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Romenlerin Alman taleblerinin 

lngiltere senede 30 bin 
yetiştirecek tayyareci 

KURU~ 

reddi dolayisile 

r • 
Alman talebleri 

Romanyanın istikbalini tehlikeye 
sokacak mahiyette görüldü 

Başvekil T ataresko, yeni kabineyi, muhtelif par
ti mensupları arasından seçmeğe çalıııyor 

· Yazısı 2 inci sayfada 

Fıansada 90 
bin kisilik ~ir 
Leh ordusu 

Münih suikastından pek üZ evvel : 

teşekkül etti 
· Londra, 24 (A. A.) - Muhase
matın başlangıcmdanberi lngiL 
t ere hilkümeU evvelce tetkik e -
dilmiş olan bir projenin talbikına 
geçerek dört dominyon hfikümeti
b e İngiltere imparatorluğu tayya
r ecilerinin antrenman işlerinin Ka 

111 •
1 

nadada temerküz ettirilmesini tek. 
l? ı t"re s:lah fabrikalımnc?a hl'\zırlanan muazzam topll\rdnn lif etmiştir. Avustralya, Yeni ~-
~)usunda, bir adam, yivleri kontrol ediyor!. Devamı 2 inci sayf ad 

tViayn harbi ve 
bitaraflar 

Holandayı ve diger bitarafları ingiltef eyi 
Protestoya teşvik eden A 1 m a n·y a imiş 

~ l>;u.· 
~tarıa 11• 23 (A.A.) - Havas: Matbuat hülasası: Mayn harbinde 

H AB E R 
illıtlttc ~n hattı hareketi Fransız gazetelerini pek ziyade alakadar 
l·~lı ~ır, Zira muharip olmıyan memleketlerin aksülameli, heye. 
1lt, b lllıyesi itibariyle, İngiliz • Fransız ablukasına tnlisait olmasa 

<'' () u ablukanın hikmetini takviye eder görünmektedir. 
~· tıı..,r 

Yarın muht.ellf mllndcrecatla ve 
her Oumartesl günil 

1 
''bctc e gazetesi başmakalesinde, bazı bitarafların vaziyetinin 

12 Sayfa 
~t.~in n nı_Uşkül olduğunu teslim ettikten sonra Fransa ile tngil
~~t\ :nı muharip memleketlerin ticaretini zorlaştırmak için 
~~ b §tndanberi hiçbir şey yapmadıklarını kaydetmekte ve 
~ Urıtrd:§langıcından itibaren müttefikler şiddetli tedbirler al.ı-
~1~11.a· Fakat mahaza bitaraflara zarar vermemek için bundan 3 k u r u ş 

lı r.,, demektedir. 
'hq lına k . 
' ~l~ mu .abıl Almanlar yalnız tevkif ve zapt suretiyle değil, Kadın, Sinema. Haftanın akisleri. 

\ •urt .nda ıhtar etmeden torpillemek ve serseri maynlar koy
~lltfiltllıyle. merhametsiz bir harbe girişmişlerdir. Bunun üzerin~ 
~ .~btl tr §ıddetli bir mukabeleye mecbur kalmışlardır. ki bu 
~ 'bı : beynelmilel ticaret ve bu arada bitarafların ticareti için 
~ t~ taa1~kllnsu: zorlukları ihtiva etmektedir. Müttefikler Alman 
L~tl'intd~ anunlan sistemli ve mükerrer bir surette ihlal etmeler 
~ ır ki 'h A ' • • n1 aı olacak bırharbe karar vermış bulunmaktadı 

~ t:'ran 
~~ilfaa sa ~c İngiltere, haklarını Hitler imparatorluğuna karşı 

cttıklcri bitarafların bundan mümkün oldı..ğu kadar az 

(Devamı 2 incide) 

makaleler, Pulculuk dünyası, Ço. 
cuk sayfası. Bilgi kınntıları, eğ. 

lencele r, günün intişar saatine ka· 
dar en son haberle ri , -c 

İsmail Habib'e bir cevap 
Ar dre Maurois'nin A
merika mektubu 
Kristof kolombun yu - ı 
l !:1~~s~a_d~~ ,..._ __ 
r.ı:~..-.. 

Münih ~utkasti faili olarak yakRlanan Else. 
rln idam edildiği hakkında ı;aylw · .ır do1a5ryor. Al

manlar, suiknstln İnglllz Entc111cen!I Sen lsl ta
rafından yapıldığında ısrnr ediyorlar. İnı:;lllzll'r 

d(~ Gestapo'nun nınrlfr.tl oldub'll iddiasınıla bu

dcvam ... I~onılra gn7.etelcrinc giir<', ... uika,tlr. 
suı:lu oldukları lı ldiasilc y:ıkalanan iki İngiliz za. 

Lltl, ?\Jiinlh sııl'<ll!;Hnc tn~tlz t<>b:ıa~mı bnı:;tır. 

ınak hm,ı. · •• tııki Sazı kor •• !osuna lm lı:ın git 

mlşlerdlr. Ostte ~iirdilğilnliz tarihi resim, l\lilnih· 
teki l\clln l>lr:ıhaııesindc Hitlert nutkuna nrlrke:ı 
t ~·..,IJit ı•dlror ld. lıii ı!iseckn pek az C\ ,·et (."1ı11-

mi-,tir. Aş:tji'tdakl kro!d, binanın m:ıktaını . bomba. 
ııın ~ erlc~!;rilulf;i yeri gostcrmel\tcdir. 

• 

• 
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SON DAX!KA'ım tefrikası: 41 Yazan: ınmr RÜCKERRT 

Bir Alman denizcisinin 1914 de Emden kruvazöründe geçen gUnlerl) 

ilk bakışta bunların İngiliz 

gemileri olduğunu zannetti. Son
ra bir Alman kruvazörü olduğu. 
nu anladı. Kafasmdan, alelficele 
giyinip safa geldinize gitrr.ek 
geçti. Fakat kıyafetinin İngilttre 
kralı hazretlerinin valisine yakı
şacak bir halde olmadığım düşü· 
,nerek bu fikrinden caydı. Sonra 
bir kral mümessilinin Alman ge· 
misine gitmesi yakışık almıya -
caktr. İşi daha resmi tutmak is. 
tcdi. Muavinini, yağ kumpanyası 
ikinci direktörünü göndermeyi 
kararla tırdr. 

Uşağını çağırdı: 

- Git! dedi. tkind direktöre 
haber ver .. Alman gemilerine sa
fa geldinize gidecek. Beni şirket· 
te beklesin. Uşak kapıdan çıkar 

ken direkt5r ve vali hazretltri de 
odasında sandığından uzun za
mandan·bcri giymediği siyah el. 
bisesini çıkarmıya kO!tU. 

Sahil dolup taşıyordu.. Her a 
ğızdan çıkan cümleler bu gemi
lere aitti: 

- Bu Alman zırhlısı .. adamızı 
ziyarete gelmi§ ... 

yukarı söyleyecc!::lcrİni 

mrştı. 

tasarla-

Uzun söylemiyccckti. Evvela 
Alman imp:mıtoru hazretlerinin 
gemilerinin Diyaeo Garçiyayı ih
mal e t t i k 1 e r i n d e n b:ıh

sedecek, 1889 c!anberi hiç 
uğra~dıklarım söyliyeccl.ti. Di. 
yago Garçiyalılar o zaman gelen 
Biomort ve Mari gemilerini daha 
unutmamış olduklarını ilave ede
cekti. 

Gemiye gittiler. Resmi bir me
mur sıfatiyle gittiği için hareket
lerini protokola uydurmıya çok 
ehemmiyet veriyordu. Gemi~in 

merdivenlerinden çıkarl:en l:en
disini bu resmiyet i::nde gören _ 
lcr beğenmekten ziyade gülerıli. 

Vali Hazretleri geminin gü
vertesine çıl:tığı zaman etrafına 

imirnne göz gczc!:rc!i. Ce.ninin 
peri~.an hali, kendi peritanlığm
dan olacak, dikkatine çarptı. 

Yerdeki l:Ooleo::ı :.:..u:ınmbaları 
parça par~a olmuş, bu parçalar 
altından geminin çelik zırhları 

göz~küyordu. Her tar:ı! kömür 
tozu içindeydi. 

- Neden?. Bütün perişanlığına gözleri 
- Neden olacak. Alman im· takıldıkça fnriliz gururu şahla· 

paratoru hazretleri, İngiliz kralı nıyordu. Almanyanın İngiliz do
hazretlerinin yeğenidir de ondan.. nanmasına benzer bir donanma 

- Yeğeni olmakla ne çıkar yapmak istediğini isiden vali 
sanki.. hazretleri, bıyığı ols;ydı, bıyık 

- DOlit devlet, akraba devlet, altından gülecekti. Böyle boyası 
elbette ziyaret edecek... dökük bir geminin pırıl pırıl ya-

7· Vali bir şey yapar mı bu- nan bir İngiliz gemisiyle boy öl· 
titf'. çü~emiyeceğini düşündü ve gü· 

- Talıii .. Geminin kumanda- lümsedi. İngiliz doğduğuna, Jn-
ru valinin misafiFI sa~hr. giliz olduğun-a, İngiliz ycş:u,lrğına 

Bu v~ bunun gibi bir çok fi- dua etti. 

kirler 'S"nile toplwn blitlin ada Vali hazretleri, kahramanlığın 
hıılkmuı ağzında dola ıyordu. g8stcrlıe bağlı olduğunu sar.an 

:Vail hazretleri teJag1a giyin - beyni sulanmı§ biriydi. 
mişti. Doğru Kopra girketine 
gitti. Muavinini kapıdan çıkar - ________ <0_· C'\_'llIIl_ı_v_a_r_>_ 
ken yakaladı •• Ayak üstünde bir 
köııeye çekilerek bir çeyrek saat 
kadar onu§tular. Beraber git· 
miye karar vermif olacaklar ki 
beraber yürildüler. 

Şirkete girdiler. Jkisl gene bir 
bu~uk saat kapalı kaldılar. 

:Vali: 
- Bana kalırsa uzun uzadıya 

nutuk söylemeye lüzum yok. U.. 
kırdı öyleycccklerim nihayet 
gemicidir. Onlar diizgUn ve ltl
ıgatli cilmlelerden nlamaz~r. 

En son dakika: 
&Wi&J 

Suil ast faili 
DAHA BİR HAFTA EVVEI. 

TECRfD KAIUPJNDA Y!IlŞ 

Londm, (Radyo, n.at 18) -
Milnih suiknsti hüdisesl günden 
güne esrarengiz bir hal nlm:ıkta 

dır. BugUn Parise gelen haberlere 
göre, Nazi hUk1lmetinln suikast 
faili olarak tcvldt ettiği Elı:er, 

daha bir hafta evveline kadar bir 
uavirri itiraz ediyordu: tecrit kampında bulunuyordu ve 

- Uzun olmasa bile bir ıeyler birkaç scnedenberi oradaydı. Ken 
söylemek lbrmdır. Nihayet misa- disi bir ha!ta evvel serbest bırakıl 
firlcrimiz EayJlırlar. Ayıp olur. mış, sonra sulknstin faili olarak 

Ba b& verdiler. Vali, apğı f göst~rllıniş ve tevkif cdilmi,ur. 

1 

r~K$AM'da 

Necmeddln Sadak, "Balkan Bloku henüz bir hayo.ldlr,, bs§1ıkh 
baısmalmlesl:ıde yeni bir blokun eski antanta ne ilave edeceğini so
ruyor ve diyor kJ : 

''Bu fikri ileri sUrenlerln maksadı • İtalyan matbuatının yazdık
Iarma bakllırsa _ berhangi bir devletin Balkanlara inmesine engel 
01mn1ctır. İtalya, blrmt bu t ekkUle girmek istediğine göre §lmdl
li'k Balkanlnrda bir tıınrruza niyeti olmdığı anla§ılıyor. Onun bUt.Un 
gayesi, bu anılık, §U bllyUk badireyi tlatmeaye. kadar Balkanlara. 
kimsenin ı::ıldınnama.sını temin etmektir. Almanya dn: Balkanlarda 
;bu bitataf blrlJğin ol.ıruısmn taraftardır. Bilha a bu birliğin. ltal
yarun lı#ı altmda teşcl:kUl etmesini ~zlediğl için onun da Balknn
lanı. inmek istemediği aşlktı.rdır. Esuen b6yle a;cn1ş bir te.hllkeli bir 
hnrckete bugUnkU aıktilk vaziyeti mUs:ıit olmadığı gfbl Polonya 
takl!iminden sonra "Şarka doğnı nUfuz" politikasından VSZt,~eye 
mecbur kalmıetu ... 

SON POSTA' a 
"Siynset Aleminde'' ailtununda, Selhn R4gıb Emeç, ttalyanm bi. 

ta.raf bir Balkanlar bloku kunnak için giriştiği siyaseti mevzubnh.. 
sederek, İtalya eğer samimf olsaydı evvelll kendi bitn.rnfhğını llAn 
ederdi, diyor ve makalesine 5öyle de\·am ediyor: 

"Bu vaziyte göre İtalyanın Balknnlardn vücudc getirebileceği 
blokun malılyeU kendlllğinden tezahür ediyor. 1tnlyıı, kendi siynsi tel
kin ve telükkilerine mfisamahn.kfır olabile<'t>k bir Balkan ·~~·, .. ·ti ih
das etmek istiyor demektir ki bu hal muttefikleıin iı,ıino gelemez. 
Binaenaleyh bu mesai, dalma !7Unheyle karşılanır. Bu böyle olmn· 
yıp da İtalya bltat'aflığuıı llAn edersP. o z:ımnn i) • bir teşriki mesai 
amnmıık fc:fn ~'BZiyet müsait bir safhaya girmiş olur. ÇünkU bu 
hareket Balkanlarda sulhün devamını temin edeceği için dalma tyi 
bir surette karşılanır ve illıi bu gibi hı:ırcltetler, Balkanlarda uımun.L 
yelle t;Uphe ve haklı bir tcreddUd uyandırır.,4 

e 
e zı ' 

Dclgrııd, 24 (A. A.) - "Havas": ği söylenmektedir. Bir tek darbeyle biitün Çek mUnevverlerl Al~ 
ya'nın muhtelif noktalarına dağrtıl:nış, temorKilz kamplarına knpnr.ıLı 
mJBhr. Bunu yapmakla Berlin Çek §c.ıirierınin \"C k:ısnb:ı.larmın ınıı· 
kavemctini kırm ğı ümıd etmektedir. ı 

lyi haber nla.n mahfcllcrde söylendiğine gore, son kargaııalıklar. 
dan evvel Pragda bulunan bazı Almnnlann VC'ı't:liği malümat ve Alman 
tenkil hareketinden evvel ve sonra cereyan etlen hadiseler Alman zL 
mamdarlarmm bu tenkil harektini evvelce hrwrladıklannı göstermek
tedir. 

Ayni mahfellerde ilave cdilaiğJıc göre Almıınyanm ikinci hedefi 
Çek devlet adamlarından Paris ve Londradnki Çlk mültecllericln f~· 
aliyetini tenkid mahiyetinde ~öz alın:ı!ttır. Ayni mah!cllerdc şunlar ilave edilmektedir: 

Berlin Hs.cha ve Cıı::ıs hülriı'Tle~Lıin ~'rnnsaya ve İngiltcreye hsrb 
ilan ederek Alman ordusuna sembolik bir y::ı.rdonc!a bulunma.smı dJ 
arzu etmektedir. 

Almanya.nm ba8lıca gayesi Bohemyada ve Moravyado. ÇelC"" hal
kının p:ı.sif müda.fna hareketlerine kat'i oıarak nihayet vermektir. 

Ayni mahfellerde son hıidiselerin gestapoya Prag üniversitesini 
kapatmak, talebeyi ve profesörleri nefyetmek, operatör Jirasek gibi 
hararetli vatanperverleri haydud şe!tlinde göstermek fırsatını verdi-

Bu maksr.tla Vlajko. r.rnpnnıın faşbtlcri büyük bir ihtimalle >11
' 

kmda nazırlıktara tayin cdilec"'kler lir. ______ ..,......,.,. 

• 
ın 

(Ba~ tnrafı 1 inci-tı) 
zarar görmclr:ri ı~ın elinden geleni yap<lcal:mrdır. f"l•;~~!r~ .. ~ı, 

u &av 11 uuui\ 
Petit Parisien gazetednde Lucien Bourguen, mayn harbi ve 

neticeleri etrııfında bütün dün7aya yapılan gürültü::ıün Almanya 
tarafından dikkatle takip edil •iğini ltaydediycr ve dlyor ki: 

(D:ıı tarnfı t incirle) sonra tnhtclh"1'lr aJ.,boM? o1"r"1ı 
landa ve Knnada bu tekll!l der- bir k·ı~un kütlesi gibi b:ı.tmı!itıt• 
hal kabul ctrniı,;lerdir. Cenubi Af- Oc; gUn sonra ayni mm•nkııd• 
ıika hükümoti ilk antrcmr.anm devriye gezen "Siroceo" g&C° 
ın:.hallinde ynptlma~mı tercih ve mchb.pta bir Alman tahtclbaJ>irl' 
bu antrenmanın mfünldln olduğu ni görerek derhal ateş açınışut'• 
ltadar İngiliz makamlarının y:ırdı- Atılan obUsler tahtelbahirin e~ 
mıyln lnl~f ettirilmesini kabul fına dili:mcje baljla.mıe ve ve JJ. 
etmi~tlr. me.n gemisi derhal batınışts1• 

"Berlin bundan memnundur. Ve C$kisin1en daha ş!d 'etli bir 
barış taarruzu çıkah;Jeceği ümidi. le bitar:ıfl:lrın prote:ıtolarını 

teşvik ve tesci etmektedir. Alman ya bir f~ıla ve mütareke vesile. 
si aramakta berdevamdır. Bitaraflnr, bu ft13tla.'1ln ergeç A.Ima:ı:rayn 
doğu Avrupasiyle .orta Avrupada bir h:ıyat ~:ıhuı hazırlam:ık ve 
müteakiben artan kuvvetlerle ı;tarbe ve cenuba atılmak imkanını 

vereceğini unuturlarsa ha_ta işlemi§ olurlar.,. 
Yumda tatbil: edilecek olan bu ''Sirocco'' talıtelbahlrin gUÖc~ 

-ıroj::nin mali ~artları muvakkat ı kaybo:duğu noktaya sUra.tle gid; 
bir Rnlıışma ile tesblt edilmi:ıtir. rolı: su bo:nbalan atmqıtır. Tallt 
İngiliz planı yalnız pilot, rnsıd ve bahir blr l!Uıze suyun UstUnde ~ 

1 . anyan~n 
az , mitrnlyö:cU yetiştlrllmeslnl değil, 1 rUnmi.iş ve denizde büyük bit 'JPfi 

ayni zar.ınnda havada vo denizde lekesi b:raknrak hemen batnı~' 
mUttc!iklerln hô.!:imlyctini tcmhı 7 AL1'1AN TAYYAP..ZSİ 

Lon~t'."31 24 (A.A.) - Daily co tarafından tarif edilf"n tam i:ıi

IIerald gazetesinin diplomatik taraflık sivasetini tcrkctmiyerek 
r:ıuh'arriri yazıyor: memleketin fotiklatini ve tamami• 

edecek bUyUk h:ıva filolnn '\1lcu. FZ.t.NSAYA D'{)fJ(}Rt)LDtJdli$ 

da. aetirllmcsi imlıanmı vcrcczk Lon:lrn, 24 (A. A.) - W 
Sl'rcttc iI16Cctııı tnnzimini do is. hava nezıırctinin bir teb!iğbıc .~ 
tihd<ıf etmcktcClr. 1 re, İn:;lllz hava kuvvetlerine JllV Kral Karol, memleketinin ted· yetini ihlal eden her türlü te~eb

ricen Almanyanın ekonomik nü. hüse karii\ müd;ıfaa edecektir. K:ın!ldn, Avuııtro.lyn :o.·e Yeni aup tayyıırelcr, dUn Frnn..sa® f 
Z"1a'ldatd:ı antrcn:n.an ilk mck· dl Alınan tayyaresi dU3ürmU:ttf• 
tebim ihdas veya inldş:ıf cttirile- Bu tayyarelerin altı tnııcei ~~"' 

Juzu altına girmesine müsaade et- -
memiştir. Almanlar çek ileri rit
nÜ!!lerdir. Claudiuııun bagkanh -
ğmdaki Alman ticaret heyeti yal

"Şuııb;f · ~ 
G Uıt~un~ 

tGJ"fi3 1 

D cektlr. tcfiklerln hatlarına ycdincJııi 'I 
YUksek nntrc:ıım n çal~alnn Alman hatla.rma düı;mU,tUr. 

Kan:ıdadn terrerkUz ettirilecektir. Alman tayyareleri tek tek ıs_~ 
H11ztrla.nm1s o'an tnlebclc-r bura·ıa rnk, 7CO metre ve yahut dr, 
gönderilecektir. Antrenman mUd- yUillıcktcn keş;if u~~?::ı.n ya~ 

nız Romen ihracatının arttırıL 

masını değil, ayni zamanda Ro
manya parasının Alman parasına 
bağlanm smı iııten.iş.ir . 

Muharrir, Romanyanın rnuta
vaatı ret etmesi önünde Alman
ların tedbirler al.nasına intizar 
etmekte, fal:at Rornanyaya karşı 
bir taarruzun Rusya ile M:ıcarls· 
tanın tasvibi olmadan tasavvur 
edilmiyeceğini, bu iki merclekctin 
ise Hitlerb1 doğu • Cenup Av -
rupasına doğru ilerlemesine mü
saade niyetir.de göztikmedikle
rini kaydetmektedir. 
ALMAN TALEPLERi, RO· 
MANY ANIN tsTllCBALtNl 

TEHLiKEYE SOKACAK 
DE!ıECE.DE ACIR. .. 

Dükreı, 24 (A.A.) - Havas: 
iyi haber a'an mahfillerde öy
lendiğine göre Arictoiano kabi. 
nesinin istifacı ve T&tııretıkonun 

başvekalete getirilmesi kcyfiyet
lrri Alman iktı~<H hey'"'ti tPn -
fından ileri ıUri.ılen tal ~plerin 
reddi mahiyetindedir: İktısad na-

zın Bu:oiu ile milli bankmım di· 
rektörü ayni İnlitnleada iruler. 

Bazı imtiyazatta bulwıulmaın .. 
nı tavsiye ed Argetoine Roman 
ynnm hayati menfaatlerini feda 
etmemeği ümit eylemekte idi. 

Teknikçi nazırlar, Alman ta
lepleri kabul edildiği takdirde 
ırr.emleketin istikbalinin tehlikeye 

girmiş ofa.cağı kanaatinde bulun
makta idiler. Argetoicno tarafın· 
d."ltl ittihaz edilen tarzı hareket, 
B:.ıjoiuyu istifaya sevketmiştir . 

Bu mUddet zarfında Alman 
heyetinin reilöi Bükre~te bulun • 
mıktaydı. 

Buhran ba lamış ve başvekil 
is' ifa etmişti. Kral müçvarilerile 
görüştükten sonra Tatarcskoya 
m1racaata karar verdi. Tatarcsl:o 
yeni kabineyi milli Rönesans çer 
çevesi içinde ve kralın etrafında 
birleşmiş muhtelif partilere men. 
sup nvatm i tirakiylc teşkil et
meğe çalışmaktadır. 

Siyasi mah~fillerde sövlendi
ği'ne göre, Y,eni ):<abine Calines-

"lstil kamlarımızı u&ya cletlcrinl ikmal eden tayyareeller tır. Bu tayy:ırC'l~rin n~ısı "I!~ 
nın eJJı,e b~r~ le m uız ! " hr>r Uç domfnyonc'!n faaliyette bu. keli he 111" tipi, dört t&tl 

llel lnki. 24 (A. A.) - Finlrn- lunnn kr.:ıllyet hııva kuvvetlerinin "Dornicr do 17" tipi, yedincisi! 
diyn Ba§"vekili B. Cajandcır, be. muhtelif cUzUta.mlnrma iltihnk c_ tceblt cdilcmiyen bir tıptc) , 
ynnatta. bulunarak ezciımle de. deceklerdir. "Dornier" lerln dördU de ~ 
mlştir ki: PH'ında senede 25-30 bin tayya- mz topra.!tlanna düşenler ~ 
''- Finlandlva lıUkümeU, son recinin yeti! tlrilmt'lli derpiş edil- dadır. Bunların bir tanesinde fD• 

Sovyet tekllilcrini kabul etmek mektedir. to!;raf mal:inelcri bulurunuş!lll'· 
imkanlarını görememektedir. Zira Kana.da şu sebcblerden dolayı Hava çarp13rnalarırun biff.tldt• 
bu teklifleri ka.bul etmek, Finlan- antrenman merkezi intiho.b edil. Alman tayyarelcrindcn ~ 
diyanm bltarnflti;'lnr ınıaı eyle- mi,tlr: mürettebatından iki küıl pa~U 
mek ve birinci smıf li'inlandiva is- ı ~ Tayyarecilik sahn.~dn le ntln.nuştır. 6' 
tibkamlarını yabancı bir devlet son seneler zarfında Kanadadn İngiliz tayyarecileri are.sm~ ~ 
emrine vennek demek o!ac:ilitır.,, ı;ötUlen terakhi bu dominyonu bu len yoktur. Yalnız tayyarelc~, 
-0. -- ----- - mühim ~o hazıılam.1§ bulunmak.. bir tanesine kuruun huzmesi M 

ır esrar 1eltkesi b ıldı ta bet ederek bu t.ayyare ıııı:ıc:.;_ 
dU, t<JV 

Dört enrarkeş kcyf 2 - Kanadada esasen ticari mecbur kalmıştır. Tayyarele_ ... ~ 
halinde ya ltn.lz ndı tayyarecilik pek Herlem..i.5tir. birinin de kuyruğu sa.kati~ 

Zehir kaçakçıları \ e rr.iipteHi- 3 - Mün:le!tc tin coğrafi \'nrl- fnkat pilot, bu tayyareyi ~s.J 
yetile hava meydnnlannm adedi meydanına getınneğe muvnl 

rını içtimai hayattan kat'i ola- b .. b olmuştur. 
r tk temizlemeğe karıtr veren ve u ır:ı ilhassa kolaylaştırmakta· YEN'l '.EH KABINESlKlr-1 • 
i :i günde lir mühiQl bir ~-hir ka· dır. . ı t 

4 - D110manın Kanada va. taar- LK tÇT MAt ... ı• 
ç lkçısı ş.cbekesi meydana çıkaran ~ ~ L -~,,i ı> .. 

ruz etmesi tehlikesi mevcut de. ondro, 24 (Rad}'o) - )'..- .ı, 
polis kaçırkçılık ubeai memur • cııo ğildir. Buııı.dıı. ukcri faaliyetin ru1an Leh hükfüneti dün Fnıtı , 
ları buı;:ün de bir ez;rar telt'kesini · ,..A..e mevcut olmaması antrenmanların ilk toplantı mı yapını tır. lft"--. 
basmış, tekheyi İ!!leten ve esrar .. 1 t#' geni:ı mikyasta yapılm::ı.sı imkanını ral Siko~ki gazetecileri kabU __ f1t' 
çekenleri cürmüme§hut halinde A,_ <P' \'ermektedir. r\:A be~·anata bulunmu5tur. ,., 
yaknlamıştzr . -•·\.-<il ~ Nihayet Knnadnnm sınai kabili. ral Sikorski, Fransada teş"..ıv" , 

Bu, Galatada Kemeraltı cadde- ~ yeli pek bUyü~:t.Ur. den 90 bin k•~ilik yeni U.tı o. ,,, 
sin<ie 76 numaralı evde oturan Jtr•" 

BiR :FRAI\SIZ lUUHRIBlNtN sundan bahc:etmiş ve yakında. .Htı 
me~hur esrarkeşlerden Uz Mu- JP' l\IUV AFF AlllYBTt kada da 50 bin ki~ilik bır . 
:~~~ir~vintlc işlettiği esrar tek - Pam, 24 (A. A.) - Fransız lejiyonu kurulacağını bildirJllİ~~ 

Birdenbire baskın yapan zabı- amirallik mn:kamr, ayın 22 sinde Yeni Leh knblnesinin i~tt! <' 
n~rcdilen resmt tebliğde de bildi- maından sonra general SikOr:»· tt' 

ta evde Melahat, Ayşe, Hikmet ve _ _,rıgr 
d 

rildiği ,.c<:hile Uç gün içinde iki Çemberlayn arasında tclgı.-·. t-'' 
Emin a ında dört esrar müptela: 1'1 " 
sını da esrar çekerken keyif ha· Alman denluıltı gemisini batıran ati cdilmistlr. General SkO!S ~ 

"Sirocco" .iı;ınindeltl Frruısız muh. grafnarnesinde lngiliz hülnuııe. • ıl' 
linde yakalamı§tır. ~ 1lY 

Tekkede 100 gram esrar ve es· riblnln fanliycti hakkında tafsllil.t Leh milletine kat'§I göste o19'1 
vermektedir. ka ve misafirperverliğinden d Jc 

rar nargilesi ve sair alat ta ele .rn "' Bir Fransız deniz tnyysresl bir t.e§ekkür etmiş, Çemberla.1 - . ..,,ç 
geçirilmiş, suçlular adliyeye tes· ·ııetw Alman tahtelbahlrinin battığını mukabele ederek Leh ını . et' 
tim edilmişlerdir. __ ,,nt 

• gördüğü bir mahalle şamandıra yakında kurtulmasını ıeIJJÇ.l-

Ş1DDl~1'r.t BiR ıa VA UARili atmış \"'e civnrda devriye gezen mi5tir. r: 
Ilcrlin, 2.ı (Ifodyo) - Vorb:ıh harb gemilerini keyfiyetten ha. BiR IlAFTADA 20 ~t) 

we Sarbıüken üzerinde dün şld- bcrdar etmit;tlr. "Sirocco'' derhal TAYYARESİ DVşünoıJ> ~ 
detli bir hava. muharebesi olmuş. yetişerek 5amandmının yanma iki Londr~. 24 (P..adyo) - ıdıY 
tur. Alman ttıyynreleri 5 Fran. kere su bombnları almıştrr. nalnr diıu:ıiş ve hava e.çtnl6 ~1'' 
srz tayyaresini dU.'.]lırmUştUr. Şet- "Sirocco'' birdenbire sancak ta.. ğundan tayyare faaliyeti ! dt 
l:ınd aöast üzerinden ucan tayya- rafına yo.tmıe bir Alman tnhtolba- lnsnu~tır. Bu hafta içinde. ~20~ 
reler df.l bir lngib:: tayyaresi.nı,.j ı.;.:-ı"l ...... , ... .., ""'""" cıu•'\•n Ustu- faıla .Almruı tayyaresi c\ıŞ 
denize düeünnUelerdir ne çıktJğmı görmü!jtür. On saniye mü§tlir 
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Almanlar paraşütle 
mayın döktüler 

~''manyanın her ün veni bir şey 
icat eı,ecaği kanaa i mevcut 

Brillusel, 28 (A. A.) - D. N. B. ajansının Berlinden blldlrdlğine 

güre, Hi.ler buzün Almnn orduları rüesasını toplamıııtır. 
Şar~ta yaprlmııı olan harbin tecrUbelcrinl gözönUnde tutarak 
.ıkbel sevl.Ulcoye hareketi hakkında talimat veııni§tir. 

Polonyalı e~~rler kaçıyorlar 
lllilir~. 23 - Almanyadakl gıdaazlığmdıın dolayı, Polonyalı estr. 

lrrin muhnfnza edildiği Utera kamplarmda muhafaza tertibatı gevue
ir. A!ütcaddid firar hf;;dlselerl haber verilmektedir. 

B:taraf B:\l!ca.n blo!ru ve Almanlnr 
llrlil:s~I. 28 (A. A.) - Röyter: Alman elçiliği Jle mUnascbeti o

ınn mahfillerde söylcndi:';1ne göre, mezkQr elçilik bitaraf bir Balkan 
b'o:mnun tcgcltl:Uli.lnc mani olmnk Uzere elinden geleni yapmal!l için 
t 'imnt alm·e~r. 

Timc3 Itöriezine dü§en bombalar 
Lon:!mJ 24 (A.A.) - Emin bir cıenbadan öğrenildiğine gö:e, 

SO!' iki gün zarfında 1ngilterenin ccubu ıırki ırunttl:ası Uzerindcn 
ı.ı~.,n Alm3n deniz tnyyarelcri panışüUeri vaaıtasiyle mayn dök· 
~ _•erdir .. 

Manyetik tipte birl:aç bomba Times körfezine ve sahilin ce. 
nubu şarksine dlişmü~tür. 

Bu halin, bu mıntakalarda t ehlikenin mevcudiyetini izah etti~ 
hattfi bir Alman deniz tayyaresinin bir müddet deniz üstünde 
durduğu müşnhede edildiği iyi haber alan mahfillerde söylenmek· 
tcdır. 

1-ler gün yeni bir icad 
Londrtt, 24 (A.A.) - Gizlice dökülen manyetik maynlann 

te~J:il ettiği yeni tehlikenin önüne geçmelr içın mümkün olan her 

şeviu yaµıbc::ğına ve bu maynlann kull:ııııtmaar kevriycti cfkan u 
murrl.yeyı h:ıyrete düşürmli§ ise de lnııhx deni.& ekıperlcrini ~arı. 
•vhımndı~ına dair dün Sir John Simon tarafından yapılan beyanat 
ıyi haber alan mahfillerde hatarlatılrnaktıtdır . 

Eksperlerin esasen tipi mevcut olan tahta mayn tarayıcı ge 
milen kullanılmasını tavsiye ettikleri ayni mahfllterde ilfive edil 
mektedir • 

Manretik maynlenn müesir olabilmesi için bunlnnn pek derin 
o!mıyan sulara d5!:ülmesi Hlzı:ıı ge!d;~nden bu nevi tarayıa gemi· 
terin kullanılması kol.aylaf&caktır. Mayn wayıo gemller tahm;n 
edildiğıne göre iki~r ikişer çabpcaktır. Arara':ırında b:.ılunacak olan 
elektrıkli bir kablo mnynleri oezb ve infilftk ettirecektir. 

Aym zamanda mayn taraym gemilerln denlzin dibine kadar 
inen aletleri bulun::::aktrr. Bu aletler bir mayne tesartüf eder etmez 
mayn infilak ede~ktir. 

Diğ:!r C'lıetten iyi hal> r 11an m:t11feller:ic Al .... nyanın her gur 
}'~ni bir şey icat e<lcc~ği kanaati m~vcuttur. Yilıle;ce Alman tana. 
res!nin denizlcrde.1.ti esrarenlİ fa:ı:iyeti bu ka;ıaati teyit et:n~~(te:ı:r. 
Aynı mahlellerde bu tayyarelerin mayn Ôuı\llleleri müm1• ün ol
duğu fakat bu takdirde bu mJ ;nlerin bily:ik CC3a mette olr:ıt· 
yacağı söylenme.1<te:1ir. İngiliz den;z ekf~rleri bu deniz 
tayyarelerinin Alman tahtelb:ıhirlerine benzin vermiş olmaları müm
kün olduğunu söylemektedirler. 

Hollaındanın p:rotestc:;u bıtcrn~ar hnkl-'Tl~" ar·,.,, bir u. 
Lo:ulrıı, 21 - Holanda hQkfıme

u. Almnnynnın hariçle ticaret ynp 
maınna mani olmak yolunda veri. 
len lrnrnrı protesto etmif}tlr. Bu 
husustn Holanda ajnnsı şunlan 

bildirmektedir~ 

''Bu te:ibir bitaraf memlc:C!für 
ve bilha.'!Stı Alman eşyası alan 
ve ihraç edt'n memleketler içir. 
ciddl bir uırnrdır. İngiliz muka· 

b:?le bllmısll tedbirleri bilhassa 
Holand:ı için hiç de iyi blr tedbir 
dc~il:iir. Hususile b:ıtnn vapurlnr 
lç~dc Holandanın da bir yo1cu 
vapuru vardır ki bUtUn batan va
purların l~lnde bu ı•n nılihimml 

dlr •• , 
Bcrlln mcnbnlı b:ı7.t tcilgmflnra 

1örc Belçlltn hlikümetl de ayni 
Jekilde 1ngiltNcyi protesto edl'. 
ccktlr. 

Denlzlcrdc Alman lhrnc:ıtmı 

1urdUTT!l:tk h~dtında lr-ilf PrE' ta· 
rnfmd:ı.'l verilen lrnrtır Bclçil:n ik· 
tısadi mahfillcrinı 

ntmı.,ur. 

çok n:Utee~sir 

Anverstc. Ren Uzcrlndcki eşya 
t rar.sitir. ln mezkür liman ti"areti
,in Uçtc birini teşkil ctt~i bildi.. 
i'mektedlr. 

Bıtard arı teh-:lit 

9nll tn,1'a:-ıan Nazı zlı:.: darlan 
~f;:ndi B~lç!'.:a ve Jfolanr":ı hakkm. 

:fa teıun~!car blr tavır almaktadır-
Tar. 

Bunlar bitaraf memleketlcrir. 
l:ıit:a.raflıklırma hllrmct ettirmek 
arzu ve kabiliyeti göstcrmelori 
;Jırtiyle onl:ırm bltaraf!:klar.na 
iılirmet edec~kkrl yolunda mcg· 
kük temicat vcrmektcc!lrlcr. 

Nazi zimamdarlarının bitaraflık 

tabirinden anladıktan mana Al· 
man mattuat aerv~sleri 1şefi Otto 
Didlri .. h"in baıılıea mePal arkaC::ı:şı 

R·ınnermııın tarafından izah edil. 
mektedir. Sıınderman fiÖyle yazı· 

yor: 
"Bitaraf memlrketler İ"lgiltcre 

ic;:ın .Ma iino hattrndan daha mil· 
hirrıdlr ... 

~ul'l~"rman'a göre Ho'en-'a mat· 
bu~tı r"r-ırh bir tl'r:ıf::;HI'· -;öst'"'r. 
rnr'r1"'1ir. Zlrn "Ho'nnda sahilinin 
mü!'f:ıf:ıa tertibatı Alman hl•du· 
duoda alınan tedbirler ile mUte· 
nuib de,1ldlr.'' 

Almanyanın mukııleJesi 
N!uve Rotterdamsche gazetesi· 

nln Berlin muhabiri dUn akşam 

verilen resmi Alman beyanatında 
Almanyanın abloka hakktndaki 

Amsterdum, :ıs (A. A.) - Ha· Frilllsız • lngillz tedbirlerine m:ıyn 

\'as ajansı bildiriyor: 1 harbini şiddetlendlrmeklc mukabe· 
Abloka bakkmdakl Fnınstz - le edeceği blldirildiifuıi haber ver 

İngiliz tcdbidt>rinin i1Bn1 Ur.erine mektedir · 
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Sovvetler 
As:cerl 3rınin bir 
j<rsm,oı terı1i sa 
karar verdiler 

Pari.s. 24 - Moskovadan Alman· 
larm SovyeUerden askerf yardım 

görecekleri yolundaki Umldlerinin 
bu sefer tam ve kat'I bir gekilde 
bo3a çıktJğmı anlatan bir haber 
gelml3Ur: 

Sovyet hQkfııneU Polonya harbi 
mllnasebetile sllılb altma aldığı 

kuvvetleri terhis etmeğe bıışla· 

ml§tır. Milli mUdafaa komi.serf 
mareşal Voroello! sulh zamanı 

kadrosuna avdet edildiğini söyle
miştir. Yalnız bazı mUtehnssısların 

ezcUmle ıotörlerle elektrikçilerin 
terhlalerf daha yavq olac:ıktır. 

Moskova glnıdiden eski çehresini 
almaktadır. Ortalıkta taksiler gö. 
rUlmc~e baelamıştır. 

Yeni Romen 
kabinesı 

Esf<i Başvekil Tataresko 
tara 'mdan 1<urulacak 
Rumen kabinesinin istifasını 

hildirmi§tik. Yeni kabineyi kur 

mağa eUi batvekillerden Tata. 
t"C$ko memur editmi§tir. 
Tataresko dün tıaat J 8.4!i dt" kral 

tarafından knbul edildikten son • 
ra matbt:ata a13fıdalri beyanatta 
halun'Tluştur: 

··- Argetoianunun ;stifasından 
sonra kral milli kalkınma cephe· 
fiİ rerçevesi içinde yeni kabineyi 
tcş' ile beni memur ctmi~tir. Bu 
yük3ek vazifeyi muvaffakıyetle 

neticelendireceğimi iliıüt cdiyo 
rum.,, 

tktı:adi müzakereler yapm::ıkta 
olan Al:r.<ın murahhas heyeti 
"1ükrc :ten tayyare ile Berlinc 
"önn ştür . 

ŞAKA 

HAZIRLIK 

Ert.~k - lnsmımnn ilk göriiı· 
te füp!r okr~ğma ir.enrr mumu? 

Kı7 - Hayrr. 
Er! ·k - Öyleyse yann tekrar 

_::örüşürüzt 

- Geceleri uyuyanuyorum. 
- Sinir rahntıı:ı:lrğı mı? 

- Hayır, gece bekçiliği 1 • 

SON DAKtliA - 2t ınt~OİTEŞntN l!l39 CUMA_ S 

Bu k ş giyecegın·z şeyler 
Kürk, giyinme3inı bilen bır ka

dının şüphe:;iz ki en fazla dikkat 
ed?ccği, en fazla ehemmiyet ver~ 
ccği bir şeydir. 

Kürk bir kere müce,·her gihi 
pahalıdır. Ahnma51 h<.>r b~t ... ~ e 
uymaz. Fakat kara kışta kür:.-üz 
gezen bir kadın da ne ka:lar ıtı· 

nalı. giyinme giyın3ın elcı.:ı:ıt :;:ı

yılaımız. Kürk kadın kıyaletıne 
bir ba~ka ton bir b3 ~·ca zevk ilfı· 
ve eder. 

Eğer bütçeniz mu.aitse size 
bu sene Rona • Arjantejen bir 
jaket. ta\',Sİye ederim . Gece bıı 

kürk tuvaletlerinizin ü:;tün:le p?'.c 
güzel o'.acağı gibi, b5ylc bir k'i ·k
le şık ap:erniji tuvaletile de lılfr 
kullide elegant ıö:ünece!csiniz. 

Falcat Arjante tilkı pahah1ır. 

Bunun için onu ala:nazsamz sızc 
iyi bir Anyöraze almanızı tavsire 
ederim. 

Bu kürk bu sene yeniden m:>:ia 
olacağı gibi, fiyatı da daha m:ite
vazi bütçelere elverişlidir. Anyö· 
razeden bir m'lnto va'.·ua gece tu· 
valetler:i ile giyilmezse de sabnh 
ve apremidi kıyafetile daima şık• 
tır. 

Bir de size şunu hntrrlatm~k is. 
terim ki kürk m:ıntolar ne k:ı :hr 
eskirle~ e~isinler. Onları da ma 
kullanmak mümkündür. Eğer si· 
zin kürk mantonuz varsa ve bu 
manto fazla eskidiyse hiç üzülrne 
yiniz. ' 

Bu sene bu eski manto ile · 
en modern bir kıyafette so'c1'ta 
çıkabilirsiniz. Çünkü bu sene, 
daha tam soğuklar ba}lama:fan 
evvel çok ka'm kumastan yünlQ 
elbiseler üstüne en fazla giyilen 
vP ıtiyilm"'~; en m')::la o1an şey 
kll rkten kı~cak bir bolerodur. 
Bu bolero ile avni kürkten bit 
~pka ve bir de m:ın,on kullanıl· 
maktadır. 

Ve ne kni:ır eskirse e'l•c;>in bir 
kUrk mantodan daima bu kadar 
sağlam kürk l)alabilir. 

Modellerimiz .ı\riante tilkiden 
bir kısa jaketle böyle bir b:>lero 
ve şap!\a ve man~:>nu göstermek· 
tedir. 

sa ·raco;, 
Türk - Atman ik ·sadi 

münasgbetlerini a a ı o.r 
Tanınmış Ftansız gazcıte\:Uerinden biri, Harlclyc Vcldli Şllkril 

Saraçot;ıu Le muillm bir milı.U..at. y.ıpm • ... s. 
hıuıahat biıhassa Almo.nya ııc '!'tiri.tiye anı.smda lktisııdt anlaşma 

bahsl haki.undadır. ··eo!itika ı:n sada bn~ıı değil midir?" ouallne: 
"- Hnyır, llitisat politil.u., a baiilrcur., cc;vabını veren TUrk Ha

riciye Ve!d. \ioyle dev~ ctmc ... tcdir: 
'Blrkc..ıı ay evvel, Tüı·k • L.lm ..... tlcaret nn:n'.}ması so:ıa erdiği za. 

mıın Alma.ıya anlatmııyı ycnllcınckte r .. Llercduid dn'lirnr.mıetı. Tilrk 
.. Fransız anl:.oma.sı kararlc.amcs Almnnyn hızın.:~ t "krar bir ticaret 
an~ı inualamak Uz3rc milzltcr"lcre giı_ş::nel: ittedi. Fkat lıarp 
başl:ı.mıştı v~ bu vaziyette Almanya u .. bir tic.ıret anl.:~ası yapmak 
bizL1 nltyhimizc ol:ıcaktı. Zira, bir muh:u-ıp .ı~v:et olan Alm&.nya, ta. 
ahhU~icrlnl yerine geliremlyeceltti, halbuki hnı be gırntiycn '.l ürkiyc 
muahede ahldl.mını aynen talbfüa mecbur olac::.ktı. 

"Bugün ~e Türkiye ile İngiltere ve From:n nra.sınd:ıkl muahede 
iımalanml§, bulunı.•yor. Memleketimizin toprak l"'..ahsullcrl ve bilhas. 
sa krbm madenine Amcriknd:ı dahll olmnk lizerc İngiltere ve Fransa 
kuvvetli birer mllı,ıterfdir. Bunun yilzde ellisini Amerika, mühim bir 
kısmını Fransa, geri knlnnrnı d:ı İngiltere miıl aaya bnzınlır. 

Bu itibarla, Fransa ve lngillcrcylc yeni ticaret müz kerelerine 
başladık. Değerli sefiıinlz M. 1'"SSl~ll bu maksatln Pnru'c bulunu
yor. .Hariciye müstcşarnnız l\lcncmcncio~lunun .riyasetindeki bir 
heyetimiz de Londraya gitmiştir. 

''Fransa vo 1nı:;'iltcreyle olan docıtluğumuz sarsılmaz bir ,cldlde
dlr ve bunu daha geniş sahada bir iş birliği ile takviye arzusunda.. 
yız." 

Sürekli yagmur'ar yüz"nden 
şeh rde iki ev yıl(!ld 

Birkaç gUndenberl dcvatn edan §iddetli yağmurlar yi.u:ilnden ba· 
zı semtleri su ba§mış ve sellere maruz iki ev çlil.-mü~tür. 

Bu evlerden bir tanesi Hol:ınç B:mlun mU<lGrii Pemıkütö'niln 
Büylikadnda Şehbal sok:ığınduki 44 No. lu cv"lir. Ev :rniimurl:ınn 
tesirile diln gece yarısı birdenbire yanınd:ıki Koçonun evi Uzcrine 
yrkılmıştır. Fakat daha evvel tertibat nlınarn.lt boıJ:ıJtıldığmdan in. 
aan~a bir aayiat olmamrş, )-alnıs Ko<;onun evi de krsmen harab el· 
-.,tw. 

İkincisi Ha~k~yde K~ı-d Pfıi !!okağmcln David Şalomn alt bu· 
lunan 3 .katlı karglr bir evdir. Bu evin arım duvarı yağmrrlnr yü. 
zUnden olduğu gibi çökmUıı. kimseye bir !;{'Y olmamıştır. 
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Denizin canı cehenneme 
Yazan· JAC:< LONDON Çeiıren: V. ~-

(Dünkü nüshadan devam l ı yıkanıp çamaşır değiştirmek içıı. 
Kaptan Mac Elrath oradan :amarasına girmişti. 

Cavaya gitmiş, Marsilyaya ge • * • 
tirmek üzere şeker almış, Akde Kamaraya son defa göz gezdirdi 
nizden geçmiş, Karadenize tek 
rar çıkmış. Batacak kadar kron· 
yüklü olarak Baltimorc'a doğru 
dönmeğe baslamıştı. Bu sefer dt 
fırtına ile çarpışmı~. kömürü bit 
miş, gitmiş Bermüt a~~larından 
kömür almıştı. 

Virginia'da Norfolk'da gemivi 
kaçak bir kömürü taşıtmak için 
kiralamışlar. Bunun üzerine kap· 
tan cenubi Afrikaya doğru tek 
rar yola çıkmıştı. Gemi, kirala 
yanların bindirdikleri esrarengi1 
bir Almanın emri altında, dört 
fersah sür'atle Madagaskara doğ 
ru gitliyorJu. Kaptan Mac Elra. 
th'ın içine, sakın bu kömürleri 
Rus donanması beklemesin diye 
bir korku girmişti. Sonra kanşıic 
bir devre başlamış, uzun müddet 
deniz ortasında beklemişlerdi. 

Bu meseleden milletleri biribirine 
girmişti,. 

Herkeı Trayapsicle içindeki 
kaçak yüklerden bahsediyordu. 
Neden sonra gemi Japonyaya doğ 
ru yola koyuldu ve Sassebo harp 
limanına girdi. 

Başka birinin emriyle A vust
ralyaya dönen kaptan Sydney
den, Melbourn'dan, Adelaid'dtn 
ayrı ayrı yükler almış, bunları 

götürüp Maurice adasına, Lau

renço • Markues ve Kapa bırak
mııtr. Sonra Seylana iş almıya 

gitmiş, Rangundan pirinç yükle

yip Rio de Janerioya götürmüştü. 
Oradan Buenos Ayrese gitmiş, 
tngiltereye ve Avrupanın başka 
meıı:ı.JekctlerJn-c c: getirmek için 
Mım,..,alı,mş .. ,.. geliyordu. Saint 

Vineent burnunda Dubline git
mek emrini almıştı. 

iki sene dört ay, yani sekiz 
yüz elli gün geçmişti ki gemide· 
ki takvime göre, bu müd~et zar
fında kaptan Mac Elrath bütün 
büyük küçük deniz yollarını yu. 
karı, aşağı çizip durmuştu. Şimdi 
Dubline gelmişti ve kendisini öy· 
le yorgun hissediyordu ki 1. 

*** 
Küçük bir remorkör geldi ... 

Tryapsic'i yedeğe aldı, ve ihtiyar 
gemiyi gürültü ile, patırdı ile, 
bağırtı ile havuzun kapılarından 
geçirdiler, başın<Jan, kıçından ha
latlarla bağladılar, ortasından bir 
desteğe oturttular. Daha şimdi
den rıhtıma küçük bir grup aha
li toplanmış bakıyordu. 

Kaptan boğuk ve ağır ağır çt. 
kan sesiyle: 

- İstop et! diye kumanda 
verdi,. 

tkinei muavin makine dairesin· 
deki 'telgrafın kolunu döndürdü. 

İkinci kaptan: 

- İskele dışarı! emrini verdi. 
Emrini yerine getirdiler. O 

zaman ikinci kaptan: 

- Tamam l diye bağırdı . 
Dııanya iskele verilmesi en 

ıon iŞti ve bu "tamam!., adeta 

paydos demekti. Tayfalar evvel
den hazırladıkları torbalarını al
mak için koşuştular. Karaya çr 
kıp ikindi kahvaltısı etmek için 
can atıyorlard. 

Kaptan da klavuza Allaha ıs. 
marladık deyip kamaraya inerken 
ayni sabırsızlık içindeydi. 

Güver!ede gümrük memurları. 
müfettiş, kumpanyanın mümes 
sili telaş içindeydiler. Kaptan 
resmi muameleleri çabucak bitir 

di, herkesi başından savdı Yal· 
nız kumpanyanın adamı kalmış· 

tı, kaptanı alıp yazıhaneye götür. 
mele istiyordu. 

O vapur gelir gelmez, kaptan 
daha merhaba demeden: 

- Kanma haber yolladınız 
mı? diye aonnu,tu . 

- Geminin geld:!i görülür gö 
rütmez telgraf c~!ttim. 

Kaptan: 

- Belki ttetile gelir, demi§ 've 

Gözleri kansının, küçük çocuğu 
nun fotoğrafları üz.:rinde bir ı:ın 

durdu. Bu çocuğu o daha hiç gör 
ııemişti. 

Sonra duvarları sağlam tahta 
kaplı öteki kamaraya girdi. Bu 
rada on kişilik uzun bir masa 
vardı. Hep biribirine benzer 1e· 
kilde geçen o günlerde yemekle 
rini buracla tek başına yemişti. 

Kadeh tokuşturulması, kahka 
halarla gülüşüp konuşma pe' 
sevdiği şeyler değildi, onun ... 

yemeğini tek başına ve adet. 
somurtarak yerdi. Hizmetine ba 
kan bir Asyah vardı. kaptan 'iÜ 

kiıtilikte sanki onunla yanş edi 

•ordu. 
İki sene süren bu yalnızlı~u 

sanki yeni farkında oluyordu ... 
Bütün can sıkıntılarını, kederle 
•ini içine gömmüş, kimseye aç . 
mamıştı .. Muavinini pek mfüıuı. 
buluyordu. 

Maiyetindeki diğer iki adam dt. 

onca pek ahmak şeylerdi. Onlar• 
fikir danışacak değildi ya.. Ak 

şam ve gece yemek yerken, kap 
tan köprüsünde, yatakta arkada~ 
olarak yalnız mesuliyeti ile baş· 

başa idi. 
Bunu düşünürken, sanki bu a. 

ğırbaşh arkadaşına hitap ediyor· 

muş gibi: 
"- Oh, çok şükür, senden 

kurtuldum ya artık.. diye ilave 
etti: Bir müddet için .. 

Karaya çıkınca. torbaları elle· 
rinde, en sona kalan tayfalara ye· 
tişti. Acentede, mutad· görüşme. 
Jerle bir müddet geçtikten sonra, 

geminin işleri aklına geldi. Bir 
şey içmesini söyledikleri zaman, 
bir bardak sütle bir bardak da 

seltz suyu içti. 
- içki aleyhtarları cemiyetin

den değilim amma, dedi. ne bi· 
ranın kokusuna tahammül edebi. 
lirim, ne viskinin .... 
Öğleden sonra, tayfasının pa 

ralarını vermiş, bu işi de bitirmiş 
bulunuyordu. Hemen acentenin 
hususi odasına koştu. Orada ka
nsının beklemekte olduğunu ha· 
her vermişlerdi, 

• • • 
İlk evvela k(lrısına baktı .. Hat. 

buki i;inde, annesinin yanındaki 
sandalyede oturan çocuğa sadece 

şöyle bir bakmakla iktifa edemi -
yecek bir arzu vardı. 

Kollarının arasında uzun uzun 
sıktıktan sonra kansını biraz 
kendinden ayırdı.. Gözlerini yü· 
züne dikti, yüzünün bütün çizgi· 
!erine uzun uzun baktı. Adeta, 
aradan bu kadar vakit geçtiği hal 
de bu çehrede: hiç bir değişiklik 
olmamasına şaşıyordu. 

Karısı, onun için ateşli bir a 

dam. diye düşünüyordu amma. 
yanında çalışanlara sorsanız sert 
ve soğuk bir adam derlerdi mu · 

hakkak. 
Karısını tekrar kalbinin üzeri

ne çekerek: 
- E, Anny, dedi, nasılsın ba 

kalım?. 

Sonra tekrar uzun uzun bakrnr. 
ya başladı. Bu kadın onun on se
nelik karısı idi ama. o kadar az 
tanıyordu ki 1 Adeta bir yabancı 
~ibiydi .. Yanında çalış:?n o Çinli 
ile öteki adamlar ona bu kadın 
dan daha yakındılar. Onlar sekiz 
yüz elli gündenberi her gün !ıe· 

raber yaşadığı arkadaşlariydı 

Halbuki karısı ile, evleneli on se 
ne olduğu halde. topu topu dokur 
hafta beraber vaşa·nı~tt, rni he. 
men hemen bir balayı kadar biı 

şey ... 
Her geldiği zaman kansı il:

ı•eniden tanışıyor gibiydi. Tuzlu 
~u çiftcilerinin kaderi hep bövle· 
dir : Karılarını pek az tanırlar, 
hele çocuklarını, hiç ... Çarkçıba-

Garp cephe~•ıult ileri Jıntlnı·d:ı!,:I bir omıan<la s!pcr imzan Fr:rn-.ız asl•erlerf 

Dük clö \'inıl~or, snrlı ccplıc inde lılr Fransız Gerıtr:ıll ile görllşüyor 

Son Daikka' nın his. aşk, mace"!"a romanı: 44 
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- Güzin hanım, dedi, ben sizi Bana "bu günlerde Cemil beni si
hakikaten seviyorum. Sizinle ev - nirlendiriyor." dedi. Siz bu sözün 
lenmek hakkındaki tasavvunım manasını nnlar mısınız? 
çok kat'i çok esaslı idi. Emin olu. - Bu basit cümlenin hususi bir 
nuz dü§Uncelerimde. arzularımda 

samimi olduğum kadar bu sözle
rimde de samimiyim. 

- Bunu biliyorum. Bütün bu 
hisleri, lıiç münasebeti olmadığı 
halde sevgi sandınız. 

manası olduğunu hiç zannctmiyo. 
rum. 

- Cemil bC'y, sakın sözlerime 
gücenme~in ve bu climleleriml sa-· 
mimiliğlme vererek beni mnzur gö_ 
rün. Siz anlaşılması gayet kolay 

Delikanlı yanıbaşında yürüyen bazı şeyleri anlamamak için ade-
glizel gözlU kıza hayrnn hayran ta inat ediyorsunuz. Bir genç krz 
baktı. ağzından dinliyeceğiniz "Bu giinlcr 

- Fakat Güzin, sizi hala sevi- de Cemil beni sinirlendiriyor" 
yorum. Emin olunuz çok seviyo • climlesfuln tek bir mannsı vardır. 
rum. Sizden ayrılmak benim için Bu söz "Ben Cemili seviyorum." 
sonsuz bir ıztJrap olacak. Demektir. Fakat tiz, sizi sçvenle-

- Evet benden ayrılınca lizü· re hislerinizi göstcrm~kten çekinl 
leceğlnizi biliyorum Cemil bey. yorsunuz. Bir kadın kalbinin dai· 
fakat bu UzüntU benden ayrıldı. ma zaafları olduğunu unutuyor
ğınız için degil, evlenmek, bir yu- sunuz. 
va kurmak hakkında arzunuzun - Demek oluyor ki Güzin, 
bozulduğu için olacaktır. Şimdi siz Scmahatin beni sevdiğini sanı -
yanımda mertçe, ve dostça cümle-

ler söylediniz. Eunlar kalbinizin 
kiıt'i his!Pridir. Bakınız emin oldu. 
ğunuz !)eyleri söyliyeceğim. CC'mil 
bey .. Semahati evde yaln!Z bırak
tım. Onn benimle beraber' buraya 
gelmesini teklif C'ttim reddetti. 
''Niçin" diye sordum. Bn§ ağrısını 

behane etti. Fakat bu gelmeyişin 
hakiki sebebini ben pek iyi sez -
dim. Size VC'rdiğim telgraf gelme
den evvel onunla konuşuyordum. 

yorsunuz. 

- Ben öyle bir şey söylemedim 
sanırım .. Yalnız konuşmamızdan 

bir netice çrkarabilirsiniz. Kurmak 
istediğiniz yuva hfılfı hazırdır. 

Yalnız bunun içerisine başka bir 
melek oturtacaksınız. 

- Nasıl Güzin hanım, siz bu -
rnlarda ne arıyorsunuz? 

Güzin başını kaldırdı ve rengi 
kili gibi penbeleştl. 

- Affedersiniz hocam .. Sizi 

şı o i!ıtiyar ve gözleri uzağı iyi ı Donald .. Bak! .. Hani benim yav. 
görme~·en Mac Pherson anlatır · rumun babası? Sarıl bahana ba· 
dı: kayım, çocuğum .. Sen artık koca 

Bir gün evine gitmiş, dört ya- adam oldun maşallah! .. 
şm~a bir çocuk o:-ıu kapı dı~arı 

etmiş oğluymuş meCcr bu .. Am
ma o daha ilk defa görüyormuş 

çocuğunu ... 
Kapta.,, elini korl:a korl:a ço. 

cuğun yana1•n3 uzatarak; 
- Demek bu ı..:zim küçük ha? 

dedi. 
Çocuk geri geri cekildi ve an

nesine sokuldu. Annesi : 

- O! Yaramaz 1 dedi. .Babası· 
nı tanımıyor! 

- Ben tanıyor muyum. onu ... 
Ben de tanımıyorum .. Kalabalık· 
ta görsem vallahi kabil değil ta· 
nıınam .. Ya!~ız, burnu biraz srna 

benziyor galiba .. 
- Gözleri de senin gözlerin, 

Amma çocuk mütemadiyen a 
nasına sokulup duruyordu ... Ba 
~sına karşı duyduğu korku ve 
şüphe bilakis gittikçe daha faz. 
lalaşıyordu. Hele babası kuca. 
ğı-a alayım dediği zaman çocuk 
ağlamıya hazırlandı .. 

O zaman kaptan kalktı ve, kal
bideki heyecanı belli etmemek 

için saatini çıkardı, baktı .. 
- Hadi gidelim Anny, dedi, 

trene ancak yetişiriz .. 
Trende evvela hiç konuşmadı ... 

Bir karısına bakıyor, bir pencere
den dışarıya, tarlalara, .çıplak .:e
pelere .... 

(De\amı \ ar ) 

Garb cephe ini gezen Fran!iiız Cumhnrrei'ii Lebrun. Fransız mofll' 
kıl"alar _ku_n_ıa!1_d_an_ı_n~~ ~ı.zhat=· :::n:::lıJ::·o=r=====d 

burada görmekle o kadar memnun 

oldum kl ... 
Uzun boylu. uzun yüzlü bir ih. 

tiyar, saçhrı bembeyaz, dudakla
rında çok tatlı bir tebessüm .. 

...:.. GUzln, doğrusu bcıı sizt mah. 

kemclerdcn ayrılmaz sanırdım. O
nun için burada görUnce şaşırdım 
doğrusu .• 

-Bunda şaşıracak bir şC'y yok 
efendim, annem Bursalıdır. Ba
bamla beraber av mcvsimlni çift. 
liğimizdc geçirmek için geldik. 

- Nasıl .. Uludağı beğendiniz 
mi? 

- Bu daha ilk çıkışım efendim. 
Daha iyice :;örüp tanıyamadım .. 

- Öylemi kliçlik hanım (İhti. 
yar profesör glilerek Cemili ntis
teriyordu) demelt oluyor ki niş:m
lınızdan ayrılamıyorsunuz. 

Glizin asabi bir hareketle irkil. 
df ve sert ifade ile: 

- Affedersiniz hocnm, dedi. 
Cemil nişanlım değil, yalnız rni

safirimdir. 
Profesör güldü? Ve: 

- Şakaya kızmak yok küçük 
han mı. 

Onlar bu climleleri konuşurken 
serber başını almış.karlı yamaca 
doğru koşmuştu. 

Güzin mcraklr bir bakı~la köpC'. 
ğinl aradı: 

- Aman yarabbi. köpeğim ne
rede? 

- Xiçln bu kadar endişe edi -
yorsun uz Gilzln hanım? 

- Siz serber'i bilmezsiniz ho • 
cnm .. O kadar vahşi bir hayvan • 
dırki.. Gece rast.gelse saldırır. 

Serber, buraya gel scrber. 
Fakat koca köpek verilen bu 

emri işitmemiş gibidir. Sıçra)'a 

sıçraya kayakçıların üzeri!lde kay 
dığı karlı yamacın eteklerine ka. 
dar gcldi.·Orada durdu, arknya doğ 
ru baktı ve sonra hızlı hızlı ya -

rnaca tırmanmağa başladı. 
Güzin köpeğin arkasından, Ce -

mil Güzinin arknsından fırladı. 
Gnç kız ynmnca yaklaşınca bir

denbire durdu, adeta irkildi ve Ce
mile sordu: 

- Ayağında kayaklarla şu ya -
maçtan yuvarlanır gibi inen Va
hid değil mi? 

- Evet, ta kendisi.. Fakat na -
sıl oldu da bu işe girişti. O da be -
nim gibi kaymağı bilmez .. 

- Çok içmiş miydi? 
- Beraber oturduğumuz daki -

katlan itibaren üç viski içti. 
- Öyleyse hararet başına vur -

mu§ olacak. 

- Şu halde Serbcr Vahidi ~ 
düğü için yamaca fırlamış ol~ 

- Zannetmem. Scrbcrin Va'. 
arası iyi değildir. Başka bit 

görmüş olsa gC'rck.. . .1 
Vahidln çok sevinçli bir fi1 

kayarak. daha doğrusu yuvaffJ 

rak indiği yamacın üzerinde, '" 
roz daha yukarıda müthiş bir Jı 
kayan ikinci bir kayakcı bel 

Bili.Un hareketlerine hiikiın J1 
kaymasını çok muvaffnkıyctıe 
lanan mahir bir kayakcı .. 

Bu hızlı inişin istikameti v-:; 
doğrudur. Yamacın nisbeten 
az meyllli bir kısmında yuvarı 
Vahid kendini toparlayıp 014 d 
yerde bir daire çevirmezse çarı' 
ma muhakkak. ıJi 

Etraftan haykırmalar yUk!e 

- Dikkat! ; 

- Aman yarabbim, çarpış'' 
lar! 

Birkaç s::ıniye içcrsinde u.sttt' 
nen kayakcı etrafına kardan ~ 
köpükler saçarak Vahidin Uç ~ 
re yakınma kadar indi. ArtıJc ~ 
pışma muhakkak görilnilyor, ~ 
kayakçı da önUnden kayan iJl 
kendine pek de hllkim olmı}" 
yuvarlana yuvarlana kaydığını 
müştilr. Ani bir kararla çarpı~ 
nın hızını biraz olsun hafifle 

rnaksndile kaylosunu fırlatıY0' 
kendini yana atıyor, fakat ~D' 
geç kaldığı için yine çarpışma,, 
yor. Her ikisi yuvarlanıyor. ~ 
yakçı yamacın az meyilli satlı1 ,1 
rinde devriliyor, Vahid sarJI ~ 
maçtan aşağıya doğru akıp g! 
Ur. 

"t; 
Bütün bu iş!er çok kıra bl 

1 
man içinde olup bitti. ctraft~ ~ 
den hiç biri ne olduğunu hCJ1Uj 

mamile anlıyamumıştır 

Yarım dakika geçti. 
Yere düşen knyaltçı kcndU11 

lıyarak kalktı, silkindi ve get!P 
Bu dakikaya kadar olduğıı ' 

çok sakin kalmış olan ausıı'· 
binin çıldırm~'j gibi hızlı bısl• f 
mağa başladığını hissetti. s• 
ol:lu. f' 

''Aman yarnbbl! Nuınatl 

bu!" ) 
(Devamı .,1 
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