sayfada) 

Son $!Daklltcl 
Sütunlarında yeni bir aenız roma.~ı 

BU EMSALSiZ 
TARiHi ROMANI 
18 IKINCIKANUN 
PERŞE-MBE SÜN Ü 

Okuyacaksın ız! 
UCSUZ BUCAKSIZ DENiZLERDE TÜRK 
KORSANLARtNIN YARATTIGI EFSANELER 

Yazan: Orhan Ralımi GOKCR 
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Gari~ b.ir dün ada yaşıyoruz 

B iZ 
Pırlantalarını çalmak islediği bir 

kadına aşık oldu 
NeTyOrktan gelen haberler Holivut ta çok enteresan bil' lirbt 

va.kası cereyan ettiğini bildirmektedir. Vaka ıuduı: 
Holivut ta sinema artistliği yapmakta olan Mia Wendy Dorrl 

ismindeki genç bir kız geçen gece yatağında mı§ll mıp1 uyurken 
saat dörde doğru penceresinden o:iaya giren yabancı bit ada.mm 
çıkardığı gUrUltü ile uyanmı1" 

Bu gece ziyaretçisi Mia Wcndy'nln gUzctliği için c!e~il fakat 
mflcevbcrat için bu ziyareti yapmakta olduğunu bildi.rml§-

Gecc kıyafetile, ve ıncak dolayısile bir hayli çıplak olan Mis 
Wcndy hınm iyi bir yüzle karşılamış ve biç soğukkantılığmı 

kaybctmiyerek bitıikis dudağının kenarına sempatik bir tebesııilm 

iliştirip, evinde maalesef hiç bir mücevheri ve parası bulunmadığını 
hepsini bankada sakladığını biJdirmi~, misafirinin böyle bOJ yere 
rahatsız olduğundan teessUr duyduğunu Uive etmi§tir. 

Mis Wendy hırsızın karşısında kendini kaybetmemiı, fakat 
hınız artistin çıplak gece hali karşısında ve sıcak yatakta kendinden 
geçmiı ve hınıızhk için geldiği bu odada gUzel kadının cmsalsi% 
gece haline hayran olarak projesini tamamen deği§tirmiı1 ve kadı
na güzellikten, mehtaptan, sevgiden bahsetmcğc b:ışlamıştır. 

• Çok nazik bir kız olan Mis Wendy mi afirile tam ild saat 
bq başa konuımakta birmahaur görmemi§ ve hınuz sabahın saat 
altuında aynı yolla odadan çıkarken böyle gllı:el bir genç kıznı 

&erinde bir tek olsun milccvher bulundurmadığınd.ım tccssune 
baha.ederek: 

- tı çatacağım pırlantalı yilzilli. slıbı oJaca.ktıT. Bunu posta 
kutunuzdan bulacaksınız .• 

Diye vaatte bulunarak ayrılmt§tır. 
Pencereden hırsız olerak giren adam, Aıık olarak Çtlap gitmit 

Ye sabah olunca da Mi Wcndy vakadaa evvela aııncs.in.l bilfilıarc 
polisi haberdar etmiştir. 

Fakat aşık • bırau bütOn anı.maJara rağmen ele ıeçtrileme· 
mi§tir. 

24 saatte 11 zetzeıe 
(Ba§tarafı 1 inci ea)'fada) 

Şehrimize selen yetmiş 
felaketzede 

Erzincan felAkelzt.'<ielerinln şeb. 
rhniı.e getiri~ne de\'3111 olun· 
maktadır. Bu arada beş katarla 
240 kışilik kısmen yaralı bir tela· 
ket.zede kafilesi daha Haydarpaşa· 
ra gelmiş. bunlardan 2 )'aralı Nil 
mune hastanesine kaldıntnvş. di· 
ğerlerinden 19 aile, eehirimizdek• 
akrabalann neroine gitmiş, 180 
kişi de yardım komitesinin Kadı· 
köy ve Sirkecideki misafirhanesi. 
ne naklolunmuş!ardır. 

KADIKöYONDE FELAKET· 
ZEDELER iÇiN BiNALAR 

TUTULDU-
Şehrimizc gelen f elfıketzedelen 

llaydarpaşada tesellüm eden Kadı 
köy ka)-rnakamı Ziya Akro>ıın ri
yasetindeki millt yardım komitesi 
vil!)"etten aldığı bir emırle evveı· 
ki ıündenberi Kadıköy ve civann. 
da felAketzede!eri barındırmak için 
büyük binalar tutmuştur. 

Bunlardan Mühürdar caddesin· 
de eski maliye şubesinin bulundu· 
iu 18 oda ve iki salonlu büyük k~· 
gir bina ile Fenerbah;ede Dalyan. 
da 18 odalı eski riaılden birine a 
it büyük bir ahşap ev kiralanmı~ 
tır. 

Gelen f elfilcetzedeler kısmen bu· 
raya )'erleŞtf "''mişler, kısmen &> 
Haydarpaşa caddesindeki oteller. 
de iskan edilmişlerdir. 

Bu iki binanın tenvirat ve ısıt 
ma vasıtalan bugün tamamlana· 
rak felfilcetzedelerin istifadesine 
tahsis olunmuştur. 

Bugün de Erzincan fel4ketzedf" 
lerinın mütebaki kısımlar ile öğ'e 
den sonraki marşan:f ıze ba~h va 
gonlarla 70 kişılik bir grup <fah4, 
gelml~ir. 

. . . 
Bunlar da Kadıkö~ )'Ut~ 

tirileceklerdir. 
Kadıköy kaymakamı bu. sabah 

beraberinde komite aıaian bulun
duğu halde Erenköy cıvannda ba. 
ıı boş köşkleri gezmi~ bunlardan 
bir kısmının kira ile tu.tularak f~ 
lfilcetzedelere tahsisim vilayete ar
ıetmi§tir. 

SUŞEHRINE iKi YENi SEY· 
YAR HASTAHANE VE SlHHI 

tMDAD EKIPl GiDiYOR 
Bu akşam trenle felaketten ge

niş ölçüde müteessir olan ve şim. 
dıye kadar imdat kabil olanuyan 
Su~hrlne şehrimizden ayrılan 
senıır wtane ekipi hareket et· 
miştir. 

B·ı heyetler Sıvasa kadar t.renJe 
Suşehrine de ku.aklar!a gidecekler
dir. Bunlardan bir numaralı ekip, 
Haseki hastanesi Ôperatöril Galip 
Kıçmarun riya..~tinde bulunmakta 
dahiliye asfstaru Füruzan Yalana 
ile üç hastabakıa ve bir hademe 
de refakat eanektedlr. · 

ikinci ekip Haydarpa:a basta· 
nesi operatörll Hakkm~n riyasetin 
de Dahiliye asfstaru Fahir lle bir 
rardımcı hemşire ve hademe heyet 
ten mllrekkeptit, Bu heyet de Sı. 
vastan Kuyulhisara hareket ede
c.ektir. 

Her iki eldpln Slhh! malıemesi. 
·llç ve tıbbi edevatı trenle Sıvasa 
gönderilmiştir. 

IERZtFONDAN GEi.EN 
FELA«ETZEDELER 

ftlerzffon, 13 (A. A.) - DUn 
şehrimize Erzincan telll.ketzedele -
rlndcn bir mım yurttaİ gelmlftlr. 
Bunlar, "partJ, kizılay kunıtnlan 
tnrafmctan tareılanmrv ve ber' tOr. 
lü istirahatleri temin o1unmuetur. 
tc::crtnde yaralı olanlıırm mUda
vatlan yapılm~. 

• 
rika 

t•ı ş 

a 

g·zıi bir 
kesi 

~•kar ld 
Hükumeti devjrmek dikta örlük suçu ife 

8 kişi e k.f .olundu 
Nevyork, lS (A. A.) - Federal zabıta direktörU Hoovcr, 

"'Chri tian Front" azasından on c;eldı ki§inin "'Hilkuemti devirmek 
qe diktatörlük tesia etmek maks;diJc bir ihtiW çıkarmağa matuf 
tahrikatta butunmuı olmak ithamı'' ile tevkif edilmiı olduklan.nı 

çalmakta ihtisas kcsbetmit gizli b4' tcıekkm olan btr .. spor k1ilbn" 
ne mensup bulunmaktadırlar. 

1 
beyan etmiıtlt. 

MumaiJcyh. zabıtruıın Nevyorkta fesatçılara alt ufak bir ima: 
tathane meydana çıkarmı§ olduğunu ilave etmi§tir. 

Hoover, yapılan tahkikaun fcaatçılann polis müdüriyeti bJ· 
nasında bulunduklarını ,.e "Ambargonun kaldırılması kanunu tc· 
hinde rey vcnniı olduklarından dolayı kongre azasın-dan 12 kişiyi 
ortadan kaldırarak diğer azaya bir den vermek hususunu mUn.a· 
kaşa ctml1 olduklarını meydana çıkarmı1 oldufunu söylemi tir. 

Hoovcr'c göre, fesatçılar, bütiln Yahudileri ortadan kaldır 
mak umumt binaları. elektrik. gu, ıu kumpanyalarını. tramvar 
lan ve bütUn nakil vasıtalaruu ete geçirmek tuavvurunda bulu· 
nuyurlardı. Fesatçılar, "'Jewm Daily Horward" cazete&f büroıa.· 

nna bombalar koymak, gümrük btnaJaruıı, Nevyork poatahaneıe· 
rini, Amerikanın federal binal&nm Ye milli muhafızların kıtlala" 

nnı zaptctmek niyetindeydiler • 

Fcatçılar ... Diktatar" diye tavsif ettikleri Bitler diktatörlü· 
ğilne benzer blr hük'1met vücuda gctinnck tasavvurunda bulunu· 
yorlardı. 

Tevkif edilenler arasında bulunan iki Uderc!en bir Jo.bn 
Casaldey. diğeri Villlam • Herald Bisbopdur. Ca.ssideye taraftar" 

lan "Führer" diyorlardı. Zabıta, bombalar, birçok tilfeklcr ve 
binlerce kurgun mUsadere etmlıtir. 

Hocm:r. bu tqldl!ua binlerce uası otdutunu beyan etmi§" 
de rakam slSylemekten imtina eylemiıtir. 

Tevkü cdilmit olan 18 kip, mutnısavvcr ihtiW için insanlara 
antrenman yaptırmakta ve Amerika hUktlmetinc alt allfilılan 

Hoover, bu tcşkilitın ecııcbi bir memlekette mllmsebed bulu· 
nup bulunmadığı meselesini mUnakapdaıı imtina etmittir• 
Bishop, 39 ya§mda olup Viyanııda doğmuştur. Berlinde doğmug 
otan 30 yaşuı Claua • Gunthcr • Ermeckc ı!dındaki fesatçı da Ame· 
rika ordusundan ihraç cdilmiı olup Alman • Amerikan Bunda 
azasın dandı. 

eni Japo • a e • 

Af'l!erikaya karşı daha uzlaştırıcı 
bir siyaset mi takip edecek? 
Vqinıton. 15 (A.A.) - Yeni bbhıenin, • 3· 

mtraı Yonai ri~tinde ~wan~ ~ ~w . 
vazifeyi prens Konoyinin deruhte etmesini bekli·. 
yen Vaşington siyasi mahfitlerinde bir· sürpriz· u-: 
yandm:lığı haber verilmektedir. 

hinde müddeti bitec:ek olan muahed!nia feshi key·· 
fiyeti Jaı>ı:>nyanın geçirdiği \'ahim buhran il~ al5.· 
kadar bulunmakta.:l.ır. Bununla beraber, yeni ka· 
bine reisinin şahsiyeti Ai"mka mahfillerini, Ja... 
ponyarun. Prensin Amerlkaya karşı da~ uzlaştı· 
ncı bir harici siyaset takib etm!'$f imkAnı husu· 
sunda şüpheli bırakmaktadır. 

Bu hususta söylendiğine göre prenstn Amerika 
i~ Japonya arasında mevcut olup 26.1.940 tari. 

Fin şehirleri bombardıman edildi 
(Da§tarafJ 1 IDd •Jfa4a) 

bir has:ır yapmarnışur. Sovyet ta) 

yareleri, hilkQmet merkezi civan 
na da bombalar atmışlarsa da, ha· 
sarat ehemm.iyetsizdir 

Borgo civarında, çok kalabalı! 
bir Sovyet t.ayyare kafilesi geçtiği 
görülmü~tür. Bazı kimse'.erin yfu. 
kadar t.a.hmin ettikleri bu tayyare
ler 6fmale müteveccihen uçmuşlar 
dır. Borıo • Helsinki yolu üz.erin· 
de. müteaddit hava tehlikesi işare
ti verilml§tir. 

Bu müteaddit hücumlar esnasır 
da. halle her zamanki gibi sükQ· 
neti muhafaza etmiştir. Bomoo 
atılan yerler sMl ahali ile müte· 
addit mültecilerin bulundu~ mın 
taka olup, askeri htçbir ehemmiyet 
arıetmemektedir. Şimdiye kadar. 
Karis yakınında bir Sovyet tan•a 
resi Ribimak civarında da d:~er 
bir Sovyet tayyaresi düşarülmü~ 
tür. 
ŞARK C'EPHEStl\"'DE "I T~~ 

TAlmlB OLV?\"DU 
Helslııld, U (A. A.) - Röyter 

ajansı bildiriyor: 
Flnllndlya tebliği: "'Dtlıı Kareli 

• bermhmda keşif kollan ve to~u 
taaltyetl olmuetur. Şark cephesln. 
de, dlleman Llomantal l.stlkame-

FhılAııdlya tayynre:crt, Sovyet 
gomllerlni bombardıman etmlş • 
iardlr. lk1 kı:ııl tayyaresi dilşUrUl • 
mliştUr. 1'1n11ndlyaltla.nn cuma gil. 

ntı dfişfirdUklen blr Sovyet tayya
reslnlıı lııkeletl bulunmuştur. 

HARBiN BAŞLANGICJNDA.N 
BERJ iLK BUYUK HOCUM 

Stokbolm, 15 (A.A.) - Fin· 
l!ndiyac~ki bütfia gazete muha· 
birleri, dün 400 Rus Tayyaresi· 
nin muhtelif Finlandiya şehirleri 
ni bombardıman ebnİ§ olduktan 
nı beyanda müttefiktirler. Rus 
tayyareleri, Boma il%crinc, Sok! 
ve Ribinıaki Uz.erine 100 kadar 
ve Rapamakiye 300 den !azla. 

K;ırls'c 150, Aboya, 200 bomba 
atmışlardır. Vasa §Chrl bilyük 
hasarata uğramış ve sivil ahali· 
den birçok ki§i telef olmuıtur. 
Birçok küçlik kasabalar, t.am:lmi 
le harap olmuştur. Finlandiya 
dahilinde tüefon hatları ve de 
mi:ryol"an hasara uğramı§tır. 

Harbin ba§lar.gıcındanbcri Fin· 
tandiya.-un mz.nu blmıı oldu~u 
en 9iddetli bombardıman, budur. 

İsveç gazeteleri, Fi.nlindiyaya 
Rusyaya, karşı ha:b:debilmesi 
için muhtaç olduğu bUtün tayya· 
rel:ri,, gön~e-ilmesi lüzumu ır.n· 
csdr bir lisanla ileri sürmektedir· 
ler. - o sıww;_ CSWSM~~-~~=!;!ff~-~·~-~AC~D&O~X!!i~~·~~==::!· 

<orsan kruvazör şimdi ne işe varıvor 
Buenoa • A)Tesden bildirildiğine g5re, evvelce bUtUn tlcarcl gemıte

rf.nlıı biama.ıı dU~anı olan ve İngiliz torpldolan lle harbi lı:abul eUnl
yerek mürettebatı tııra.fmdan balu'llmıe bulunan Alınan cep Zll"h~ısı 

Gra! von Spee'nln kaptan kutesl bu kere Monte\'ideo limanına giren 
t.Jcaret gemileri için mllkcmmel bir nirengi noktası t.eşlcll ediyomıu~ .• 

Grat von Spee'nln kulası koyu rengi ve meşum eekllle çok uzak 
mesafelerden glSrlllmekto ve böylece ticaret gcmllerl kaptanları yol!.a.. 
rmı kolaylıkla tayin edebilmektedir. 

Görlllllyor ki evvelce mUthl.ş bir dllşman sayılan korsan ztrhlınm 
ölfüıli, sıığlığındakinden daha faydalı olmaktadrr. 

--~~~~---o---~~~~--

Eir Danimarka 
sa1yar haslanesi 
bombarjıman 

edi~di 
Stokbo!m. U (A. A.) - Dant

marıta seyyar ba.stanest tefi pro
fesör Kivf.a Oaııimatka krzılhao 

Ulareahıe. eewa.r ııast.anenın bom.. 
bfU'd.ı:ma.ll edildtginl, maemaft.b bit' 
hasar vukua gelınedftinl blld.lr-ı: 

miştir. 

Profesör, ayni zamanda. Dani. 
marka lmılhaç teekiIAtmda.n eey. 
y .. r hastane [cin yll:z yatak l!.t.e
nı!ltlr. Bu isteğin yerhıe getlrll. 
mesl için bütilıı tedbirler alınmış
tır. Pro!aör Kivis. f1mdl bulundu
ğlö mmtakada soğuğun, sıfırdan a
şağı 42 olduğunu bildirmektedir. 

FRANSIZ HAVA 
NAZI 1 

Garp cepheaindeki tef· 
liflerinden memnun 
Pmu, 15 ( A..4.) - Ha\ıı naii= 

n Guy Lachambre. 13 ve 14 k!· 
nunusani tarihlerinde cephedeki 
hava teşkilatmı ziyaret etmiştir. 
Bu ziyareti esnasında hava faali.. 
yetinin biltün saha!apnda sarfedi· 
len son derece bnyük faaliyeti gö
ren nazır, son muharebe'ere iştirak 
eden hava efra::hru tebrik ettiler. 

Nam, saat 16 da Bourget ista.9-
yonuna inmiştir. 

Holand-\ ve Belçikaya 
taarruz baklanda 

Berl.n bir tekzip 
nesretti 

1 tinde taamıza teçmJıııle da pU. 
kllrtUlmft.vUlr. 

B ir lngiliz pilotu istem!yerek dür.ya 
kırdı 

rekorunu 

Londra, (Radfo, saat 18) - Bu 
gUn öğleden aonra Bcrllnde oeere
dilcn bir tebliğde Belçika Ue Ho
landaya ka1'VJ bir Alman 1.sti.IA 
tehllkeaJ olduğu hallmd.a.t1 haber. 
ler tekzlb edilmekte ve bunun. 
Belçika De Holandayı Alm&Dyaya 
karaJ tahrik etmek Usere lngtıt.e-e 

re tanlfnıdaıı çıkanldığı 96yleıı -

E•t.••1ı11 •CırO 
ALfl.•illıl t(Y'•th 

"al ııc t .. . iL• 

........ --• 
••tter glln" ılltununda Muhiddin Birgen bayat pabalıh~ru 

tetkik ederek şu neticeye varmaktadır: 
.. Evet hayat pahalanıyor bayat pahalanacaktır. Çünkil blltün 

dllnyada hayat pahalanıyor, pahalanmıştır, pahiıanacakhr. B~z bu ba 
reketin tesirinden kendimizi kurtaramaya. Ancak enet!: bu pa· 
halılığm tabil ve zaruri olan hadleri geçmemesi. aaııiyeıı de bunun 
tesirlerinden mümkün meı:tebe aı: olmaaıru temin lçln, bunlara brıı 
bir mneııdcle sistemi vücuda g~tirilmesl lhtmdrr. Akb başında bir 
ikmat ılyasetiııin U.Stllnde uzun ,,.&katle !ıliyecefl mer 
~~-

Keaif kolln..., dllıiman1a mQtead
did defa ~t§ınıştır. Dnvman et-• rad ve mahemece mUhim zayiat 
vennl§tlr. '1 tank tahrlb ve 20 tank 
topu iğtinıı.m edilmiştir. 

Sovyot tayyıırelorl, mnteaddfd 
fthlrler berinde. yeniden u~uşlar 
yapmlllardu. HClsinldde ne kişi. 

Lahtlde bfr klcf, Hlslnkaa'da bir 
Hameenliva'da 10 ~ ~lmflft{lr. 

Btrcok ktm~I• de yaralanmıştır. 
Bovyetleıı ~ evleri tahrib .t.. 
mtşl.erdtr. 

Garlp bir tesadllf, daha doğrusu mUth~ bir f.acfa Ue sona ermem 
muhtemel bir kaza net!coaindc bir lngillz pilotu Pike ni.ste dünya aUr' 
at rekorunu kmnıgtır. Bu p1Jotun lemi İngiliz hava nc.uıreUnce bnlen 
gWJ tutulmnktadır. Vaka gudur: Garp cepbeslne devriyeye g6nderllen 
bu pilot tek motörlll tayya.rcslle çok yUkseklcre çlkmış, fakat birden
bire havasız kalarak kendinden geçmf3 ve maklne idııres1z kaldığı 1'fn 
dellce bir süratıe yere fnmcğe başlamıştır. 

Pilot kendi.ne goldlği zaman maklnestnın ~ gfbf yere lndf~nJ 
g&ntlş, derbal mahirane bir bareketıe tayyaresiııi .e lmıdlsln! Jnırtar. 
!illi ve o zaırum rekor ~ olduğunun !ariana ~. 

Bsygmlık anmda İngllt.z pilotunu."\ tnyyaresi saatte yedi yfts tng!
lb mlll yani 1520 ldlomet.ro s(lratıef dilşmUştllr. Bu eUrat yeni dllnya 
mkorwiur. B~da.ıı e~ rekor .ımo İngills ıulllydl. 

mektedlr. il 
Diğer taraftan, Belçika De Ho. 

tandada aon alman tedbirler A· 
merlkada bu lld memlekete karşı 

bir Alman latlll tehlikal olduğu 
teklinde tefsir edilmektedir. Bu· 

&1lnkG Nevyork Berald pzeteal 
Myle blr teeebbtlstln Insanlık ta
rihinde en btıytlk dna.f•t olacaiJ
m 1"anılrtMrr. 
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Alma oyanın Belç ·ka ve 
Holandaya ani bir taarruzu Kendilerine 11ırm getcn mllda 

vct ya~ı. Yaloıı .Emdcnin en 
fedakar adamlarııl'Can biri dok. 
tor Şnab kurtarılamamı:.:tı. Dok 
tor, bin milfkülitla sahile kadar 
11armı§ fakat almıt olduğu yara 
arın tesirile ölmü§ti.l. Cenaze.;i 
ahile dalgaların Bilrüldcdiği di • 
~et' cesetlerle beraber ad.anın bir 
~öşesine defnediJdL 

~ 

-• naznvay t&rl!elertnde buz nıu. 
)ı1Jn değişiklikler yapıJ.maaı dllell
nUlıncktcdir. 

ötfrendlğiml2e gare. tramvay 1• 
d&r't\sl hem yolculann, heın de bL 
J.;t.çilcrin ekseriya ~tlUite uğra 
ınasmı ınucib olan bllet Pnrnlann. 
öaki en ve yirmi T'l'T'ııhk kllııurıa. 
:rı ıtıüdınnafı muvaftk f!B""'l'ıı ve 
bu hususta et1 .ııc>re 3ir'i!!mf"tir 

\"ıroılDn tetkikler. trnmvav ı~a
Je!inlrı varidatını &7.a'tmadan ta 
rlfelerlrı bu la1"7.~ll ts-.ın f>dllebile
ceğinf glistemıle ve tt'fthft o'"""" 
esaslar dablJlnde yenf nroiPnbı 
ııaıırlanmasma baı::1:ın,..,"'trr. Pm 
je yakında ta?l"ıuntnnal'Rlc tasdl1' 
Jl'IUP.rnelesi l~in bele~ı.,. T"elıı,...i.ıe 
"'erUecekttr. Tarire tlıdlta.~· , •• ,. .. 
bul beledlveslnde tat•t """''1.,1 "'' 
dıktıın eonra nafia vek, lcUnln hı" 
-vibine arwlunaeat..ttr. Ancak Vt-· 

!Jll.let~e kabul ediline tatbik edi 
.. btıeecktfr. 
J~ • ı:uı.ıılllye veklleU, be!Odiytter me 

Ur ve rnUst.ııbciomıert tnAA• 
ııı , --,, •e Uc 

tıerınlD be.ediy9 vartda•--rc ....... , ~ )'Uzd. 
otıJZUDU J......-Ye<ıeı:t tıakkıiidakt ka 
ııuııl bUkUmler dolayıaUe athhat kad 

~ eksik kaldığı &'0r(lldtığ1lıı .. 
tcabttlda vekAlett.en mU&aade 

"1fl sıbhıLt büt_ .. _,_ ah 
~ ~ t.evzım tcap 
edfıOe:ızıl alı\kAdarlara blldbGı~ır 

• 15ta.tıbulda YllPilncak RH-....... une 11 
perıcrtnJıl ayni tipte ~ lçbı bun 
ıarııı tıır ınUtealıhlc1e vertıınesı ka.raı 
~ur- Bu 61perıerden •-·-

laf Amu kazalann """"'°öntı 
'C'O J3C)'ut>' d& dör"der 119 dl 
ıcr ı.azal&rda lldfer tane yapılacak 

vıııuınl aığuıa)l h&UR- kan 
t.ır· .... •calı 
yerlBflD tamir ve JalaJu lcln de lcqtt 
Jet yııptırı~tır. 

• perapalu ote~0ç Mebtkaı 
~ wa~ 72 .ı:tıD oturan 
~~ aıeyblna 3890 liralık do:: 

c:ıuıc ctavıı.m &çtlan Ye ll'.n h\ııruıc 
~y:ette olduğu kara.rtıe beraat ~ 

eıxıeııll GalJp E:tganı Ue 
'1 i'&dlDm mlW hudut liartcıııe~' 
~~ tıUkQmetçe ~ ~ 
ur. 

• ı-tanbu! MUtt.tıJQlilnden· 
19 IJdncikAnun 94-0 een~ 

...n11U 1358 eeneftf Zllhl cuıne 
b~ d<'kuzuna nıllııadJt cee a . 

~:::e. cuı;ı:~eısı gUno de~~= 
bılYrııını o ubu ilAn olunur. 

JJA l'RAll NAMAZI 
Saai l>aldka 

8 l ~ 
• peıro! ve benztn it.bal ._ tn. 
•atın-da nazımlık vazü • 
ııek uı:ere bir LlrnJtet tıııı'reaık g8r 
ın "k~ ır et tc• 
lıUine hu. um~tçe karar vcrUm·ır 
. au ,ırkettn sennay--ı T ış 

. ur. b '- ·ı '""'1 ilrl· 
Ti~ret anıussı e bta.nbuı bete' 
cııyes1 wafmdan tctıUn edil~ 

ti~· c;eçeıı a7 Anadotuda b!r tetkU• 
-1t1lt1 yapan ınaartt veldı•~•-se1- döndUğUnu .....,. An· 

J.dLrara Y&Zıru§tık veıu, 
t>tildcrl etra. ındald ı:nutaı 

l!l '""Jdlde t.oplamıvtır. Oal&ruı 
ııu .,.. ri "zi .. ı,ııele mı n bilhasııa 
ıııcıarııı• doğru yaşı fada ~r;; 

it ıatebeye rastlanmıştır A 
sn ftıı teıadUf edilen bu · • yn· 
sırıt b yaş te 
fa"ütünO ~rtaraı edici tedbirler 
öııurrıUıdeki ders Yılın'<fan. itiba 

11111ınıGttr. 
reıı 1 çceul< arımın kitap! 

.. ramlar dahilinde kudar tl ve 
Pro.. b'l • re ""b 

• betinde 1 g1 vennekteyi F 
ıııs b b'l . z. a· t 011Jarın. u ı gıleri h 
ka t'rmeleri ve um"rnt killt!ya-. 
le~ ı Dk 1 • •'r "'" · eterin1 Y ae teb'.lmeleri bakr 
vıY dal1 ıayıf olduğumuz 
ın111 Lı"s-le • .. 1 mey 

dadır. - nn oy e so 
dan dür • n ar 
rıınarırıa tesa etttrn ki, tUrlU 

tara aldığımız cevaplar ba 
s~~u dinlivenlerle beraber benc'e 
t ""' kanaati uyandırdı rn ,~ de 11·- d • CK 

dıtırıdı. ev e ve umumt 
terte cereyan eden anzt, ta~Ü 
Jıi illf ve ı>eşert ~Adlseler: tedrf&ca: 
ın d"' canlı bır alaka ın-•- . 
tıl'f1l% " • k '-• KCZJ 

ıınadığl içın yQ sek ltntftalr 
yaP~esniı tecessfisünU ders kitap 
tale sayf atanna hasretınekt 
tarınt~ik }ıavat ile irtibatsız b; 
ve ha dır. Oe~leri de canSl~ 
ınakt~anfkf bir .hale tokan bıı 
ve sn ru {Zı1e içın yart!mıCJ btı 
nıa~u tı iJıtivaç, bediht olrnakı. 
neşrı:r 0 cihetteki nobanmu7 

bera editlnceye kadar hCT tUrli.i 
lkrrıal dan istifade ederek denle
vasıta 1 atçOde hayatiyet veril 
re ~en • cı•; .. _ 
iMii bil ,arur -

bekleniyor 
Belçikada üç sınıf 

daha seferber edıldi 
Mo:crlu altı Alman trkası hu~utlarda 

Lan.dra. 16 (A.A.) - Dail• ı nnda Alman torıra~nı thl&1 etmı.~ 
Mail gazetesinin Stokholm mu oldul'hınu lddin etmesi de vardır. 
habiri, yazıyor: Filhakika Alnınn ordusu başku 

Ecnebi müşahitler, Almanlanr rrıuıdanlığınm pazar te!lltği eu 
pek yakında Hol!a-ıdayı istik dur: 
ed~ceklerine ka:ıl .,uJwunaktadJr ••Of leve cJolhıl bir Hollanda tay-
lar. ;•aresl Nordform yakintn<'e /o,,...,. .. 
Aynı muhabir. ilave edlyM: tıududu lizr>rlnde urmuıs ve bu au· 
Stokholmda bcvan edildiğint rtle Alman toprağını lhW etmiş 

göre, csk; Hollanda başvekili •ir.,, 
Colijn, gescn hafta Romada bu · Ho1tan~a tıUki\mPtJ bu iddia,~ 
lunduğu &ıra:ia Mussolini kendi •eı:~ıb etT"'Pl:tedlr. Bu hı•au•ta ya 
sine Almanyanın Hol!andaya is .,dan tahkikat Alman lddlasmır 
tila etmek tasavvurunca olduğu foğru o1mn~tl;Tıt tsrıat et.mtıstlr. 
mı bildirmi~tir. BEJ.MRAnı\ ~·'NAN 

Daily Miror guetcai de b5ylt TEDC!BLEB 
bir haber vermektedir. Be-1clkada orrlu ınezunlvl't'f'n 

ALMAN TAHŞ1DATI 
2rükaelt 15 (A.A.) - Asker 

tedbirlerin birdenbire arttırılma 
sıru intac eden se~lcr halka bil 
dirilml~tir. 

Geçen hafta Alman matbuat· 
bitaraflara şiddetle hücum etmif 
ve Alman tayyareleri bir çok ke 
reler Belçika arazisi Uzerinden 
uçmuştur. Bundan mada Belçilo 
ve Hollanda bud;:ıtlan civarında 
Alman kıt'alarırun (atliyette bu 
lunduğwra dair haberler alınmış 
tır. 

Yeniden alb Alınan hrkasının 
Aehcn mıntakasına &cldiği habeı 
verilmektedir. 

12 Sonk!nunda h'aridye rıeza · 
retl bazı tedafUI · tedbirler atrna 
ca~nı bildirmiştir. 'fiükumct er 
kinı ile askeri şefler her clln 
toplanmaktadır. 

13 Sonkinunda saat 22 d~ 
Belçika radyosu izinli otan bütün 
askerleri geri çağırmıştır. Taksi 
ler ve otobüsler müsadere edil 
mlstlr • 

Alman kıt'alannın Hollanda 
hududunda Gronftu mıntakasın 
da toplanrhğına dair haberler 
gelmekte idi. 

Aıkert makamlar bunun Oıe 
rlne hududdı bazı mıntakalarm 
tahliyesine ve as.kert tedbirlerin 
tek&ifine karar vermişlerdir. 

L~Gtı.IZ ORDUSUNDA 
\IEZUNtVh"Tl.F..R KAl~ICILDI 

Lon<'•..; 15 - Fransada bulu 
nan tngiliz ordusunda bütün mt' 
zumyetler ant bir emirle bldı 
rılmışttr. Harbiye ner.ıreti bu 
husustaki haberleri şavialart te· 
vit ctmekt:dir. Bu kannn Hol 
landn ve Belçika vaziyetile aı!· 
kadar olduğu tahmin ediliyor. 

IlOl.ANnAOA A' iNAN 
TEDBiRi.ER 

l.ondre.15 - Hottan-'a ve Bel 
-:ika, Almanyam., memleketlerin 
taarruz etmesi ihtimali pek kuv 
vetlcndiği ic;in dün birdenbirt
hemen hemen umu-ni seferber 
tik mahiyetinde fevkalade asker; 
tedbirler almışlardır. 

Hollanda kabines1 diln a~arr 
fevkalide bir toplantı vaı>aru 
entemasyon11l vaziyeti tetkil· 
eylemiş ve bir resmi tebliğ n~ 
re-derek ahnan ihtiyat tedbirleri 
nl blldlnnf11tlr. 
Hollnndada gazeteler, soğu • 

'tun. nehir ve kanallan dondurmak 
la memleket nıUdafaaııınm kuvve 
ini auıltmnmış olduğunu yazıyor 

'nr. Geçen teşrinlsnnJ başında va 
hlm boshıklar g~steren bu mUda • 
~aa o zamandanhert mUhtm BUret 
te kuvvethındirilmleUr. 

Remnl Hollanda mahafill ah -
nan ihtiyat tedbirleri hakkmda 81· 

lı bir )tettımlvet muhn!aza etmek. 
te ve bunlan meV'ıtlbahseylemf'lr 
tAn c:eJdnmekteyse d! bilhassa At 
rnan hıııfodnna mUcavir mmtakP 
halkı aramıda artan bir endişr 
r-O"hede edflrPktedlr. 

MlJTAD Allf il-: BEllAN'ELERf 
ıttT 

Alman ukerl tedbirlerlni h~1ı 
g~iennek lçtn ~te1ertn enter
ftMYonal nzivette kaydett.lkleri 
l!'a}'?'I mfüıaft ·a1Amet,ler arawıda 
t!Uııko Alman tebll!infn bir Hol • 
1aııda ta.v~ Noidham dv.-

k .. lcluılı:ı:oıa. ıuıkf'rf maka mat. 0~11 
ııwı takvt'"eıtiliı" bT'ftr vPnnliler· 
dlr. Olln °sabah erkenden bUtnn 
ıs"'°ılrlertn dnwrlanna davet ilAD· 
,,..., - ... ~tmtrrı.,.fT1". 

Belçika ordu.awı"n takvlyesl 
hnkkmdakt ltfınlarda bntnn me • 
z•ınlann d""""' ve ~ knıa -w1dnr 
k-+•lıı""'" 11tthP1'1ıın emrohuıır.ak 
tııdl1'. Hlr.hl" ,,,.-,:._, kttbul 40$ 
mlvPcl'kflr BOtfln aıııker ve ımhııv
fılr tesadilf edecekleri tl"t'n1erl' 
kıw1tS1% ve Barten: pamıız bine • 
eP.klı>r ve krt11IRMT'R ~~~ıı!h 

Dii?er ta"'ft11n bUtfüı at1ıır . ..a· 
"Rbahır. hayvantar, otnT!"nblller, 
"""''""nl11r. ntnbOt•1pr ve bl1tıaıııt11 
rıRltll vasrtatlln dcr111'ıl çP.hirlerln 
l"'lf'''dantıırmda tolllanaeak vP he. 
lı:>dlvelertn verecekleri tPltMtn 
hıırblye ve'WThalan mnliıOfltttsat cl· 
hPtl al'lkertyeve tevdi olunacaktır. 

Be:çlluı ntdvosu dDn htr l'loıtlvat 
tedbiri olarRk hııva ruııt haberle • 
rtnl neısretmPmlıııttr. 

DUn pce 1919. 1920 ve Um 
fhtlvntlan vP btrçok fencller sefer. 
bı>r t'dltmlıstlr. 

Belc;lka mllH mlldafae lş1erf letn 
blrtakun ameleyi seferber edecek 
tir. 

Brilksel ıdva!d nıııhnt1•rl. A 1 • 
mr.n mathuııtınm bitaraf mt''f"l1e · 
ttl'tlf'r alı:>yhlndrkl ıon ""•ru·au 
ile, A 1man tayyaretertntn Belçlk11 
•ra~l!d nzerinde yantrk1ıın m:1•111ar 
dolıı.vıalle hal1cm bm:111an Whını 
tPsktn etmek Ozere hflki\ ... ,.tln ba 
tt tPdblrler aldığı miltaleaamda • 
dırlar. 

A1mRn ai11ntım1t vö~ F'"'Mlr11 nr • 
dıısundıı .,,_,.,,nl\l'et1Prln ,,..,. ~11-

iHğl habt-rl hıt11o hayrette btrak. 
m tıs ve f evkallde cıazan dikkati 
celbetmiştlr. 

Ayni ajana ır3re dDnktl tNIZf'· 

tf'1E!r he\l'Peanh hiçbir baıslrlf tıııın . 
..,amaktadır. Bu bantPlri m1'1f nıO 
dafll8 nnaretfnln tebll~ de ch•Jr 
rıwkAllde h~11hklar fRPTr'31""'8kta 

dır. Gn~etrlPr bu mesetP h11kkm 
tla tefl'lrlf>rdt' bıılnnmA_.•,,tan gf • 
bt mnkfır t~dbfrin ısebeb1eri hs~ 
'unda hususi bfr ~y )"Umtyorlar. 

1W' ~A fı:;"l"tJm '\ ı!f!.t~:ı:ız, 
FO'J'(l~_.AJl'f.AT"f~il AY ~N 

AJ.l\IAN TAVVAREUı:Rİ 

BrOksrlde c;•kan LG ';azı>ttP 

f. lman U\'ı.•ıır·Plerlnln Od defo 
8"1<:ika to .... mk1nrmı lhlitl etmlf 
o1-'n'1rlann1 blldlrın"~tedir. 

Bir tnvyare Palleur mmf P1r1' 

aındn 600 mettt yf'rsr>kft-n uc:;ar • 
kPn vl\rlllmflı:ıtllr. Rıı fAm•m·c tın 

n dnfi toptannTn ateşi lı:a~ısm . 
d.. "ımanyn lstlknmetinde c:ekil 
rnl••ir. 

Bir mndıfet Mnra Uege hıtlh 
'<A.mtıın Uzerincle lkt vabııncı ta~· 

Y"tre daha görlllmUıstilr. Bu tay · 
Y'trPlPr de hava dafi top?arm~ 
ateşi Uzerlne ~k istikametinde 
uz.,lt1aşnmılardır. 

Geçen hafta Belçika Meuse ü· 
zerinde kSin Mecheln'c inen At· 
ml!n tavvueai Vervlen etrahn 
daki Belçika istihkanüarmın (o· 
t1>crrafını almıştı. Tayyareci!·~ 
hernen tavya"ede bulunan veai 
kehn vakmı•larot. 

Di~er taraftan Peeenlerde Bel 
çikada Utreeh Uzerlnden uçan 
tavyarelerin de- bu şehir civarın 
daki mUdafaa hatların..: fotogra· 
f1nı almata teıebbill ettiii unno 
lw&nakt.ad.&r. (:, 

rt.os~ova Maca. 
r istandan izahat 

ıs!edı 
londra, 16 - Moskovadan g" §imali Kellinge kadar yüzme. 

en. haberlere göre Sovye.t barkı ye muvaffak olanlar ada<!a yaJ-
ye komiseri Molot.ot MoskO\·adakı 011 Hindistan cevbi ile martı 
~lacar elçisini nezdine davet ede· yumurtasından batka blr§CY bu· 
rek Venedikte ltalran ve Mal<lr !amamışlardı. Sidney Emdenden 
hariciye nazırlan arasında yapı1ilr sağ kal.anlan topladıktan sonra 
mülakatta. Sovyet Rus}"3 aleyhin. tekrar Direksiyon a~sı yolunu 
.le bazı karar1ar alındığına da!ı tuttu. 
~azetelerde görülen haber:erin d~· Mililer kumandan köprllsünün 
"U!uğu etra!mda izahat istemiştir parmakbğına dayanmıı •evcili 
Diğer taraf tan Sovyet radyosu geminin eon 5eferini yaptığı bu 

ltalya aleyhinde çok şiddetli ne;:· sulara dalgın dalgın baksyordu. 
dyatta bulunmağa başlamıştır Direksiyon adasına vanhnca tel. 
İtalya •"Sovyet Rusyanın bir nu ıiz iataayonunun doltoru adaya 
maralı düşmaru., olarak gösteril çıkanldı. Bu adam yaralılarm 
mektedir. tedavisinde bilyük bir himmet 

M·•caristanın ceva'3t göıtermit ve tatlı hareketlerl!e 
Moalcova, ıs (A.A.) _ -raa·· Almanl.ann minnettarlığını lı:a· 

14 ıonkanunda Moskovadaki ıanmıştı. 
Maear ıefiri Potemkin'i ziyaret ı Artık bu dvarda yapacak it 
ederek Venedikte Kont Ciyano kalmamıgts. Sidncy doktoru çr 
Csaky arasında yapılan görü~e kardıktan sonra rotayı Seylan 
ıerin Sovyetler birliği aleyhine adaaına doğru çevirdi. Deniz sa. 
müteveccih olduğuna dair dola kiııdi. Al.iz~ferln mfliait bir §e" 

pn pyialan resmen tekzip et · kilde sınladığl dataalar araamda 
mi§tir. Sefir Macar bükiımetiııin silliln gibi kayıp gM~n tngiliı 
bu i:idialan kat'tyetle reddetmek kruvuörU ülerindeld Emden 
lüzumunu hissettiğini ve her kabrama.nlan geçirdikleri mDthlş 
hangi bir devletler bloku teşkili ve hayret 'lcrici nkalan gözleri• 
meselesinin V enedikte tetkik e nin &-iUndc canla:n<:bnyorlardı. 
dilmem~ olduğunu beyan eyle GeçiriL.:1 mUthlş gilnlerden 
miştlr. sonra bu sakin havat vUcutla7 

Sovyet- Fin · harbinde 
Bir Alman tavassutu 

tekzip edHiyor 
Dem. 15 (A. A.) - Basler Nacbricbten•1n mubablri Btrllnden 

blldiri,)·or: 
SaWılyettar Alman mahanıı. Rusya • Ftn11ndtya DıtlWmda 

herhangi bir tavassutta bulunulacağma dair olan haberleri kat1 su
rette tekzib etmektedir. Bu mabafil, Moskova'da.k! Alman aeflrinin 
Molotoru milteaddid defalar ıtyaret etmesinin· 1ebebln1.n. Rua • Al · 
man ikUsadJ mUna.sebctlerine ve ikJ memleket arumdakl mUnakallta 
mUtealllk meeeleleri tetkik etmek oJdujunu beyan etmektedirler. 

f sveçe meçhtil tay}rareler bomba atb 
8tokbolm, 15 (A, A.l _ TabUyetlerl meçhul blrtalum ta~ 

ler, dfuı tsveç toprağı Uzerinde Lulea ile Haparanda a.ramndald ta· 
lomadalar Ustlınde uçmuşlardır. 

Tayyareler, Kallalta yaklnlnde Lulea admdakl tnc:ilk ,!aveç teh· 
rlne 10 kilometre mesafede bombalar atmıoJardu. t.veo memurlan 

. tahkikata girişmişlerdir. 
Saat 11.40 da Tornt'a'da tehlike tearett wrilmto ve btrbo dü:f. 

kn sonra da Haparandada aynJ i§U'et verilm.lıjtir. İp.ret. yarım saat 
devam etm~tir. 

Kar fırtınalan aeıieblle tayyareler:! glirmek mnmktın o1muıuttır. 

Kaçmağa teşebbüı e:len Alman esirleri 
Londra, 15 (A. A.) - Cumartesi gftntı öğleden sonra cenubi 

lngtıteredeki Alman elvll üsera kampıııda bqgöstermlt olan yangın 
h.ıı.klm•c1a yapılnn tahkikat neticcrıl nde yer altından kaçma~a tı:>ıır>l-hUa 
etmek llzere crurler tarafından kaztlmı~ blr deblls meydana çıkar-
mı§Ur. 

Fransada yere inen Alman tayyareleri 
Parla, 1~ <A. A.) - DUn Fransanm ııtmall llzerlnde uçmakta 

lken Frans~ tayyaralerl tarafından takip edilen blr Alman tayyare.' 

si bit tarlaya inmek mecburiyetinde kal.lnıe ve llç ldşlden ibaret olan 
mllrettebatı esir edllm.lullr. 

Yugoslavyanın mühim bir tekzibi 
Belgrnd, 15 (A. A.) - Yugoslav bfiklı.metinhı Yugoeta• ara.d

ainden ecnebi kıtalarmm geçmesine muvafa.k&t et$• dair ecrıob! 
menbalardan verilen haberleri Avala .• .. nıın t.-b:fb eylemektedir. 

istanbul levazım · Amir:i~ind9n: 
a:ytlp Detterdarmda ı numaralı OUüm evl.DiD c;orap ....,...... ~ 

ıctneıer tçtıı tbr.Ar edl~D blllll da.hlttndıı zatı cıorap maldnelerlte Q&ltflDÜ t.t:S 
yeD.LvtD. Deft«dardA 1 ..-..n1I J)!k.LmaVl .MüdQılPIUDe -~tl&flo. 

LWi8llı 

rmt gevşe6yor: ayııl nmaııda 

içlerindeki mağlubiyet yarassnın 
sızılarını daha kuvvetli duyn:ıır 

!arına sobcp oluyordu. 
Yaralılar tedavi edilmekteydi. 

içlerinden bazılarının pek müt• 
hi§ yaralan vardı. Kafasının ya. 
mı bir obüs parçası tarafından 

koparılrruı olan bedbaht bir ne
fer saatlerce inledikten sonra 
ean verdi. Bir zabit vekili de u. 
zun bir can çekişmesinden IOll • 

ra öldU. 
Mühendis makinist Stoffcn 

Emdenin seferi esnasında uzun 
müddet hasta yatmıştı. Nahif 
bünyeli olan bu adam kruvuöriln 
son çarpışmasında canım verir 
ccsine çalışmıştı. Kruvazörün f. 
k:nci bombaıdıman edilişinde 
obüs misketleri cesur : makinla. 
tin ~öğsüne ve boynuna saplİ.na• 
rak onu kalbur gibi delik dC§ik 
etmişti. 

Teşrinisaninln on bqlncl gtınn 
sabahının onu idi. Hattıi&tivanın 
rutubetli •e ılık bir gilnü ••• Gtı • 
neşin yarı meyilli ıualan yu 
lklim!ne mahsus tiddetlni azalt. 
nuştı. Sidney arkasında Eru• 
pesa of Rusya olduğu halde Ko
lombo limanına fireli. 

DUnya cenneti a<iJ verilen c11. 
zel Seylinın bu cazip limanı Al
man esirler W:erlnde earip bir 
tesir yaptı. Limanda. harp li• 
mantarına mahana bir lbtipm 
nrdı. Birçok harp gemheri g5. 
rülüyordu. Bunların arasında Jİ.• 
pon kruvazörleri ve Rusyamn 
Aıkold kruvazöre de •ardı. 

Hintli askerlerle dolu nakliye· 
ler Avrupaya harekete bazsı du.. 
ruyorlardı. . 

Öğleye dotnJ Sidneydeki ~ 
tün esirler Erupcsı of Rusyıya 
nakledildi. Müller, badirede aaı 

kalmıı olan arkada~l.arile sam!· 
mi bir· teki)cle konuıtu. Az. sonra 
bütiln Alman zabitleri başlarm. 
da Müller olmak Uure geminin 
cüverteaine davet edildi. Enr 
peaa of Ruıya'nın ikinci ıilv.ul· 
al Almanlann teşkil ettikleri 
yanm dairenin orta yerinde dur. 
du ve tngiliz harbiye nezareti• 
nin göndermit olduğu teblitl o-

kudu. • 
Bu tebliğde lngı1tere KnJınm 

Emden zabitamna kıhçlannın i.a· 
deai için emir verdiği bitdirW • 
yordu. 

Günlük bulmaca 
$..,_'------
• ~1--1--1--t-t, .__ ..... .._..._ ...... .._ , 
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6...._,~-
7 

8 

' ...... -+ ...... -
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8oldaa uta: 
ı - HAdlseler • Çok olrıuyan. t -

lğreU • Bir cota, 1 ·- ödev, ' -
Kamer • Attyet, 6 - Çat • Beçtme 
lşUrnk ,edenin kullandığı. 8 - BUyUk 
clllaell • Bir kadın tamı, 7 - BqıDdıı 
bir !A) ola hamızı • En sonra. 8 -
Kıımer • Rabıt edaU, 9 - Ka.zlp • 
Emmek ma.edarındıı.ıı emrtııazır, lô 
- Hucum • Hırist1yanlarm penam· 
bert. 

Yukudan aptı: 
1 - f{Aber • Hayret n!dus 1 -

0rt.uı • a.ya.ıı.. a - Bacaktaki dtnelc 
• Vlduı olan. f - lyt olanı • Tan.f, 
B - Elçi. 6 - Buna.klik • ZUrT&, 'l -
Bir nota • Sahip, 8 - Yakın. t -
ıcınnmya benzer renk· Gu '.koyduk. 
tan kap. 10 - Taııuıtn • Ku yetJm., 

lt No.lı lıal~ bUlı 
&olJu ..pı 
1 - Semaver • B&. ! - JCmuet • --·-Mimar. K&d.&-~. 

dil. 8 - V • .A.satet, 8 - Arakel. T -
Tam • takat. 8 - 8tf • ;&nak. t -
-a..ı . a. 10 - .u. • .la.&.u9L 



Alman tayyareleri ingiltere 
bombalayacaklar mı 

-
= 

? • 
lngiltere mukabe.lebilmisil kararında ısrar .ediyor 

Müttefikler Hitler tarafından f rti.nko· 
ga hediye edilen bir otomobili hllmil 

vapuru tevkif etmediler 
ı>aris, 15 - Garb cephesinde 

~Un kayda değer rnUhim bir hadi
se olms.nuş llr. 

Havalarda dUn harekat şiddet -
ennti~tir. Bilhassa uzak keşif u. 
uşlarr olmuştur. 

Fransız tayyareleri Almanyanın 
enubunda, hudut Uzerinde ve ge

rilerde uçmuş ve keşif hareketle
rinde bulunarak fotograflar almış
µr. Avcı tayyareleri do havalan -
hu!ıbr. • 

Almanlar tarafından da mlima. 
il faaliyetler kaydedilmiştir. Al

man tayyareleri Fransanm §İma -
inde ve ı:ıarkındı:ı. uçuslnr ~ apmış-
ardır. , 

Karada devriye ve keşif kolla~ 
m mutad fa.nliyetlerl haricinde 

iman topçusu hep Bitchc'nin §L 
malindo ve Vosgcs'lerin ıısrkmda 
atışlarda bulunmuştur. 

Müttefiklerin Frankoya 
cemi.lesi 
Castiller Buclar İspanyol vapu

ru dün Cenevre'den içinde Alman 
eşyası olduğu halde Barselonaya 
gelmiştir. 

Bu vapurun normal olarak müt
tefikler tarafından kontrol edil -
mesl lizmıgelirdi. Fakat vapurdı:ı.
)ti Alman eşynsr arasında Hitlcrin 
general Frankoya hediye ettiE;1 
bir otomobil bulunuyordu. Binae -
naleyh mUttefikler vapuru mua -
yene etmeden serbest bıralanağa 
.karar vermiŞlerdir. 

.Aneak kontro1Un yapılablldiğiril\ 
göstermek için bir Fransız destro
':)'eri vapuru 4 snat takib etmiş ve 
'Sonra uğurlıyar:ık uzaklaşmıştır. 

İngiltercnin mukabele 
kararı 
Eriikscl, 15 - İngilizce Sunday 

Chronicle gazetesinin deniz mu
harririne göre, eğer Alman tayya
releri İngiltereyi bombardnnan e_ 
derler ve bunun neticesinde sivil 
halktan ölenler olursa, İngiltere -
nin derhal mukabelede bulunma -
sı için icab eden planlar hazırlan
mıştır. 4 Eyllilde Çemberla' n'm 
avam kamarasında söylediği E ·bi 
İngiltere kadın ve çocuklara k:orrıı 
bir harekette bulunmak istemi
yorsa da mukabeleye mecbur ola. 

Romanya Krah 
Prens Pol'le yeniden 

görüşecekmiş 
Paris, ıs - Söylendiğine göre 

Romanya krah Karol ile Yugos
lav kral naibi prens Pol arasında 
gelecek hafta başında yeni bir mü· 
lakat yapılacaktır. Bükreşte alaka
dar resmi mahfiller bu hususta 
bir şey söylemiyorlarsa da mula
katın bir av eğlcnceaj. sırasında o· 
lacağı rivayetler cüm!csindendir. 

caktır. İngiltere hava kuvvetleri 
Almanya.da bombardıman edilecek 
bütün hedefleri yaptıkları bir. çok 
k~if uçuşları esnasında tcsbit et
miıılerdir. Alman tayyarelerinin 
!ngiltcro Uzerindc aldığt bir foto
grafa mukabil İngiliz tayynrC'leri 
Almanya Uzerinde 50 fotograf nl
rnıı:ıiardır. 

Almanların meydan 
okuyuşu 
Alman ajansı neşrettiği bir teb

liğde İngiliz tı:ı.yyarclerlnln AL 
manya üzerinde uçtuklarını itiraf 
etmekte, faknt bu uçuşların hep 
geecle~in ve çok yüksekten yapıl
dığını söyJcmekte ve İngilizlerin 
Almnnyn üzerinde gece uçtulrlarr 
takdirde iftihar edebileceklerini i
leri slirmC'ktcdir. 

Bir Alman gazetesine göre 
Bitaraflar her ne 

şekilde olursa olsun 
harbe girecek 

Amsterdam, ıs (A.A.) - (Ha· 
Yas: 

Belçika ve llolandaya kar~ı Al· 
man tehdidi müsbet bir şekil aldığı 

Sovyetlerin isveç ve Nor • 
veçe verdikleri nota 

Finlere cephane ve gönüllü gönderdikleri için 

Bu iki hükümet hukukudüvel kaide
lerini ihlal ile töhmet~ tutuluyor 

Moskova, 15 (A. A.) - Sovyetler birliğinin İsveç ve N orVl'c'.le 
münasebetleri hakkında uzun bir tebliğ neşreden Tass ajansı cc;e
yan eden bazı hadiseler üzerinde Sovyet hükumetinin Norveç ve 
İsveç ne:ı:dindeki mümessillerini bu iki hükumet nezdinde teşcb· 
büsatta bulunmağa memur ettiğbi birdirmektedir. Bu iki memleke
tin hükumetlerine yakın olan matbuat organlariyle bazı resmi kim· 

• seler İsveç ve Norveç makamlarının müsamaha ve müzaheretinden 
• istifade ederek Sovyetler birliğine karşı geniş bir mücadele açmışlar 

ve bitaraflık siyasetiyle telif edilmiyecek hareketlerde bulunmuş· 
lardır. 

İsvcçdeki Sovyet mümessili İsveç hariciye nezaretine, Sovyet 
ler birliğine karşı yapılan ve ancak İsveç Sovyctler birliği ile harp 
halinde bulunl1uğu veya harbe hazırlandığı takdirde faahı kabil 
olan bu yersiz hücumlar hakkında bir beyann"<lme tevdi etmiştir. 
Bunda matbuatın Sovyetler birliğine karşı halkı harbe davetleri ve 
Tanner hükC'tmeti ile beraber yürümek üzere bir müdahalede bu· 

P lunulmasına dair yapılan talepler tebarüz ettirilmiştir. 
Sovyetler birliği ile !sveç arasında ihtilaflar çıkarrnağa matuf 

olı:ı.n bu hlicumlnra İsveç bükümcti mukavemet etmediği gibi bazr res. 
mi şahsiyetler de Tanner lıUkumetine yapılan askeri yardıma açıkça 
i'}tira.k etmi.'.1lerdir. 47 askerlik §ubesi açılmış ve Tanner hUkfımetine 
yardmı etmek üzere binlerce gönüllil kaydedilmi§tir. 

lsveç generali Ernst Linder bu gönUllülerin kumandnnlrğınt de
ruhte ctmistir. 

Sovyet notasmdı:ı. Tanner hUkfımetine hukukudUvel kaidelerinin 
hilafına olarak silah ve cephane gönderildiği de kaydedilmektedir. 

Sovyet hükfımcti, bu hadise ve hareketlere İsveç htikümetinin 
nazarı dikkatini eelbetmekte ve hu. gibi hallerin yalnız !sveçin bitara
fa.ne siyasetilc bir tezat teşkil etmekle kalmayıp arzuya ş:ıyan olmı

yan Ihtilfl.flara da mUncer olabileceğini hatırlatmağı muvafık addey
lemcktedir. 

'c bu iki bitaraf memleketin hudut 
Jarında Alman kıtalarının faaliyet 
te bulunduğu şu sırada Alman 
matbuatı garp demokrasilerini bu 
memleketlerin korkusunu istismar 
etmekle itham cylcmektcdirlcr. 

Esscnde çıkan "Xational Zei· 
tung,. bitarafları korkutmak için 
yeni çocukça hayaletler,, isimli bir 
makalesinde Almanyanın haksız 
yere tecavüz emelleri beslemekle 
itham edildiğini, çünkü "bu mem
leketlerin hiçbirinde Almanyanın 
ihtirasını celbcdecek miktarda ih
tiyat iptidai maddeler bulunamı

yacağınr,. yazmaktadır. 

Diğer cihetten Alman matbuatı 
bitaraflan Fransız - İngiliz ablu· 
kasına pek kolaylıkla boyun eğ. 

melde ilhama devam etmekte ve 
.l\Iil!etler Cemiyetinden çıkmalan 
için Belçika ıle llolandayı tazyik 
eylemektedir. 

Hariciye nezaretinin naşiri efka
rı olan "Diplomatische und Poli
tische Korrespondenz,. gazetesi, 
tehditkar bir lisanla, bitaraflann 
herhangi şekilde olursa olsun har
be sürüklenmeğe intizar etmeleri 
lfızımgeldi~ini yazmaktadır .. 

Diğer cihetten "Kölnische Zei. 
tung,. ~yle yazmaktadır: 

"Bu son günler zar!mda IIolan
da ile Belçika, Cenevre müessese
sine bağlı kalmamak için hiçbir 
sebeb gormediklerini resmen bil· 
dirmektedirler. Bu hakikatler na. 
zarı itibara alınmadan izhar edil
mis bir kanaattir. Milletler cemi
yeti harbin patlamasına meydan 
vermekle büyük bir me uliyet altı· 
na girmisti.r. Londra ile Paris, Ce. 
nevre kuklasının iplerini ellerinde 
tutmaktadırlar. Milletler cemiyeti 
henüz azası olan bitarafiar için 
bir tehlike teşkil edecek mahiyette 
bir harp aleti haline gelmiştir.,. 

Son Dakika'nm zabıta romanı 15 lKlNC.tıtlNUN - 1940 ~o. 20 bir otel hademesi, Cona bir telgraf 
getirdi. Con, mUfettişten nezaket 
icabı, müsaade alariı.k, asabi par • 
maltlarla kağıdı açtı. 

"- Evet, evet. Bunlar Cenubi 
Afrikadan geliyor." 

'({azan: William Matin 

"- Yanımda bulunmayı neden 
o kadar arzu ediyorsunuz?" 

''- Geceleri rahatça uyuyabil· 
meniz fçin." 

Ellen biı:nz sustu, sonra: 
''-Nezaketinize teşekkUr ede· 

rim. Fakat sizin yerinizde olsam 
otelde kalırdım." 

"- Bunu herhalde ynpmıyaca • 
ğnn." Cevap kıtt'i idi .Ellen knlkb, 
elini uzattı. Conun elini sılraı-k n 
yangözle 1-~vnns'a. baktı. MüfettL'} 
8'1lretemne dalm~. 

''- Şimdi artık rnhnt gidebili -
rim; sizinle 1:örüıımck bana teselli 
~erdi.'" 

Çevirer. : Ha-Ke 

''- Benim de sizi görmem, bil· 
yük bir bahtiyarlık oldu, l!:llcn.)• 
Onu kapıya kadar teşyi etti. 

Salona döndUğU \•akıt, Evnns 
gazeteyi katlamış onu bekliyordu. 
Con ona doğru gitti: 
"- Bay müfettiş, istediğiniz 

bahse gir rim ki, buraya erkenden 
gelmeniz, iştahanızdan ileri gel -
mC'rniştir." 

Müfetli.~ nlnyın fnrkınn vnrdı; 

foknt belli etmedi. 

"- Su gazeteyi rnhatçn okuyn -
'bildim hiç olmazsa." dedi. 

"- ' Fnrkmd:ıyım.'' 
~onuıımalarma.,. devam ederke.Jl 

Gözleri yazının Uzerinde gezer
ken, h'vans Conun renklen renge 
girdiğini gördil. Con snrarmıştr. 

Okuduktan sonra, telgrafı kat· 
!adı ve cüzdanına koydu: 

''- Şimdi, bay müfettiş, (zora· 
ki blr tebessümle söylemişti bunu) 
mfis:ıadc ederseniz, birer kokteyl 
getirteyim ve yemekten sonra da 
bol bol konuşuruz." 

"- Ne hakkında görüşelim." 
"- Her şeyden; cinayetlerden 

manda!" 

Müfettiş Evans, Conun on nu· 
marnlı daireye yerleşmesi için lıiç 

bir mani görmüyordu. Conuıı bu 
arzusu, ona biraz ncaip görünmliş
tü. 
Con. Müff'tti!oje, porL.'1.kal lnb:ı;1ım 

uzatarnk: 
"- Bu meyvnlnrm tndınn ba -

klf11Z. Çok leziz." 
''- Kokularıua. bnkılırsa. öylo 

olacak~" 

Evans portakalları soymak için 
elinde bulunan bıçağı yere koya -
rak: 
"- Xasıl? Cenubi Afrikad:ın 

mı?" 

••- Evet." 
''- Portakal meraklısı Valpas, 

1a Cenubi Afrikalı idi, değil mi?" 
Con :meyvasını soyarak cevap 

\•erdi: 
"- Bunu dn ııimdi sizden öğrc· 

niyorum." 
Evans biraz dli.1ündilkten son -

ra: 
"- Evet, çok doğru.'' 
''- Şimdi bir ııey öğrenmek is· 

terdim. Vnlpas'm satın aldığı por
takallar yalnız: Cenubi Afrikadan 
mı geliyordu?" 

"- Öyle olması Jazmı gelmez 
mi? Herkes kendi memleketinin 
meyvalarını isler! .... " Con cC'vnp 
verdi, sonra: 

''- Bir tane daha soysamzn, 
bay Evans?" 
ı l\IUfctttş bunu ctuynıadı. Zihnen 

çok mcı;guldu3 

Boş atıp 
dolu tutanlar 

Şu insanlar şayia çıkarmal:
ta ne de ıtstadırlar! Aktlla. 

rına gelen bir şeyi lıemcn ortaya 
atıyorlar ve şayia ağızdan ağıza 
yayılıyor. 

Şimdi de: 
"Kurban bayramında 1 stanbıll-

da zelzele olacakmış,. diye lıalk 
arasında bir şayia çıktı. 

Şüphesiz buna inanmıyanlar i
nanlardan çok. Zira her şeyin cır 
veldcn haber ı•erilmesi kabil oldu
ğtl halde zelzele olacağım evvel
den öğrenmenin mümkün olmadı
ğını herkes biliyor. 

Soma, bilmem hangi Fransız 

falcısı, remil mi dökmüş, kalzvc 
falına mı bakmış, j'tmi sene gir
mek üzere iken bulunduğu bir "ke. 
lıanette., kunımuevvcl sonlarında 

Türkiyede büyük bir zelzele ola· 
cal~ demiş. 

Bu falcının kerametine akıl er
dirmek kadar kolay bir şey yok: 
O sıralarda esasetı memlckclimiz
de sık sık zelzeleler oluyordu. Per. 
şembenin gelişini çarşambadan ha
ber veren bu falcı, söylediği dol• 
rn çıktı diye kerametine herhalde 
bizi inandıramaz. Boş atıp dol11 
tutanlar az mı? 

VlR-GüL 

Evlilikte saadetin 
sırrı nedir? 

JEAN Harlov'nun aşıkı ev. 
lendi. Fakat. Jean Harlov 

ile değil. Çünkü genç yaşta kara 
topraklara giren meşhur ''platin 
saçlı güzel,, bu dünya insanları 

arasında değil. Hatta ismi bile u· 
nutuldu. 

Aşıkı Villiam Povell de onu at"" 

tık unutmuş olacak ki baskasile 
evlendi. Hem bu Villiam Povell' 
in kaçıncı evlenişi! Evvela bir sah· 
ne artisti ile evlenen artist, ikinci 
karısını sinemadan intihap etmiş. 
ti. Fakat Carole Lombardla da 
fazla geçinemedi. Bu yıldız Clark 
Gable'e vardı. Villiam Povell de 
o sıralarda Jean Harlov .ile evlen· 
diği söyleniyordu. Kader buna mü 
saade etmedi. 

Artist, üçüncü kansını gene sah 
neden intihap etmiş, 48 yaşında o
lan Villiam PO\·ell kendisinin tam 
yan yasında bir aktrisle evlendi. 
Diana Lcvis ismindeki bu aktris 
2 ı yaşındadır. 

\'illiam Povell bu seferki izdiva
cı hakkır:da fikrini soran11ra: 

\'il 
Geceyarısına on dakika vardı. 

* • * 
"- Hoş geldiniz efendim." 
Bunu söyliycn, iriyarı, mavi, ka· 

pıcı üniforması giymis, bir Zenci 
idi. 

"- Hoşbulduk." Cevabı veren 
Condu. 
"- Klüpte aza mısınız?" 
" H - ayır, gruptanım. Van 

Blond'un grupundan." 
Zenci, bu ismi duyunca, derhal 

yol gösterdi. Biraz yukarıda et" 
rafını frak giymiş. hayduda ben· 
ziyen iki kişi aldı. Con Van· 
Blond'un ismini teltrarladr. Bu 
sihirli ismin telaffuzu ü~crine, 
silindir şapkasını, p<ıltosunu ve 
bastonunu aldılar. 

Con Trençam salon kaprsından 
girince burnuna lavata ile cıgara 
kokuları geldi. Salon genişti ve 
!duvarlar ayna ile kapatılmıstı. . 

Beti onu karşılatı. 
''- Hele ~ükiir, demek görU· 

ş~bildik Con." 
Beti, şüphesiz: ki sok güıcl ve 

ho& bir kadındr.. 

''Evlilik hayatında saadetin sır
rını henüz keşfedemedim. diyor. 
Bu sırrı bana ilk iki karım da öğ
retınedi. Bakalım üçüncüsü öğre
tecek mi?,, 

Bir seneye kadar ~azsa 

artistin, yeni kansından bu Sim 

öğrendiğine hükmedebiliriz .• 

Tarih gevezedir! 

1 NG1L1Z harbiye nazırının 
niçin istifa ettiğine kimse 

akıl erdiremedi. Hore Belicha ba_ş
vekile yazdığı mektuba: 

"Aziz başvekilim,, diye başlıyor 
ve içinde: 

"Size sabahleyin ağızdan söyle. 
diğim sebcblerden dolarıv istifa 
ettiğini bildiriyordu 

Çembcrlayn de: 
''Bana söylediğiniz sebcblcri ta

rnamile kabul ediyorum ve haklı 

buluyorum,, dedi. 

Bu sebcbler nedir? 
Bunu şimdiki halde bir Mr. Ç.em 

bcrlayn biliyor, bir Mr. Hore Be· 
lischa. Bir de tarih. Herhalde ta. 
rih bir gün gevezelik edip bize bu 
sım vert'eektir. 

Babalar ve o'ğullar 

l.NG1LTERE'de galiba taht 
gibi nazırhklar da babadan 

oğula kalıyor, bugünkü ba.Fek:l 
Nevil Çemberlaynin babası Jouf 
Çemberlayn de başvekildi ve oğul
larından evveli üsten, sonra Nevıl 
siyasete atıldılar ve bu sonuncu, 
senelerden sonra babasının yerine 
geçti. 

Bugün lngilterenin harbiye na .. 
zırı olan Mr. Oliver Stanley Clc 
bir nazır oğludur, hem de umumt 
harpteki harbiye nazırının os' .!. 

Çembcrlayn kabinesinde §imdiye 
kadar ticaret nazın bulunan Oli· 
ver Stanley'nin babası Lord Derby; 
umumi harpte, Loyd Corç kabine.. 
sinde harbiye nazırıydı. 

Bununla beraber, umumt harple 
bu harb arasında tamamile bir ne
sil geçmiş de diyemeyiz, zira, bu .. 
günkü lngiliz nazırlarındaıı biri, 
M. ç,örçil urnumt harpte de 
bahriye nazırıydı. H~alde yerini 
alacak bir oğul yetiştirememiş ola
cak ki, amirallik başlordu bu va. 
zifeyi bugün gene kendisi görüyor. 

ŞEHİR TİYATROSU 
Komedi Kısmı: 

Bu akııam eae.t 20.30 da: 
SöZON füSASI 

Bir bebeğe benziyordu. Boyalı 
idi. Con onu Ellenle mukayese 
ediyordu. 

"- Evet, Beti; seni gördüğüm 
için ne kadar bahtiyar olduğumu 
bilemezsin" diye bir yalan uydur· 
du. 

Beti, yavaş bir sesle: 
"- Con, sakın yanımdan ay • 

rılma, ve benimle mütemadiyen 
dansct; vaziyet bunu icap cttiri· 
yor. Şimdi de seni takl:lim ede· 
yim." 

Beti, Conun koluna girerek, 
onu salonun bir kö~esinde oturan 

'bayanlı baylı bir grupa doğru gö· 
türdü. 

Van Blond, dudaklannda bir 
tebessümle, nezaketen ayağa 

kalktı. 

Beti Conu taktim etti: 
"- Arkadaşım Con Trençam.'' 
Van Blond, çekik gözlerini 

manalı manalı si.izcrek: 
"- Con?" 
Con tamamlath 

"- '!:ren-cam.'' Ve başı ite 
•llir revcr<ıns vaptı. 

'(Devamı var) 


