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Edebiyatta yeniler ve eskiler 
münakaşası münasebetiyle 
Hüseyin C"ahide 
açık mektup! . 
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2 lngiıi~: deniz
altısı ha-tırıldı! 
Berlin, 16 (Radyo) - Alman crkanıharbiyesinden tebliğ edil

miştir: 

Fridrishafen körfezine giren İngiliz denizaltı gemileri ''L 56" ile 
"L 54'' imha edilmiŞtir. 

Bir Hollanda vapuru torpillendi 
Londra, 16 (Radyo) - Bir 

Alınan denizaltı gemisinin 7,900 
tonluk "Arendskork" adındaki 
Hollanda gemisinin batmlması, 

Hollanda da büyük bir infial u· 
yandırmı§tır. 

Gemi, Cenubi Afrika yolunday
dr. Biskaya körfezine geldiği za· 
man gemide ansızın bir infial ol· 
muş, torpitonun açtığı yara yü· 
zünden kısa bir zaman içinde 

batmıştır. Vapurun mür.ettebatm· 
dan ancak 65 ki~i bir İspanyol 
gemisi tarafından kurtarılmış, 
Lisabon limanına nakledilmiştir. 

ntR iNGİLİZ TAYl:.AR.ESt 
nmmAL.,.RININ JNFiLAKIJ,}; 

MAHVOl,DU 

1.ondra, 16 (A. A.) - Bir ln-., 
ffiliz bombardıman tayyaresi, ylik-

(Dcnmı 2 inci Sayfada) 

Sovyet tayyareleri · faraftndan 

it. Bir Isveç adası 
r. bombalandı! 

Rus havacdarı, ısveç ve Norveç 
üzerinde keşif uçuşu yapıyorlar 

Londra, 16 (Radyo) -
Avusturya hududundan 
gelen haberlere göre, 
Alman gizli polis teıki· 
latı direktörünün emri 
üzerine Prağda ve diğer 
muhtelif Çek §ehirlerin
de 799 Çek subayı tev
kif edilmiştir. Bunlar, 
Çekyada yeni bir ihtilal 
Çıkarmak için tahrikat 
yapmakla itham olun
maktadır. 

Tevkif edilenler ara
sında bir kaç zabit der
hal kurşuna dizilmİ§tİr. 
idam edilen sulx.ıyların 
arasında Çekoslovak -
yanın sabık Berlin as
keri ateşesi general 
Braun da bulunmakta
dır. 

Edebiyatta 
yeniler, eskiJer 
Perşembe günü hal
kevinde münakaşalı 
bir konferans var 

(Yazısı 2 inci sayfada)1 
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Eclı;rad, 16 (Uadyo) - Sovyet 
la):yarcleri dün tekrar İsveç top
rakları lizcrintlc uçmuıı ve bomba 
atmıştır. Rusların bu tarzdcı hare. 
ketlo İsveç halkı Uzerinde korku 
uyandırmak gayesi güttükleri an
laşılmaktadır. 

Son@YDaklka 

Rus zabiti 
F' 1" 

• ın andiyada casusluk yaparken yakalandı ve 

Dün birçok lsvcç fiChrinde teh
like işareti verilmiştir. Sovyct tay
yareleri §ehirlcr ve bazı mmta
kalar üzerinde keşif uçuııu ile ik. 
tifa ctmiııler ve sadece Kalaks a
dasına birkaç bomba at.mııılardır. 
Diğer taraftan bildirildiğine gö. 

. re, bugünden itibaren bütünı İsveç 
lialkına, InCJillekctin ani bir tee:r

(DC\'Bml 2 inti Sayfada) ik.1F~ a nı e d i ı d i . 
.. 
1 ın bölüğü bir Rus fırkasını oldu- ·9 · -~1· 'k d 

~~. Yerde tesbite muvaffak oldu .8 çı a a 
• 1 

:YSUa lr~~~~~~ ~:~~ - 1
1
'inl:ln· is üzerinde yakalanım,lar, mulıa· mamı1e imha etmi• olduklanıu telaş uyandıran 

s uk h ., unsur arının kem t' · d . "' 
tenın areketıe . . . e ne ıc~ın c ıdama mahkfun yazmaktadırlar • 1 J 
lllek~eo~ Iıniş Olduğu~~~ıa~~~tle cdılmi~!cr \ e 24 ~at sonra idaır Sovyetlerin İ63 üncu fırkalarr . ş ay 1 a ar 

'" r. er olunmuc:lardır. nm Luomosalmi istikamet'ınde Ki'· 1 
"tnlanc1· il ı · k' 

kıtaah •Yada bazı Fi . . , ~. sı~ı ''. 16 ( A.A.) - Gazete· antajarvi gölü boy.unca inen yol 
lı:ı~1 nın Vazifeleri ve ~landı~ a lcr F ınlandıya askerlerinin, Realte üzerinde hezimete uğratılmalan 
kalk llcla rna!(i . ·~vetleri muharebesinden sonra Rus asker· sırasında iki Finla d' böl'"ğ'" 

ı~rn ınıat ıstıh • l' :ı • t f 1 n ıya u u 
l,finı ıs olan Sovy t ... ı ıı\t" crı ar:ı ın< ;.ın lmr iizcrincl" bır:ı"" Rusların 44 ündl fırl{alannr Rcal· 

ndan 2 ki~i b e ordu u er kıLımş olan izlen takip ederek bir teden Sıunosalmive giden vol ü· 
' u ayın 12 sinde takım Sovyet müfrezelerini ta· zerinde tevkif e~işlerdir. · 

Evvelki gece sarayda 
Kralın huzur ile mühim 
bir nazırlar toplantısı 

yapıldı 
(\"azısı 2 inci sn~ fndıı) 

Sütunla~ın~a . yeni bir deniz romanı 
I".:: 

Yazan: Orhaıı Rahmi GOKÇE 
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Hüseyin a ı eN k l . 
· açık mektup azırının ma a esı 

iki İngiliz deniz
altısı batırıldı 

(Beftarafı 1 IDd "1fada) 
ın o]ı(Juğu bombcılar'lıı infiWtl u& 
t.if'.eaindo harab olmll6fıır. Fif'6 
toutlttğımun hir t\yya.re ıneyd 
amd& vu.kua re.Imio olan 1nfilAk o 

de~<J ~detl! o!:nı:;tu:- ı:t, bır 
ıtlonı6tn' da.irt. dahlllndr.lrl f1:1"1' 

sa.rsıiımet.rr. 

Yazan: Reşat Enis Venedik konferansı hiçbir mem Bfrınlngb.am'da AUoyg ltmiteıi 

"ahrlJrıuı;ında da. bir inflllk IUkWl 
gelmi§tlr. Fnlırika.nm dıımı, ltJ!ö 
"1leu çökmüştür. tnfilSJa bir yan· 
ı;m tnJdb etm.i§tir. 3 a.mclc a ,. 

Mütefekkir Hüseyin Cahid'e duyduğum 
hayranlığın derin bir sevgi ve aa.ygı ile müterafik 
oluıu, bazılannın karaya ak dediği günlerde ka· 
rayı kara olarak tavsif ettiği zamandan başlar. 

l~ket aleyhine müteveccih değildir 
Buda~tte. 18 (A.A.) - Kont Csaky bii· 

ktimctin orsanı olan Mqyar • Sog'da Venedilı: 
konferansı ha.klanda bir makale ccşrctmlıtir. 
Bu makalede ucilmlc t(>yle denilmektedir: 

leri, merkezi ve !Ula cenubi Awu~ mümkün surette yD.i"ab.nmıştır. 
olduğu kadar aüratle bakikS ve m,..t bir aWlı 
tahakkuk ettirmektedir. İtalJ'I ile Matarlatan'ıı.l c. 
Yugoalavya ve Atma.ny~ ile olan mlln.iı.16betleri 
O'Jlikemn:eldir. Macaristan. bilyük r.aı p dr.vlettc· 

ll:.\TIRILAN' İNb1ÜZ 
GY ... mı:eut Siz sayın üstada hitab etmek ve aenç edebi

yat nealinin uğradığı &On tecavüz karııamda içi. 
mi dökmek isteği, ilminize olduğu kadar, bita· 
ra.flığııııza ve hepsinden fazla hüsnüniyetinize 
imanımdan doğuyor. 

"İki mcnılckttn· giya eti arasında fevkal!de 
bir ahenk bulunduğu mU§Shcdc cdilmi§tir. 
İtalya, Macaristan'a mütcalhk biltlln .ıncselelcrin 
halli zaruretini idrak etmi§tir. Bu mesclelcriıı 

hallini temin etmek :amamnm intihabı, ahval ve. 
gera.ite bağlıdır. Veııedik ile Ma.ca.riatan'ın gaye 

ri ile her zaman iyi münasebetler idame etmiştir. 
Herkes.. İtalya ile Macaristan'ın t~riki me.~ 
etmelerinin hubin şıimul dairesinin tahdidi ve 
hakiki bir ıulhun temini için nrllSbct bk zaman 

~ra. u; (:t.A .. ) - Amırıı • 
ük ilillesf. 13 ildr.ciMhun cilf 
hitam bulan hafta i~de hacim,. 
cinin yekfuıu-34.077 t.:ina b."ll•~ 
olan 12 Ingiliz gemisi il~ bat:ım 

lainin vekı!nu 7.792 ttından ıbı 
l'f'J bt:lunan bitarıü ge.mınfn 

Bundan sene m-vol, s~ç 
.-!eblya.~n ta.nmıa.k "·e tıı.?W.
mak yolunda. "Fiklr Hareketlen" 
uıecmua:unda va.pt.Iğnm: n~şrl.'"8-
f.m, dllnden bugUn~ ıntiks.1 eden 
kot ~hretie.r arumda naı;tl l'rlr 
pa.nllt huaule getirdiğini ,.e ugra. 
dJlmD bQeumu llphesiz hatırlı
yorsunuz. H.!Jbuki ne kadar bita. 
ra.ftmtz! 

Be~endiltlcrinw, e.ndisiııde bit 
i:Jymet glSrdllfUnüzU takdirlo kar
lllarbn. kusurlu bulduklarmm da 
bit'vediyordunuz. 

Hllseyin Cahid Yalçm gıb! Ukir 
w edebiyat otorlteıılnln genç nes
li t.anmıafa ve ta:ırtmağ& u~
ftllt, biz ne bOyti.k bir sevln!jle kar
f(Iamıştık ! 

Tenkldlerlnlı: karsm,nda g.euç 
~lardan buılan, belk! çok kız
dılar; fakat, bu çocuklar, çorak 
bir yolda yUrüdllklerl için kendile
rini Dcu eden otoriteye öfkelen
mekle kalmadılar; bugllnlln baz? 
tot tabretlerinde bulunmryan fa. 
ıUetklrlıkla • TUrk okuweuau. 
"tnı kııfnsı.nn b!r at sineiH ~ibt 
"3pıı;maktaıı ve Türk edebiyatını 
"ltelemektenae • kalemlerlnl klI'
mayY. susmayı tercih ettiler. 

Altı yıl lince, yazıcılık hayatımm 
ıtllMD yılmda c;1kan "Gong vur
'u" lalmli romanımın "Fildr Ha. 
~lıetlerl" eayf alarmda tenldd ve 
·~lillnl gardnğilm gllnkU h,..yeca
ııunı ttılutamam. 
Şöyle diyordunuz: 
''Gonk Vurdn. ynlnız bizde de

ıtll, bOtttıı heyet! ıet.tmatyelerde 
tesadlif edilen lçtlınat bir de.rdhı 
n.cı \"O çıplak btr hlkı\ye6ldlr. Mu
'9anh1n ftkrtne, hlsalııe '-e kana. 
:atlerlne l~tlrak edilse de edllmo.. 
6fJ do escrt soğukkıınlıhkla oku· 
mal< bblt olamaz. Çilnkil, Gonk 
Vordo, ilmi hfr lcttmal tetkik ra
poru frlbi Şa.lı!!iyehdz, c:ı.ns1z hikıl· 
ye dellJdlr. Ona muharririn nı
ltmu1an kopan Oıtl'IS&lar bir bü'1. 
yet ve hayat verml~r. Kar'ŞJ5ın· 
da llki.yt ltalamıyorm. Bizde de 
aranan heyecanlar !cinde. bazaıı 
dıır&rat c'l~llyoru~ Kitabı b
mımladıAunız n.man, uıabarrlre 

'fıa.•rettt"fmlı UMPnunn3 acunıyo. 
ruz n blıe nrdlil bed.Ji :ıe,·kler
den dolayı mft~r bulunuro. 
ruz.., 

Dedim ya. tam manMıle bıtarat· 
tmız. Bu ntrrlarla eseı· hnk
kmdakJ iyi gö~erini not oden 
HUsevbı Cahid Yalçın. bir otorite
ye )'l1raş&n tcsamuhto.. onun Jru
surlarmı da !iskelm:ııelrten geri 
durmam~tı. 

ttq bUvllk sayfa tut.an yazD'll% 
§Öyle bir cllmlevlc bitiyordu: 
"Go~ vurdu, edebi ratmıız hesa. 
bma. bir kazanQ tefkil edecek sa
mımı ve değerli bir gayretin 
nınhsullldllr." 

Hll!eyin Cahid'in kaleminden 
çıkan bu cllmle, 1933 de yazıcılık 
havatrnm Q~cil )"Ilmı do'durnn 
b!r muharrire yeni hamleler l~ 
hız verecek ne bth1lk kuvvetti! 

Ve ben, bu hızla, Uç Mer daha 
hazırlayıp neşrettim ..• Aradan altı 
sene r~tl &vatı, lneanlan 
daha yakmdan ~rmOe ve taııı
rnqtmı. Son cserlerlmlıı ''Gonk 
Vurdu" )-& nlııpcUe !ersa.h ferenh 
oJgunJufa ve teltA.mllle erf"tiği 
şllpheslzdl Fakat, ne yaztk ki, 
mütefekkir bqmuharrir HUscyin 
Calrldln ısiyasi dtıvalnn vardı. Ve 
her yıl, genç edebiyat uesll ile 
meşgul olacak zaman bulamıyo1 • 
.<fu. Ne yazıt ki. gen~ edehl ·atçt. 
la.mı bir kıymet olsrak tan•d::ğl° 
Yalmb' Kadriler. Halide Edfbler, 
'Falih .Rıfkılar. Refik Halidler de, 
yorucu meşgaleleri arasında gcnd 
tanımağa ve tanıt.mağa \"akit ayı. 
rıı.mıyordu. Bu iş, Yusuf Ziya gibi 
cı.abık f}&lr. llhik meddah ve mec
'iri idare bbile, ı::-azetecl Vltl 
';tlreM!n._ ve uk:ıdqlarra cfüzıll· 
'Onla. 

oldufunu ınlamıştu.'0 Saym üsl: a· 
Siz de pek i~1 bilımniz ki. şu 

-==~~-~~~~~ .. ~-~~-~-~:!!!!'!'!=-~~!!::::.!~~~?!-~~·~se~u·~~-~·~=~~· ~-~-~~=·~'~:"'.:!9· duşman t;ıra!md:in ootm~ ö!. Babıiıli garib bir tnubffUr. Gazete 
lılıtwılarma t1lilük gihı yapl§atı 

şöhretlerin ipile rl hl'= • kuyuya E N 
milme: SON DAKiKA 

Diln "Gonk Vurdu" dan bahse- ••••••••••••••• ... • 
cl~rten ''F.ıset mUda.fa.'l ettiii tez. 
ıie :!J1uvaffa.k olmuştur. Vlll<ıb çok 
sade, içli vo canlıdır. Mııhalli gö. 
rüglcr kuvıretlidir .• , (1) gibi ait&· 
y~kir ctlınlclorle moth.oderlcr. 

"Bu ~er me\1%\lunun yerullği, 
Usliıbunun canlılı#t, llsaıunm ını
deliğl. gortı.şlertntn ,.e t:ahUl.leti
nin kuvvetile bu yılm okunacak 
Mlllbqlı edebi eserlerinden biri
dir... (2) dlyc adetl gl)ldere çıka.. 
nrlar. 15 Cumhtırfyet ytlmdaki 
edebi hayatımızdan bahsedilirken 
Refa.d Eniı §U Mtn'tarla. oknyucu· 
ya a.ıılatıhr: 

••o, natllraliat ekolün en kuv
vetli bir şahmyotJ olJlrak g~sterr. 
lebllir. "Gece Konuştu" ve ''Gonk 
Vurdu" gibi romanlnrmda en dil~ 
kUn iıuıaıılaruı baYJ,tnu, sefaleti. 
ni göstermcltte. ('ldden muvaffak 

ingiltere 
Silah altında 3. milyon 
asker bulunduruyor 

rlpre Bel~sha buaun avam kamarasında 
is!i1asının sebebini izah etti 

olmu•tur.,, (3). 
Yine 1!5 Cumhuriyet yılındaki 

edeblyat:ı ~tldk eden bir ba§ka' ta• 
nm~ edibin etndllnde ''Reşad 
Enls'in (Gece Konuştu) sun~ 
(Afrodit buhurdanında kadın) m
da.. ·QGhrfn bir h!dlu ve blr mev. 
zu olarak >>a.aad:ılnu hlssed~ 
Şehrin konıldanan ve insanlara 
hllkmcden ruhu adeta n\°akta
dtr ... (4) denfı. tı!h ... 

Ve sonra 1940 yı1mm Dk ayın. 
da, bir ankete verilen esbabı mu
cibeı;lz. aceleye gelmiıs bir cevab 
sebeb lttJhaz olıma.ra.k, ayni mu
harrirler vo gazeteler dlln göklere 
çıkardığını yetin dibine geçirir. 
Doğrusunu ls~tz. ben onla

rın n .. ) taltif ve tevcllıW. ııl'l 
de tcnkidlni umun&Yoru.m· 

umara, 16 (Radyo, saat 18) 
- Avam kamarasının bugün ôğ 
leden sonraki toplantısı çok ınü · 
h1ın olınu§tur. 

Kamaraya . eski harb1ye nazın 
Mr. Hore Belisha gel~ ıaman. 
~iddetli alkışlarla kar'§ılanmışttr. 

Mr. Be.lisha istifasının sebebim 
izah eden h:?>'3llatında eıcüm:e 
~yle demiştir: 

"Bur • iki buçuk sene evvel 
harbiye nazırlığını üzerime aldr 
~ım zaman, bu ~ııatta yapıla • 
cak bir ç.ok işler vardı. Filhakika. 
bu müddet zarfında orduda büyjik 
ıslah yapılmı~. yeni ve genç bir 
kadro ücuda getirilmi .. tir. Bu teş· 
kil~tı kınarken yanıma en kuv Hncumun, iğbirar netic~i oldu

ğunu biliyorum. Bir bUyilk mlllet vetli mesai arkadaştan intihap eı 
tara!mdau l a.pılan Tilik edelıiyatı 

1 
miştim. Onlar arasında zaman za· 

antolojisinde kendUerinden >irml man fikir aynlıkları ortaya çık · 
yıl sonra yazı yaı;mağa ba~la.mış tıı=;, oldu. Fakat bu hiç bir zaman 
gencin yer alma.sma kmyorla.r. 0 •• • • • • • • 

Blr bUytlk yabancı gazetenin bu derın bır ıhtilAC ~ını almamı~ 
antolojiden b!hls maltale!l.nde be.. tır. 
ğenilenler arasnıda renç nc!!llden "Ordu ~ılatmda ve askerlık 
de bir fkl!inln bulunı~m onl&n öf- sisteminde yapılan ıslahat sa.yesin 
kelenatrfyor. . 1.• bu..r. UA'- al da -

Fa.kat, bu efendilerin hiçbir tet- de_dır r.ı !'o • • s cıu tın u~ 
kike lııtinat ct.mlyen uluorta hU- mılyon asker bulurımaktadır. Yı· 
kUmlerile, ya.elıınna yakl§Dllyan ne bu ıslahatın netic.esi olarak 
bir ha!ifllkle kendilerinden !Oll.r8· bugim ordu miletten hariç bir par 
kileri hiçe ea.ynıa1an dn insanı liz.. ça d~il milletten bir parça hali· 
mOy-or dP-f,lt.. • 1mı ' 

ru a ştır. 

Sözün kıs:ıın, ben bugi.ın ~ovlc 
bir teklif yapmak istiyorum : Edabi yatta veniJer 

ve es dJer 

"Ba.~vekil, uhde.me vcnnlf oldu
ğu vazlf ede muvaftak olduğumu 
ve bunun için bUtUn gayrc.tlıolc 

çatı§tığ\Jw ~dir edP.t.eküT. Va.zt
fem .geçen peroem.beye ka.daz'. b'ı c... 
saa Mhillnde Mva.m etmfetir · 

''l<'a.kat. Uc.arct uazırlığmın uh
deme verilmesi tekllff UzerUıo is. 
tifa.ya mecbur oldum_ Ticaret ua
zırlrğmı niçin kabul etmediğime 

ıelinee; bunan sebebi, bu mevkii, 
muvaffak olacağım bir M1ta nla • 

rak görmeyielmdlr • ., 

Hore Bell8ha'dan Mnra Başve
kil Mr. Çernberlayn et.z alın1' \'e 

hulil.ıııatan Gunlan l!Öyle.nıl§Ur ! 
"Mr. Bellaba'nm iatifumm se

beblerl ha.kkmd4 birçok şayialar 
çıkanldı. Bu va.da, isti!a.nm, har. 
biye namıyla arkadqlan arum
da siyaset thtilA!ı çıktığı .doğru 

değildir. Namın değifme&le ordu. 
da de~ olmtya.eaktır. Zira, 
ordunun ıs1a.h ve yeni ~killtma 

. dair kanunlar bUtfln kabine uw 
tarafmda.n itt!!akla kabul edilmiş. 

tir. 
''Na.zırla yüksek rütbeli ordu 

erk.6.nı arasında ihtJIA.f çıktığ1 da 
doğru doğilcllr, Mr. Belisha. istlfa
s.mm sebebini hlraz evvelki hya • 
natmdıı izah etmiştir.,, 

Belçikada telaş 
uyandıran şayialar1 

Bir g(;Uı,: şa.iruı YlllJhlar arasında 
i te.diği tufiyeyi biz yeniler ara
sında yapacak bir edebt tetkik ko
misyonu kurulsun. Siv~t davala-
rına ra.:,"m~n ınUtefekkir Hllııeyln Brüksel, 16 ( A.A.) - Beynel 
Cahldin. yorucu metgalelerin~ rağ. Edebiyatta yeniler ve e.kiler milel vaziyette birgüna tebeddül 
men edib Falih Rıfkı, Yakub mUnakllfUI bllt.Un hızıyla devam o mamakla beraber evvelki rıeet 
Kadri. Retli Halid ve Halide E<ii.. I ediyor. Genç edebiyat neslinin de-
hin bu komhıyonda ,ıer almasnu ğerll uzuvla.rmdan biri olan Nu• ';)azı nazırlardan mürekkep biı 
rica ediyorum. ret Safa Coşkun'un, 18 ildncik!. meclisin sarayda Kralın riy~tı 

Ben, o, at6ld • hl:: geın.;Jer • nun perşembe gtlnU saat 17..30 da altında toplarunası dolayı~lc halk 
wınmT'I yn~mw:lı önlerine vere.. .. . arasında te!A~ uyandıran b.ın şa 
lım. Yusuf Ziya ve VAlA Nflreddin Cağaloğlundaki Eminonil Hallm·'l yialar dolaşmaktadır. 
em.in olııunlar ki, bu lmtl"ulndan salonunda bir koıü'crans "·ereceği- f.(lndro, 16 ( A.A.) _ Amerika 
ftma notl3 c:'tkan genç, kalmlnl n.I öğrendik,; Konferansın mevzuu 
kırarak ve blr daha tek eatır Vll.Z· b t nın eski lrlanda ve yeni Belçika 
mnı:ırnlc Tilrk edchiyatma ve ~ku. da gUnlin,me\"ZUudur: (Ede iya ta ~fıri John Cubahl, dün gece an 
~-ueusunn m\ygı gös•eree6k kadar eskiler \e ycuilcr nıoselesi). sızın Dublindcn Bclçikaya h:ırch:'t 
fn7ılrtlt:\rdır ôğrendlğiınl.ıo gore konferans etmi~tir. Bu ani harckctm, Be!çj· 

J?,.EŞAT ~1S mUruı.knşah olacak, istiyenlar bu kamu şiınii içinde bu1unduğu \3 

hususta fikirlerini MS~·liyeblle~.k- ziyetle ala.kadar olduğu za.nnedi~ . . 
(1) 1933 2 Te~ Wlllyet ca.· 

zet.eııı. 

lerdir. Eski ve yeni edebivat nes- mekte:iir. 

dulunu bildfrmekt.Mit. 

B:r İsveç adası 
bombalandı 

Dumbar Cart.tt gemı~. man.J 
! çarpıp battığı <'Sl'l.lda hiçbir ba11., 

gami!i refakat etmemekte idi. 

<Bl1taratı ı blt.İ u.yfada) 
ruza uğl'&,}~ karfwnda a !m.a.eak 
tedbirleri fz.ı.b lçln koo.feraMlar 
v-er:Umeğe ba31a.mnışb.r. 

Alman rad~osu. harbin ba~an 
gtCmd3nbeii lngilt.ererun 26 g~ 
vapuru kaybetmiş old~u il'1rl 
f.tmiştfr. 

Biıim gaz vapuru itibarile :ta 

}ıatımız bu ın.iktann yansına bı 
le baliğ değildir. 

Bu ayın 10 Wlda kfo.nıiile.ıine 
BerUn, 16 (Badyo) - ONMan 1'arp gcmiletı refakat eden milt 

bildiriliyor: tefik ve bitaraf gemilerinin yekfl 
Norveç bülıfuncti, topraklan U· nu 6.363 idi. Düşmanın harekAU 

..erinde ikinci bir uı;u~ yapan Rua ~"Ü.Zünden bunlardan an.ı::ak 12 si 
t:asyarelerini Moü.ova hUkfımetJ mahvolmuştiır. 

nezdinde tekrar rırotest.o etmııUr. BlB ALMAN TAllTEl.BAutnı 
Dlğnr tarartan İsveç bilkfunetJ HASARA UGRATILDI 

de Kala.Jrs ada..'mlın Rıısla,.r tara. 
tmdan bomba1a.nt§t Uzerinc ikincJ PflT~, 16 < A.A.) - Deıü al 

tında r.efer et.inekte olan bir Al • bir protPat<ıda. bulun.muşt1ır. 
. • . , man taht~lbahiri, bir Fransı1 

t~VEÇ GAZEl'.ELERt. :1.N . karakol gemisinin f.aam.1.,"llna ut 
~"EŞRlVATI - ranuştır. ·1aamırun )"a}'lılmıj ol ' 

Stokholnı. 16 (A. A.) _ m-eç cfuPı husmt ahval ve şerait do 
ı;azetdcrl, tsveç hük<ıtuetlı:ı.lıı F0 in· layısilc tahtelb.ıhirin imha edılıp 
lAndiyaya mUt..P..alli1' olarak Ruıya edilme:!iliı'li tahkik etmek müm 
ta.ra!ında.n \'~ oJaıı nots.yı küu ola.mamıştır. fakat herhalde 
ittifakla t..ı.svib et.me.kt.e ve bu no. vah;m surette hasara 'Uğramış ol· 
tanın makul eM&bJ muclboyt muJı. duğu tahnlin edilebilir. 
te\i, s.iıldh bir lisanla ve vakura-
ne bir edayla kaleme a.lmmııt oldu. 
in mütaleıuımda buhınmaktadtr -
tar. 

Gaıetelt"r, bUhaaaa SovyeUerin 
Ülveç ve Norveç'in lskantilnavya 
memleketlerini RuS3'"8Y& karlı ya.. 
ptlaca.k bir harbe mirfildemek için 
bazı devJetluin sarf etmekte olduk-
lan gayretlen' k.ô.fi derecede mu
kavemet et.memekle tnU&haze et. 
melerinf proteato etmektedir. 

Darw Nyheter ~ eoyle 
ya.ı;ıyor: 

"lsveç'İn ıiaricl alyuet.1, ne. Lon
dra ne de Parlat.en fmir alır. Bu 
alyuet milnha.srran Stokholmda · 
kararlaştırılır. Bu alyuet, mUda-
haleniu hiçbir &eklini kabul etmi
yen efkan umumiyeye istinat e--

Herıcta: 

Bada,..t.e, 16 (.L A.) - tkı 
Macar heyeti, ~ Bulp .. 
rlata.n ve Yun.aniat&n ataamda bir 
bava mDnaJralltJ uıutavelenameaı 
hyıptamak tlll8l"6 ta~ ile Sof· 
~ ... ve Atmaya hart.ket etmlftlr. 
:&landı~. 18 CA. A.) - Me.r. 

lw: tst.aayouuna selen bir ır.. bir 
tampona çarpmlfbr. 24 ~"OICU yar 
ralanınıff.tr. 

Amst.erdam, 16 (A. A.) - Gro 
ningue eyaletinde bir obUllln pat, 
lamam üı:erine .4 asker telef ol· 
muıtur. 2 aaker de y~ .. 
tır. 

Lonclıa. 16 (A.. A.) - Muhalif' 
amele partisi reisi binbaşı AtUee. 

der." bir mecmuada neerettlği bir me· 
Soclal Demokrat.en diyor ki.: sajda bu sene i~de "devamlı vt 
HKardeş blr milletin kurban ol. milte.JrabU a.nlqmaya ınllstentt.. 

duğu bir teea"11.z ~a hiMi· bir sulh aktedllmeıd Umldlnl izhtı.T 
~9, _,_ ı.. • ..; .... İ.ı"; ıs. ctt.Drtaıı IOnI'8.. barbden eonrs 

ya~ .,-6me& mecu~u,,......... mütemadiyen harblcre aebeb o!an 
veçlilore tahmil etmek onlardan J ,ım.dlld tktu&dt sistemi delt~Ur-
pek fazla bir şey istem6k olur • ., mek Uunngeldiğini yazmalrtad!l". 

. :\• .,., ' ' ~·: .. ' . ' . ' 

;ö;ıe ~ilı~~ıe,111.tle · 9tl'tliiltle1/111Jı.i 
. . . ' ' .. -

..Al."'I ... ""Y\A!t 
;. AL tı1. t N Dh.t 

•Her ı;ün" siltuııunda, Almanyanın Bclçika. ve Hollandaya tul" 
ruz E-doce.ğl ha.klundald haberler dola.yısile vaJ:iyett göıdan geçfrmek~ 
ı·e nelir.ode höyic bir ~ye ihtlmıl w.rilmiyeceği, bunun baldld bit 
ı. tilıl hevesinden %iyade karşılıklı mtiıınsebeUerde imk.tuını lz~I 
haddini kopa.tına.k maktladma matuf bir blöf olduğu tebaıila .t.tiril" 
meld . .eöfr. 

f~l AKŞAM [- ] 
-·-------·- -·---- ._...,_.- ... ---.. -- --

c2ı ır.a:ı 2 Tqrinlsaıı1 cumhuriyet 
cazcteaı. 

(3) 1938 29 Birüıoltepin Son Po.1· 

U mensubla.rmm koncfranaa davet Brüksel, 16 ( A.A.) - Dun gece 
olundu:urıa bakıhrEn, toplantı çok Arden avcı kıtaatınru bir cüzüta· 
enteresan bir şekil alacak. ihtimal rnı ile bir istihkam cfur.üta..'lllnın ''Dikkatler" süt.ununda, otobüa seferlerindeki tnttmnımlıl:l~ 
ki Tn k d bf tı tsrlhi de rnll- {şgal etmekte oldukları kı !a'arda ı · movzuubahıı edilerek anca.k bet altı laa.t uyku De gUnQn ~ saatııı .A 

ta guetes.ı.. · 
(4) lfl3S aa:rı 00 Yanmay nıec· 

mua!'r 

r e e ~'8 n . • ç:ılıştınlan ş~~rlenn kaza ya:pttk!a.rm.J.a.u 99 ondaltk verllmetd '.)-v• 
hlın blr dönllm.:nokta& teı;k.il oclc. 1 c;sbabı malQm .olam'!Jl b•r. :vanınn zllnden müşteri avı lçln yol matmalarm. vapur beklem~erln -vıi-
ce.ktir cıkmıaıır. · -' seter kargafa.Ilfı do~umdan tfk+Y8t edilm~. 
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i s .v e ç Üzerinde EmdcOkruvazö~d>·•-~l•ril Sov 'et tavya re .8 e rı •' Bu emir, ilk bacrışta çok garip ~alnız z~bit vekili Gc.rdu yaralı 
. . 1 • I !:'~~~;~?:~!'.'.'1<11;~;:., ·~~~ ıaıc~J{~:':X."!:ı. ~'::iıa· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!;!!!!~!!!!!!!!!!!~ R ' I ' l ıan yoktu. Ane<ık Kralın • Zaten nm rahatını ternin i;i:-. Uzun gc· 

t:!rttf!!~ usya ı e ısveç ve /-A ...... , .. m .. a· n .. y ..... a .. lı ::·ı~:t o~~-~~ kk~:!::n;a:~: !~ :::~~~e::~:::-di~~crm:~!l'. 
-~ N d ·ı takdir etmek i l~c1iği anla .. ılı r sus bir P.ii..'U.rtı.sı vardı. Bu kama· fO<ahftQ«J)~~ orveç arasın a . d du. Miil.kr hı takdir h3rckcti•ti ı 1'*"' · b'tı''kt' 

'G ., • • • H3elç ka t,utlu unaı. nıaedzta.'kc:tli bir te .. ekkürlc ~arsr ra ~~:,ra1::: t:ş~; :ttiği ~ il: 1f ~; ~l~~Jl A~:;r~ t ı t ı 4 J H d IJ sin iki üçü telle b!rleşrniştL Bu Ytl~ıray denızal:.ı gemi!enmııtn vaz 1 ye g erg' n eş 1 , o.an a 1 .~rupess Of Ru.~ga'mn ~~~en ra:fa bir pünr;ülü nefer nöbet bek· techizatmı ve fennt tecrübe'.e.rini il murettebatını tngıltereyc götu~ liyordu. ZabiUer günde iki defa 
tamamı ~.amak. ~c Krup tabrika· f f"' · d h kk d k 1 hududuna 18 fi cegl tzhmin o;unuyorou. Zah:t • yanlnrın::!a bir İngiliz zabid ol • ~ m~~endısıerinden mürekkep ısveç ın andıyaya var ım a ın a 1 ı 
dort k1~1lık bir heyet bu saballkı 1 t ... d : ler kamaralara yerleştiler. Efrad:ı duğn h· !de güvertede geziniyor" 
S~plon ekc:presıle ~hrimize gel s d r ı ) r 1( a y) J 1 i da oldukça munta.zam bir yer ve· \:ırC!ı, 
ıni:dıraya ... <ak >n<raaiıni ovveı protes!osun~ ne cevap ver 1 ! Lmıdra. '16 - Alınan haberleı: ri~anufih. <(rodın vaziy<ti ile • .:;.ı;:;~ı!.ıa 1;ı:;~~'.'t; 
tm.rt-:-a yapıla~tır. ~nııra. 16 - Sovy~t H.tu)'"B tıe 1 muclp. olacak trlçbir ıebe't:. me~t göre Almanya Belçika} ududunda zabitanın vaziyeti kıyas kabul lizler esirlere karşı gayet terbi 

• • Ordu vi'.ılycti~: h•ch l'll<s•r tw.,. "" No~-.ç ""'""" ,.....,,., .,,,, · doğlld!r. 41, l!olaııd3 hududunda IS !ırka ctm!,·cuk dereoedc tarkh •dL za· yeli ~avr.ıruyorlardL Y"1:uz içle • di!cnl~ Gcb~ n·hiycoindc bir •""'< ı;erı;1n1.,,.,, """""'''""'".. ""''"'"' Bır:ıg!M V<rd\'llmlı ... askc: tahşıt etnuşUr. Lebl•tando. baı,,. lngiliz n6botçll<r veril· rinden bir tan:si Alman zabitle • tı:-;tre .. Mr }'at:::nı~. hu yiizd•n bir lsvec; ve Nor .. ç Ur.eri:\~ Sovyet tav· vapta. ls\ll'~n Non'e>l;lilCTln Fio\&.ndl· ki motörh.l kıtnlar Ho'and..ı budu· ~:>cc .koy evlc.ri çöl:ml!ş b!r kadın yareıert gGtWmel;t,e olduktan ~ka yaya yardım edcbUdfülerinl. zira dun:ı gönderilmi';'tir. mi~ti. Bunlar gayet nazik <lav· 
ıl~ ü-; Ç6cuk ö1"nu~tUt. r . &n")'et Rus~a bu ıkt hUt.'Wneto tıırel' n:emkketJml.zdo m tbı.ıat 'l.'e eliz hllr. Pari-tc Çtk?.ı:i i'etit Pansıeu ga· ranıyorlar \'C en kUçUk bir ar· 
12 ~U g~ kadar evvel Alaey~ya protuı.o ııotıı.sı ve.nr:ı~ur •rıyeti mevcut olduğunu bildinil~- ~tesi Alm.-ıny:ınrn lfolzndava 20 :ıunun yeriııe getirilmesi için el· 

.. .. lll.?.3a.'71e flrtlnci \'e pı Bu ınUnuebetJe urun bir tebllg nn-ı::r ı·A l"\'.\ nET.T.Rf tsn~ l.imunu ınıde taarruı edec.: ~i yo )erinden f;eleni } apıyorlardı. Bu· 
YUzünden te.."ıl~li surette kayalık· M;reden Tıw Sj!UW, lst't~ "" r-:o~- • C7.Ent:s-nr; hmda bir şa~·ia karde:ii~ or. na mukabıl e rada verilen Fr~n -
lara oturan Denizyollannın Tır· çın bitara.!hk atyıı..~u e telif edilınt. r~rb. ıs - Dtın ınıuıyctt z:uoç1ıfil Holanda ve Belçika bir taarruz ha 4 

k f'I 1 ak - sız nöbetçiler gayet kaba mulln)c' n vapuru dtin gece (;aat d Yece ha.rekt1Uerde bulıınd:ıkla.nnı '-'il mOt."addJt tnJ:yan1. r, lsveçtn 'l'ulle.-ı halınd" ga ı av ~nmam, uzere .; 
Alem:far tahl' .• ~·.. on a 1 SovyeUer Blrllğ!ne karşı ceni: bir ı,M..-t c~:rnbunn M'mMlar ntmışlnr. tedbir almı~Jardır. ~!çıkarta ordu ıc: yapıyorlardı. Eziyet ~ektirm-ek 
VÜU!'' .. • lst):e t tıırabndan mUc.'ldclc ııç:ır k. Puıllmı1Jyaye. yar_ d·r · ır.evcurtu 700 lıınc çıkanlını~ttr. için ne mUrnkUnse esirgemiyor • u:-ulmuştür · dırndl\ bu1un<$.uklamu i~dia "tınckt~, 1 'ı'Silız bir ınınt.akayn d''~cn bOmbalAr * ıt. it Jardı. 1ng~ efrsd, Fransızlann • Kurban ba.Y?"anu ın~'"- , dl 
ııadoı~ b ı.x:t.lle -"~ 1 r. , . 9 truıe d.utn cukur açuu~t.ır. 'Bu llu· londrn, 16 - Almanyama bu kabalığını görünce clattn.dan 
Akpb1r v' v~ Çav, .Bolvs.dın, lS\-cÇ hüküıneti. • 1'1ıil0Jldiyaya., GU5ta mUt<:.mınhn maınmst b.::ıUı: "'"&- Hollanda veya Belçik21va taarruz Alınanlara cıgara, ç:.ul:ulata ve a· 
da ko e ~~ lllllt.1nı ı:n 1.tQJ'. :rardım rne~P.sl hlı.kkırı.!n l S"'~t r!!rueml~Ur. 
V1l! ~ g mftıtJr. EugQnıcrdc d1~"i rorıesto .. una verdi~ C(lvapts., btltUo Boı:nbo ~ t.t.t.kll: cdllmt§ vo etme~ üzere olduı;u yolundaki in~ vermeye başladılar. 
kur~eu 1~ kUlUy,,t.U ınlk~ lsveçtn "ihtiUJ Rı:syasmm da. muva· bu parçalar Uzcrtnde ta.y;;tı.relerln ki. §ayiaiar pek cidrli tewkki f'dil • Velha!!ll fil '1ngiliı: bandırası 
d~611 ~~ =·:!!~Utı t.ıyau~ fakautc Uıı.1uıuı Hl!'pti'.ıı mnra do · me 11.lt oldugur.u s!S$torcn rıır~ :,nzı. miyor. altında bite Almanlar İngilizler· 

nı,., ... •·-•h· «Ur • San .. FJnlbıilly&yn ~ tevocctı~ l&r butunmU§tur. Lo d ı iyi 1 -'·n d dı;., 1-r.'·Ja b•rabtı olai;-ku~--:ı her • nenıo 8ltl\ln~ \ \'e ınuhabbeUni teyit etmektedir. . Ka· laks adasınm So~t. tayyarele- n ran n ma umat ~ en ~mrm. o~ ·I\ ... 

r :oı b:ıyranu ~ mahafillnin kanaati ,udur ki, c çok iyi muanı~e görüyor, Fran· balde et fl;yıı.tJ&rı dU Ul'" • ~t.ır,l F"tn!tındl_yaya alt e§Yll.nm ~ansjt rt u-.rafı.ndz.n bôm~<ırdrmıuunı tsw~ 
1iğtnJ mllbntaza etOlt' u;:nl§, y\U{~.. olarak ı;oçmw ine:scı~ gcllnr..e h!l!<Cm.ett f>M'YeUçr ı:.ırU~l nezdinde ğer Hftler Hollandayı ve Betçi· mlann da kin ve lıusumct J•are· 
oıııraıc cenup ve ~rk ~1~11 

8'!beb lsveç bUkQmeU, bveı;ln bUttb )'a. rrov~to ctın('ğe kArru' "Verml{ıtır. kayı istila etmek fikrinde i$e bu ketlerlle karşılaııyorlardz. 
yap.ınn thro.cat llo zotz.-J~ ~.n b:ıncı zncnııc.ketıcrıe oın:ı tıcaret.ınl DANlMAımADA E?lı""DIŞE ı1u her halde bu iki memleketi O giin öğleye doğru yaralı 
G'Ö.St.crllnıtktedir. ribatı bnktn dahlllndc id&mcyıe talıtt:ığını Daıı.hnarka matbuatı, Mciat<ova hU· daha evvelden tehdit etmcbfzin Almanlar karaya çıkarılarak iki 

• Orgencraı l .. etti ç ı buna bbı.aen Flnlln~-aya lhtlyaa °" kümeUnln laveçe ve Norveçe tevdi yaNJcalrtır. Binaenaleyh Hollan · hastahaneye tevzi edildi. Öğle te!~aütıuğü ilzcn;.c ? "'~~~Şlann Lan her tUrlU cşyt> ... lsvcçt.en ith&J et.tlği notaıar·a OşJo- ~ Stokholm ta da ve Bel;.;ı .. a halkının şimdiki güne§inin kızgın 'ff:.alan üstü a . 
ik!.nei ordu rnUI • . !11~""'11 eden veyahut laveç t.nı.nsltlle tedarik et· re.tından verilen cevaplan n~!)ı-etmek. :r" 

tfu kuma:ıdan~t~l.~:ne kolor: mek lmk!lnmı verdi~ ve lsveç hU. le fakat bu !Jusu!tn t;tç tefsirde b\J· en;iişelerinin yersiı: olması muh· çık sedi~lerde naklolunan yara· 
g.... aı' tmtzdan Kor- k~ınetlnln Dtmdild ttcaret. kaideleri. k~-.a ~ temeldir. Wara oldukça eziyet verdi. Ma· ~ ... er Abd" "'-'-- . ıunmama IAYIT'• . 

Gilnna:ı' l.ln~n. Na!~ ııJ hiçbir l'!ureUe tahdit niyetinde oı. Yan resiıti w.hrlıı6'M ·vahtnr ~- Lon:irada öyle düşUnUlUyor ki, tnalih. bu, Almanlara karşı gös • 
d.,.. . ın vck5.lcten ta...ı- ... :1 llW2ıtmf b!1alrmQdMli'. -..ı..-u ..................... & ........ .._ • u , , i .... ~ A - ..ı" ·ı ha . h'-· k ;t ·ı n'• t"'ı hı.t~~r vcrilrncktcd' ,. .. ı "'Jl • Diğer tara!tıuı ~tJ!!l'' Bırli#ile dedHe.n "~" • ..,....,'"'""" ouaır. ,.... hava14r mer.l\CZ ve §ClrAı \"tllp1:1 ten en sıra:ıe cu e e, et\ ı e 

• İ!ta"lb:ıl nııntaka~da f • None-c arumda t.eau edilen .notalar dişe 11~ takip et.mektedJr .da iyilC§aUf olduğLndan Alman· gcldip sanılmamalıdır. Çünkü 
ycttc bulunan el dokuma: 'tez~: lıaklaqda Norveç .hariciye Jıa.zm K.cıbt. NOJn'E:u~. • ya Hollandaya kar~ı olm3l.tan İngiliz yaralılar d:ı a 'ttt eziyetle' 
~:n;Ia d' dokunan kuı:na•ı:~ de Norveç aJanimm bir muha.rrlrtne o.ıo. 16 - Aft.enr31t.en g:ızetesıne z.iyade m~zkUr mıntakalarda bit re maruz kaldılar. 
• nr ar ızasyonu hıı.kktnd-l:i ta· beytzıau.a tiulun&rak de~t.tr kf: 1'~ m&Jlllı1tt& göre SovyetlerlD askeri harekete te~cbbils eyleme· Ak~ llstilne d!>ğru yeni hir liı:ıatruın:enin tatb:kine b - Non.-eQ bit.arat kalmakJ& bera.· bocb&rdıman uyyarelorl, dün Nor. 
bal-ıta, itibaren ba.•lı.,,.,,~.1 u t\a ber bll~eUnt muhafaza et.mek.iat6. v~ '&ZU!s! tıurlndo uçmu~ıardır. ği tercih e3ecektir. emir geldi. Alzr.an zabitan ve 

Talimatm.Ttle hükümler:~ ü 1 Dlekledir ve SovyeUer tıırJ,WnlD Nor_ Norwç bu aebeble .Moal.ova hU~· mürettebatı Eru~ Of Rusga· 

rinin foinirler:ne dokunuyor ve 

kıa kı' giilmelcrlni mucip oluy\)t""' 
d~ . 

Bu gcns bir z:abitti. Son dcrcc.c 
ş k giyinir, SQfrada otururken 
elini sık sık rovclvcrine götüre· 
rek ate§ cdccekml§ gibi hareket· 
ler yap:lrdı. Delikanlı taba.nça: 
sınm kabzasına yapı§tıkça Al" 
man!arı silzer, üzerlerindc tesir 
yapıp yapmadığını tetkik cdcıdi. 
Almanlar, onmt bu hareketlerine 
glilü~mekle mukabele ederlerdi 

(Dcn.nu var) 

CA4Z4&&AUQJ 

re, dokumaıar aYllt boyda ve !y· veç bl~ ba.klunda ~yet1ni ~thıl p~to etın'§ erdir. Fransızlar~ göre dan çıkanldılar ve Avustral~. 
nı cv.-~.ta olacaktır. Ticaret coia· Fransız Havas ajamına gare Yenizcl!nda kuvvetlerini ruıkl~ • ~ b~ 14Ul kontrc

1

u icin bir eki8 1 - -· ise vaziyet ~udur: den gemilere tevzi edildiler. -Ben arlık tahtıuJau iiuler 
il'~ eycti tc&kil et.mi~tir. Doku M h • Holliında ve Belçika hududa Mililer, Dr. LUthcr, Uç zabH le bnhk tutuyoru.m. Mıknatıab .ı e!'ln U:tcrlerln~e atkı ve ipli', er e 1 m maynlar ,..ktıktan toma te:ibirli a-edı ve kalite itiba ·1 i a n n nn.:a taruişşüt ctmi~ oban Alman bir zabit vekili ve otuz kadar ne· ..-· 
tll'"y n e n zamna k • ~er 0.-J~r.tolayn'ı1n Öryccst va· olınak gettkl 1 c uy~u:ı oldı·~ıınu FÖ:-tcrer orduları derhal hare ete geçmece ı ~ .. 
ctı ;;tler bulunacal:tu. Etiketsiz haı:ır buluniıyorıa da, bu yeni puruna naldedilc1L Zabitandan , - İtalyan karlbtnrll-rnA.. "r ka~ak ı;a ... ı .. ~ k • 

• O ta "•n..il tır. h t t bir vaziyet değildir. ÇünkU, Al· 
tahrir r ~~lisc:t ~n.e...~ ~c:lerincc a ı man. tertibatI daha tcırinisani bi' . enrun ıstcnilcn ne· 
tır~yiVveern:e~iği ~örülm~ .h1:a dayctinde tamarnlanmışu. 
tcbU"' • kt.tcti alakad..,rlara bir Atman, tahıidatının· o zaman · 
n { 

1~ mtvru scçioıinde te- / k danberi hi~cdilir derccode d: t~~ü te:nin e:lillll~ni ve mcır l k ha harda da mu av eme t ği~memi~ olduğu mli§ahcde edili· zın:ıar~ncld~ıl .~~ e,•ilmc& ıa· yor .Anc.ak, Alman ordulan 
b h 

16
•
111 u.:.ı<ıı.rıriştir. d b ·ı k k d lf d • . ~~r.dan scnra varifclcr talebe· e e l e c e u re e ı r 24 • 48 saat i~dc derhal hare· 

nt'l ld-1
• 'ğ' b-L• ' k b'l' 1 uuı;· • cuı: ettı ı <ın"ıkaU'lr. gör ete gesc ı ır er • 

.J.nd~'lvc ka:ıvr=dk·ğ~ vVak a~r ara· CuılinrtC81 günU Bot.nJa körfe • tadırlar. Çtinkü rüyet fenadır. Binaenaleyh bugün mevzuuba 
'tı· ~ıı· e~ç :ce tir. arıfclcrin -•- • his. olan oı.eo iki aydan beri mev a;:: llnl ~ .:ı~- .._ae b1r Rus denizaltısı tarafın • İyi hm·aUır yaklaır.naktadır. Ve -.. ~ 
ne "- . ~r tar1hın<Uqı 1.a•hihlefr cut \'ahim askeri tedblrlerin dip teı.-t:= bilhassa ehemmiyet verile dan torpillenco Ftnlfındlyanm A- her şey dışard:ın yeni &\'t:ı tayya.. 

'• ır. ura varıuru 5 d~ldk:ı ı ... tnda bat • releri ve btıvıı dali toplan tedıu11i lomatik yollarla Almanya tara · ~ ~iviciler diiın ticaret odasııi:la mışt.ır. e.debU:ne~li~ Mire hngı mr... hndan teyidinden ba~ka blr§ey 
fi.anarak · · · • E d ğildl "İiJ· · vazıycti ve yem • ..,a· o mübım mesele Sovy~t teblrği e r. 

tınaı~ tcU.ik etmi !erdir. Çiv.i ~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! har!r~~ l'aravan demir telleri'! •ayyaı~erde- lloakon. 15 (A. A..) - Lenin .:: 
rcd!tif ctı J>etirilmci kin dün ak' Ro:,. t.urin tlnL!odtya. ordusu nez- gı-a.d askeri mıntakası erklın1harbi 
ı:ni"t!r 'B!lınış ve si'><lti§ler veril ı:.lnoeki busur,i muhabiri beş r.a.at yesinde:ı tebliğ edilmiştir: 
bcı ,..; •• ır aya kadar piyasa-r.: 1lar.nerhe1tn hattının mtihte.lü ıu _ 14 kiılluôusani gfinü, '.Murma.c~ 

za.ndığr parlak muvnffakryotler 
5ayesiı:ıde harbi de kazanmak tlzc. 

re cl.:!u~u zannetmek fecl bir 
iCY olur. Hcl böylo değildir. Blı
uıt Finler, Suomisalml zaferi gibi 
muvaffakıyetlerlnln nncak mevzii 
1ir ehemmiyeti olduğunu, muha • 
srunatın umumt vaziyet Uzcrlne te. 
·ir edcm1yoceğine kanidirler. 

• n~1 

.. elcc~!:tir. anlarını gezmı~tir. "e Ukta ve Rapola istlkametıcrlı ı,A_ zıt.va kahve 11m1tod şlrkeUntr '1" 

~Pları 'rt Bu hallın husuciycU ~udur: de k~lf kollan fnnliyeti ve b· 
lcl1ııce tet1t1 caret vek~eu mutcttiş Ja.~ hattı anzalJ oıA-'- .,...,~: noktalarda. hafif tüfek ve mftr~· ~lr~ tıaı k ve w~ b&.51anrn.ıştır -.ıa& _. ....... 

tılcıt u,. ~ hıh1aa.rı t.azamr.ıllll etme tle o l:e.dar iyi imtlzııç eUirmcğe )ÖZ ateşi o?muştur. 
~ledır: fa.oJ!ycUllll devam ~t· rn•ı\'8.ffak olmuştur ki, battı ya • Petrozavodsk Lıtikametinde · pl 

~ t ··-~le 1-..ıubul ve Anke.rada kuntla 
ıe~e:rne]c fabrikaları ml'selrsl u. 
<ta; !tl~ hUktıın~t 'Umdraöa alA.ka. 
~ ~esclerte temuta bulun. 
'iııct tadır. Torıralı: mabs\ıllf'ri off 
\ııı ~-bir Zl\t bu lşi Londrada ~ 

""lek tedlr. 

~ 'l'tırıt • Ho1anda ticaret anta11-
lle t~~er iki hl\kfurı,.tfn de tens'b' 
altcıı 1 Cdllnı~ttr. Yeni anlaşma 
~~ ~ Yalanda mllzakerelett 

lcakt:r. 
'n l~}'t~ZUk basknt lnıl1,,ndı~ be • 

de bJ lttbft eeilen Kurn~şme· 
\>eti!~ıı d"l'>O .Bahfbi mıı.bkf'tn~·P 
~(it' ha liUr. Römllr deT)()]arnı.m 
1'1lı.ı.ı,,.~lnıdan sıkı kontrollar& tAbl 
~ kararlafm18tır. 

kmdan dahi görmeye imkan yok- yada kuwetlerl araısmda ufal 
tur. Ağaçüır üç kndem yüksekli • ça.rpl§inalar yapılm11tır. Kareli 
~nde kı>.sılınişttr. Ve ınu nam kn: berzahıiıdB. ha!if"topçu n'e.§1 tcar 
lUkler Rus tAnklarmtn ileri hare • edilmiş ve ke{llf kollan fanllyrt 
:etini tamamen tevkü etmektodlr. olmuştur. 

Muhabire refakat eden albay. SOvyet tayyareleri :rnntcc.r' ' 
··- Finlerln he!abma göre tAk. kcşıf uçnşlıırı ynpmışur. 

Ruslflt' muhteıtf CE'phelere mu • 
ıztam- kuvvetleı· dökmekten hali 
kalmamakta ve en feclJ .şudur ki, 
dlleman bombardıman tnyıarelerl 

1aycs".nde lmvalam hliklm bulun • 
-ıaktııdır. 

ribl"ln 400 bln Rus Mannerbeim Sovyctlcr havalara hiki ı 
~ttı boyunca l<'in krtalarile temas.. Londra, Ui (A. A.) - "Röytor, cı memleketlerden gelecek ta.l1'8· 
'.odtt. Şarkta ve elmalde ise vazt- Londrada.Jd Finl!ııdlya cl~iğin~ re adedine bağlı olduğunu söyle -
• et farklıdır. Buralardll Aarlh bir bir mümessili dlliıyaya bitalx-• 

1 

melde mUbalAğa etmie olmuyonız. 

Finlfuıdiyanm akıbetinin yaban-

lat '""lttu!' .. detniıı:ttr. yaptığı bir beyanatta yaban FinlAndJya bu buımsta biltUn d!ln. 
Albay, 'hattın ilkbaharda dahJ ınemleketlerln yardımını btemek ynya mUracaat ediyor ve kahir 

mukavemet cdeCE>r.tnı temin et- te ve Finltuıdfyanrn ancak bu sıu miktarda tayyareye ma1lk olan 
mckt.edir ... En milhlm meaeJe Rus retle ~"abllcce~ blldlnnel! ~nvvetl,.r b!rlllftnr: karşı mDcade • 
•a.:;yare1t-rlnln bombardımanııo- ı tedir. · '""'.,"e kendlıdnc l'tll'"rm ~dilm~ • 
ckrar et.m~fn..,edlr. ıtnelar henll7 Bu mtt.m~ demİffh' Jd: sini ~t 'mllleUeıllln rica edi-

bUtUn kuvvetlerini kullu••mu ••- '1ıı1&ndl,vanın karada •8 • yor-

.SAAT: 13.40 

Amerikada ilıtilô.l 
teşkilatı tahkikatı . 

Nn'York, 16 (A.. A.) - "Chrlstian Front'• hakkında poliıçt 
y,apıla.'1 tahkikat neticesinde gc;en pazar günü tevkif edilenier ara· 
aında Amerüa.-un ihtiyat ordusuna ve milli muhafız kıwtına men 
sup bazı kimsclerb de bı.ilunduğu nnla~ılmı§tJr. 

]Un, mevkufların milcrlmiyetin~ karar veıdiği takdirde bun 
lar be;ıcr bin dolar para ccusına veya altışar "Sene hapse mah~aıis 
edileceklerdir. Hakim. mücrimleri bu cczalann her ikiaine birdea 
de mahkQm edtbtıir. 

Diln hakim Grover Mo~ouvitz tarafından isticvab <dilen mu
nW11ar, cürümlerini inklr etmlşkrdir. 

Sovyetler Finlindiyada taarnıza 
· hazırlanıyorlar 

Ht-lsinki 16 (A.A.) - Petsamo cephesinden gel~n habcrler'de 
Finlandiyanın yakında Ruelar tarafından yapılacak olan büyük 
taarruza karp mukavemet hazırlıklarının ikmal edilmiş olduğu bildi 
rilmektl'dir. Binnetice Ruslar, bir sürpriz hareketinin kendileriııe 
temin edebileceği fevaidden vazgeçmek mecburiyetinde kalacaldar 
dır. · 

Bundan bat~ :finlindlyalılann Hiumaa aduındaki evlerle Sa;. 
yet Usalilharekesini bombudıman etmi§ ve mühimmat dcpolannd.! 
mühim huarat ika eylemi§ oldukları haber verilmektedir. 

Dalııdye başkumandanla gÖrÜ§tÜ 

Paria, 16 (A. A.) - Ba§vekiJ Daladye, dün General Cia?Yıefic 
ile uzun bir millakatta bulunmuş~ur. Başvekil. bundan sonra Beıçi· 
kanın Parla sefiri Lettcllier'i kabul ctmi~tir. 
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Ankara da bir-müsteşar~ . r Dün.yada neler oluyor 

Zelzele mı~takasın.ın n:uhtelıf ıhtıyaçları ve isteyenler isviçrenin Reiİlach kayma· 
muvakkat _ınşaat ışlerıyle meşgul olacak kamlığına müracaat edebilirler 

Zelzelede zarar gören felaketzedelere yapılacak yardım layihasının 
Büyük Mille1 Meclisinde müzakeresine başlanmak üzere 

lsviçreye gidip de Reinach ka
sabasına uğrıyacak olursanız ka
sabanın meydanındaki şöyle bir i. 
!anla karşılaşırsınız: 

miyen kasaba halkı şehir meclisi· 
ne müracaat ediyor, şehir meclisi 
de karar yeriyor: Leyleğe, yiyece1' 
getirecek "bir koca,, bulmak ıa· 

Umumi muvazeneden maaş alan memur. 
"Kasabamızın dişi leyleği E-

delwciss için bir kocaya ihtiyaç 
vardır. Talibin sakin ve sabırh 
bir kimse olması lazımdır. Bu ev· 
safı haiz olmıyanların boşuna 

zahmete girmemeleri rica olunur: 

zım. 

. Bu işi ewela, kaymakamın oğ· 
lu görmek istiyor. Fakat bayatı 

leylek çok sinirli bir hatuncağız· 
dır: Yanma kimseyi yaklaştırın!' 
yor. getirilen yiyeceklerle beraber 
geleni dam:ian a~ağı kovalıyor. 

Ayni tecrübeye kasabadan birço~ 
kişi daha teşebbüs ediyor. Fakat 
hiçbiri mU\·affak olamıyor. Onurı 
için, leyleğe ~imdi "sakin ve şa• 
bırlı,. bir koca aranmaktadır. Ar· 
zu edenlerin Reinach kaymakam· 
hğma miıracaatlan ... 

ve m u·stahdem lere avans verilecek 
Erzincan zelzelesinden müteeSw 

sir olan mnıtakalarda zarar gö -
renlere yapılacak yardmı hakkın
da hlikfı.metin meclise verdiği la
yiha encilınenden geçerek ruzna _ 
meye alınmıştır. 

Uyibanm aldığı son şekle göre, 
Erzincanda ve Erzincan yer sar • 
smtuımdan müteessir olan mmta -
kanm !cra Vekilleri Heyetince 
tesblt edilecek olan mahallerinde 
umum! muvazeneden maaş ve üc
ret alan memur ve müstahdemler
den yardıma muhtaç olacak dere _ 
cede malca ve bedence ehemmi
yetli zararlara uğradıkları ınahal
U idare heyetlerince tasdik olu • 
nanlara maaş ve Ucretleri tuta -
rınm iki misli ve mütekaid ve ye_ 
timlere maaşları tutarmm üç mis
lini geçmemek Uzere gene lcra 
Vekilleri Heyetince tayin edilecek 
miktarda avans vrilecektir. He -
nüz tahsis muamelesi yapılmamış 
olan yetimlere avans itasında yar
dım maaşına veya ikramiyeye mes
net otan memuriyet maaşları esas 
tutulacaktır. Bu avanslar maaş 
ve ileretlerden müsavi taksitlerle 
tevkif olunmak suretile 1 Haziran 
1940 tarihinden itibaren iki sene 
zarfmda istirdad olunacaktır. 1k _ 
ramiyeye müstahak olanJarm borç.. 
Iarr ikramiyelerinden tevkif edile
cektir: Tahsis muamelesi yapılma
mış yetimlerden nüfus kayıtları 
ziyaa uğramı§ bulunanların istih -
kals iddialarmm tevsiki için idare 
heyetleri mazbataları da kabul O

lunacaktır. Bu maddenin tatbikı 
için nU!us dairelerinden alakadar • 
!arın talebi üzerine verilecek ka -
y1t suretlerile idare heyetlerine ve
rilecek mazbatalar her türli.l harç 
ve resimlerden muaf tutulacaktır. 

Mezklir mahallerdeki mülhak 
bütçeli idarelerle hususi idare ve 
belediyeler ve bareme tabi mües
seseler mınurlan da ayni esaslar 
dahilinde yardım göreceklerdir. 

Malt istitaatı olmıyan belediye _ 
Jerle hususi idarelere maliyemiz 
kredi açacaktır. Yer sanımtısından 
zarar görenleri yardım maksadile 
zelzelenin vukuu tarihindenberi ec
nebi memleketlerden gönderilmiş 
ve gönderilecek olan her türlü eş
ya, malzeme, gümrük resmile her 
türlü vergi ve resimlerden ve be
lediye resimlerile devletçe idare 
dilmekte olan limanlar da liman 
ücret ve resimlerinden muaf tu
tulacaktır. 

Erzincanda ve Erzincanm yer 
l'arıııntısmdan mUteessir olan ma_ 
Jıallerde sahih bulunduğu veya ki~ 
r:t ile oturduğu evi yıktlmrş veya 
içinde bannılamıyacak derecede 
nıahv ve harab olmuş bulunanlar 
namına mezkur mahaller varidat 
dairE'lerince zelzelenin vukuu ta
rihine kadar tahakkuk ettirilip de 
henüz tahsil edilmemiıı olan kıt-

Son Dakika'nm zabıta romanı 

zanç, buhran vergilcrile ruhsa~ ve 
unvan tezkeresi ve vergi karnesi 
harçlarr, hayvan. arazi. bina, mu
nmele. muhtelif maddeler iı-tirn _ 
lak, veraset ve intikal. yol vcrrri
lerile. bilümum belediye vergi ve 
resimleri ve zamları terkin olu -
nacaktır. 

. ,. " r . . 
Zelzele mıntakasına taaİlük e- ·· olan felakC'tzcdclerin başka vlla _ ntihap edliecek kim:>eye munta-

den mütenevvi işlerin temerküz yctlerc nakil ve iı>.kanlan hararet- zam bir ücret \'crilecektir ... 
ettirilmesi için başvekalet müste- le devam etmektedir. Bunu okuyunca gülm~yin ve 
<>armm riyaseti altında, dahili~·e, 1zmite gönderilen 28 fel~lrrt:-"- bir alay zannetm~yin.· Zira b:.ı res· 
sıhhat ve içtimai muavenet, nafia de tutulan ve ısıtılan evlere yer_ mi bir ilandır ve dikkat e:lers~niz 
vf>kR.letıcri mUııtP~ıırlarıT'~ı: .. , w~ Ie~tırilmiş, ihtiyac;ları karşılanmış- · , 
kızılay mümessilinden mürekkeb lır. İzmite 30 kiı:i daha gönderil- altında da '"Reinach Şehir m-:?cli· 
bir merkezi komisyon teşkil edil- mektedir. si,. imzasını görürsünüz. 

Zelzelenin vukuu tarihine kadar 
olan zamana ait henüz t:ı.rih ve ta
hakkuk ettirilmemL~ olan \'"r:zi'~
tahakkuk ettirilmiyeccktir. 

miştir. Kayseriye 151 kiııi daha gönde- • Meraktnm kasabalılar tatmin 
Bu komisyon, iskan işleri, zcL rilmiı:. ve evlere hıHn edilı:nlş!Pr_ edeceklerdir. Size gayet ciddi bir 

zele mmtakasınm muhtelif ihti - _dir. Bugüne kadar Ka:'·seri ve Ta-
yaçlart, muvakkat inşaat ve tami- lasta 856 felaketzede iskan edil - şekilde anlatacakları hil.-aye şu· 

Ekici ile alıcı arasında tütün 
alım satımının denk halinde yapı
lacaKT hakkındaki kanun hükmü, 
bu mmtakalarda 1939 mahsulü a_ 
Jım sntrmmda tatbik r.di1miyecf'k
tlr. 

rat i~leri gibi meselelerle meşgul m~tir. dur: 
olacaktır. İmralh hapishanesinden zelzele Bir gece bütün kasaba halkı 

IUElUf,EKI•~TTE NAKİL VE mmtaka~rna enkazı k:- 1"''rrna işle- müthiş bir gürültü föcrine uy:ı.nı· 
y ARDIM İŞLERİ rinde çahıımak üzere 65 mahkUın v 1• d h 

gönderilmL<ıtir. yor . .c.\'Ve a, yangın var a a a 
Muhtelif zelzele mmtnkalarmda t· ~1 k t 1 II · Bunlar 1mralhda bulunan 40 ı çıg ı · a ryor samyor ar. cpsı bulunan ve evleri tamamen harab 

I DAHİLDE I 

Milli ıktısadı koruma· kanunu 
• 

projesi Meclisçe ·tetkik ediliyor 
Milli iklısadi koruma kanunu projesini tetkik etmek üzere bir 

hafta evvelki C. H. P. meclis grupu umumi: heyet içtimamda teşkili 
kararlaşan komisyonun hazırladığı rapor dün grupça müzakere olundu. 

Mlizakereye ba...,lanmazdan evvel söz alan Başvekil Dr. R~fik 
Saydam, Grup Umumi heyetinin şimdiki mUzakcresilc proje hakkında 

müsbet bir prensip kararına varJldığı takdirde tatilden evvel 1ntacmı 
tem.in için layihanın, bugünkü meclis Umumi heyetinde alakalı encü
menlerden mürekkep bir muvakkat encümende müzakeresini teklif 
edeceğini he:ran etti. 

Birçok hatib tarafından dermeyan edilen mütalealarla sorulan 
suallere Başvekil ve Komisyon reisi cevap verdikten sonra başvekilin .. ' . . ... 
teklifi vechile prensip kararı riyaset tarafından reye konularak l'l)üttc-
fikan kabul olundu. Yine dünkü B. M. Meclisi toplan~ısında; Başve! 
kil Refik Saydam, milli korunma kanun layihasının hükümet tarafın. 
dan B. M. Mecliıı rivasetine takdim olunduğunu bildirdi ve kanunun, 
daha. kısa bir zarna~da çıkmasım ,terr\i?!- için muvakkat bif en~iiniende 1 mtizakcrcsini rica etti. 

Meclis riyaseti, muvakkat encümenin Adliye, Bütçe, İktısad, 
Maliye, Milli Müdafa ve Ziraat encümenlerinden ayrılacak dörder aza
dtln tel'lkilini ka"bul etti. • - ' . 

Bir ecnebi istasyon, Ankara radyosu 
neşriyatına mani olmıya çahşıyor 

mahküm tarafından teberru edil - evlerinden dışarı u~rıyor. S-:>nra, 
miş bulunan 15 bin kilo 1mralh sesin kilise tarahndan geldiğini ı 
soğanile 172 çadırı mahallerine duyuyorlar, 0 tarafa koşuyorlar. 
sevkedilmek üzere İzmit yardrm 
komitesine teslim etmişlerdir. O zaman anlıyorlar ki bu müt- · 1 

MEMI,EK:ET DI~INDAN GELEN hiş çığlıkları koparan, koca kasa· 
YARDIMLAR ba halkını tatlı uykusundan u-

Muhtelif yabancı devletler ve yandrran, kasabanın f.evgili ley. 
milletler tarafından sefarethane lek sultanıdtr. Kilisenin damında 
ve konsoloııhanelerimize yapılan 
teberrular da devam etmektedir. senelerden beri ' yavrularile \'e koca 
Bu· meyanda Munrhlar tarafından sile beraber yasıyan ve kışın an
Kahire elçiliğimlze yeniden -yapı _ cak bir müddet için sıcak memle· 
lan 1500 ingiliz liralık teberru mil- ketlere hava' tebdiline gidip ge· 
U komite emrine gelmiştir. ı · 

Tahran büytik el~iliğimize te~ ne gelen bu nazlı nazenin bayan 
berru edilmiş olan eşyadan bir leylek, şimdi adeta ağlar gibi ba_ 
kısmı Karaköse yolu ile Erzuru- ğmp' yırtınmaktadır. 
ma sevkecUJmiştir. Ylr.e, bu elçili - Ahaliden birkaç kişi dama çıkıp 
ğimfae yapıl~n·para• tebt'rruatt ·11Q {e'ylegin ' yu\'as'ı'rıa· oakıyor: Yav· 
bin liraya baliğ olmuıtur. 

Londra büyük elçiliğimize ya ._ rulann hepsi tamam. Yalnız, er-
prlmakta olan teberruat 2135 inıô- kek leylek yok1 Biraz sonra onu 
liz lirasma çıkmıştır. Lord Loydun ölü olarak yerde buluyorlar. 
riyasetinde teşkil .edilmiş olan ko- O zaman, dişi leyleğin feryadı-
mite İngiliz milletinin teberruları-

nın sebebi anlaşılıyor:" Kocasını m kabule baı:ılamıııtır. 
Hindistan hükumet ve halk mm k'aytieden leylek· bir yandan onun 

teberru etmiş oldukları yirn'lişer ölümüne, diğer taraftan öksüz ka_ 
kişilik 1000 qadır da yola çıkarıl• lan yavrularının haline ağlamak· 
mııı bulunma'J:ta.dır .. , tadır. 
,!ngiliı büyük elrili!Yi .de tnvlliıı: 

!'!ark ordulan tarafından göndE'riL Vaziyetin hakiRaten Ceci olduğu 
m.ekte olan 800 çadırın yola çıka- nu, kasaba halkı sabah olunca an-
rılmış olduğundan hariciye veka- hyor: Yavrulara ve onların başm-
letini haberdar etmiııtir. dan ayrılamıyan dişi leyleğe yiye-

Yugoslavyada ha\'Ir8f'Vf'r1rr tıı. - cek getirecek kimse yoktur. Ley
rafmdan yapılmış olan 46370 dinar 
ve 11 ingiliz liralık teberruat Bel- !eğin yeni bir kocaya ihtiyacr var. 
grad elçiliğimiz tarafından milli Fakat o ciYarda leylekler gittikçe 

"Röyterin bu telgrafında şika- komite emrine gönderilmiııtir. azalmaktadır. Kasabada başka bir 
yet edilen müdahale maalesef TEESSlı"R '\'o TAZll"ELER. tek leylek yok, de~ril ki erkeğini 
Ankarada on beş gündenberi mü· Zelzele !c!Aketı dolay111ile Reisi· 
şahede ve tesbit edilmektedir. cumhur İsmet lnönUne memleket dı- bulacaksınız. O halde ..• 

Beynelmilel radyo difuzyonu şındaki birçok teşekkUiıer ve eşhas İşte leyleğin gece sabahlara ka· 
birliğinin teknik bürosu bir ec · tarafından ıamiml teessür ve taziye dar bağırma~ına taham'llül ede. 

G>. ' 
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Günlük 
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Soldan 11ağ::ı ve yukardan qatt: 
1 - !n.sanıarm yecliği papağanın 

yemediği ot, 2 - Bayatı: • SUpUrg• 
ile beraber kullanılan. 3 - lkl : EliJl 
içi. 4 - Rakr - "Kahkaha., nm aon· 
dan iki hecesi. 5 - Sıhhat. 6 - So· 
nunda bir '"R . ., olsa. bir ıneyva • 
Tecrllbesizllk. 7 - Ekin biçme Aleti. 
8 - Zavallı:İım hali. 9 - Şen, 10 -
Arapa. va.purunun iki yanmdakl • B&· 
~ındır. saç olmıyan. 

•<I! .. .. 

!?O No. lı bulma.caroıun h8.J.ll : 
Soldan sağa: 
ı - Ha.dıııat - :u. 2 - Ariyet •. 

La. 3 - Va.tile • K. No. 4' - Ay • 
Sıhhat. !5 - Devir • Rey." 6 - .trl • 
Emine. 7 - Asid - Akibet, 8 - AY· 
1 - H:l. 9 - Yalancı - Em. 10 - Akt.n 
• lıa • . Sah. ~ 

~ 

Tepebaşı Dram lumu: 
16·1-94'0 salı günU ak. 

ı,oa.mı saat 20,30 da . 
HAYAT 

BİR 

RÜ.YADIR 

Komedi kısmında : 20.SO da: 
ı SözUn Kısası 

Ankara, 16 - Ankara radyo· 
su, !?imdiye kadar fransızca, elen
ce, iranca ve bulgarca olarak 
yaban-cı dillerle yaptığı haberler 
neşriyatına, dünden itibaren ingi· 
lizce haberler servisini de ilave 
eylemiştir. 

İngiliz Röyter ajansının bildir
diğine göre, Ankara radyosunda 
dün yapılan ilk İngilizce neşriyat 
parazitten mütevellit olmıyan rit· 
mik bir müdahale yüzünden in· 
gilterede işidilememiştir. 

nebi pos ta sının Ankara neşri ya • telgrafları, rne k tupları gelmekte de_ ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tını, yabancı memleketlere yayıl· vıı.m ediyor. 

Anadolu ajansı bu hususta ;li· 
yor ki: 
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masına mani olmak için, bozmak· Londra bUyUk elçiliğimb:c mul:ıteli! 
ta olduğunu bildirmiştir. memleketlerin Londradakl elçileri 

Öğrendiğimize göre, Ankara tarafrrıdan taziyelerde ve teebrrular
radyosu idaresi dostane olmıyan da bulunulduğu gibi hatmetıü birinci 
bu harekete nihayet vermek için Zogo da Millt Şefünlze gönderdiği bir 
şiddetli teşebbüslerde bulunacak· j telgrafla hareketıarz fell\ketl dolayı-
tır." sile ·ta:r.iyede bulunmuştur. 

diye emreden bir sesle konuştu. 
Biraz sonra, diğer daiıseden çift! 
lere onlar da karıştı. .. 

Con Tren·çam kendini caz mü· 

ca, Betiye baktt ve onu dinleme· . . 
ğe koyuldu. 

1 "- ..... Van Blon<l fevkalade 
bir adam. ~Con, onu' sen de öyle 
bulmuyor musun?" 

. 
istanbul levazım amirliğinden : 

• Eyüp Oerterdarmda ı ınımarah Olkim evinUı çorap atölyelerinde ma
kineler için ihzar edilen bina dahilinde zaU çorap maklııelerlle ı:alı§XD;&k teti
renlerin Defterdarda l numaralı Dikimevl MUdUrlUfUne mUraea.atlan. 

• {10894.) 

§ey varsa, o da E lmas ticareti 
yaptığdır." 

Van Blond elinin parmakları 

ile, masanın üzerinde trampet 
çalryordu. Bu aol eldi ve ufa1C 
pa~mağında bir elmas yüzük var· 
dı. 

ınave 
ziğin ritmine brakmış gidiyordu. · 
L~kin, mavi portakala, eğlenmek , 

- ı 
"- Şüphesi:ı, şüphesiz. Bura· 

ya gelir mi?" için gelmediğini, daha ci:ldi, b:.r 
şey için geldjğini unutmamıştı. 

ı . ı 
Beti gözlerini onunkHerine di· 

Beti gülerek: · '· :~ · 4 

"~ Öhoo'! Senin hiç bir ş'ey • 
'iden de haberin yokmu,. Mavi 
P~rtakal barını~Van Blo8Jl işl.~t~· 
yor." 

•'- Çok doğru. Öyledir. Çe· 
kt'slovakyah artiste delicesine 
aşık olduğunu bilmiyor musun?" 
"- Fakat bu sualine bir cevap 

1 
teşkil etmezki !,. 

. Beti, başını Conun omuzlarına 

koyarak: 
"- Onu Sefaret - Klübünden 

çıkardılar da ondan." 

Con, bir hissi kablelvuku ile 
bu gece mühim hadi8elere 1abit 
olacağını hissetti. 

Gözleri ile, masalarında bulu • 
nan adam lan sür'atle güzdil: ,Yazan: William Mal in 

"- Müşerref oldum, bay 
Trençam." 

Van Bloni:l yerine ~turdu. Yü
zü düıünceli bir }ekil almışt1. 

Kötü bir İngilizce ile: 
"- Bayan-Beti Mallington'un 

arkadaşı olduğunuz için, h_oş gel· 
diniz" kelimelerini ağır ağır kul· 
landr. Sanki konuşmak ona bir 

uapmıf gibi. 
~bu mer e~ko!lovak dan· : ) . . " . 

söze dlSnerek onu da tak elim etti: 
"- Maryuza." 

Çeviren: Ha-Ke 

Con önünde eğilerek: 
··- Sesiniz, bana, geçen gece, 

en tatJı anlarımı yaşattL" 
"- Öyle mi?" İltifatınıza çok 

teşekkür ederim efendim." 
· . Artist bunları SÖ}~lerken Cona 
tatJı tatlı bakryoı:'.du. Con Maryu
zanın · · üıcrindekj. mücevherle.re 

baktr. Artist müthiş bir servet 
taşıyordu. Van Blond'un hediye 
etti_~,İ kıJ.me~li tııışlar1 .. f 

Beti. Conun elini tut;ırak: 
•'-Haydi Con,l dansedeceğ iıı:." 

!:erek:· 
1

"- Seninle dans.etmek·o kadaı-
hoş ki!" · 

" M" 1 k l d k b 1 "- Yaaa?~ - pstem e e er e a a aş- , .. 
tığı.m halde, değil mi?" Conun alakası- artıyordu. Caz 

"- Yoo, öyle söyleke, biHikis". gürültüsünden, dans ede ede u -
Burada senden kibarını göremi · zaklaştılar. Con daha fazla _şeyler 

~ " · l - ' ~ğrer.:-nek i~tiy'ord.J. Beti;>·bir ta· yorum. . . . .. . . . ., .... 

1
1 Con, • Betini.... söylediklerine. rafı isaret ederek; i ... 

, •t • t, • :j ' ,. • .. •• i ·.. ~J 
'dikkat etmiyodu. Gözü,". bii • ka·~ ·- :SaK: Con, ~p karşı?ilkı ba· 
dmın belinde c.Jan bir ele takıl · yanın ne güzel : elbisesi var." 

mıstr. Bu sol elin uf:ık parmag~ ın·. Con, vüzcl eJbisev.e ,el.emmiyet 
• • "" •. ' ,. 1 . ~ ·~· ~ .,,"'l<" ·.;r 

da! bir elmas yii.ıi.ik varvd': .B6~j ''.;venned;n B~ti:f.~ sord~ ~· ... 
kopu~np~m'cl , .... d;va~ . ;~ıy.ordy: L-it re- \raı1· :Ş,Lop.d, ·jl~t : ahwor 
Co'n "Von Blond" ismini duyun-· I""' dJ: bir bar isletiyor. Bildiğim bir 

" eı. • 

" -Sebep?" : 
"- Amm'a da mütecessissin 1 

Bil~yorum 'doğrusu. Belki faz
la sarhoştu .•.• Belki bir kadın yü· 
zünden?". · , 

Bunı:ri üzerine · Van Blond bu 
gece klübünü tesisetti. Şimdi 

kendisine ait ol~ bu y,erde, iı , · 
tcl:iiği gibi.. hareket edebilir." 

~, . ., . 
"- Amma .. " Con devam etme· 

di, Zka ,müır;ik kesilmitti. ·Tekrar 
, yerlerine . oturdııkl.~rr v~kst, Con, . 

va.l'I Blon<l'un, dikkatle t'nU tet . 
kilk ettiğinin farkına vardı. 

Maryuııa, Sindova, güzel . Betiı 
iki gen"Ç adam, Van Blond .,, 

k~ndisi. 
Betinin arzusu üzerine, ~ııı· 

p'nyakadehlerini kaldmp. V•rı 
Bion·d'un 'şerefine içeceklttdi. 

Bardaklar havaya kalktı ~e 
dudaklara götürüldü • . · eoııo~ 
bardağr, dudaklarına değmedi• 
Çünkü tam bardağı kaldırdı~ 
esnada, kar~rki aynada biriıitıJ 
g?rdü. Bu yeş~l elbise giymit··"··' 
rmen Osmond'du. · .. 

~Devamı var) 


