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Amerika Avrupa~--·

daki Elçilerini 
çağırdı 

8e!çika, lngittere, f ions" ı 
P.olonya Elçileri Ruzvelte 

izahat verecekler 
~hırı ~C\")'ork, 23 (A.A. ) - Nevyork Times guzctcsinın Vuştngton mu
.\ıtı. • Amerikanın BrUksel sefiri Kennedy'dcn başka Londradukı 

\>e t?'ila aefirinin de birincik6.nun bidayetinde Ruzveltc raporlarım 
~ele tl:ı:ere Vaşingtona. davet edileceğini istihbaratına atfen ya:ı:-

ladtr. 
loııal>olonY& hllkümeU nczdlndeki Amerika sefiri Biddle de Vaging-

davet edilmiştir. 
'~il ıazete, Fransadakl Amerika sefiri Bullitt'in de Ruzvcltlc gö· 
>,~\ Uzere Vll§ingtona çağmlacağmı ilave etmekte ve sefirlerle 
' C&lt olan bu görUıımeleı:in hususi bir ehcmmlyeU haiz olduğunu, 
tttl lt~veltin önUmilzdekl ik1neikanun ayı içinde kongreye göndere
~ı.~elik mesajında harici siyasete tahsis edilmiş olan kısmı ha
~ına yardım edecek ctrnfh malünıat elde etmesine medar ola
~emmiyetıe kaydeylemclttedir. 

Almanya Potsdan 
şehrinde $tkı 

tedbirler alındı 
Sabık Veliaht ve imparatorluk 
c ilesi mensublarının bir çoğu 

'-o burada oturuyorlar 
~114 llclra, 23 (llusuııi) - Gazete- kimselerin ekserisi orada bulun • 

fıı~tt Yl&<iıfrna göre, Alman hilkfı- maktadır. 
~ bllhaaea Pot.Marn eehrlıide sı- Dığer taraftan, Potsdam polis 
.\~bil"ler alnı tı Zl P td müdilıilnil çağıran Hitler kendisi-
" l!ıy~ın ~ r. ra, os am le bir ınliddct gorUşmliştlir. 
hı\ aristok rat &ehrldir ve Gazeteler Prusya prensi Joachim 

\'eUaıı 
~ te, Jnı. d da dahil olmak tlze - Albcreht ile Vedel dllkU Vilhelmın 
~ • ~rluk ailesine mensup ölilmiinli ya:ı:ryorlar. 

~ Rusya ile Almanya arasında 
'"-4 elkfirikli tiren hattı 

,,. '&.. 23 (Bıuuai) - Almaıı milhendislerlnin Rusya lle Al
~lil~rn~a elek trikli bir tren hattı inşası tçin plan hazırladıkları 

ll İtlil· tedır. Bu hattan gUndc yiyecek maddesi yUklU 40 - 50 va· 
ecckt.ır • ,, 

- I..ondra. 23 (A.A.) _ Parlimen· 
to içtimalarının temdidi dolayı -
sile Kral, Lordlar vo A vıım Ka • 
maralarma göndermiş olduğu me. 
sajda. "harbin gölgesi bir kere da· 
ha A VTUJ'8nm seması Ü:ı:erine çök
tü" demektedir. 

Kral. lllvo e-dlyor: 
.. _ Hilkümetimin sulhil kur • 

tarmak· için sarf etmiş olduğu gay. 
reUere rağmen Almanya, resmen 
ve alenen girişmiş olan bir taahhü
dü ihlal ederek Polonyayı istila et
miştir. Almanyanm bu yeni taarru

... ~~~· ~ zu ve fena niyeti, bi.i me~'dan oku

flir Franstl tleniıa1irs1, Ch~mnlh ltımlnde hlr > lman ,·apunınu 
zapf<'tnıf) ve yedeğim~ alarak bil' Fransız lıt.lanhı:- ~ötürmü~tür 

ma demekti ve biz şerefimizi ihlô.l 
e tmeksizin ve beşeriyetin hUrriyet 
ve ter.ıkklsi davasını tehlikeye ilka 
eylemeksizin bu mübarezeye daveti 
kabul etmemezlik edemezdik. Biz, 
maddi istüadeler peşinde koşmu • 
yoruı. Hlirriyet ve hllr müessesele
rimi:ı:, bizim mevrus haklanmızdır. 
Ve gene ecdadmu:ı:m yaptığı gibi 
bunlan muhafaza etmeğe azmctml
şlzdir. Parlamento azaları. harbin 
9ğ1r masraflarına karşı koymak 1 -
·'n ihtiyar etmemiz zaruri olan ma· 

mUkcllefiyetleri kabul ettiğiniz -
"n dolayı 11lzlere teşekkür ederim 

>u kadar süratle ve tereddüt.aü:ı:c:e 

Devamı 2 inci savlaJc 

Londra, 23 (Radyo) -
Buraya gelen malmab 
gÖre, Romany~ kabineı 
iatifa etmiştir. latifa ıel 
binin, Bükreşteki Almar 
iktisadi heyeti ile yapı 
lan iktisadi konuşmala · 
rın muvaf fakıyetaizliğe 
uğraması olduğu söylen· 
mektedir • 
Şu dakikaya kadar, 

kimin tarafından ve ne 
suretle teşkil edileceği 
malum değildir . 

* * * Rilkre,, 23 (A.A.) - Aregetol-
nu, bu sabah krala kabinenin müş 
terek 1stifasını •;ermiştir. Krallık 

meclist, saat 16 da krallık miişa -
virlerinin ve mllstafi nazırların lş
tirnkile toplanacaktır. 

Siyasi mahafilde yeni kabine • 
nin tcşekkUlllnün yeniden Arege
tolnuyıl tevdi edileceği tahmin edil· 
mcktedlr. 

İngiltereyi itham 
Ingl•ltere ffarbı·ye Münihsuikastınınenie1-

ıicens servisi tarafından 
yapıldığında ısrar 

N · b t ediliyor 

azırının eyana ı bir!;~~~t:ı:ı:,~'.:n::~:~:~~ -
nih sı•;l:astım müşte\'İki olarak 

b 1• r m u kav em et . ve . sabit ol.."ll!rl bu~ün de matbuatır 
· başlıca neşriyat rnevzuu:ıu teşkı 

\ etmektedir. 

Y I• p ·rat m a h a r b ,· d ,· r ve 1 n g ,. , ,. z Bütün gazeteler, İngiliz C?iz' . . ~ı~~~~ri~a:~~~~:.n ~;r~,:ı:~t~ 
m ·ı ı ı etıt bunda u• 1 

stat4-ı r ' İngıltere hükumetı)e muhaberP 1 il • 7 7 çın emni} et hizmetinın S. S. Za 
bıtleri em:ine \'erdıği telsız telgrnı 

"Bu . harp, 

F B · k · ı · tesısatmın fotoğrafilerını mşedi 
· 1 11eşredı en te!<,ık ızahat ın. "" ·· ır ra n S 1 Z a Ş Ve 1 1. VP.l'ar Bu totoğrarJarla birlikte 

• 
1 ~:;~;!a~~d~~r~r~ı:~~,~~~~~;~ 

Ml.llı"' Mudafaa ,;,, omı·tesı· ma.mulfıtıolduğuanla"?Ilmakta<ln 1\.. \'ölkı lher Reooachter yazıv ı; · 

·'i'.h.inıh dramının başlıca '?~he. 

t ı t tt • yrtı Gl'O ge" El~r <le(!ıl !ır. El~e. 

iç imaına rıgase e ı ~~~;·~~~~~~~~~$~~~~~~=:~·~~ 
Y az:sı 2 inci say.' c :! ~ çiik hir çarkıdır." 

• 



2 - SON DAKiKA - 23 tKt NCITEŞRIN 1939 PERŞEMBE 

SON DAKlKA'nın tefrikası: 40 Yazan: KURT Rt!CKERRT 

(Bir Alman denizcisinin 1914 de Emden kruvazörUnde geçen günleri) 

F a k a t daha yeni iş 

gal ettikleri için Jazımgelen tesi. 
satı yapmadıklarını tahmin edi · 
yorum. Nihayet küçük bir ada • 
dır. Belki dünyanın harp içinde 
kıvrandığından da haberi yol:tur. 
Her ihtimale karşı ketQm bulun
mak mecburiyetindeyU.. iki to • 
pumuzun ada üstüne çevrilmesi 
bizim birkaç gün belki de daha 
fazla burada kalmamıza, gemimi · 
zi temizlememize, kazanlanmıza. 
anbarlanmıza kömür doldurma • 
mı:za imkan verecektir. 

• • • 
1914 ağustosunda patlıyan dün 

ya harbini herkes biliyordu. Dün· 
yanın yarısı bu beHiya kendilerini 
kaptırmışlar; binler ve yüz bin
lerce ırkdaşının ölümüne göz yu· 
muyorlar ve bir o kadarı da yine 
bu mezbahaya sUrükleniyorlar -
dr. 

Harbe girmeyenler kendilerini 
muhafazaya ve bu sele kaptırma
maya çalı§ıyorlardr. Fakat, dün • 
yayı altüst eden bu boğuşma • 
dan haberi olmıyan bir yer tasav
vur edeceğinizi zannetmiyoruz. 

Vardı ... Burası, dünyanın ~bir 

köşesinde g<Svdeyi götüren kan • 
lan bilmiyor. Patlıyan topların 

eslerini işitmediği için boğu§ma
dan maHimatı yoktu ... 

Burur Hind Okyanusunun ce
nubunda zümrUd gibi yC§il Mer
can adalan idi. Buralarile bizim 
aünya dedi~imiz bilyük toprak -
lar arasında binlerce kilometre 
mesafe vardı. Dilnyada kopan gü
rültüleri bu kadar kilometre eri• 
yor, bunlıı.nn adıı.ya ;;uJ lan -
na mani oluyorou. 

Uzak yollardan çok ıeyrek gc· 
len bir yelkenli, yahut bir gemi 
buralan uykudan uyandırır, sahil 
lerini birkaç saat ıbclki de birkaç 
gün harekete geçirirdi. 

Temmuz: ayında bir eabahr da
ha gUneı doğmadan, buraya ha
ritada yakın görünen Morla ada
larından bir yelkenli geleli. Sabit 
bir an i~n<H: karıştı. Daha güne.. 
§in doğmam;ııu bu kalabalığın 
toplanmasına mani olamamı tt. 

Bu da halkı. &enede bcıi geç -
miyen yelkenli ve vapur ziyaret
lerini dört gözle bekliyorlardı. 
Yelkenli söylediğimiz gibi Moris 
adasından geliyordu. Oradan bu
raya getirdiği cşyalan satılmak 

üzere sahile çıkardı. Bu arada ıbir 
ço-k da gazete ve mektup getirdi. 
•~azeteler elden ele uçtu. Daha 
1 sahilde birer kl>§eye toplanan beş 
on kişi ellerindeki gazetelerin 
sayfalannı çcvirmiye başlıyorlar. 
dr. Bunlar gazetelerde ne arıyor
lardı. A vrupada kopan harpten 
bir haber mi? Hayır •• Bu akılla • 
rına bile gelmiyordu. Hatta gaze
teyi ellerinde çevirdikleri gün Av 
rup3da harp başlamamıştı bile ... 

Onlar, kendncrini alfikadar e • 
acbilecek haberlere göz gezd;ri
yorlardı. Gazeteler mayıs ve ha • 
ziran aylannrndı. Birinci sı:ıyfa -

A.KŞAM'DA 

larını cinayet haberleri dolduru • 
yor, İngiltere veliahcli Prens dCS 
Galin gezintilerinden, Fransa Re
isicumhuru Puvankarenin Fran • 
sa - Rusya ittifakını tevsik için 
Krouştada bir donanma ile hare 
kete hazırlandığından ve bu lG • 
zumsuz masraf için Fransız iktı· 
satçılarrnın atıp tuttuklarından 

bahsediyordu. 

lngiliı Kopra yağı şirketi .. Bu 
şirket Diyago Garçiya denilen bu 
adanın yegfıne hakimi idi. Hakim 
olan bu şirket değil, bu şirketin 
mümessili idi. Daha düne kadar 
başkalarına ait olan bu adayı kum 
panyanın mümessili diye lngil· 
tereden gelen bir adam İngiliz 
krallığı namına idaresi altına al. 
mıştı. Adanın en mebzul şeyi 

Kopra adında Hindistan cevizine 
bcnıiyen meyvaydı. Bütün ada· 
lılar bu meyva ile uğraşırlar ve 
İngilizlerin hesabına Kopra şirke· 
tinin ardiyelerini doldururlardı. 

Gündüz sıcağın-da gölgelikler
de uyku ile vakitlerini geçiren 
Diyago Garçiyalılar, güneı kuv
vetini kaybettiği zamanlarda bu 
irket hesabına çalışırlar, ter dö. 

kerlerdi. 
İngilterenin bu adadan bekle· 

diği Kopra değildi. O, Cebelütta· 
rık, Malta, Süveyş, Adcn, Singa· 
pur ve daha buna benzer yerler
de yaptığı gibi müstemlekelerinin 
buralarla Avustralya yolu üzerin. 
de gemilerine bir iskele vazifesi· 
ni görmesiydi. işte' bu sebeple, 
birdenbire meşhur Koprayağı !ir· 
ketinin direkt<>rü diye gelen zat, 
çok geçmeden kendisinin haŞ: 
ım:tlQ İngiltere kralı ve Hindis
tan imparatoru hıı.zı::etlcrinin va. 
lisi olduğunu ilan edivenni§ti 

YertDcır bu emrmJdi kabule 
mecbur oldular. Ses çıkarmadı • 
lar. tıte İngiltCTCnin, Okyanusun 
cenubunda kaybolup giden- bü· 
tün bu adalan böyle emri altına 
alınrmi ti. Bu teaahüp daha ye· 
ni olduğu için de tam bir müs
temleke haline getirilememi~, 
icap eden şeyler ve bu meyanda 
telsiz istasyonu yapılmamı tı. . "' . 

9 Teşrinievvel. .• Sabah .• 
Vali Hazretleri kapının hızlı 

hızlı vurulmasiylc uyandı. Gece 
geç yatmıştı. Daha uykusunu at. 
madığr meydandaydı. Gözleri 
güçlükle açıldı .. Pürü.dil bir &es· 
le: 

- Giriniz!.. • dedi. 

!çeri giren vali hazretlerinin 
küçük hizmetçisi idi. Telfişlı tc· 
Ui§lı: 

- Gemiler geltne! 1 de,di. 
- Ne gemileri?. 
- Limanda ... Biri beyaz, ikisi 

siyah ... Bilmiyorum. Şimdiye ka· 
dar kirr:se böyle büyük gemi gör. 
memiş .. 

Vali hazretleri hemen dıp.n 

fırladı .. Etrafı mercan ltayal<'rile 
çevrilen adanın güzel limanına 

baktr. Yalan değildi. Bir lcruva· 
zörle ik:i\ilcp demir atnqlardı. 

(Devamı var) 

" Bir Züıniyetin lfadesı" i>qlıklı başmakalesinde Necınedd.tn Sa· 
dali Alman ajan.sının yn.lan ve yanl..lf bir ha.beri tekdp bnhaneeile nee
rc·t ğJ bir tclgrafn. gazotclcrimlzdc haklı bir hiddet ve nefret uyandır
dığtnı söyllyerel< diyor kl: 

" Bu bt. tebliğde basit bır patavatsızlık değil, belki çok hoşa git
meyen neşriyntm, • battA daha ileri giderek iddia edebiliriz • ha.yal ln
klsan uyandırtn1' blr sl)ıı&ctln toptan hmcmı görUyoruz. Ne kaba bir 
hmı;r 

Bu &abada hakaret ,.E: iftlra yoluna sapmak marifet değildir, fa.
kat ne çare ki &yasctte acemilik kolay değlştniyen kıuıurlardandır. 
Cebre, tlihakltilme al~::n~ bJr zl"niyet. uyandrracağı aksQIAmellerl he
sap et:nıf'den çareelz kaime& yala.nı, ütlrayı. hakareti mubah sanır. 
"l'sers kararg!hlan'' tehdıdı altm<hı yan yazmaya a?rşmt$ memleket-
e ... '!" rldyC'deld hakikl matbuat hiı'rrlyctlni anlıyamaz.lar." 

Lord Loyd 
Sofyadan Belgrada 

sridiyor 

Sofya, 23 (A.A.) - Sofyalh
ki ikameti esnasında birkaç Bul· 
gar ricali ile mWAkatlaı yapmıı 
olan Lord Lloyd, bu aqam Bel· 
grada gidecektir • 

İngiliz kırahnın 
• 

mesaıı 

Baştaralı 1 inci sayfada 

sine yapılnuıı olan bu muknbele, 
bUtün dünyada tesirini göstermiş · 
tir. 

Bu mukabele, milletimizin zafer 
fçln bUtUn fedakflrlıklan ihtiyar et
meğe azmetmiş olduğunu göster • 
ml§tlr. 

Lordlarmı ve Avam Kam~ı a
zaaı olan sizler, mesele sarihtir. 
Buradaki milletimizle deniza.şın 

mmtakalardaki milletlerim aynı 

imde ile mücadeleye girlş~lerdir. 

Domlnyonlarm cidale iştirak için 
kendiliklerinden vermiş oldukları 

karar ve onların ölçUlmeyecek de
retede bUylik olnn ynrdrmlannm 
ve bundan böyle mllşterek davaya. 
yapacakları muavenetin ktyıncti, 

benlm için büyük bir evk ve ce
saret kaynağıdır. 

Sadık dostlanmız olan Fraıuıız • • 
lar ve Polonyalılarla davamızın 

muzaffer olacağından gilpbe etmJ -

yoruz. Kadiri mutlak olan Cenabı· 
hakkın inayetf.nln b1zbn1e berabeı' 

olrnMt için dua ediyorum ... 

Ameril{ada Japon
y a eyhine infial 
Türk1yedeki Amerikan Elç~si, Amerikan:n artık 

sabnm kaybettiğini söyJemiş 
Vaslnı;ton, 2S (A.A.) - Wellc..ı'in Anıt:ı-ik& 

ile Japonya arasında yeni bir t.icuet muahedesi 
akdi için hiçbir müzakereye girişilmemiş olduğu 

suretindeki beyanatı, diplomasi mrihafilinde, A· 
merlka hUknmetinin Japonya ile olan münaseba
tmdıı.ki azlmki.rlığm yeni bir ~ancs.l telA.kki edil
mektedir. 

Bu mabafiJ, Amerllta ile Japonya araamdakl 
ticnret itllA.fnamcsinin fcabmda itU:ıe.z edilmesi 
ayan azasmdan bir çoklan tarafmdan taleb olu
nan mukabelebilmisil tedbirlerini tayin edebilmek 
üzere Amerika bUkumeti tarafından altı ay evvel 
haber verilmek sureWe 20 temmuz tarihinde fes
hedilmiş olduğuna ehemmiyetle i§al'et etmektedir. 

O zaman bu altı aylık müddet. Japonya için 
takip etmekte olduğu usulleri yeniden gözden ge
çirmek ve Anıerlkaya .k.areı daha dostane bir aiya
set kulJanmağa. karar vermek için kUi bir mühlet 
addedilm~tl. 1 

Birçok Amerikalı mlişalıitlere g5re Sovyet 
Ru.sya ile Almanya a.ra.smdakl mukarenetin Tok
yoda tevlit etmlş olduğu infirad hissi, Japonya.da 
böyle bir istihale vu.kuunu kolaylaşbracak mahi -
yette idi. Şimdiye kadar Amerikalılar, bu ümitle• 
rinde hayal inkisanna. uğramı{ılardır ve Japonla
rm Sovyet Rusya lle yapmakta oldul:lo.n musirra
ne müzakereler, Amerikan diplomasi mahafül ta· 
rafından bu istihalenin malrlısu bir vaziyet mevcut 
olduğuna bir alAmet olarak tei'sir edilmektedir. 

Ja.ponyanın Amerllı:a tebaa.sma ve Amerlkan 
men.nfiine ka.rft takip etmekte olduğu dostluğa. 

müıu.fi uauller ~mda Amerlkanm duymakta 
bulunduıu nıemnunlyetalzlik bir lt8f aydanberi 

mUwmadiye.n artmaktadır. 
Bir kaç hafta evvel Tokyodaki Amerikıın ı:ıPfi• 

rt, Amerika htikt1metinin sabrının tilkenmiş oldu -
ğunu aöylemek suretile Amerikalılarm umumi his· 
sine tercUman olmuştur. Daha geçenlerde Summcr 
Velles, Tlençlndeki imtiyrzlı İngiliz • Fran.m: mın· 
takn.larmda. bulunan Amerikalı tnclrlere yapılan 

muaınele dolayrslle bir proteetoda bulunmuştu. 
Ticnçlnde Amerikan mallan, Japon memurln.n ta
rafından sokaklara atılml3trı'. 

Japonya ile Amerika arasmdald ticaret ltilA.· 
fmm müddeti 20 ildncfk§.nun 1940 da munkazi ola· 
cak zfmo.mdarlan için Japonya ile olan mUnaseba" 
tın bUtüıı cephelerini yeni vaziyete göre tekrat' 
gözden geçlrlp tet.ldk etmek zarureti hasıl olacak· 
tır. 

Diploma.si mabnfillerl ile bir çok l\ya.n azası, 

Çine k&r§t tecavüzlerine devam ve Amerikan mah· 
sulH ve mamuldtmr kullanan Ja.ponyanm ba.§lJCS 

levamn JrUteahhidlnin Amerika olduğunu kabul 
etmektedir. 

Diğer taraftan, Ja'lOnyada .Amerikan tfr.arctl· 
nln ehemmiyeti, 1' merikAnm iktısarll bava.tr 07.8" 

rinde meşum tesirler wkua gelmesine mani ol· 
mat ~ biraz itidal lle hareket edilmeeinl icap et· 
mektedlr. 

Maamafih mühim blr Amerikan müessesesi ıa 

nln tmal etmel:te oMı'~ B'tnl ipek eayestnde Anıe· 
rikanm bu madde <1olayt!ile Japonynya olan bağll• 
hktan y11luunnı ıı~caFt ve ahl/\Yf prenshıler nlll' 
mma teca\1lzU taltbflı et?nP".'lfnln mnntıkan icap et-' 
ti~ fktrMdf nııı'lrab'"''ebll.,,i-fl tedbirleri alabltece ' 
ğt mUtalAA.eı ilf'ti mırlllmt-ktedir. 

Harbiye nazırının beyfıriafı rstç;nbul basın 
kurumu Londra, %1 (A.A.) - Hore 

Bellıha ,Anın K.amataeanda yap
tığı beyanatta Almanyamn m6t
tefiklerln tecavüı:Une kanır iki 
bin milden uzun olan hudutlan 
müdafaa mecburiyetinde bulwr 
duğunu nazarı itibara alması l~ 
zrm geldiğini, Fransanın Alman
ya He olan hududunun ise Şimal 

denizinden Alplere kadar 800 
mil uzunluğunda olduğunu bil· 
dirmittir. 

Londra, 25 (A.A.) - l-Iore 
Belischa'nın diln akıam ıki nut· 
kunda aşağıdaki kıaım matbuat 
tarafından tebarüz ettirilmekte· 
dir: 

''Bu harp, bir mukafttnet ve 
yıpmtma hari>idir ve lngiliz 
milleti bunda üıtaddır. 

Frenaadaki lneiliz bölseai, 
Majino hattının eaaı kııımlıı. 
riyle mubyeae edilmemekle 
beraber, §İmdiden bi.rb.ç müs· 
tahkem mevkii ihtiva etmekte· 

· dir. Askerlerimizin cepheye 
muvasalatlannda ilk vazifeleri 
batarynlan için mevziler İnfn· 
ıı ve bunlann ihtimamla giz· 
lenmesi Te dü~an tftllkt"'rına 

kartı ıne.ninlar vücuda gf t:ril • 
mosi olmuıtur. Bu ıuretle tah· 
lrimntı tak'Tiye ve bölgeyi ıa· 

lih etmiılerdh-. 
Bu haıilin bir mulammet 

"J'IPl'llbm bubi olduğunu 
eBylcımittim. Buna binaen bir 
iıtlıkam harbi olduğunu da 
a81lereıbDirim. 

BGtün tarih •&tecbor ki, 
ba !>izim tercih ettifimiz harp· 
dr. Fnmada yÜz binlerce mil 
mürabaaı sahada fn1ca1Adc bir 
Glmllnl, kuTVetJcrimizin me

MİÜ görülmektedir. Orada 
tasavvur edilmiyeeck vüıı'ntta 

bir teıkilat mevcuttur.,, 

INGILTERE, MtLLI MODA. 
FAA BONOLARI iHRAÇ 

EDECEK 
Lendra.. 25 (A.A.) - Maliye 

num Sir John Simon, dün ak· 
tanı radyoda bir nutuk söyliye· 
rek, evvelisi giln Avanl Kamara· 

smda almacatıru bildirdiği ted · 
birlertn mi.na TC ehemmiyetini 
doğrudan doğruya millete hita. 
ben anlatmıJtır. 

Bu tedbirler, pnlardırı 
Htlld\met, ta&amil neikalan 

ve milıt mUda!aa bonoları ihraç 
edecektir. Bunlar nsıtasiyle halk 
mmi mildaf aaya yeni yardnnlar 
yapacak ve masrafların halkın 

bizzat kondi arzusu ile kısılması 
suretiyle hayat pahalrlığrrun 8-
nUne geçt1:cktir. 

FRANSADA YEıNl BiR 
KOMiTE 

Pariı, 23 (A.A.) - Re&mi CC· 

ridc, harp iktısadiyatı üzerin:le 
tesiri bulunan bütUn nczarctlerin 
faaliyetlerini bu faaliyetlerden a· 
zami istifade temin- edebilecek su· 
rette tanzim maksa.:iyte bir ko
mite ihda,ma müteallik olan bir 
kararname is.dar edecektir. 

Kom:te, Daladyenin riyaseti 
altında bulunacak v~ maliye. zi· 
raat, iaıe. nafıa, münakıtHlt, bah· 
riye, hava, ticaret, tcıılihat, ticıı· 

rcti bahriye ve abloka nazırları 

ile milli iktısad fili komiserinden 
rr üte§ekkil olacaktır. 
POLONY. • ~ "lY(',~.fETl iŞ 

BAŞINDA 

An~era, 23 (A.A.) - Ba§ında 

bapekil general Sikoraki oldu
ğu haJde Polonya hükumeti aza
sı dön öğleden sonra, Polonyaya 
mtısafferanc dönü§c kadar Po· 
lonya fıükOmetinin daimi mer • 
Jı:ezini teşkil edecek olan iburaya 
celm!J. Fransız makamları ve 
halk tarafından hararetli tezahU. 
ratla lcarşılantm§tır. 
HABSBURGLAR MESELESi 

Londra, 23 (A.A.) - Anm 
K.amara&r:ıda bfr auale cevap v:· 
ren Butl:r, İngiliz. hükfunetinin 
Habsbur~lı-.nn tahta iad.cai pro· 
~i üzerinde Fransız hükttmeti 
ile herlı~i bir mü:za1cerede bu· 
lunmadıf mı btldirm~tlr. 

BiR ALMAN TA YY ARESI 
D'ŞOROLDO 

Lon<k , 23 ( A.A.) - Hava 
nazın, dü9man tayyarelerinin ce· 

celeyiın cenubu p:rld sahillerine 

yakla?m! otdukt~nnı bildinmt .. Bugünlcii kongretle 
tir. Tayyare dafn toplar atq aç· B b. r..... ·ıfhe.k 
mışlar ve ava tayyareleri hava- asın ır ıgıne .ı ı 
lanmrtlardır. Bir dii§ma.n tayya· karanm verdi . 
resi, denize dU2ürUlmUştUr. tkin· ı . İstanbul .Basın Ku~mu bugtll1ııı 
ci bir dü~man tayyaresi de kaç. kü kongrcsınde, eksenyetle, BO.S 
mağa icıbar edilmiştir. Blrli3ine iltihak karan verıntştit': 
FHA~SIZLı\RIN DUŞURDUGU' Kongreye iştirak eden 64 ~. 

AL~1AN TA YY ARRLEI t 1 dan 38 i iltihak lehinde, 25 i al O) 

Paris, 23 ( A.A.) - Büyük umu- , hinde reyini kullanmış, bir tJt' 
mi karargahın tebliği: ' müstenkif k.a.lmı:;ıtır. __.,.., 

Cephede gece, oldukça sükıln 

içinde geçmiştir. 22 ikincileyin 
günü beş Alınan avcı tayyarelini 
düşürdük. Bu tayyareler, Fransa 
arazisine clil~mü~lc..-dir. Bundan 
başka dü5manm Gravr·iues üzerin· 
Je avcı tayare:~rimlz... tanrru .. J

na t.ğra:aıı bir keşif tayyare3i. 
1elı;..'ta tlı, ığmJa yer ... clü,ı1üş 

tür. Biz, bir avcı tayyare3İ kay • 
l>ettik. 

BlR YU!\'AN VAPURU 
BATTI . 

Londra, 23. ( A.A.) - Dün ak· 
sam lngilteren n cenup sahili a -
çıklarmda bir Yunan vapuru bat
mıştır. Birisi kaclın olmak üzere 
24 ki~iden ibaret olan yolcusu bır 
tahlisiye gcroi:>i tarafından alına • 
rak karaya çıkanlmr~tır. 

FRANSIZ MLL! :-.1UDAFAA 
I~o:-.rtTESI TOPLANDI 

Paris, 23 ( A.A.) - Başvekil 

B. Daladier, bu sabah millt müda.. 
faa komiseri içtimaına riyaset et
miştir. 

MA YNLAR ŞiMAL DENiZi
NE NASIL DöKOLMOŞ?. 
Londre, (Radyo, saat 18) -

Dü ngece Alman tayyareleri lzı.. 
giltere il.terinden uçm.ıya tqcb
bilı etmi§ ve sahillere para~üt. 

le mayn dök:nügtür. Tayyarelere 
karşı hava müdafaa toplan ile a
te' açıldığı gibi, İngiliz tayyare· 
leri ta.rafından atqle mubbccl 
edilmiştir. 

Diğer taraftan Press Aaeocita. 
ion ajansı muhabirinin bildirdi· 
ğine göre, Şimal Denizindeki 
Maynlar Alma ntayyarelerinden 
para~ütle dökülmüştür, 

Almanlar 
iki Hollanda zabitini 

tevknr ettiler 
Londm 22 (llusu i) - Yanı~· ' . 

!ıkla hurh.du geçr.1iş o!an iki II~ 
landa :abiti Alman hudud mubS. .. 
fr-lvı ter fıncl•n tevkif cdilın~ ~ 
Kösfeld!! götürülmU~tUr. 

En son dakika: ------
~layn Harbi .., 

Almanya kendini ınag' 
du"' ~österiyor 

J..ondra, 22 (Radyo, saat ıs> ~ 
Almnnya, Şimal Denizinde tictlr~ 
vapurlarının mutat yollarına ro9> 
döktüğUnü resmen itiraf etmekte.; 
dir. Bugün Bcrlinde ne.,redilen \ e 
yabancı matbuat mUmessUlc~t 
tebliğ olunan bir beyannnfJ'I 
uöyle dmllmektedlr: 

5
,_ 

'A.lmanyruım denizlere mal'11 d 
1
• 

meal 14 Hay anla§masmın ih1'AP1 
na mugayir değildir. Zira bU ~ 
laşmada ancak ticaret gemile )' 
yollarına mayn konulınıyacnğt ı.cs . 

·c3 
dedilmektedir. Halbuki bugUn tı 
ret yollan kalmamıştır. 11• 

"Mayn dökUlcn mıntnkanın bµıı 
dirilmesi meselesine gelince. 5• 
Hay anlaşmasındaki bir kaydC g , 
re, mayn dökU!en devlet yolıı e.~e 
cak. kendi askeri müttefikle~ 
zarar vermiyeceği takc:Urda .1 
etmek hakkını haizdir. Binaenııte}ı 
bunu UA.n edip etmemekte ..ı\1111 

9. 

ya muhtar bıılunmaktnchr." 
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~-..,,..,...ı ~ _I ~v lTVAllW!Ai 
~ir ingiliz t orpitosu 
!!'ayine çarptı! 
!ı.:,U~JJUf .. l lrıgilte•e ve Fransanın ş ddetli 
~ .. :!t1-!!~-~ mukabeleıbılm isil karare üzerine 
-.._ntcıe 

'ı.. __ ..... ____ _ 

Vtıı111~11 ilectı L11Jcuüe bir cina) eı 
~lld t Tophe.ne dikimevf amele. 
\ı11~11 Bayram, tabançayla dörı 
~ 11 •urulmuştur. AAır yaralı 
~ereıniyecek vaziyette Cer 
~lı., hastahanesine kaldırılmıştı 

btr fliııhe üzerine Hamza lsm 
)' hhsı yakalamıştır. Bayra 

\ ~l'ts.ı !ehllkelldlr. 
lô ndıUı rasalhane mfidfirlüğlJ 

~re, bu sabah hararet yer 
' bıdereceyc .kad:ır düşmuşıu 
~ r IÜn zarfında şehrimlıu 

llrl'a~ınur 34 milımetreyi bul 
\ . 
ıc,,..d . il\ ttın enııde şiddetll fırtına de 

1 ektedir. lzmlr vapuru Ko 
bılden, Antalya vapuru Dartın 
?~er iÜn gecikme ile dfin gel 

r. lımir vapuru Samsunıı 

111 tıkarırken iki kişi dalgalııı 
't dtıı alınarak bo~ulmuşlardır 

"•e11c· ~ ı gün Fatihle Malta çar. 
l 40 • 45 yaşlarında bilviyel 
bu~nlaıılamıyan bir kadına o. 
rınte çarparak ölilmilne sebep 

ı ~ta tör Orhan Onalın diln as 
~ tnahkemesinde cfinnümeş. 
ll 111lnuna göre muh~kemesinl' 

bot~lflır, 
, r, )•erlerin ıslak olduğunu 

iti lllanı olmak için her lilrlü 
l'ıtıı lldıAını dinlenen şahitler 
tı 25 • 30 metreden korna 
ı~ 111

• kadının şaşırdığını söy -
~rdir, 

lı.tııı k . 
lıtı e, ·azaya aıt rapor ve • 

1 
Cdıl·c mühendislerinin çnAı

~~1 \'e operatör Orhanın gay. 
:\ı r olarak muhakemesinin 
~\ llı kararlaştırmıttır. 
Sı~ıı leıuuıı.ua 1'ıu.hköy stadın. 
~\ ~alatasaray. Deruirsııu• 

e nıaçuıda hlkem Tarakt 
~ Necdetln muhAkemesine 

Almanya da 
endişe! 

1 Bir ita yan gazetesi, ablukan~n 
.lmanya için vahim netceier 

vereceg·n; 1azıyor 
Londra, 23 (A.A.) - Gypsy Sueper ve Hoskins balıkçı ka -

:ıdrndaki İngiliz toq:.ido muhribi yıklnrı bir Alm~ denizaltısı tnra • 
t:-gilterenin Şark sahillerin· ~ından b:ı.' . ıiın~tır. 
~r mayna çarpmıştır. Muharin Berlinden eelcn haberlere gö 
derhal karaya oturtulmu~tur . re, Alman hükumet mahafili, 
Mürettebatından 21 i<işi yarala Fransız - İngiliz mukabelebilmi • 
mr~tır. Yoklamada 40 kişini· sil tedbirleri karşısında alına· 

kaybolduğu anlaşılmıştır. 1 ::ak vaziyet hakkında henüı. 
Belnat Radyosunun malumat vermeyeceklerini fakat 

Vf"rw.i ı malumat 1 bitaraflarrn yapacakları mukabc. 
Belgrad, 23 (Radyo) _ f:ı,:-:i. leyi me:akla beklediklerini söyle· 

liz amiralhğrnın resmen b'ldirdi melttedırler • 
ğine göre dün ··oypsy .. adındaki Almanya içın vahim 
bir İngiliz destroyeri blr Alman Roma, 22 (A.A.) - Gazetta d~ 
maynrna çarparak İrlanda sahil Mczzorcione ,neşrettiği bir ma-
lerine düşmüştür. kelede ablokanrn Almanya ıçın 

Gemideki zabit ve efrattan 21 vahim netice vereceğini yazara:ı. 

irişi ağır yar?·"..,'!lıŞ, 40 kişi r1• 

metre uzunluğunda 1,335 tonila· 
toydu. Saatte 15 mil yapıyordu .. 
Mürettelii~ kifti!etı Jbaret:t1f! 

Batan diğer gem1ler 
Londn, 23 - Bir Fransız torpi

dosu Ud Alman tahtelbahir! batır 

diyor ki: 

, .......•....•.•. •..•• , 
Bulgar l 
Başveki li 
·Ara2i istekleri

mizi dostça 
ha ledaceğiz ! ,. 

dıyor 
Atina 22 - Nea Hellas gazete· 

si. Bulgar başvekili Kö:;civanofun 
bir muharririne beyanatını neşre 
diyor. Bulgar ba~vekili demi~tir 

ki: 
- Bizim birkaç isteğimiz o'rna. 

sına rağmen kanaatimiz bir iki ki· 
:ometrelik arazi için kan dökm~ğe 
değmez. Bu mesebnin kuvvet is· 
timalile d~3öl . dostane şekilde hal 
·edileceğine kaniiz. 

Biz. sulhun sağlam surette yer
!eşm~3İ politikasını ta!cip ediyo· 
ruz. Politi!·amızı Ankarayı ziyare. 
timde açılc~a bildirdim. Türkiye 
de p:>'.itika.-nıım doğruluğuna ka
nidir. Uç memleket silôh attır ·· ':i 
ihtiyat askerlerini terhis etmekle 
sulhun kuvvetlenmesine hizmet et· 
miştir. 

1 ngilter e 
Roman.yaya 36 bombar ... 
d:man tayyrresi verdi 

Udar asliye mahkemesinde 
'-btu1ııın1ş, Aııkllrada bulunan 
~, erin istinabe suretile alı
llittdtıerı okunmuştur. Bu f&· Dll§br. 

~~Şahitlerin aksine olarak, Berta Fisııcr adındaki Alman va-

41Almanyanın uzun bir ablo • 
kaya nasıl mukavemet edeceği 

c:ayi aualdic. her geçen _gün müt· 
tefiklerin lehinedir. Birle§ik A. 
merikanın siyasetinde değişiklik
ler olması ihtimali de daima mcv 
cuttur. Böyle bir değişiklik ise 
vaziyeti mabsus derecede de~i~· 

J..ondrn, 28 (A.A.) - Hava ne· 
zarcti, son birkaç hafta içinde bü
yült Britnr.ya havn yolu ile Roman 
yaya 36 Bleinheim bombardıman 

tnyyaresi teslim edilmiş olduğunun 
artık ifşa edilebileceğini söylcml11-
tir. 

~ >lıı ııın bA.kem Tarık tarafın. puru lzlanıla ubUIC>':'inde bir lngi. 
~11dıAını söylemlılerdir. Ua J-.arp genı!Jll taraf:ndan yaka -

~ıı lliye iktisat müdürlüAü, De. 
~buyük lokantacılarını ça· 
~ lldilerinden bazı malii • 

'ıı. ~lifltılfur. Lokantacılar içklle
,"t~~Ye llbi tutulmasını, fakat 
t tıtıtı •erbest bırakılmasını Is. 
'thtıı r. 
~ret\ Olarak la yemek fiyatlarını 
l:ı-tk lokantacıların ıız yemek 
~tlt tedbiri lıoşa çıknrac:ıklıın· 
~- ltılşlerct· ~., ır. 

1t ııh~rona yntı süvarisi Said, 
ille a inşa edilen \'e bugün • 

~30Ô llılcketimiıe getirilecek o
~~ıtı. tonluk E~emen vapuru sü. 
.. ~ ~ layin edilmiş, yat sü,·a· 
~ !it~ ttrUsk vapurunu Alman. 

i l' •ten ,.e bir müddet süva
\ . apnn Faruk .k:ıplan setirıl 

\ıtd' 
'ı başı 1re Mısırçarsının istiınlük 
' ~'rı 3trııştır. Çarşının içindeki 
~.~lilldokı dOkkftnlar istimlak 

... ~tır. Bunun için 400 bin lıra 
,,~ r. 
, ilah 
~r, ltıette inşa edilecek bele 
batının arasında da lstim • 

l ~ı Şlanınıştır Buradaki bı • 
~· Ynıct konma işleri bitiril. 

ıııaııu 
~ar~ b • Utıkapanı arasındaki 

ı, ,. lnod:ın 150 si istlmlilk 
e 20 bin lira sıırfedilmiş 

' 11-ftctıe: ı,' 

taıınu~ur. A!man v.1purunun mU • 
rettehdtı varunı t:a:.ınnı§, ve tah
lisiye sand:ıllatnH. atlaml§tır. İn· 
gillz harp gemisi mürettebatı kur-
tal'Dllltır. 

5055 tonilitoluk Alman Rbin • 
gold vapuru İngiliz harp gemllcri 
tarafından yakalanarak lakoçyada 
bir Umana gctlrilmlfjtlr. Bu vapur 
Almanyaya buğday götürüyordu. 

6.600 tonluk Fanoma ismindeki 
İtalyan \'apuru, lngllterenin doğu 
cenup sahilinde bir mayne çarp -
mt§trl'. Vapur ağır ha.sara uğramış 1 
olmasına rağmen su•yllzllndedlr. 

Vapurdaki S3 t.nyfa.dan hiçbiri 
yaralı dctildlr. 

Şiddeth aoluka kararı 
Londra, 28 - lngilterenin, Al • 

manya tarafmdnn takip edilen 
mayn harbine mukabclo ctmeğe 

ve Almanyanm deniz yollle yaptıw 
ihracatı durdurmai?s karar verme
ei her tarafta btiyUk bir al!ka u • 
yandırmıştır. Bu he.ram Fransa da 
iştirak etmiştir. 

Almanya bilyUk hir endişe için
dedir. Yeni abluka kararmm tatbi· 
kından sonra ldhıılfit ve ihracatı 
hemen hemen tama.mile duracaktır. 

Fakat bltarafla.r da tlcarcUerine t~ bı.ıı~' · .ucl li hi r sn 
tl~e ~nnı başgösterml~tiı:. sekte \•uruln,.o"'t ~n(!Jc;cslne dUı: • 

;ltııarl1;:. u ınaddelerl Homan~·a- milfllerdir. 
~<lan t eden Bulgerlstıın Al • Bitaraf memleketler matbuatmm 
q t bı' 6Yl"are ve diner benzim 
tı r hayli motörlfi harp va. deniz volu ile Almanvnnm bu mem 
~l111 8.Cllrdikten sonra m:ıyl 1 leketlere yapacal:'I lhracatm tevki· 

ttrıı11
1haııltını nrttırmnğa ıe • f'lnden dofncak fer ketll neticelc:-

~l;ı._.a,8~ll "e lıu hususta Alnıan)a ~akkmdaki enı'll"elerino, Londra 
~ l\ıııııe Uııo mürncaıaı etmişti. resmi mahafili şöyle cevap ·•ermek
t~ıı leş:~cb·~ buna itiraz ettik • tedir: 
1&toıı \isler hoşun:ı sitnıiş 

~~, ı. •ıı 8 ' "Şurasını hatırlatm:ık lüzumlu o· 
"llrş 

1 
aı \"e benzin stoku 

~~ 1 anııyacak hale gelmış. lacaktır ki İngiliz hül:·"ımetinin ar -
«ı ~tı ilıcrj "':ll!IU, bu yeni u~utun de tatbikinde, 
tı11:sııaın ne otonıobll ve sair bitnraf tüccarların mcnfnnUerir" 
~t,1k1erı k[ıının benzin tevıi:ıtı "llfimkUn olduıfu kadar fazla sem 
" ı}ı8l'a tlıb~ınetre mlkınrıno gö· 'la.ti ile na:rıı.r dikkate almıcı.•rr. 

lıl·ıı 1 tutulmuş \'C halkın 
ııı clar1 i . Tekrar edelim ki, alır.an tedbir l ncıı cın teneke ile gaz 

t~t, '"" h1111nıuştur. Bir kiloclıın !erin yegane hedefi, ımf Alman • 
1hat l l'llzin sntnnl:ır h:ıkkın. yanın yabancı döviz elde etmesi 

n.Q.llıtor. nl gUc~lC§tirmekUr." 

tirmekten hali kalamaz ... 

Ko.,.,trol edilen <?emiler 
Londra, 22 (A.A.)- 1ktrsadi 

harp nezareti tebliğ ediyor: 
Son hafta zarfında kaçak kont 

rol komitesi 74 Ü geçen haftadan 
kalan 130 geminin vaziyetini tct 
kik etmiştir. Bu yekun aşağıd.:ı 

yazılı millelere mensup gemile 
ri ihtiva etmektedir: 

50 Holanda, 39 İngiliz:, 26 Ncr. 
veç, 23 İtalyan, 16 İsveç, 13 Yu 
nan, 12 Danimarka, 9 Belçika, ti 

Amerika, 5 Yugoslav gemisi . 

Bu tayyareleıin hepsi de BUkre
ı;e varmır;tır. Bıından takriben bir 
ay evvel yüksek rUtb:!li bir Rumen 
~abitl ile 12 pilot, ilk tayyareleri 
tesellüm etmek üzere 1ngiltercyc 
~elmişlerdir. Müteakiben diğer pi· 
'otlar da gelmi.slcr ve diğer tayya
~lerl Rum:ınyaya götürmUşlerdir. 

Bu tayyarelerle Uç hava filosu vfi. 
cude ~etirliecektlr. 

---------------~--------------------~ 

' 

Cumtıur Reisi, A'man b '"yük 
elçisini ka~ul etti 

Almanya buyuk elçisi fon Papen cilin t:aat 17 de A.nl;arnda Reisi· 
cumhur 1smet tn!SnU tarafından kabul buyurulmuştur. Bu mUlli.kat es
nasında bUyllk elçi Fon Pnpen bllhassa Filhrcrc k:ıreı yapılmış olnn 
suikast müna.sebetile Reisicumhur tarnf'ından Bertin büyU'k elçimiz va
sıta.sile izhar edilen nliı.kndnn dolnyı FUhrerin teşekkürlerini ve dost· 
luk hissiyatını ifadeye memur edildiğini söylemiştir. 

Mülakatta hariciye vekili Sarncoğlu hazır bulunmuştur. 
Alman bliyük elçisi Fon Pnpen şPrefine dün Anadolu klUbUndc 

hariciye vekilimiz ŞUkrU Sarncoğlu tarafından bir öğle ziyafeti veril
miştir. 

Ze1ze'e Tercanda tahribat yapft 
ve a. am öldürdü 

T:ırcan, 28 - Şiddetli ı:clzelC'ler olmn§, füıral:ula:: nahiyesi, Hln
:ari, Agam, Cagnm, ICordlvon köyleri tt.mnmcn hnrap olmuştur. Mnnllfl 
nahiycsue Sebcge köyü de yüzde 95 tah. ibe uı:'l'am:ştır. 

Fasılalı surette sars:.ntılar d~vam etnektedi:". Kaymakam ve jnn· 
darma kumandam hadise mahalline gltmi<"lcrdir. T~IC'fon mu"'"'n°ra•ı 
kesilmiştir. NUfusçn zayiat knti olarak tef.bit ctlilemem~tir. Şimdlld 
haberlere göre, Manas nahiyC'sinde 6 kL"i ölmliş, i!<; kisi ankıız a1tm
dnn ai{ır yaralı olarak ı;·karıl""lıştJr. 

Diğer bazı köylerde do hasarnt vnrdır. Bunlar hcnUz tesblt cdilc
memlr.tfr. Kıı~ılav nıt>rıu:ızi 3CO çadır yoln ~lknrmıştn-. Anl:arndıın bir 
le mlifcttiş göntıPrilml .. •ir. · 

tik olarak 1!'ill0 liral·k blr vard'TTI tah~i~ cdi'-· ' -P"· 

Dirrer v1layetlerde ve Istar bul 'n 
Diğer tarnftnn. Bavburt, Rize, Sivas, Giresun, Şibiııharahlıar vc 

Trabzonda da zelzek hissedılmi;ı , fakat hcsa:- olm r.r.n~ır. ı ::ındilli rn
:ııathanesi, dUn sobalı s;ıat l C,15 de şchrimizöe de §ıddctli bir zelzele 1 
knydet.m.l§t!r. 

~~tl~tw-
Komiklerden 
neş'eli veya 

maJ~zun olanlar/ 

''Üç ohbob çtwuşlar,. soldan itibaren sıra Ue uc Tzakikı isinıleri!e 
ı;mşo, Şiko ve ]{arpo .. ...... 

Holivudlu komiklerin hayau il· 
zerinde ş5yle üstünkörü yapılan 

bir tetkik sinema meraklılarını 

haıretten hayrete düşürecek sür· 
prizlerle neticelenir.Bu komikler. 
den ancak birkaçı, hususi hayat. 
lar mda neşelı ve nükteci adamlar
dı". Diğer eri hiç komik değil. hat· 
ta bazıları bilru..is mahzun ve m:ı!ı 
cup ta biatli kimselerdir. 

JaCK Oa.Kıe bll Kaıue.u.ı ııa::hr 

mü3tesnalanndan biridir. Tombul 
tombul yanak.lan ve şeytanca gü· 
lüm~yen gözlerile bu artist husu.. 
si hayatında da neşeli ve koe 

'ritilfür, etraffi'ıfütldlerl mütemadi 
latifclcrile gtilmekten kırar geçi• 
rir. Aklı fikri boyuna muziplik 
icat etmektir. Kansı onun uyku· 
sunda bile komik şeyler sayıkladı. 
ğmı söyler. 

Fakat dediğımız glbi Jack Oa· 
kie bir istisna :lır. Bütün dünyayı 
güldüren meşhur Chfirlie Chaplin 
daimi bir endişe içinde neşesizdir. 
Nc~rastenik oldüğu bile söylenir. 

ED büyük iki endişesi ~ıhhatı 

\'C servetidir. Sağlam olmasına 

rağm~ gece gündüz doktorlara 
başvurur. Hergün bir yerinden 
f!.lhatsız olduğu zannmdadır. Ç.Ok 
zengin olmasına rağmen servetı 

nisbetinde fazla para sarfetmek· 
ten çekinir. 

Konuşmalarının mevzuu daima 
en ciddi bahislerdir. Bir cemi· 
yette hoşuna giden ciddi bir bahis 
oldu mu hem~n münakaşaya giri. 
şir ve mükalemeyi saatlerce ken· 
disinc inhisar ettirerek diğer misa· 
firlerin taahmmülünü adeta imti
han eder . 

Meşhur "ahbab çavuşlar,, ı si. 
nema perdesi dışında hiçbir sine
ma meraklısı tanıyamaz. Gru~ 
bıyıksız ve hemen hemen saçsız· 

dır. HafPonun başında ise bir tek 
saç bile yoktur. Şiko kalaba~ık 

yerlerde gorünmekten hiç hoş-

lanmaz. 

U zun ve kısa 

evli ik re.<or u 
Ho:ivutta evle....-n~lerin eksen· 

ya p~.k a:: ö:nürlü olduğunu bilmi. 

yen yok. Yapılan garip bir statis 

tıge göre Holivutta uzun müdde• 

evli kalma rekoru Mnry Pkkford 

ve Dugla:) Fairbanks ile Vilyam 

Povel ve Julie Poveldedir. Bun 

l~r on beş sene kadar evli kalmı~ 
ıardır. 

En kısa evlilik re!rnru ise Con"· 

tance Vorth ile George Brent'tc· 

dir; bunlar iki hafta evli kaldık

tan sonra ~nmışlardır 

Eddic Cat:tor'ım, dördü evlenme 
çaimda bC§ kız babası oldufunı.ı 

biliyor ·muydunuz? 

Oç kardeşten en neşelisi Gruşo 
dur. Üçüzlerin musikişinas olan 
llarpo pek berbat piyano çalar. 
Notaları bile iyi bilmez. Bununla 
beraber davetli bulunduğu yerle~ 
de piyano çalmaktan çeldnmeı. 
Bu scbeble sinema İ:>erdesinde her. 
kesi gülmekten katıltan bu artist 
diğer misafirlerin canını sıkacağı 
düşüncesile Hofü-udda pek nadir 
da\•et edilmek"tedir. 

"Ali baba,, Eddıe Cantor, sil1{'· 
ma makinesi önünden a}rnltr ay· 
rılmaz müt!'ıiş ciddil~5ir. Onun 
mcşzul olduğu bir ÇQk ciddi i~ler 
vardır. Bunian'1 haşır.da Siyo· 
nizm teskil!\tı gelir. (Çünkü Ed . 
die Cantor, Charlie Chaplin ve 
"üç ahbap çavuşlar,. gibi yahudi
dir). Siyonizm teşkiHi.tmdan baş· 
1ra ke'lrli ismini ta~ıyan bir çocul< 
tatil kampı ,i~ettiği antika ma~azıı 
sr onun meşgale:erinden ancak h: 
)...,smıdır. 

Kalabalık bir aile babasıdır. 

Beş kızı vardır. 

Yıldızların 

b')yları uzıyor 
B'' gidide 1950 de 

Jr.>Oyları 1,80 i bulacak 
Holivudda yapılan bir statis • 

tiğe göre. 1929 da Amerika si 

nema merkezindeki kadın artist 

ve fıgüranlann vasati boyları 1,62 

idi. 1934 de bu vasati rakam 1.61 

de yükı:ıe1m:ştir. Bugün ise Holi • 

\'Uddaki ka:lm artist ve fi6üran • 

!arın vasati boyları 1,70 diı. 
Eğer bu yükseliş devam ederst 

1950 senesinde \'a$ati rakanun 
1,80 ni bulacağı anlaşılıyor. 

' ' . 



................................................ ! 

IHikllyej i-................... _ ................ . 
Kaptan l\lac Elrath: 
- Muhakkak sıhhiyenin i tim 

botudur. dedi. 
Kıla\'UZ evet gibilerden ba5m 

sa'ladı. 

Kaptan dürbününü bir, de:ıizı · 

kıyısından doğru görunen btım 
bota çeviriyor, Kingsto\ r'a ka:fa 
bakıyor. bir, şimaldeki llo\t: 1 
1 lead üzerinde gezdiriyordu. 

I :ılavuz nikbin görünmeye ça · ı 
lı~rak: 

- ?\eyse, dedi, denizde me, 
'ar. lki saate kadar havuza g11 

riz. H.ing's Head ha\·uzuna, C&-.~ı 

mi? 
K2ptan '."endi kendir.e ~ylcni 

yordu: 
- • 'e pis bir gün geçirdik Dub 

linde! 
Hakikaten, Irlanda denizindek 

o fırtına gece canına ta!• dem!~ 
tı: Gil\crtede bitmez tü!~enme. 
nöbet saatten. Bütun bu deni;. 
yolculuğu zaten onun canına yet· 
m!~ti ya. lki sene dört aydanberı 
ya:1i sekiz ;·üz elli gundcnoer 
denizdeydi, şimdi nihayet karayJ 
dönüyordu. 

Biraz süküt!a geçti, sonra yim 
söylenmeğe baş"adı: 

- Tam J.ış yapıyor! ı\da si· 
içinde. MuhlkJrak bugün akşama 
kadar durmadan muthiş bir yağ . 
mur yağaca,·. 

Kaptan Mac Elrath kısa boylt.ı 
bir adamdı, kaptan köp;ibündek 
siperin üzerinden a!lcak bakabile
cek kadar kısa boylu. Kılavuzla 
ikinci kaptan onun tepesinden ba· 
kırorlardı. Dümendeki adam da 
öyle. lriyarı bir Almandı bu, biı 

harp gemisinden '<a;mış gclmi~ 
Rangoonda işe girmi~ti. 

Fakat kısa boylu oluşu kapta -
nm maharetine hiç de mani ol • 
muyordu. Daha doğrusu, kum -
panya b:.ı fikirde idi. Kendi hak
kında dikkatle meydana getiri!en 
'e yazıhanedeki ı ,·rak arasına 

yerleştirilen dosyayı bilse :.üphe · 
siz kaptan kendisi de kumpanya. 
nın bu fikr'ne irtirak ederdi. Fa • 
kat kumpanya, ona karşı besle
diği itimadı kaptan bilme:.in is · 
tiyordu. Çünkıl bir adeti \'ardı 

kumpanyanın: Jiıç bir memur, i~. 
çi ben olrıasam onlar iş göremez 
benim onlara çok faydam var de· 
memeli derdi. 

Onun için. Kimsenin burnum 
büyütmek istemezdi. Kaptan :Mac 
Elrath esasen ı.eydi ki? Denizler· 
de büyük, küçük ser erlerde işleyer 
seksen, doksan kaptandan biri. 

Yukarda, baş gu\ertede iki Çin· 
li ateşçi paslı demir sahanlarda 
k053 koşa yemeklerini götürüyor • 
}ardı. 

Kıla· .:z laf olsun diye: 
- Yolculuğunuz çok sert geçt 

galiba? dedi. 
- Evet, fındık kabuğu gibi sal· 

landık durduk dalgalar arasında 

kaç kere. Fakat benim asıl canımı 
sıkan şey vaktin boşu boşuna kay. 
bolmasıydı. 

Kaptan bunları söylerken ar • 
kaya doğru dönmüş, gözlerile bi: 
yukan, bir aşağı bakmıştı. Kıla -
\'UZ kaptanın gözlerini takip ettı 
Kaptanın neye vakit kaybettiğine 
yandığını anlamadı. 

Alt taraftan sarı olan baca 
yukardan tozdan bembeyaz ol . 
mu~tu. Düdüğün üzerinde de. bi 
an için bulutlar arasından çıkaı 
güneşin a '.tmda. kri.,tal parçalar 
parıldıyordu. Geminin bu tara 1ın 

daki rerinde yoktu. Flikaların ası 
dığı demirlerin ığrilip bükülmele 
rinden de emektar Tryop ic'i de 
nizin hayli hırpalad ı ğı anlaşılı 

yordu. 
Geminin öbür tarafındaki flik: 

nın demirleri de iğrilmiş, bir an 
kaz ha!indeki Hika da ateş daire 
sinin üzerinde yerde yatıyordu 

Kıla\-uzun gözüne, daha a~ağıd: 

kaptan köprüsünde. yemek odası 
mn kapısının da devrilmi5 oldu · 
i:runu gördü. Dalyalara kar~ı. ka 
ha bir tarzda deste!~1enmiş olduğ-, 

da görülüyordu. lki tayfa dalga 
]an durduramwan bu d~stc~ler 

kaldırmaya çalışıyorlardı. 

Mac Elrath 

Denizin can ı cehenneme 
Yazan: JACK LONDON Çeviren: V. G. 

- !ki kere yazdım gemının sa 
hip'erine bu kapıyı, diyordu. Bı 
şeycik olmaz, dayanır, dediler. Bt. 
sefer dalga!ar dev gıbi geldiler kı 
üzerimize! llele bir kere~inde ÖY· 
le büyiık bir dalga geldi ki, iştı 

bu kapıyı kırdı~ı gibi içeri tırlat. 

tı attı. kapı kilidi ta içerdeki ma 
saya kadar. odada ne \'arsa hep 
de darmadağın oldu. 

Biraz heyecanlıydı. 
Kı'avuz: 
- Muthış bir d:ı!gayr:uş. doğ -

ru::;u. dedi. 
- ~ liıthış de söz mü. ne diyor· 

sun! Bizim ikınci kaptan da bt. 
d:ı.l3a ile sürüklentlı gıtti. O sıra 
da yanımJa idı, git bak bakalırr 
anbarlar ne fılemde, dedim. Zir< 1 
gemı hissedilir şekilde su alıyor 
du. ben de 1 numaradan pek emir 
değildim. \ aziyet pek hoşuma git 
miyordu. Acaba sabaha kadar du 
sak beklesek mı diyordum. 

"İşte o sırada o koca dalga O· 

murgadan a~tığı gibi uzerimizl 
~eldi. Ama ne da'gaydı görsen 
Ta kaptan köprü ,üne kadar geld 
bızi sır ıkla•n ı ·!attı. 

"Evvela ikinci kaptanın ya · 
nımda olmadığının farkına \'arnw 
dım, dalganın kırıp diiktüğü şey 

leri fuerimız<len atmakla. kapmır. 
arka.:.ını sağlamlamakla m~şgul • 
duk. nereden farkında olayım 

Direkteki dedi ki. tam da'.ga gel
diğı dakikada merdi,·enden ıniyo· 
muş. Ba~ta aradık, kama.rac:ınd<. 
aradık. ateş dairesinde aradık. ar· 
kaya baktık. kıç gü,erteye baktık 
Nihayet bulduk, yarı::;t kıç dilme. 
nini işleten buhar borusunun biı 
tarafında. yarısı öbür tarafında. 

Kılavuz hayretten \'e dehşetteı 
bir küfür sa\'Urdu. 

- Ya, dedi kaptan biraz daha 
yavaş sesle. buhar borusunun ik 
tarafında. Lekarda gibi ortasın · 
dan iki şak olmu~tu. Dalga her haı 
de almış onu üst güverteden, ate~ 
dairesinin üzerind:m uçurduğ-J gı
bi atmı5 tej)CSİ aşa~ı buhar boru
sunun üstüne. Boru da tereyağı 
ke5er gibi, boydan boya ikiye böl. 
müş. Her birinde, bir kolla bir ba· 
cak kalmış. 

".;'\lüthiş bir manzara doğrusu 
Parçaları top'.adık. bır beze sar · 
dık ve geminin kenarından allan
dırdık. 

Kılavuz bir küfür daha sm-ur. 
du. 

Kaptan: 
- Yo, acıyacak bir şey yok 

de:li. Başımızda bir yütü zaten 
Denizci değildi o! Yeri domuz a 
hınydı onun, başka bır yer değıl. 
Derlrr ki üç nevi Irlandalı vardır: 
Katolikler, Prote:.tanlar. \"e şimal 
Jrlandahları. Bu şimal lrlandalı • 
lan da yerlerini değiştim1iş lskoç· 
!ardan başka bir şey değildir. 

Kaptan Mac Elrath bir şıma 

1 rlandalı:sı idi ve birçokları gi b: 
lskoç gibi konuşurdu, fakat l skoç 
sayılmasına hiç tahammül ede . 
mezdi. lrlandalı idi o ve, cenuı: 

hatta Orangist 1 rlan<lalılarındaı 
ıstihfafla bahsedilmesıne rai'.:'Tllerı 
Irlantlah olmakla övünürdü. 

Kendı::;i köy rahibiydi ve kö 
yünde Orangi ·t top~antılanna bi 
gün beş kişiden fazla gelmezdı 

Köy Mac Gill ada$ında idi ve bu 

rada kaptanın cinsınden yedi biı 
kışi o kadar sıkı bır dostluk. o ka 
dar derin bir te\ azu ıçinde ya51 
yordu ki, köyde ne hir tek polı 
\•ardı, ne de meyhane. 

Kaptan Mac lfüath denızi hı 
sevmezdi. ömründe se,·mcmı~t· 

Hayatını denızdc'1 kazanıyord; 1 
çünkü, denız onun içın bir ış sa 
ha ı idi. yani ba~ka arı içın ate! 
ye:.i, dükkanı . yazıhanesi ney<>c o 
nun için de deniz oydu. \'apurla 
rın dil:l~'bd~ki o guzel cenfonı 
leri o hiç duyrnuyo'r, durgun ka 
nında macera hevc i hiç canlan 
mı yordu. 

Onda muhayyıle eksıkti. l çu 
rum~ar onun için hiç bir ma~a ı 

iade et niyordu S•Oonlar. ka<:ır ı 
~alar. hortumlar. m!"t \"<> f""-ip1eı 

hep gemi için ve geminin ü.:.tUn • 

deki kaptan için, yolda üzerindt 
karşılarına çıkan bir alay mani=
idi. 

Uzak memleketlerin güzellikle. 
rini, görmeden, görmü5 gibiydı 

Göz kapaklarının altında, şima 

atlası Okyanusunun veya cenuı 

büyük Okyanusunun acı fırtına 
!arının ym-arlandığı sıcak deniz 
lerin ateşli, parlak manzaralar 
dolaşıyordu. 

Küçük bir yer olduğu için :'\la. 
Gill adası ancak bir miktar nüfu~ 
besliyebilir Geri kalan bir çok ki. 
-:inin ekmeğini denizden çıkarma 
;-;ı lfız!m. ::-'\ e s i 1 l e r d e n b e r ı 

bu böyle idi orada. BÜ)'Ük oğu 

babanın çiftliğini eline alır, küçüh 
oğulları da dalgalar arasında ça · 
lı~mak içın kalırdı. 

Bir çiftlik sahibinin oğlu olaı 
Donald l\1ac Elrath da bunun i· 
çin, sevgili topraktan ayrılmı;; 

korkunç denizlere açılmıştır. Ye<' 
senedcııberi denizi boydan boy. 
kazıp duruyordu. Mahir .. kanaat 
li, becerikli, muktesit bir adamdı 
~liçoluktan. alelade tayfalıkta 

yelkenlilere evvela ikinci. sonr: 
bırinci kaptan olmu~tu, sonra d 
\"apurlara geçmiş ve gittikçe dah· 
büyük ,·apurlar idare ederek Tr) 
ap i'e kadar çıkmı~tr. Eski bi 
salaşpurdu. Bu, e\'e ama, elli bi 
sterlin de değerdi hani yani: e 
müthiş dalgalara kafa tutan, do 
kuz bin ton yükü ile ba~ını daim: 
kazadan kurtaran bir gemiydi bu 

Kaptan Mac Elrath kamın. 

son defa. ı\llahaısm:ırlaclık diye! 
yirmi sekiz ay o!mu~tu. Cardi(l· 
ten dokuz pin ton kömür alını~ 1 
su 1'e·imine kadar sulara batar 
,·ap•ıru ile Valparaiso'ra doğn 

yola koyulmuştu. Sonra Valparai 
so'dan kalk "1.ış, şarka doğru. A 
\'\t tr·ly? yolunu tutmuştu. Fen: 

bir ha\·ada, altı bin şu kadar m 
uzun bir yol.Geminin kömürü zo: 
idare etmişti. Oregondan tekra: 
k,i)mür yüklemişler, tekrar yed . 
bin şu kadar mil bir yol gitmi~leı 
sonra m·ıhtelif yük alarak ondaı 

daha uzun bir yol katederek Ja 
ponyaya. Çine gitmi~ludi. 

(De\amı va r ) 

ŞEHiR T IY.\ 'l'ROSll 
Bu :ıkş:ım 20.:10. Tepe· 

h:ışı Dram Kısmı: 
ŞEintl~ 

--o-
Komclli ı.:ısmı: 
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XII 
üç sı"ıA 

Nakleden: fıllu=.:ı.ffcr Esen 
üzerine oturmuştu.. Cemil ses _ 
lendi: 

Tcr~re doğru çıkan §oscye gel 
dikleri zaman Güzin çantasını aç· 
tı: 

- Alınız. Cemil bey. dedi. Bu
raya size bunu getirmek için gel. 
miştim. 

Cemilin telgrafı alan l"li titri. 
yordu. hiçbir şey düşünmeden 

genç kıza tcşekklir etti ve tel • 
graf kaitıdını eı>bine tıktı. 

Genç kız gözlerini kaldırmıştı, 

hayretle sordu: 
- Nasıl, telgrafı okumuyor 

musunuz? 
_ Doğru. okumak lazım . Af. 

federsiniz Güzin han•m, ne söyle· 
di~imi bilmiyorum, aklım başımdıı 
değil ... 

Güzin tC'krnr eğildi ve köpc:';i · 
nin zincirini çıkardı: 

- Bak serber. dedi. Seni ser_ 
bcst bmı l:tım diye yaramazlık 

yok ha .• Bir daha yakalarsam 
katiyen çözmem artık! 

Cemil telgrafı açmıııtı: 

- Ehemmiyetli bir şey dc~il. 

dedi. lstanbula dönü:ıc" halledi 
lccck bir mesel" .. 

Güzin yol kenarındaki bir kaya 

- Güzin hanım, tepeye dojru 
yüı·üyelim? 

Genç kız kalktı, delikanlıya 

doğru yürüdü ve bcbek)erlnpc bi· 
rer yaş damlası parlnyan gözleri
ni kaldırarak Cemile baktı. 

Cemil susuyor, boğazı kısılmış, 
bir kelime bile s;.>yliy~miyecek • 
tir. Güzin tatlı l:ir sesle mırıl

dandı: 

- Clmil bey! 
Delikanlı titredi. sendeledi. az 

daha du~ecekti. Sonra i,idilmL 
yeeek kadar hafif bir sesle: 

- Ciizln hnnım, dedi. Be~ çok 
"ğrenç bir adamım. 

Güzin elini delikanlının ko1unn 1 

Ja)adı: ı 
- Hnyır, C~mil. Siz iğrenç bir 

adam değilsiniz. Yalnız hafif. her· \ 
c ıi. her şeydC"n çabuk bıkan bir 1 

erkeksiniz. Sizi seviyorum. Fakat 1 

anlnrsınız ya .. Hiç bir kadın iz
zeti nefsi bu suretle yaralandık -1 
tan sonra o adamla birJP~emez 

artık. Hele Vahidln !iözlerini dln
lı:ı~il t ,,n sonra.. Sizr ncıyonım 

Ccl""il h"v. Fak!lt V:ıhittf>n ı;. 

rcııiyorum tıpkı bir köpek lc§ln • 

sığınağa k0)"\13 orlar ... 

den iğrenir gibi. 
- GUzin hnnım. Ehcr bE'nim 

de öyle düşündüğümü zannede -
eck olursanız fCdC'rimdcn ölürüm. 
doğrusu .. 

- Hayır.. lüsterih olunuz. 
Hiç bir şey zannettiğim yok .. Ko. 
nuşmanızı hemen hemen ba ındun
beı i dinledim. 

- Vahidin bu alçakça lınrekt:U 
kal1jısında size yardım etmeme' izin 
\'erir misiniz. ?.1üdafnayn ihtiyacı
nız' olurta kendimi fedı:ıdan çekL"l. 
mem. 

Genç kız Cemilin gözlerinin i<;i· 
ne baktı: 

- Beni mildııfnn için hiç bir 
şey yapamazsınız Cemil hC'y. En 
iyisi bUtün bu gcçenlcıi unutmak. 
tır. Siz do .. ~ru düşiınen, samimi ve 
çok namuslu bir adamsınız. Onun 
lçln size izahnt vermekte teredöUL 
etmiyorum. Emin olunuz Cemil 
b.-y. Muaheze edilecek hiç bir gü

nahım yoktur benim.. Vnhit ~ a
lnn sö~ ledi. iftira etti. Balodan 
so:ırn o gece odamda kimse yo:c. 
tu, tamamile yalnızdım. 

- B0n bundan 13üphc l'.'tmedim 
ki Gilzin hanım. 

Güzin: 
- En iyisi büttin bu olanları 

unutmnktır. diye tekrnrladı. 

fonrn, cU !eri ara .. md:ın, k ndi 
lrC'ndlne s:;.}' lcniyQreıuş g.~i mırıl· 
dandı: 

"Faknt \'ahit bu sözl<>n söyler. 
kcn gördüğU.ıdC'n C'min olnn, do~
ru söyli.} en bir adam tavrilc söy· 

liyordu." 
Acaba hakikaten od:ısı~~ 

nln girdiğini görmüş mıydı 
11 

Genç kız kafasında dolıış' 4 
ri oradan söküp atmak fsti)" 

gibi şiidctle salladı, sonra: 
') bC 

- Emin olunuz, Ceılll f 

di. Vahit kimseye bir şe:· ıı 
yPmiyccC'klir. Çünkü cV' e ~ 

korkak bir adamdır. Bund1111 tfı 
ııll 

babamın icabında kızının t!J 
nu konımak için çok şidd.e ~ 
rc!wt eJl"bileceğini dUşUnUl"·~ 

ıd C'nalC'.} h artık bu mesc.e. 
lırn. 

ıı11) 
r.üzin elini delikanlının ° ~ 

d:ıyadı. köpek arknlartııd11j, ' 
yamnr.lnra doğru dnha btı 
ınc""c ba~ladılar. 

Güzin: ~ 

_ Cemil. dedi. Bu 0111" 

dc.n almacnl: tir ders var: 

bil" 
_ Evet.. Alınacak ~ııJ 

tundan sonra bir gen!: 1ı:ıt 
kakn sevdig-iniz ,•akıt . B o·ıı 

uş 
oyuncak olmadığını d bir 
lJnutmavınız ki c-n ufak ~ı 
kctiniz • • vah ut çok cheııı. ııtf 

w .~. 
bir sözUnUz kızı yıırııla) çt~ 
ora çok dı>rindcn ıztırnP 
bilir. . ıı6> 

- Bunları bana niçıll 
sunuz? çe~ 

GU:inin dudal;Jnrındn f,ıl 
bir gülümseme dolMtı· 
süm o kadar tatlı idi ki . 
yeniden ümide düştü ,·e · ~ 

(Dc"arı'' 


