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tal ya 
ostluk 

, Yunanistanla 
misakı imzalayacak 

Meclis 
yarın 

Cumhurreisinin bir 
nutku ı le 

1 • 

ıçın Ademi tecavüz taahhüdü Açılıyor 
Teklifi 
ıtalya 

Parti Grupu buS{ün 
toplanacak 

Ankara, 31 - Büyük Millet 
.l\leclisi yarın, Cıunhurreisimiz İs
met Inönünün nutuklarile mutat 
çalışma devresine başlayacaktır. 

Yarınki toplantı için Meclis 

yaptı 
salonunda dinleyiciler için yerler 
ayrılmıştır. Abdülhalik Rendanın 
tekrar Meclis reisliğine seçileceği 
muhakkak görülmektedir. Encü· 
menler daha sonraki teplantıda 

seçilecektir. Meclis Parti grupu da 
bugün öğleden sonra saat 15 de 
toplanacak, müddeti biten Meclis 
riyaset divanı için Partin;n nam· 
zetlerini tesbit edecektir. 

Romadaki Alman elçisi ltalyanın 

hattı hareketi hakkında Hitlere izahat 
vermeğe gitti 

Londra, 31 (A.A.) - Times ga 
::etesinin Roterdam muhabirine 
nazaran, İtalya ile Yunanistan 

Gaı b rrı•hesl gerisinde 

ngiltere ·karar verdi: Yüksek 
Almanya Meclisi 

(Devamı 4 tlııctide) 

Sovget 
ne g-ihi 

verecek? Onıbardıman kararlar e d . ? Alman maıbuatı mevcut paktın 
1 1 e c e k . ittifaka lahvil edileceği ümidinde ... 

~1 tahşidat mıntakaları, mühimmat Molotof bugün nutuk söyliyecek 
lbr.rJaları ııe denlz u··sıer•ıdı·r Paris ~. - Sovyetler yüksek yanın ilhakını tasdik edecektir. 

l\ ' • ~iırası bugün Moskovada Krem- Başvekil Molotof bu münasebetle 
!inde toplanacaktır. Alman gazete- bir nutuk irat ederek Sovyet Rus
leri buna büyük ehemmiyet ver- yanın harici politikasından bah
mekte, verilecek kararlan merakla sedecektir. Alman gazeteleri Molo
beklemektedir. tofun Almanya ile Sovyetler ara· 

Tahmin edildiğine göre Sovyet- sındaki paktın ittifaka tahvilinden 
!er şQrası Ukrayna ve Beyaz Rus- bahsedeceğini ümit ediyorlar. 

Herhalde Molotof un Sovyetler • 
(De\'amı 4 üncüde) 

YolcuTanndan 1'frlu\ç 'kişi yaralanan Kalamı!J vapanr. .. 

MtYthüş 
fortooıı©l 

Denizde birçok kaza-
lara sebep oldu 

Ege, Marmara ve Karadcnizde 
iki gündenberi şiddetle devam e
den lodos fırtınası bu sabah sa· 

kinleşmlştir. Alakadarlara yeni 
bazı kaza haberleri gelmektedir. 

(Devamı 4 üncüde) Nevyork sergisi 
kapanıyor 

Ziyaret çilerin sayısı 
26 milyonu buld u 

Nevyork, 31 (A. A.) - Bu ak. 
şam kapanacak olan Nevyork 
sergisini 26 milyon kişi ziyaret 
etmiştir. 

Sergi 25 mayıs 1940 ta tekrar 
açılacaksa da bazı memleketle _ 
rin gelecek sene sergiye iştirak 
edemiyecekleri zannedilmektedir. 

Bayramın 

Bükreşteki müzakere
lerin mevzuu nedir ? 
Şehrimize gelen Roman .. qaii 
bir diplomat izahat veriyor · 

rını anlatmt~ ve yeni yıl için yapı
lan h:ızırlıklaman hahsetmi5tir. 

•• il •• .. .. 
uçuncu gunu 

l-ler ta rafta tezahürat 
ve merasimle geçti 

Cumhuriyet bayramının dünkü 
.;on günü de her tarafta tezahürat 
ve merasimle geçmiştir. 

Pendikte yapılan yeni istasyon 
)! na sının açılış merasimi dün sa
at 16 da yapılmıştır. 

İnşaatı biten Fatih ve Kadıköy 
maliye tahsil şubeleri binaları da 
dün merasimle açılmışlardır. Ge
len haberlere göre bayram tenebi 
m0 mleketlerdeki sefarethanelerimiz 

;ütfüı '-ı' :i t le .. :le- tedrisata yarın de de merasimle kutlulanmış. ora-
,,,abahtan ıtılTarcn ba:;»<L&a.:aktır. !ardaki kolonilerimiz merasime 

i tirak etmi erdir, 
Romanyanrn Tahran elçisi 

Jeuı Conc1ank7. 

Bulgaristanın da Balkan Antantına gır
mesi etrafında temaslar yapı lmaktadır 
Romanyanın Tahran büyük el- ı vet ederek umumi v'1liy~t hakkı ı 

çisi ve fevkalade murahhası M. da kendilerinden iı:-..ıhat almıştır . 
Jan Conduraki bu sabahki Semp- Balkan antantına, Bulgariı-taımı 
lon ekspresile Bük-eşten gelmiş ve ıfa girmesi için Bitkı~lA" ~nnişnıe
Sirkeci garında Rumen ba5konso_ !<:r yapılıyor Yf! bu ıayev: terniu 
losile sefaret erkftnı tarafından c..if.'a'k hir aniaşma ~ ~e 
karşılanmıştır. Buraaan tranc:it çalı,.lryor. Müzah·reie-r şirndılik 
olarak Toros ekspresile geçerek antanta dahil ~~=- arlfıı:
l rana gidecek olan Rumen diplo- dadrr. Herıüı Bulgarlarla ~u 
matı; kendisile görüşen bir mu· dan doiruYa temaslara t.,ıanm·. 
harririmize şunları söylemic:tir: değildir. ttaıyanm iftjraki!e dal 3 

- Romanya kralı Majeste ikin· genif bir antst knnll~ <L· 
ci Karol, son günlerde ecnebi mem ir matamatma Y•'ktm'. 
lelretlemdd~~nezdine da· ~ ' IMMe> 
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Hastahane derdi 
' 1 STru'\'BULUN' Jıal.ledflemJyen ea l>iylik dertleriadeıı blrl 
• lıastano lhtlyacıı.lı.r. Belediye bu derde ı;a.re bulmak yo. I 
3 j Junda ook m~ bir adan a.~ bulunµyor: l\lecld.i1e köyUwle İ 
• bin yataklı ınuauam blr hastane yaııılması için haarlıkıu. glri- ı 

i:' ı:ıilili. 1''akal yeni baatane yapı~ diye eskiler ihmal mi e4W· J 
j m~? i 
i Mesela İı.;taııbulwı , .o hatta Türi.Jyenlıı ) cı;ane .lı.ad.ın ha:;ta_ ! 
! nesi olan lla.scld ha.sta.ııestnln hali yürekler acıaı! Bu haataneyi i 

1 
§()ylc bir dolaşınız. göreceğiniz nı.anzara nıuha:kkak ı;özleriD.lzi Y•· 1 
şnrta.caktır. On birinci koğuşta...ııuz. Ifastalarm blr kısmı yer ya.. • 

f hı.klarında yatıyorlar. Su orada7kcu karyoladan bir hastayı yer· J 
f de ynpıbu bir yatağa n:ıkletmeı.tcdlrlar. Kadmcağu ağlıyor, yal- ! 
j \"tmyor. Dokt-Orla.r ,.c hMtabak.ıcılar mtiteesSlrdirler. L&kln ııel I 
J yapsınlar? ı·eru gelen ağır bir lıa.sta71 ba.ı;ta.oe kapısmd&11 Qe'Vir_ 

i
l momek lçln \"azlyeU iyiliğe yüz tutma, btr h:Mıtanm karyolasmı al· 
: maktan ~ka çare yol.: ld ! ; 
: Derd :ı.de bu değil; bina çok .hanWdır, e,ya da ç9k akL Peıı.. j 

cerelcrin hlçblrlslol iyice kapamağa b:nkao yok. ~veler kmk 1 
dökük. Dört clhett.eıı gelen rüzı;lr pcncerlerln aralıklarmds.ıı ka

lorifersiz blııadıı yatan balttalan dondormal< lizere lnsaf'!m<'a lı:erl i 
hücum ediyor. . : 

lla8ta.ocli1D lftlba.r edilecek bir tek brafı 'ar: Doktorların J 
gayret ve fodak&rhğı ... Nöbetçi Odası bile bulunouyaıı.. loşm l~ln· 

de "Ayaz~ kol gc-Ldiği" bu lulorlfcrslz harab binada zanL 
Jı doktorlar geceleri birkaç dakflia için t~tira.hat r.tmek irnkinmılaa 

1 

da mahnımdurlar. 

Dokt.orlarm iyi muamelcıd de olmasa ha.ııta.ınr bu buı; gibi 
klflada lyllepneğe, •ıeacık bir odada ölmcğf tercih edecekler de-

. t lllleblllr. Faka* b~ta Pr. Te\1ik Roınzl olmak üzere l)otent tb. : 
:rahim. Servet ve Orhan gibi doktorlarm iyi muame1f!61, ha.'ltalaro f 
~ı sll'Mma göre onlarm baba.Jan, kanle1'1t'ri ,·eya 9\'IAtlanymı,- İ 

9'1Sma mU,ıtk davranmalan zavalltfara anlarmı \'C hMtıtnonln "k· i 
aUderinl unuttunı7or. : 

Belediye, 7enl ve btiyitk hastaneyi yap• rhınıun, H~kl hu. : 

taneslnl de hakUd bir haatane hallae gctlnne1ldlr. nu da pt-k p.ik i 
bir it olmua gerek. İstanbulun yol in1'Ur faaliyeti •ıra."mda i 
e&Men muntazam ve parke döşeli otan bir ~k yolnn Mfalta tııJıvfH 1 
işini şimdilik tehJr edlp bunan ptuı18mt ba hMtaae.tıln tamirine ve 1 
ekıılklcrlnl gldcrmeğe tahsh etmek mak!ladr temine bol bol k&ft· : 

dlr. Haseki ha&tan~~ hhnm~ b,!'~..=_~ 1 

Y "'li Sc.ba!. 
11.iscyln Cahil Yalcın. "YU80.i· 

lavy:ı \'C h:.ıl)·o., başlıklı maL:ıalesin
tle bu iki dcvlelln Balkıuılardakl 
nt7.I.> ctleriııi tetkik etmektedir. 

lluhcırrlr, Balkanlarda hAkim 
clevlcl ıucvL:iine geçıncğc çalışır ıl· 
bi davranan İtalyanın Balkan birli· 
gıne Yugoslav)adan nlHuz etmek 
kabil olııcıığıoa hükınclııı~ görün· 
düğünü, rmuıkika •. Yugosl:ny:ının, 

coğrafi \'UZil eti itibarile, Dııl.t:.uı!:ı
rın .kalbine kadar sokulabilmek i· 
cin en musait bir vaziyet :ırzeltiğl· 
ni kn)·dcdiyor ve Yugoslavya ile bil
hassa mc.,.gul olan ltnly:ın gazetele
rine Bclgrnttan çcldlcn telgrııflarırı 
Yugoslayyanın hislerine asld tercü
man olamıyacalını, çünkü bunların 
ltıılyan muhabirler tarafından çe
l.Jlmcsl itibarile ııeoe İtalyan sesi 
olduğunu işaret ediyor. 

Cun1.h.urlyet 
Yunua Nadi, "Kuvvetin fikri filr.· 

rin kuneU., baflıklı makalesinde, 
Alıııan 'barfol7e nuırinuı son nut
kun da lngilterenln Polonyaya ga· 
ranU nrmi~ olmasını • bugünkü 
htirbin .sebebi diye göstermesini, 
kuvveUn fikri olarak işaret ettikten 
sonra,fikrin kuvvetini anlatıyor ve 
bunu dn "hür Ye müstakil milleti~ 
rin vıırlıklarını hke sayan kın·vet 
fikrine kaıııı dfınya nizamının an
cak milletten millete hürmetle a· 
yakta durabilecc~U .. şeklinde tarif 
ederek diyar ki: · 

'•Yirminci medeniyet asrında 
kuvvetin sclişi güzel bir czicilik ve 
kırıcılıkla y(lrüyüşilnfi kanun ve 
kaide haline koymaAa çalışmakta 
beşer havsal:ısınıı sıj}mıy:ıc:ık hu· 
dutsuz bir garabet v:ırdır.,, 

''Hatadan dönmek ıucıiyet ve ba
sireti gösterilmezse şimdiki harbin 
biri y:ılnız kuvvcU, dilleri ku' ve~ 
beraber hakkı tem!!il eden iki 1.ıi.kir· 
den birinin kati 1ı:ılcbcsi nctieesiae 
kadnr devnm erlerd~i mııhakknittır.,. 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, bugünkü ma-

kaleslnde, Amerilrnnın amb.:ırgoyu 
kaldırmasının ne demek olduğunu 
lzah eylemektedir. 

H A B E R - Ak~ Postam 

~"' AKŞAM pO 
Sahi~i .,. Neşrigl!l,,,. Yolcu bagajları . 

ıçın ... 
Belediye nakliye 
bürosu teşkil etti 

Belediye tktıwt müdürlüğü 

köprünün Kadıköy iskelesiyle 
Haydarpaşa.da birer nakliye bü· 
rosu kurmuştur. Büroların cm. 
rinde 200 hamal vardır. Eşyaları
nı nakletmek isteyenler numara
lar mukabilinde bunları büroya 
teslim edecekler ve buradan eş· 

yalar yerlerine gönderilecektir. 
paralan hamallar almıyacak bü
roya verilecektir • 

---<>-
Kaza ile arkadaşını 

vuran genç 
Dün saat 1 7 ,30 de Tophanede 

Boğazkesen:3e Bostanbaşında 18 

numarada oturan Şükrü oğlu on 
yedi yaşında Ömer elindeki ta
bancayla oynarken birdenbire 
patlatmış çıkan kurşun yanında 

bulunan arkadaşı on be§ ya§la
rında Adnanın karnına girmi~tir. 
Yaralı Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmıstır. 

--<>--
Çanta lursızı bir buçuk 
seneye mahkum oldu 

Svvelki akşam Filibcli Feh· 
mi i.RmJnd,. biri ~cvuıttıı tram
vay beklerken )'tn:na ~ -

-din isminde biri sokul.,.,ı·'! ve 

birdenbire elindeki para ça .. tasını 
kaparak kaç:nağa başlamıştır. 

Polisler tarafın-dan yakalanan 
suçlu dün asliye dördüncü ceza_ 

da muhakeme edilmiş ve Salahad
dinin evvelce de sabıkası olduğu 
anlaJdarak bir buçuk sene lıapsc 
mahkt1m odilmiştir. 

--<>----
Pazarlıksız satış kaaana 

tatbikatı kontrol 
edilmeli 

' . \ 
SOıı ğUn.lerde l:lir çıdk dükkAn 

ve mağazaların pazarlıksız satış 
kanununun hükümlerine riayet 
etmedikleri görillmeğe başlanmı§ 
trr. Bunlar camekanlarda teşhir 

ettikleri mallara fiyat etiketleri 
koymağa lüzum görmemekte ve 
müşterilerile pazarlık dahi yap. 

maktadırlar. Bu vaziyete al1ka· 
darlarm sıkı kontrol etmeleri se
bep olmaktadır. 

Kanunda taditat yapılacağı ri· 
vayetleri varsa da bugün kanun 
mcriyette olduğundan hükilmle

rinin tatbikirie ehemmiyet verit· 
mesi beklenmektedir . 

Şirketihayriyeden şi- Hasan Ra• 
İDARE EV/: lsllllbll _. 
,_ - ı.- ,,. ,.,.,., -

kayetler eksik olmuyor' 
yan itleri teıeloıw r 
ld•re • • ') 
ıan ı •• :" 
T .... ...__,,,,. .. ,,.,, _..,_.,,.....,..A 

Anadoluhisarından köprüye kadar olan mesafe ,... ..... - ... 
1 ••••••••• •ş· "~ 

de bir vapur 25 dakika gecikti 1 ABONE ~ ~ 
1 ,....,. 1 

Şirketi Hayriyenin, Boğaziçine 
ve Boğaziçlilere karıı ihmalkar 
hareketleri hakkında sıksık şikcl.. 

yetler karşısında kalmaktayız. 

Bunlardan bir çoğunu evvelce 
sütunlarımıza geçinniı ve alaka
darların dikkat nazarlanna arzet· 
miş buhınuyoruz, sonbahar tari. 
fesiyle bir çok Boğaz iskelelerin· 
den köprüye gelecek memur ve 
mektep talebelerini dairelerine ve 
mekteplerine vaktinde yetişeme· 
mek vaziyetinde bırakan ve ne. 
den sonra yazılarımız üzerine bu 
hatasını düzelten Şirket bu 
yoldaki ihmalkar hareketlerine 
maalesef devam etmektedir. 

Bu sabah, Boğaz yolcularını ~i
kayete sevkeden yeni bir variyet 
olmuştur. Bize müracaat eden bu 
şikayetçiler diyorlar ki: 

''- Şirketin sabahlan ve ak· 
şamlan bir çok Boğaz iskeleleri. 
ne uğrayan postalannt küçük ve 
yolsuz vapurlar yapması, me
murlar"' ve mekteplileri çok milt 
kül vazıyette lınakmaktadır • 

Bu sabah yukan Boğaz iske. 
lelerinden kalkan 57 numaralı va. 
pur A.n.a<ioluhianne kadar bet 
dakika rötar yaptnıf ve oradan 
köprüye ise pek yavaf bir yolla 
seyred~rek vaktinden 2 5 daJtika 
geç olarak yediyi bet yerine, ye
diyi 30 geçe gelebilmittir. 

Bizim yaptığımız tahkikata gö. 
re vapurların bir çoğu bakımsız· 
dır. Altlan yosun tutmuştur. E
sasen az olan sür'atleri de bu su· 
retle daha çok azalmakta ve 
böylece bir buçuk saatlik bir yol
da yarım saat teahhfüe sebep ol· 
maktadırlar. 

Bu yüzden Boğ.a.ziçiD:k otura.n , , 
bizler işimize gücümüze geç ka. 
lıyoruz. İçimizde dairelerde ça
lışan bir çok memurlar ihtarlara 
maruz kalarak müşkül vaziyetle· 
re düşüyorlar .Alakadarlann bu 
işe bir nihayet vermelerini bekli· 
yoruz.,, 

Ayni vapur yolcuları arasında 
Adalar belediye tahsil memurla· 
rmdan Ra§it Atılgan şunları söy. 
!emiştir: 

"- Anadoluhisarına bir tanı
dığıma misafir gitmiştim. Bu sa
bah erkenden vazifeme dönecek
tim. Köprüden Adalara kalkan 

ve beni i~imin başına yetiştirecek 
olan vapura Hisardan 6.13 de 
hareket edip köprüye yediyi be§ 

geçe varan vapurla yetişebilecc. 
ğimi hesapladım. Fakat Hisar

dan 6,13 de kalkacak olan lıu va
pur be~ dakika geç olarak 6.18 

run geç kaldığını bildiren bir 
kağıt istedim. Bana vapurun lo· ı 

dos fırtınası yüzünden geç kaL 
dığını. bildiren bir kağıt verdiler. 

Halbuki bu sabah Boğazda hiç 
bir rüzgar olmadığı gibi sular da 
dümdüzdü. Ufak bir dalga bile 
yoktu. Aynca lodos fırtınası ol
sa bile en çok Marmaraya do
kuması lazımgelirdi. Halbuki A· 
dalara ve Haydarpaşaya bile va. 
purlar muntazaman işliyordu. ,. 

• lieD<!lllı •.00 "'· 
1 ·~hlt ~" • • • .,..... ı.eo • 

:..:.:~~--=--

· 3la11ata 

t:rken 
uı:.H:">L1::R bu sene iııl. 

sekizde başlıyor~~ 
dar bitiyor. Bazı lU ~ İşte şirketin ihmalldrlığmı 

gösteren şikayetlerden birini da. 
ha yazmış bulunuyoruz. Bizce 
halkın bu mtitemadi şikayetlerine 
şirketin şimdiye kadar bir son 
vermesi lılzımgelirdi. Boğaziçi 

gibi on binlerce memurun ve it 
sahibinin bulunduğu bir yerin 
;ehirle muvasalesinf daha çok 
muntazam bir şekilde temin et
mek lazımdır, Bunu şirketten bir 
çok defalar istedik. Şimdi de a
lakadarların harekete geçmesini 
bekliyoruz. 

Ziraat Vekili 
Ve refakatindeki heyet 

Moakovadan geldi 
Moskovada açılan ziraat sergi. 

sini ziyarete giden ziraat vekili 
.Mu.hlia Erkmcn!n reisliğinde Ah· 
met Şükrü Esmer. Sadri Ertem 
ve muharrir Suad Dervişten mU. 
rekkep heyetimiz dün akoam M· 

at 23 de Sovyet bandıralı Svo· 
netya vapuruyla Sivastopoldan 
l1Chrlmize dönınilttllr. 

Vekilin beyanatı 
Zira.at vekili Muhlis Erk.men 

ııcyahat intiba.lan hakkmdA de· 
ntiştir ki: 

''- Gördüklerimden -çok· nıenl"!' 
nunum. Dost Sovyetler diyarında 
dalına büyük bir hüsnükabul gor
dilk. Bundan dolayı çok milte. 
hassisiz. Moskova ziraat sergisini 
çok beğendim. Cidden çok gilzPl 
ha.zırlanmış ... 

Vekil ynrm 

dönecektir. 
akşam Anluıraya 

Muğl.:ı yolunda 
Bir kaptıkaçtı ucuruma 

yuvarlandı 
İzmir, 31 - Fethiyeden Muğ

Jaya gitmekte olan bir kaptıkaç· 
tının bir uçurum kena.rmda bir
denbire dingili kınlm~. araba u. 
çuruma yuvarlanmıştır. Bereket 
iyi bir tesadüfle kaptıkaçtı bir 
fundalığa takılarak kalını~tır. Da 
laman nahiye mUdilrUyle Ud 
yolcu ağır surette yaralanm!§lar. 
dir. Diğer yolculara bir şey ol· 
mamıııtır. 

bellenmemiş, itiraz edJY 
de o kadar şiddetle itira' ~ 
lıı;i bütün çocuklar basta 
Ickctin istik.hali tehllke>'0

11 
1 

uırsınız. Korkmayuı, 6)' 

yok. Mekteplerdeki 
.kın: coğu, hemen beP~ 
gözüküyor. Herbıılde ;J 
da bu yeni usulden şilt 
pek yok. ~ 

Yeni usul dedim aııı-dl 
bizim cocukluğumuıda 
erken lıaşlardı; mektebC IJ 
çi.n snb:ıhleyiu .karanll1'., 
dık. Zntcıı dilnyanın beJll 
rafında dersler seklzdO ;J 
hattA mekteplerini dab• 
memleketler de varnııŞ. ~ 

lstanbul çok büyük, 
bir şehirdir. Adalarda, 
lıl Ka\·ukJarda oturup • 
çocuklarıııı İstanbul JIJ~e 
söndermek mecburiyetl;.ı 
vardır. Bu çocukların 
evvel vapura binmeleri, ~.al 
cin de beşte kıılkmaJat1 ~ o yor. Ama mekteblnded 
z:akta oturan talebe eo' oıı" 
zannederim talebe yeı.OıJ 

11 
de beşinı bulmaz. Oni3rl o 
nin hepsi de uzakl:ırd~ difı 
gerçeklen m.ebur dd11 ııJll~ 
Jstıınbu1 tarıı .. na yerJe~e yr, 
Çocukların bir kısı!l~t°': 

mektepten uz:ıkta otu d'R., 
derslerin soııtine itiraz t 4' 
dur? o çocuklar bu ıaııl' rf 
lih•orsa ~lan· · f VeJıilliiıİ 11e1 
)e~ ~öylenebilir: "lstanbıl 
lerf zaten çok kııtabalı~r· 
li~eler yeti,miyor. ÇoC t~ıtf 
di evleri civarında ortıı~,r· rl 
salıır bile lise ~ul::ımı:ror11,,ıı zın Anadolu tararında. /. ııı 
rer lise açmanın frnlctın• il 

1 
Bunun hııyh zor oJrlult'l:ıc cif.,, 
nız: fakat mektepleri uı ıııtJlr, 
caklnrın fokirlerini,yan1

1 
tel' 

,·arına taşınmak aileler ıı!~f 
hilvük hattA im~n~ıı . • et: 
kilrlık olacaltlıı~ Jeyll 111 111ıf 

B .. ye 
r' :ılın . ., unun ıçın ili 

\'ckilli~lne de~ll, lstarı~fr•; 
yesine do müracaat edi Jtııı• 
dar geniş. bu t.adar d• •• 
hlr şehrin belediyesi, u•, 
r! ~ oturan roc"·'·Tar için ~cı 
'lnlar için bir panııl~·oll ı1' t 
Her ,.,1 birkaç çocu#U ~ 
leylt ·olarak yerleştirlY~etc ~ 
•anbul heledlve!l'nln, ıd" 
hiç olmazsa iki fi'" ytıı 
,.j olmalı .deltil midir'·" I"~ 

Hilscyin Cahlt Yıılcın, bunlardan 
11 Giornııle d'ltalya sıızetcsine An· 
kara mlsııkı hakkında Belgrallan 
23 tarihile eekIJen uzun bir teJ.. 
ıırarta: "TQrkiyenin Ankara muha
hedcsile Balkan iltifııkından ayrıl· 
mış olacaAı ve bunun da bir ziyan 
de~il bir teşevvilş sebebinin orta
dan kıılkması demek olacağı, r,fin
kü Türkiyenin beynelmilel sahada 
daha ehemmiyetli bir mevki ihraz 
etmek hetcslle daima Balkan misa· 
kını ~et olarak kullandığı, hatta 
son zamanlarda Yugoslavyanın sa
rih rey ve mütnlcnsma ehemmiyet 
venniyerek Balkan devletlerini 
melruz bir taarruzdan garanti et
mek içiu birtakım devleUerin ya· 
nıncla mevki aidıAı,, Itldia olundu
~unu kaydederek diyor ki: 

kımından fev.kalAdo mühim oldu· 
lunu kaydederek bunun Amerika
nın zengin kaynaklarının ve lı:uv· 
vetli sanayHnin demokrasilere a· 
çılması demek olduğunu, nitekim 
Jngillere ve Fransanın derhal A
merikaya !10 milyon İngiliz liroı.ı 
kıymetinde sipariş ~erdiklerini, 
bu slpari' içinde Amerikanın en 
meşhur bomba tayyarelerinden 6000 

Muharrir, Amerikan konsresiain tane de lmlundu~unu söylüyor ve 
bu kararuıın hem Avrupa harbinin bu neticenin demokrasiler için kıy
nıukodderatı ür.erindc oynıyacafjı meti ölçülemiyecek kaclar mühim 
mühim rol ve hem de Amerikanın 1 bir mul'affaldyet otduRnnu tcbıırüz 
bu harp kar~ısıudakl vaziyeti ha- 1 ettiriyor. 

de hareket ettifi gibi köprüye de 
vaktinden 25 dakika geç geldi. 
Bu yüZ>den Ada vapurunu kaçı
rarak işime yetişemedim. Amir. 

Jerime göstermek üzere köprü
deki !!irket memurlarındı.n vapu-

Nuruosmaniye yolu 
Nuruosmaniye _ Cağaloğlu 

yolunun yakında asfalt olarak in-
şasına ba§lanacaktır. 

Bunları f!ıtemek hatı~•'' 
•la derslerh oıekizde h" 11~~ 
'lra~ etmek kr" •" bUlı1~11~..ı 
hukl bu veni karara ııe .,,tı': 
·••Mıh; cflnkf\ ' ıyatın ııtı1"ı'. 
erken bA!!lAmasının ne, tJl~f~ 
lnlan 0M11lt11"" bf'nlıfl ı 1ı J 

Norrı''" 

· ''Görülüyor k! ltal)·ıuı do5Uar~ 
mız Balkanlann ıaranU edilmesini, 
Türklyenin de bu garantiye iştirs.J.: 
etmesini bir türlü hazmedemiyor· 
lar. llunda kendi hesaplıınna ıöre 
h:ıkları olabilir. Fakat kendi içle
rindeki hlssfynıı ve düşünceleri 
Yugosla\·lıırp atfetmekte hlçbir ma
haret ve isabet mülahaza edemJyo· 
ruz. Blı Yugoslnv müttefiklerimize 
Türklerden şikayet için hiçbir .-e
sile vermemişlıdlr. Aramızdaki mü 
nııscbctler de gayet s:ımimidir .,, 

Muharrir, Tilrkiyenln bütün ar
zusunun kendi hudullan içinde 
ve Dalkantarda sulh ve sükQnu te· 
min oSdu#unu hu itibarla Balkan 
misalonı hiçbir OPZUSU Jçlu alet 
olarak kullıınmadını slbi istikbal i· 
çiıı de bayJe bir niyet be.slemcdlği
nl, Dol1"ınl:ırda Romanya ve Yun:ı· 
nistanın do kendi arı:ularile garan
ti edilmiş oldukl:ınnı hatırlatarak 
te~amı m:ıhlyetıe olap bu garanıi
lerdçn olsa olsa Balknnlıır llzerlnde 
bir 1-;tfl'ı ve~·a 1ahnkkfim emeli bes· 
il' rnlmn şfltl7et edebilecelder.inl 
ilave ediyor. 

EBI ROMANt • , , ••* ~••••ıaacuoo R' ,IN ~DEBi 

mindeki bu genç Mahmut Selami ı Zeyuep gıttikçe kızarıyordu. Bir 
pa~ şoföril:lür. denbire bir deli gibi haykırdı: 

Zeynep saçlarını kopararak ye· - Beni as.salar, etlerimi kıskaç 
rinden fırladı: larla koparsalar ben onların şoföri 

- Ne ne! Selami p:ıaşlann şo· le ölürüm gene evlenmem! 
förü mü? Veysi usta artık sabredemiye 

- Ya ne olduğunu istiyordun? rek olanca sesile bağırdı: 

~lJtlL-4~ 
-23-

Seni oğluna mı alacaktı? - Gece yarıları koluna takti~ 
Veysi usta müstdıziyane: Ze}'Jlebin kulakları uğu!dıyarak rak ka~rlenmiş aşiftelere taş çı· 
- Ben istedikten sonra sana 

babasının söylediklerini dinleme- karan bir cesaretle kale diplerine 
l!fı bile düşmez. · ğe çalışıyordu. Veysi usta devam kadar ismini cismini bilme:liğin 

- Ne ne!? Ben esir değilim! etti· bir genç erkekle ne maksatla sür-
Adıru bile bilmediğim bir adamla - Şoför dedimse bildiğin şoför tiirordun öyleyse?! Söyle bakayım 
asla evlenemem. · 

_ Adını ne yapacakSın? Nikah ' leroen değil. Hem şoför senin için b::ına? O gece komşu b:ıhçıvan1a· 
.fena bir kısmet mi? Ama bu büs· rm çırakları seni de onu da par-

tan sonra öğrenirsin. Fqrzet ki b 
:ıdr Şekiptlr. ütün başka .. Pa§anın erkek to· çalayacaklarmış. Benim hepsinden 

,rlinu olmadığı için onu evl~t gibi haberim var. Bu işi ya nik(th ya, 
- Bu kfili değil.. Nenin nesidir ,iC'\iyor. Okutup yazdırmış. Fran· lıut da kan teıniz~er. 

bu adanıl .~ilesi kim, ip~? • ısızca bite öğretmiş .. Sonra yetmi~ j Veysi usta boğulur gibi ustu. 
Veysi usta hiddetini yenmek !lira maaşla kendine goför yapmış. Zeynep kurşunla vurulmuş gibi 

istiyerek: ı· r ·Annesi de küçük hannnlann d&dı. sendeliycrek: 
- Ben bu ~zlara ·geli-for mu_ 'dısı .. t:pey~ paralan varmrş Sf.· - Ay o Selami pa~lann şoffr 

yum zannediyorşun? MaıdernkL kiz odalı da bir ev.en.. Bundan rü müymii~! Aman yarabbi' 
flDIA)IOAdD sıs,t~ ~ iıt- öteSi c:an saği~ - Ya ne zannettin ... Gene na· 

muslu çocuk ki dedikodulan bas· 
tırmak istiyor. 

Zeynebin gözünden her şeyler 
düşmüş derin bir sukutu hayale 
uğramıştı: Demek o Selami pa~
lann şoförüydü ha! .. Zeynep bir 
çılgın gibi saçlarını yoluyordu. 
Babası onu kolundan yakalıya· 

rak: 
- Haydi - dedi. - Seni affede· 

ceğim. Fakat bundan sonra ken. 
dini derle topla .. İnS3ll olmağa 
çalış. 

Zeynep kolWlu hızla çekerek: 
- Olamaz!! - diye balırdı. · 

Ben Selami paşalann şoförile ev· 
lenemem! 

- Ben seni keserim! 
- Kes! evlenmem! 
Veysi usta km kolundan tutup 

kapıdan dışan atarken:• 
- Sana yarın ahaha kadar mü 

saadc ediyorum • dedi • Bu gece 
iyice dü~ün taşın yann sabah ba· 

ben düşünürilın. 

* tt tt ·~ 
Zeynep, odasına girt eti 

pencereye koştu. pefctel~ 
kapayıp artık onunl8 şııl•~ .J 
nasebeti kalmadığıııl F~ 
Camı indirirken, g~e4iJi 
kadar sabırsızlıkla ~ 
be zarflı bir mektup ~ıs. 
nm kenarında duruY"':
mektubu ellerine ata~ 
parça ettikten sonra ~ ı f 
doğru fırlattı. Bir dalı'~ 
bakmadan camı ıuııa fi 
Uzerine de kaim perd' 
örttü. 1 

Bu iş asla o~ ~ 
tahakkümü taııaıııın ..ııııı 
değildi. Bütün bunl~ 
mak için bu evden k ~,t 
ka hiçbir ça;e y.oktU· f ; 
kaçacak.. (f'JC~ 
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DENiZ KiJHOÜ 
9 Alr11an tahteı
b ahiri bat ı r ıldı 

-··········~ Va•an 

..lack 
Landon 

• 
Çeviren 

IEfrDAL 
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KapfaA haykırdı= 
··Şimdiden sonra kürek-

çil iğe terfi ettin d'' "ay ı.,, 

•1~nıcrikaıı muhtelit ko 
~beıı!?·I!Jl7 <le ~.ıpılnıı 

Jı ıııcsclcsiıı<.lcn uo 
>a aıc"l. ·' 1 -k-~ , ıınuc ıu ·um \'er 

11
11laııın im işteki ıııcsu· 

~ ... haziruııdu siibul lıut-
"'iSt 
r 

1 
• 0 n, du\'ncıt:ıru, elli 

1ti aııninat verilmesine 
~ r'. Alrııunl u koıııis•·o· 
''lııı· J ., 

~b 1 laıııııı:ıktan iıııtiııu 
'& a· er kııı-.r katidir. 

Jaıısı, ıı:ızi nıcYkuflar 
~ l 
tı apıJan fcc:ıyi hak· 
lit hUküıııcti tarııfııılluıı 
lt a~ neşredildiğini ha· 
tdır. 

tıt askeri t:ı' "O resi bı r 
Ilı} • ., 

I~ carpışnııştır. Uir 
• 'ıll . 

, tsl!rı J)(lraşüllc kur· 

lıakk kahine, llindi:ılanın 
~ 111d•ı llindhtaıı umu· 

atıııc.1 
0 . . an yupıl::ııı be) :ı· 

't"ın htiC:ıs1111 YCl"lllİŞ· 
a "alisi lord Frskiııe 
"ı! • , 

scr\'isinc mensup ü~· 
ru ilıth a eden lıir ku· 

ttıııişt" ır. 
ııih·anılı:ırp, silah taşı· 

en, bir l ahudiyi mü
,..~~~ Yahudi) i ılc on sc· 
Sı ın ctıııi~tir, 
,, Uteu k:ıtolik kilisesi
~ı; 1\ 
tn ?nad:ılı misyoner 

·la 
1 erı tnrufmdan üldü

ıııqf0n makamları t:ılıki· 
ı aruır 
lltıi1·ı . 

ııı a oluk ftalv:ın M:ın· c/1c 60!JG t~niliitoluk 
arı~nferıj '':ıpuru Dc:ıliıı 
•ıı l!ınııa ~arııışmı~lurılır. 

Uru • 1 • 
:ıgır ıasıırıı ugr:ı-

:11da Umumi Yali, Hind 
~ kongresine dn\'el o· 

011Rre önümüzdeki 
~acak1ı;, 
~~,a~.ıl~ komünistler bir 
llıa ~u~ııııılc bıılıııımıı~· 

l ış ·ı 1 ıt Cı er ııoli~ tarafın· 
1 oıağıtıımış ve lıir k:ıç 

1~111~llşlıır. fçtiınııi yıır· 
• lıır ın i ı i nl(tc sövlcıl i· . , ~() . 
.... hra lııı ııiimııyişc le· 
···ı·ı· lıiı ., ır. 
z~no Ynkının<la nıiilıim 

lre ~1 rılnıno;, Yenecliktrıı 
a,~· s:ı:ıt t.t:l <le, l\liliı· 

ır. ~ ~irlcn ı;iir:ıt k:ıtnrilr 
. lııc :ı"nnın sclıclıi hcnü1 

rıı :ılınnıı lınhrrlere 
~ı;<la Yirmi kişi ölmüş. 

~e Yarnlıınmışt ır. 

~~hler~ esir 
\aamelesi 
~&pılıyor 

Almanlar da üç İngiliz 
gem ısı batırdllar 

Bu 'gar;standa ki 
~ene Ji ya ııudiler 

NOGIA 'il 

......,. ...... . 
Bu, bütün yüzünde okunuyor. 

Tam o limanın malısın. Güçlü ve 
kuvvetlisin va kuvvetinin iki mis· 

İş yapamadıkları için H de aKsi ve linet olduğun belli. 

Garp 
1 • • 

cep i1 esınc.e 
hicret ediyorlar Maamafih bu gemide aksiliğinden 

k a r L e S 1 I d 1' 
1
• eser kalmıyacağına emin olabilir-

1\ Uzun müddettcnberi Bulgaris-
sin. Anladın mı? Seni kim yazdır_ 

hava f aaliye1i 1 d tanda oturan Türk tabiiyetinde 
baş a 1 yahudilerindcn mürekkcb beş ki· dı? 

- Mak Kridi ve Svanson, 
Paris, 31 - Dün cephenin her 

tarafında, ke§if kolları faaliyeL 
te bulunmuşlardır. Mevzii topçu 
faaliyeti obıu;t::r. Kfl,;:.I \'e avcı 
tayyarcle>n sıkı su: ette. r.alışmış. 

ur. 
Sekiz gündenberi sulu karla ka 

rışık olarak fasılasız bir surette 
yağan yağmur dün akşam güneş 
batarken durmuş ve kuru bir so
ğuk başlamıştır. Bununla bera -
her toprağın kuruması için bu 
vaziyetin birkaç gün ve hatta 
haftalarca de\·am etmeı:i lazım -
dır. 

Cephede faaliyet aşağı yukan 
durgundur. Yalnız Blies bölge _ 
sinde birkaç istikşaf faaliyeti 
k"aydedilmiştir. Ayni bölgede is • 
tihkam ameliycsilc meşgul olan 
Alman askerleri birdenbire mit -
ralyöz ateşile karşılaşmış ve iş -
lerini yarıda bırakarak çekilme • 
ğe mecbur kalmışlaıdır. 

Cephenin hemen geri'4inde ve 
Alman arazisi dahilindeki kıtaat 

tahşldatmda hiçbir değişiklik gö_ 
rülmemi'.?tir. 

Alman umumi karargahının Go 
desbergc nakledilmiş olduğu te -
yid olunmaktadır. Hitler - Çem· 
berlayn mülakatı bu şehirde vu. 
kubulmu§tu. 

lki taraf hava kuvvetleri tek
rar faaliyete ~t!Jlerdfr. 

Alman kumandanı az:ed,Idi 
Lonı:lra, 30 - Garp cephesin· 

kden gelen haberlere göre Hitler 
başkuman-danlığı ele almış ve 

şimdiye kadar garp cephesi ku • 
mandanlığını yapan general 
Brauchiçi azlederek yerine ge
neral Keiteli {!eçirmiştir. Garp 

cephesinde elan 80 fırka bulun • 
maktadır. Askeri mahafilde Hit • 
)erin bu hafta ortasın-da büyük 

taarruz emrini vereceği sanılmak

tadır. 

Denizlerde harp 
Londra, 3 l - 8 bin tonluk 

Malabaur vapuru Atlas denizin
de bir Alman tahtelbahiri tarafın. 
dan batırılmıştır. Bir mühendis 

ve yerli dört tayfa ölmüştür. Di
ğer taraftan Lynx ve Saint Mi· 

don Hul isimli balıkçı gemileri 
şimal denizinde batırılmıştır. 

Lynxin tayfası lskoçyada ka. ı 
rara çıkmış, diğerinin 15 kişiden 

mürekkep mürettebatı kurtarıl • 
mıştır . 

Geçen hafta zarfında batan İn· 
giliz ticaret gemilerinin 21 bin 
ton olduğu salahiyetli bir kay • 1 
naktan haber verilmektcıd~r. Bu 

zayiat. Alman ticaret gemileri 
müsadere edilmek suretiyle tela
fi edilmiş olup, müsadere edilen 

gemilerin hamulesi 19 b:n tonu 
bulmaktadır. 

Teşrinievvel ayında ziyaa uğ

rayan ticaret gemileri takriben 

65 bin tondur. Eylül zarfındaki 

· · şilik bir muhacir kafilesi bugünkü zayiat ise, 156 bin ton ıdı. Kurd Larsen gürledi: 
konvansiyonel trenilc şehrimize 

Battıkları Alman radyosu ta • - Efendim de! 
rafmJan haber verilen Alman de· gelmiştir. Bunların içlerinde bir Çocuk. gözleri acı bir ateşle 

çikolata fabrikatörü de vardır. 
nizaltı gemilerinin ziyaı, Londra yanarak tekrarladı: 

J:.'nbrikatör bir muharririmize 
da istihza ile kar§ılanmaktadır. - Mak Kridi ve Svanson efen. 

§Unları söylemiştir. 
Bilhassa şu nokta tebarüz et- dim. 

tiriliyor ki, dün Alman kuman- "- Bulgaristanda ecnebi te_ - Verilen avansı kim aldı? 
. . hanlarına karşı tazyik son za- - Onlar aldılar efendim. 

danlığı üç denizaltı gemisının üs-
lerine avdet etmediklerini haber mnnlarda çok artmıştır. Bilhassa - Zaten tahmin etmiştim. Ta

ynhudilere yaşamak imkanı hıra. 
d·-· h ld Al an a 'rallıg·ı bü sen o parayı onlara seve seve ver ıgı a e, m mı kılmamış ve bir iki aylık bir rnüd 

da 9tahtelbahirin battığını iliin verdin. Bir an ~vvel ortadan kay 
det içinde memleketi terketme - bolman icab ediyordu. Seni büyük 

etmekteydi. )eri kendilerine bildirilmiştir. Bi· bı'r harar"tle aramakta olan bazı 
Hakikatte batırılan Alman ı k " 

tahtelbahirlcrinin adedi 19 u zim Türkiye tabiiyetinde oma kimselerin elinden kurtulmak i • 

bulmaktadır. itibariyle bu muameleye itiraz çin en kısa çare buydu değil mi ? 
' ettik. Konsolosluk vasıtasile te _ 

· f h b" "lk Çocuk bir anda deliye dönmüş. 
Dığer tara tan ar ın ı ayı şebbüslcrde bulunduk. Fakat hep tü; vücudu sanki sıçnyacakmış 

zarfır.da mecmuu 41 bin tonu hu- si boşuna gitti. Fabrika makine- gibi toplanmış. yüzü hiddetten 
lan altı adet Fransız ticaret ge- Jcrimizi Türkiycye nakle karar 

köpüren bir vahşi hayvan ifade. 
misi ziyaa uğramıştır .Ayni iki ay verdik. Benım ~ibi ticaretle mcıı. 

si almıştı. Adeta hırladı: 
zarfınd~ dört gemi müsadere e· gul daha birçok ecnebiler de 

- Onu söyliyenin ... 
dilmiş bunlardan llalb isimli o. Bulgaı·ı·standan rıkmag·a mecbur 

" - Ey, onu söyliyenin? 
lan Alman yük gemisi batmıştır. edilmiş ve bunların mühim bir Kurd Larsenin sesi, çocuğun 
Diğer üçünün tonaj mecmuu 19 kısmı Filisline gitmişlerdir. tamarnlıyamadığı bu cümlenin so-
bin ton clup bunlar Fransızlar ta- Bulgaristanda şiddetli bir iktı- nunu sanki pek merak etmi§miş 
rafından kullanrlmaktadır, De· sadi buhran hüküm sürmektedir. gibi birdenbire tatlrlaşmıştı . 
mek oluyor ki muhasematın ha· Ecnebiler için hayat hakkı tanın· Çocuk bir tereddüd vakfesi 
şındanberi ticaret filosu ancak 22 mamakta ve iş yapmalanna mey. geçirdi, sonra babına hakim ol • 
bin ton kaybetmiştir ki bu da dan bırakılmamaktadır. Bulgarla- du: 

fiilen denizde bulunan Fransız rın yerli Türklere karşı muame. _ Bir §ey değil efendim, sözü-
tonajı mecmuunun yüzde takri - lclerinde bir değişiklik yoktur. mil geri alıyorum. 
b::n biridir . F'aknt hepsi ana vatana gelmek - Halin bana tahminimin doğ 

Tayyare hücumları istiyorlar .. , ru olduğunu gösterdi. Kaç yaşın. 
Londra, 31 - Alman tayyare. .Almanyadan kaçan genç Çek dasın? 

!eri dün bir lngiliz torpido fitostı· göııUllUle..riıı9mı Pl.llr~k.)~~JJl)!..- • _ on altıyı yeni bltfrdlıtı e -
na hücum etmi5lers:! de ge..milcre şilik bir mülteci kafilesi bugün· fendim. 

bir zarar yapmağa murnffak ola· kü konvansiyncl trenilc Yugos - _ Yalan. On sekizini bir daha 

1 d lavyadan gelmiştir. 
mamı;;. ar ır. görmiyeceksin. On dokuzuna yeni 

I Buradan Suriye yolile Fran -
ki Alman tayyaresi de lngilte· basmış bir delikanlıya göre de 

saya giderek Almanlarla çarpı • 
renin ~imal sahilleri üzerinde uç- çoit iri ve at gibi kuvvetli ve a· 

şan vatandaşlarına iltihak etmek 
mu~. derhal tayyare dari toplan dalelisin. 

arzusundadır. faaliyete geçtiği gibi 1 ngiliz tay· Eşyanı baş kasaraya naklet. 
yareleri de havalanarak Almanları Şimdiden sonra kürekçisin. Terfi 

kovalaınışlardır. Hiçbir bom:a Ta YY ar e posta ctttin. anlaşıldı mı ? 
atılmamı~tır. Çocuğun kabulünü bekleme -

seferleri meden kaptan ölüyü dikmek işini 
Şehit tayyareciler in 
mezarlarını ziyaret 

Ankara, 30 (A.A.) - Türkku
şunun Gedikli yu\'asına mensup 
100 gedikli, ba-;-larında muallim
leri olduğu halde bugün ~aat n.:m 
da şehitliğ:: r,,' 'erek şehit dü,.mü~ 
tayyareci arkadJ~larınm mezarla. 
rım ziyaret eylemişler \·e çelenk 
koymu~lardır. 

.... - -
İzciler Ank~radan 

ayrıldık.r 
Ank:ıra, 31 - Cumhuriyet bay 

ramı münasebetile vilayetler'. 

den gelmiş olan izciler dün ak
şam yerlerine dönmüşlerdir. 

--·--
İ skenderunda bir 
yelkenli battı 

bkenderun. 30 (.\.A.) - ~ ehri
mizdc!'l Mersine gôtürmek üzere ·1 
bin teneke gaz ve benzin yüklü bu 
lunan büyük bir yelkenlide dün 
ani bir infilak olmuş ve yangın 

çıkmı~tır. Yangın birkaç saat sür· 
müş \'C yelkenli batmıştff. Yel· 

Mevsim dolayıaile yarın 
tatil ediliyor 

İstanbul - Bertin hava seferleri· 
ne yarın ba)anacaktır. 

Berlinden ilk yolcu tayyare::.i 
yarın :;aat ·1.45 de Ye::ilköye gele. 
c2k ve per,.embe günü sabah saat 
S, 15 de buradan ı\lmanyaya hare· 
ket edecektir. 

Devlet ha\'ayolları idare:-;i, mem 
'.e'.,et dahi!indcki yolcu seferlerini 
yarından itibaren kı~ dola}Tilt· 
tatil etmeğ? karar Yermi~tir. 

Bu ::ab:ıi:' Yeşilköyden İzmir 
Adana ,.c J\nkaraya 939 yılının 

son yolcu !ayyareleri gitmi~tir. 
Gelecek ilkhahard;ı sefer !ere ye· 

nicicn ba~lanaC1ktır. 
Devlet Ilavayolları 939 yılı se· 

ferleri tamamile arıza,;ız. hiçbir 
mecburi iniş bile yapmadan ~eç· 
miş ,.c 938 yılına nisbetle randı· 

manda ehemmiyetli bir fazlalık gö 
rülmüştür. 

kenlide bulunan iki erkek çocuk 
da kurtarılamıyarak yanmıştır. 

henüz bitirmiş olan gemiciye dön

müştü. 

- Yuhansen ! Seyrüsefer bili
yor musun? 

- Bilmiyorum efendim. 
- Zararı yok. Seni ikinci kap. 

tan yapıyorum. Eşyanı kıçtaki 

ikinci kaptanın yerine taşı. 

- Peki efendim. 

Bu arada sabık kamarot yerin. 
den k ımıldanmamı11tı .. 

- Ne bekliyorsun ? 
_ Kürekçi olarak yazılmad:m, 

kamarot olarak yazıldım efendim. 
Kürek çekmek işime gelmez. 

- Topla eşyanı ve baş tarafa 

git. 
Bu sefer Kurd Larsenin emri 

mües~ir bir kat'iyetle çınlam ıştı. 

Çocuk yüzünü bir parça daha astı 

fakat bu emre itaat etmedi. 
Birdenbire, Kurd Larsenin o 

müthi§ kuvveti tekrar harekete 
gelmişti. Her şey hiç umulmıyan 
bir anilikle ve iki saniye içinde 
olup bit ti. O, bir hamlede iki rr.et
re ileri ınçramış ve çoeu~un mi
desine dehııetli bir yumruk vur-
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muştu. O anda o yumruk sanki ba 
na vurulımı§ gibi midemde şiddet. 
1ı bır acı duymuştum. Bunu, o sı
ralarda asabımın ne kadar hassas 
olduğunu ve böyle manzaralara 
ne kadar yabancı olduğumu gös
termek için kaydediyorum. Sek
sen kilodan fazla olan kamarot 
ikiye bükülmüş, vücudu, bir değ. 
neğe sarılan ıslak bir paçavra gi 
bı Kurd Larsenin yumruğuna ta
kılıp kalmıştı. Sonra ayağı yerden 
kesilmiş ve havada kısa bir yarım 
daire çizerek yüzüstü, ölünün 
yanına kapanmış, orada acı ile 
kıvranmağa başlamıştı. 

- Ey? Sen kararını Yerdin 
mi? 

Kurd Larsen bu suali bana sor
muştu. 

Üzerimize doğru gelmekte o
lan yelkenliye sık sık bakmıştım. 
Artık o kadar yaklaşmıştı ki ara7 
mızda ancak ikiyüz yardalık bir 
mesafe kalmıştı. Biçimli ufak bir 
gemi idi. Yelkcnlerinden birinde 
kocaman bir rakam vardı. 

- Bu ne gemisi? diye sordum. 
Kurd Lars!'n ciddiyetle cevap 

verdi: 
- Klavuz gemisi Adı "Leydi 

Mayn... Kılavuzlarını bıraknıı!' 

San Fransiskoya dönüyor. Bu rüz 
garla beş altı saat sonra oradadır. 

- Öyleyse lütfen işaret eder
misiniz beni karaya çıkartsınlar? 

- Maalesef işaret kitabım de
nize düştü. 

Bu, avcıları güldürmüştü, 
Bir lahza, dimdik onun gözleri. 

ne bakarak kendimle mücadele 
ettim. Kamarota bir dakika evvc· 
ne yaptığını görmÜ§lÜm. Eminirr 
ki bu adam ayni muamele.}i ba· 
na da yapmaktan çekinmiyecekli. 

O anda hayatımın en cesur4ne ha
reketini yaptım: ~minin borda
sına koşarak yanımızdan geı:en 

yelkenliye elimi sallamağa ve 
olanca kuvvetimle bağırmağa baş 
ladım: 

- Hey Leydi Mayn ! !!leni ka
raya çıkarın! 

Beni karaya çıkarırsanız bin 
dolar var! 

(De\·amı , ·ar ) 

Otobüs f ram va va 
çarptı 

Şoför Hasanın idaresinc. .... .i 
3140 numaralı Edirnekapr - Ci· 
hangir otobüsü dü~ akııam saat 
18,45 de Çarşıkapıdan Beyazıda 

dogru giden 66 nuı:narah Topkn
p! • Sirkeci tram,·ayile çarpıs -
mış ve sonra da yayakaldırmıınn 
çıkarak bir saatçi dükkanının 

vitrinlerini parçalayıp içeriye ka

dar girmiştir. 
Tram\'ay yolcularından Fatihte 

n:uran Cemil oğlu İbrahim, Ka
rnmürsel fabrikasında çalısan Fe
ridun, Süleymaniyedc oturan Sc. 
niha ve vatman Hasan muhtelif 
yerlerinden yaralanmışlardır. Şo

för yakalanmıştır. 

--0-

K - --:aya uğrıyan 
lokomotif 

Dün sabah Sirkeci istasyonun
da tren ser\".islerini alt üst ettiği· 
ni haber verdiğimiz lokomotif ka 
zaı11 hakkında tahkikata de\'am 
<"'lilmektedir. Kazaya uğnyan lo
komotif ancak akşama doğru ye. 
rindcn kaldırılabilmiştir. 

Ank•\ra resim seTgİai 
bn-· ~, ar.,lıycr 

Ankara, 31 - Birio.ci devl~: 

resim ve h eykel sergisi bur,ii. 
saat 17 de Maarif Ve:dli Hasa~ 

Ali Yücel tarafından bir nut uk\<: 

açılacaktır. 



.... ., 

lngiltere k·arar verdi so '~ DAKi YA 
l.ondra, :n (A.A.) - lfa,·a ne 

ıarcti bildiriyor: 
lııgiliz haya kuvvetlerine meıı. 

sup tayr.ırelcr, pazarte::ıi günü 
,imali Almanyanın ham meydan 
hırı üzerinde kc~il uçu~ları yap· 
mışlardır. I lavanın fena olma-ına 
'c karışıJa,.,Lıkları müşkülata rağ· 
men ta) ;·arcler kıymetli ma!Umal 
elde ctmcl.!e ve birçok fotoğralar 
.;•kmcğe muvaffak ulmu~lardır. 
Gece yarı:ıına kadar ya1nı1. bir tay 

\ are ü süne dönmemiştir. 

Inıılteren in mukabelesı 
ya: ı .ı da ..• 
.ı.oncır,ı. ..ıu tA.A.J - Huytcı 

.tJ.ınsuıın t•'raıı. aclaki hava kuV\ et 
lcti nczdinde;ü muhabıri yazı) or: 

"İngiliz tayyarelerinin, Alman 
t:l) yare!erinin her tdarruzuna kar 

:-ı ~ ıkıcı bir ~iddetle mukabele el· 
mc .. i iç111 tedbirler alı 1mı~tır. Hu 
şıdtlet \iman cnerıı-.inin zayırlı 

yarağı her noktada iki mb i arta· 

caktı;·. lnsiliz tanareleri \lnu.ı· 
;:ıda hedef olarak kıtaat tahşida· 
tını. deniz iıslerini. mühimmat 
fabrikalarını <::e~ecckler, fakat 
harekcllcri biz.zat Almanların hat· 
tı hareketine bağlı olacaktır. Feci 
mukabcleyı davet edıp etmemek 
\lmarılarm elindedı r. 

Asıl olan yıldırım :-ıüratile hare· 
ket edeccğımizdir. Dü-;;man şu \'C

) a bu i~tikamettc o derece takıl mı~ 

cıl.ıc.aktır kı, bız doğrudan d.>ğru· 
ra Alman; ada darbeyi indirebile· 
ceğiz. Bu suretle indirilecek dar· 
belerin ıhtimamlı bir surette he--ap 
\ e muvaffakiycbizlik ihtimali en 
az olacak ~ekilde hazırlanma"! i· 
cnp roeceği Hş.kardır. 

Bugünden tezi ) ok darbeyi in· 
clirm~~e müheyya olan pilot \"e 
la) yarecilcr. h~l\ a kuvvetlerimizi rı 
mümtaz bir zl.ımre-.,ini te~kil et· 
mcktcc.lir. Kendı\erine emir \ı:.:rildi 
~i z~ıman, bunlardan hiçbirinirı 
fayda:;ız bir <::urette !eda edilme. 
mesi lazımdır. Bu emir ne zaman 
'erilecek? Bunun geçen hafta icap 
ettiğinden daha çabuk olma:.ı için 

italya, Yunanistan
la rlosHuk misakı 

. uızaıa yacak 
( Baş tara. ı 1 incide) 

ara~ında pn]{ yakında bir do -tıuk 
\'C adcmı tecavüz muahecie,.,inin 
imıalaııacağr hak:mıcia Bcrlın~c 

ı;a) kılar dl'vcraıı etmektedir. Bu 
aşyialara göre, bu llU~u..,ta ilk tc· 
;:.chhiJ,ü ha \a ~apmı o.:ıır. 

RomadaKı A tman e,çısı 
Horna. 30 ( ~. \.) - ı\lman d. 

~·i i \on ~ Iakcıızcn, 1 tal yanın ı\ \'· 
rupa harbı karşı ındaki 'aziyeti 
hakkıııda hükfımetine smih izahat 
\ermek üzere Bcrline hareket et· 
miştir. 

Homa ~O .\iman elçi"Si Barcın 
von l\Iakenzen bugün Berline da· 
\et edilmi:-; \e derhal Rom:dan 
hareket etmiştir. 

hı!;bir o::elx·b yoktur. IJin ada geı;cn 
haftalar zarfındaki raalırebizli· 

~in sı·lx·bi bu mü:füıazalar naz:ıı ı 

it ibı.ıra alınınca nnla-;;rlahil iı. 
Dli~man hatları iiı~erindcki kc· 

~ıf uçu~larrna dc,·anı etmek n~ fa· 
kal arzu di\L'n malum:ıt el.le di· 
lince html:mı nihayl't \ crm~~ i 
cap eder. 

\iman hrna k11nctlerini ktıçiil. 

tl't'cl" ddtiliz. Fakat lngıliz ha,•a 
km \Ctleri. hyya~c in ,'.l"llımır.~h\i 
tempora _göre. ~lm:mlnrın faal H' 

ihtivat ku' \ r.tkriııı "ti?·atıe ileri • 1 
.ı;t•çrncktcdir... 1 

Hit.er müt!re :ldi t 
L.ondra, 30 ( /1. . A.) - York· 1 

. n) t poRt gazot •ııir::n n::.keri mu
habiri Almnnyırnın trrnrruz mesc•. 

!<>sindeki hattı lrnreke>lindc ueği -
sikllk olduğıı. u ı.nher v<>riyor \'C 

diye>r ki· 

" Alman şefleri böyle bir taar. 

ru:r.a (araft·ırdırlnr, fakat Hitler 
I 

lercddUd r.tmcktf'diı Hattı hare-

kellt'ki df'ğişikl:k, ~:.ırı PSiz deniz 

ve havada bir iıilcıınıu v~ ordu 

kısmı klilliEn •ı A lmnn:ı 'l~: müda· 

f:uı. gibi tnli bir rol \·erilmesini 

d~rpiı;: e<.lı •n Güring • Rıwdı>r plı1-
nı ~·UzUndendir. 

Alman gcneralf Pri bu haltı 

hareketin A lmonyanın an 'u.ncvi 
kUVVCtİlll ((•mı:; i l Cdf'n Ol UUllUn 

ıırt•stijiıw chcnın'i) ı:•.Jı aurct le za 
rar V<' rccr.ı.:i kaııantind~dirlPı. Bıı 
na binaen gen('rnlirr bu planı 

pr otesto ı•tmişlcrdi ve mm·afrak 

da olmuş ~örUn Ü) orlanlı. 

Faka t Göring, Anwriknda aın -

bıırgo kalktığı tnkdi rdc ınütt' • 

fiklcrin hava kuvv<'tiıı in ıı rtac:ı. -
ğını ve hu sıırctlc ha,•alarda t.ir 
Alman taarruzunun muvaffakı _ 

yeti ihtimnliıtiıı nvdnrnğını lıil -
dlrmiştlr. 

A lmaıılur hiç şUphc·~ iz Göri ııgin j 
ıın::ıihrıtiui dinlı ııwg-o mr>rl<•d C'Pk 

lerdiı·: müttefikler ı;ok kun·nt -

lenm"den hnvarlrı t:ıarrıız f"lm k 
ve ~m·yollı'r Rirliğiniıı .\ lmnnyn

ıun yardımına koşnuıRı için ısnı r 
C') leınek.,. 

Yüksek Sovyel 

Şurası 
(Sa, taraiı 1 İncide) 

ı\ lman do,tlu~uııdruı hah ·~·kn·ğı· ı 
rn lı.ırhııı ıne~uliyı•tini f rn~iltcrc H' 

Fransayn tahmi l ı•yliyecrgi. fakat 
bitaraflık ... ıya .... e t inc df'\tllll c.lilt> 
:" ğiııı s< ıyli~erc•ği t:ıhnıiıı rdilı· 

yor. Fakııı bitaraflık l i t ~ ol Flint 
hadi:iıl',.,indc uldugıı gıbi ,\ Jm:mya 
lehindl' olrıeakt ı r. 

Almanlar karar ' arı 
bekliyorlar 

ı\msterciam, :~ l ( \. \.) \l 
man ın:.ıkanuıtı. 21.i ilkte~rindc .. \!. 
manyaya ilhak rdi'.t•ıı Polonya a 
razi:-;inin tahdidi \C ı\lm:ın kıta· 

tarının ı~ ·ali altında hulunaıı J>o· 
loııya t'yalctkriııın mii-..tııkbcl ..:ta· 

tü iı lıakkıncla rı•,.ınt bir le'>lı.C. 
çıkmanu~tır 't' ·1:11ldı~ına '!rirc. 
mızi ,cflt>ri. hu hıı!'mıt:ı kati hir 
karar almadan huırnn i\ l o-,ko\'<Hia 
toplanmakla ulan 'l' Bcrlin-le 
bi.iyük ehemmiyetı lıaız uldullu "o~ 
!enen ylik--ck Sm yel m"cli inin 

İngiliz balıkçı gemileri 
nasll batırıldı? 

Londra, 31 tA. A.) _ "::;:ıint - Nitlan·· balıkc;ı gemisini batıran 

\lınan t ılıtdtı:ılıiriııiıı Jcıımantlnnı geminin kaptanını kurt:ırdıktan 

soıırn: 

Rız, sh:i ddbl, Çt>mb ı laynı anyoruz ... derni!jtir. 
,":ıinl .Nııfaıı'ııı 1.j kış'd n ibaret olun miircltC'batı bir lnlılisiyl' 

ı;:ı.ndnlın:ı hinml!it i. Tah telhnlıirin kuman lanı !'ll sözleri ilfl\'e c•tmiıı. 

tir: 
Jfüim lııglliz b.ılıkçı ~ı milerinin mürtltebatı ile hic;biı kav

g-r.ınız yoktur. Fakat /\ lmanv.1, Çemberla) nın baRlndığı lıal'b\! soııu

ııa kııdar dC\'am l'dıcc•ktlı ... 

l{umaıır\an bund:ııı ı;onra ı?eıni mü ret telıatınııı sandalda yiyc

n•l\ll'ı i olup olmnclıgını soıımış ':ı• onhı·n biı· kııtıı lıiHküi vermiştir. 

c:rnıi mlİIP!ll'halınııı >'nııclıılı'ıı ynklı~l tt!PF;i _ı:iin•ıı "L~·rıx"' bıı. 

:ık1;t ~cmisi Sfınctal:ı ynkla'-'·unk tayfala11 kurtaımısltr. O csnnda 

t;;.hlclhahir bir dnha giınıııcliiğıl ı<;in ··ı.ynx" lt>kiz1e imclad i~arctlc.>· 

ı i \'crrnis \ r hunu göı C'tı tnhtelb l ıir g<•mi) i lıombnı clıman ctmic;lir. 
"Lynx'' in mlirC'tlebı.tıııdaıı ıkl ki ·i ~ ,ır, lanmı lıl'. Alman lnhriycli· 

)pıi "L) rıx" in bor<hsına r ati ı:·ıcı mauu IC'r ko\ nı ok gemi~ i bntır

ıııışl:udır. Bundan sonra Hull limamna bağlı "Lady Hoc;art lı" is. 

mind ... ki lıttlıkı ı gemisi fat ıa mahal'inC' g-Plmirlil'. G"miııiıı gel IF~i

ni gören tahtelb ıhiı onu .ığlC'bl ihtimal biı toqıito z ınncd~rck ıil•r· 

l '11 hntmı!I \'P ~ozden kavbolmu~tur. 

"Lad~· Hogarl h'' <lığ er ikı b ılıb;ı g"mbinirı mli r t lcbıı t:nı 1 or

d:ı!lın ı n 1 aıak l':lkot;,·adn \·ua ·a r:ıkarmıştır. 

Almanya Yugos lavyadan un a'acak 
ı;t lgraJ, :ıı t A .• \.) - Yugoshn-yanın Alınan yaya vC'rmek iiıc. 

n• ı 1.111 lıhiidn giı bt igı iki lıin hı" ) üz va~on unıı ıı fia tı ih-.criııde gü

rü rıw'erıl • lıulıııınıalt lizc·ı c lıir· ,\ lnvın lınyetiııin J3elgrntla gclmN;i 

rırkl~nm<'k ı cdir. 

Brr Fin vapuru baHı 
T.ondrn. :11 (ı\. A.) - Hclsınki limanına b:ığiı ''Yuno" vaınını, 

<liin ~ımal I> •nizınılP hır iııfıHk ;.. tiziinden batmıştır. 

"l kışıdc-n ir ıı-rt ol 111 ' ıpur mürcl lcbntındnn hin;oğu ve 5 ka. 

ılın dı nizC Ull l'lİİ '<'r, 20 dakika kaılnr SU\'Ull lİRlÜndC kaldıktan 

~onro ··r.ıimosa" iııimii J\:orv"<: vapuru tarafından kurtaıılmrslardır. 

"Yııııo" lrnımzccld~riııden l!ı u dün ak~am lngi:tcn• sahiline çı

kııı·ılmı~trr. 

An1er ~kada hazine tor oıarı İ
1

1r acı 
... Vıuı;unton, 31 ( A.A ) - Mul' ~'.:! nnz:rı r~orı;entlımı yr rın 250 

milyc'.ı dolarlı!; hn~inc bonoın i:. nç edileceğini bil ~irmir,tir. Yüzde 
l hiz ~ctirrr.ck oh n hu bonol:u-ın vad!?sİ 1 Temmu:1: l!'J 13 <le gele
c~ktir .. 

Bu bonol:w bunclan eYvcfüi 250 milyon do!:ırlık boı·cun itfasına 
lt:h:ıiıı Cl1İl<?c<'htİı·. 

A !man ve Fransız is'i ıkam'arı 
se y r edılebil iyor 

Brül<sel 3 1 (A.A.) - Bale ile Fra nkfort arasında mu ntazam ,i
mcndifcr münalml f\tı tcııis cdilır.i~lir . 

Bazı ycl'lt'rcle treni .-, l\fajino hattı ile Zigfrid hattı araaındnn 
creçmc!i h.~ ve yolcnlnr Frnnıı:ı: ve Alman ist ihk 'bıh,•ını rahııt rah"'t 
scy , ·ct ınekteıli rl t'l·. 

3elçika üzerinde meç ·ıul bir ta ıyara 
Bı-ii! sel, 31 ( A.ı\ .) - ı'.1 illlycti meçhul bir tayynrc, alın öğl eden 

s:.:nı-a çek yiil<;ck!er.len N:umır üzc,·inde uçmu ştu r. T ayyare dafit 
l?phr, tnyyın eye ate~ ılf,?ar:-k on u Belçika arazisini terke icbar et
ıniş ler.:li ı· . 

A ,, er i k ad a !< i Alman feşkllatı 
N 2vyork, 3 l ( A.A.) - Asl;;eri mı\kamatın talebi ü:ıcı-ine Ame· 

rikndi\kİ AJınnn t cıı•c il\t nın faaliyeti hakkında tahkikat açılmış tır. 
Müddeiu mumi, le~k;l at reisiı Fr:-i tz Khun'un m uavini H ieli 23 

<lilk ikn İıı licvaıJ ct nıi~tir. Cidel i suçlar görülmüş olc'. uğundan ya· 
lu nda tal,ibııt11 b1111 lanncnktır. 

Estonyadaki Rusların talepleri 
Tallin, 31 (A.A.) - Rus dcalliye:lne mensup 93.CGO kişi , ken

di ler ine hil.ı ve muhtariyeti l•aiz kültür mü~ss~sebrir:.: sa:ıip c lmak 
t"'lep leı·inde bulunml:~ lnrdır. 

i ~al va oaki tren l<azasında ölenler 
Salahi)ettar mahalılde Berlin· 

de Ilitlerin ri) asetinde mühim 
bir konferans aktedileccği ve bu 
içtim.1a \Im·ın)anııı Ankara elçi· 
si Von Papcnle Homa \C !\Jo-.koYa 
elçilerinin i~tirak edecekleri "Öyle· 
ni} or. ı ~-i ·:· ' ~'erindeki rı<-tic~leri b::-~,-

.. ~,:1 ...... .: .. !lf. 

floın.t , 3 1 (A./\.) - Biri Venedikten, diğeri R omadan gelen 
ı ki tı-c;1 <'\rasında Mili'noda \'U

1rna gelmiş olan rr.üsad?m~ ne: ice in
de 2J kiş.nin telef o l c!u[ıu, 2 1 kisinin ağrr ve b',.çok yolc unun da ha· 
fif surette J'aı-nlandığı t :uıı·İh ~dilrr.ektcc!ir . 

ile Saban, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazamar 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Romen diplomatı nın beyanatı 
( Bnş l8ra~ı 1 İncide) 

Yeni Hulg:ır ka')İne mırı de 
Balkanl:.ırda :;ıı l hun \C dostluğun 
:ien1mı için çalısacağımı ~iiphe et· 
miyo:-uz. Bu kabine, Halktınla:-da 
miı ... ait surette ka"ı;;ılanını~tır. !:'ım 
dı l ık Balkanlarda hiç'Jir harp a'a· 
meli görulmüyor, bilftki sulhun 
de,am edeceğini gıi teren hir !iU· 

kunct hüküm ~ürmekteclir. 

~orvadıın f!eçcrhn R~ıf !{ari ! ~.,ı 

çok ~akin biı halde buldum. 
Bu kı~ı harı ·~ geçireceğimizi 

umuyoruz. Daha ileride ne olaca· 
i!ını şimdiden kc::ıtirm?k imkan~ız 
dır: kanaatindeyim ... 

.!\!. Condura ki. l talramn Sor. 
ya elçi inin dün yeni Bulgar hü 
kumet rcı-.ile mülakatta bulundu· j 
fonu teyit etmis. fakat bu hu uc;· ı 
ta fazla malCımatı mevcut olma
dıl!ım ı:(i\•lem• t; r 

Müthiş 
(Baş taraf( 1 incide) 

Eeykozla Paşabahço arasrnda 

:)el kumpanyasının rıhtımlarına 

kazık çakmakta olan iki mavna 
delinerek batmıştır. 

Silivri limanınJan gl1 l!'n malfı. 

mata göre, Bağlaraltı denilen 

mevkide bağlı duran Mustafaııın 

üc; tonluk ve Kasımpaşada Sipahı 

Fırın sokağında 1 4 numarada o

turan ,\hmedin 4 tonluk Deı·vi~ 

isimli yelkenli kayıkları batmış -

trr. 
7.onguldak linmııın<la ı;;id<letli 

bir batı karaycl fırtınası eı;mPk· 

tc>dir. Limanda tahmil tahliye 

durmuştur. Karndenizin Enez li. 
mnnında Yunıın vn purlıı.rına hay

v~m yilkkmek üzere İll"A. cdilmiı;; 

olan ahı;ap zal demirlerini koııar

mış VC' sahile düı;crrk parçalıın

rnı:"tır. 

Err.kk liman reiı:ı 1 iğindcn ge\E'n 
bir telgrafa görP. limana gelme. 

si beklenen kutlu Yapurundan 

lıiçbiı· haber alınamamıştır. 

En·elki ak!'jam Bandırmadan 

gelr>n Tıak vapuru da • Inı marn

cla \iİddetli fırtınaya yıı kalanmış. 

telaşa düıı!'n yolculaı a cıı.n kur · 

taraııl:tr dağ-ıtılnmıt ır. 

Dlin hmittrn limnııımızı.ı saat 
l 6.20 de gelecek olan Uğuı· vn · 
puru yolda m illhiş bir fıı·tınnya 

yakalanmış , ve iki saat teahhur. 
lıı gelebilmiştir. Dlin akşam sa

at 17.25 de Haydurpa~adnıı Köp

rüye kalkan Kalamı§ vapuru da 

Ahırkapı açı klarınıla ~iddctli dal· 

galarln karşılaşmı~ ve orta kat 

salonunun sol lar:ıfındnki camla -

rından Lid kmlmıştır. Camın ya. 

nında oturan Vahid ve Lamia 

isminde bir karı koca lıafifçp ya

rnlannufllıtrdır. Bu sırada salon -
dak i halk korku ve telaşa di.iş • 
mi.iş ve hafffçe muhtelif yer\crin. 

de.n yaralananlar olmu!}tu r., Va • 

fırtırt 
pur güçlükle ı.iJnanıı. 
tir. 

Adalarda 

gec;irmiştir. 
3
jt 

Burgu ada:-Il13 

simli \·e Hasan kaptaııl 
dil il deki r.:r mot;)r 

Senjorj mektebinin 
ccnaze.;ini a'.mı~ \e d 

8 'e rnhi bevle beraber 
hareket e.tmistir. I'8~ 

. b·rdt 
;ıldıktan !'oOnra ı . d 
bozulmu..-: Ye tekne) 1 

rükleme~~ ba.:;lanu;;~ı(· ... • 1 
ken açmak için çaM[ll 
~ftrlar, yelkeni p.ırÇ 
Bunun üzerine m ıt<ir 
gularla sürüklenıni~ \:; 
mento fabrikası önf1ll 

dü'jmü-ştür. 

Fabrika işçilcriııdell 
lfıhaddin \'C Ilü<:eyiıı dt 
rek bm·crın bir halde 

.. "> • b 
hip ve rclhibe!erı fa 
rerek teda\·i altırın ıı'z:rl 
naze otomobille 1~·d1 

rülmü~tür. 

a\ 
.:\l·ırmarada fırtıl1 _, 

Kade~ \'apuıu c!o t ...s 
. ,. o'· 111rY-

ım'ilır. apur ç "' J1lı.I 
lhızcaadayı zor ttıt 

~·r;pur yolcuları ;\l!lp ... \ ~ 
calamakla olan 111, 

lcrini sih'lcmiş'crdif. 

ı\ nalıktan bt!Rıer.crı 
nur~ O'e!memi..;, IW'" · " • ~so 
lı~ı a:ıla-:ılmıı:tır. :> ıııı 
ü olan t~tanbulh1 • ıı 
;darc-inde'd 111 noı er 

1 .. t"ıc"' C"' "' Ka"a')uruna .. "' 
tak batmıştır. tçiıtdel' 
mı~tır. 

. pııt" 
Bir ltalyan va < 
l zmir, 31 - Rado g~ 

7200 tonluk bir ttııl~ e . ~ 
fırtınaya yakalanrrıı;-

Almanya - Letonya Amerika~ 
muahedesinin bitaraflık kS 

esasları 
R iga, 31 ( A .A.) - Dün imza

lanan Alman • L etonya muah ede· 
sinde bilhassa şu hükümler naza

rı dikkati celbetm cktedir: 
Memleketten daimi olara k ay

rılmak arzusunu izhar e-den h er 
Alman 1939 kanunuevvelinin 15· 
inden itibaren Letonya tabiiyeti
ni kaybedecek tir. Letonya hü

kümeti. Almanların hicretine mü
teallik işlerin tanzimi için bir bü
ro tesis etmiştir. Almanya da ay
n i teşkilatı vücuda ge tirmiştir. 

Letonya teşk il atı tasdiknamelerin 
Berlinde yapılacak teatisinden 
sonra resmi bir mahiyet alacaksa 
da çalışmağa daha şimdiden baş-

hyacaktır. 

Letonya adliye 
matbuata yaptığr 

miştir ki : 

na.zrn Apsits 
beyanatta de. 

''-Almanların bir memleketten 
anavatana hicreti tarihte görül • 
mcmi~ bir şeydir. Almanlar L e· 
tonya::lan kafi olarak ayrılıyor -
lar. Bu tarihi bir andır. Çünkü 
bundan 700 sene evvel bunların 
ecdadı için açılmış olan kapx ka. 
panıyor ve kendilerine a ksi isti

kamette diğer bir kapı açılıyor . 
A lman lardan kendilerine karşı 

hiçbir k in beslemeden ayrılıyo

ruz. Eski vatandaşlarımıza yeni 

hayat şartlarında iyi günler t e-
menni ederiz . ., 

Orta siklet dünya boks 
ıııampiyonluğu 

Den ver (Color ado) 31, ( A . A.) 

Orta sıkll't dUnyn ~ampiyonluğu 

ic;in yapılan bir milııabakada şam 

pi :-·on Henry Annııtrong. 4 üncü 

ravndda teknik nakavtla Bobby 

P o<'ho'yu ma~lfıb et m!Rtir. 

Bugün mebu••ıı 
sinde müzakere 

\ J~·.",.d 
\ a~rngtun, ~ .l Y ~ııııı•· . 

ınaın • • \lllc rı c:.ı n f\ rt D 
· 1 ııdıl 

) t0 Ll, koıı~ı e aıa~ 
,·ata bırer mt!i•tuP 
·::,11ruıı aıa konan ~' 

de ceı 
Kaldırııma::.ı lehıll 

lanacak olan a) aıı v~"' 
meclisleri aza,.ııllll te1't 
na sıddetle mtılıalcfe 

" oıldırmı~ti;-. 

Bu ııususı.akı de 
.neuu,,aıı mec!1='111 r 

1,1 Ll ' 
ı.>a..,ıauaca"ı nıaıuJll t 

• "' ı)e' 
.-.ıı ... agotla oLan ccıl1 kıt 
~ ı:ı il 

nnde kongre aıa-.I! 9ııı 
Koııdeıerek buuıarı cııt 

. 'ie 
ılga,,ı lehınde re) 01ıı.1~ barg 0ı vct etmi~ ye aın . ıı 

1 1 b l( •ı 
.ıarbe doğru atı aı ıli' 

. . h . 1 iuiruoı.1 yetını aız o < ,., 
miştir. 

( \ t-.J ,ı 
Vaşington, 31 1 ~ 111ev 

ka federal mebtıo;a ıı1 
.. ·onıl· 

müzakere komı~) uıst 

l.d · F~- h'ı'n pro 11ıı1 ı erı, ısc " 
men, ambargonll~(OjJ 
hakkındaki kanun ıııt 

. voJ!I ~' 
telit komısyona ; . 

·._ur· 
:ureti kabul etını, 

. - iııdt· . 
Mebusan ıneclı~ . iiJef1 

ıesı .... 
le bitaraflık mese dtıJtı.r'". 

çM!r ·tı zakereler s:'llı ,·e t9ôı 
11urı 

yapılacak, kanu ~er' 

persembe '!ünü rn ~ıd 
> • al ve 

ve kuv\'etle ihtırn· . ~ 
ecli:oı 

re mebusan rn d~ 

kaldmlma<::ı t:akk111 
111 

1 

.... ~·!<~ 
Pcr..;embe gunu . ,·e .. .. h t ~··ma gunu saba 



o -11-
ııa>'ıxı kadar eınin görQnüyordu ki 
~~ ~yYar da emişelerinin 
illi~ ku hissettiler ve tekrar Ü-

' S VVetlendi. S anlattıklarınız rivayetlere 
ili: tab· çıkanınu, neticeler değil 
'lı it liaYin? 
~ u 111alı1ınatı on be~ günlük 
~ b~ llctices.inde elde et tim ve 
l~ ta çaldığım bazı evrakı 
~nn içinde buraya kadar 

' tehlikesini de &öze al-

~~\'Q! Böyle bir taarruz vu't elde hna dair ben de malQ.. 
~el 1. ctıni§tim. Fakat elimde 
ltıı ~ ıl oiınadığr için şeflerim ge 
~ Ülnata kıymet vermemiş· 
'ıqi Porunuzu öbürgün öğleye 

sterun. Kabil ·, '~alca mı. 
..... ~ t.. 

11ııa..-:vet, öbürgün ~e o.zeri ha· 
,~olsun. Geceler §imdi u-

~ gelıni~en sorayım: Al
'i ?an buraya gelmek üzere 
, ~ Yalan uydurdunuz? 
~ ~ 'il da aYn bir bik!ye kolo. 

'Urada ifa edilecek bir va
'ar. 

~ rülOmsiyerek 90rdu: 
~ ~ann me verdikleri 
~ hUsna ifanız icin size yar 
, ~kunabilir mi Hayın? 
~ halde tavsiyelerinize ih.. 
~ olacak, çünkü mesele ma-
>J,,_~atayıııı
~~~gazla yaptık
~ı~~ara Fransızların muka 
~ sürate şaşıyorlar. 
~~·da eylOl taarruzun· 
~. ı;- lllaske imalile ulraşryor. 
~ ~t bunıan işe yarar bir şe
~~ edebilmek için lAboratu· 

İıti~esraruu ~ 
~ lar. Bu sun muavinimle be-

~ aı~ etınek vazifesini üıeri-
"tli2h-._ 
, "t~ Gayyar: 
~ .abıt artık Almanyaya döne.. 

1 ~:· dedi. Ellerin~ boş ve 
~arak eönünce sizden ~p 

liaY?n eri muhakkak gibidir. 
' b_ cevap verdi: 

\ h.."'?'eket venin ben bu şekil-
~~ ~~OlAt ihtimalini ewel· 
~ilnınü,tüın. Smitin yerine 
'it, sonra başkaları gelecek· 

~ llıQ • .. •. _ 
' dahaıe etti: 
~t ~Ctlc etnıeyin. Belki ben bir 

'~ Utuın. 
~: ?ld biraz düşündükten son.. 

"' l? ~ \>et, dedi. Bu mllşkillü hal· 
~ lkıüınkün olabilecek. Bakın 
~ lltQır? 
~lı1vartanımzda kimya
~ !><Jtün zehirli gazlan 
~:ıılı lcaediYorlar. Bunlardan biri 
~ buı edilmi~en daha iyi
~~Uca bırakılıyorr. Hayın, 
~~ g lınirlerinize terkedilmiı "(, ,aıın formülünü götflrürsü.. 
~ le kalmaz. 
~~t s~ IQorosülfür dö karbon 
;a:: a.~!ür diklore işimizi göre
~~ ~l!ann formüllerini ıötü
;:~ ltefleriniz sevinçten boy-
~ !arııacaklardır. 

~· ~bu fikri sevinçle kabul 
bııJ~ Yttz~ı Gayyar ttiraz-

'Ço u: . 
~ t tehlikeli bir pl~ but Al
tıı..: azıı ıazıann kullamlmadı
~ Mi aflnca Hayın onlar naza· 
~' lt l>heli olacaktır. 
~~ Ullatıırız, ni~in kullanmı· 
'ıt 

t . ..' l< Ullanır mıyız? 
;:ı ~~antnz. Gayyar dostum, 
tı.. ~ ~ plruuar mı tertip edi
rı Ctı>fy0rsunuz. Bu fena gazlar. 
~~ ~ tonlarca kullamnz. 
;;;-. ~~Stye fenalığı dokun
~~tturıuz Hayrrun ise Al· 
q ~· ntıfUZUnu arttırır: Belki· 
~bir ıne 6ebeb olur. Unutmaym 

ı ~ )ij~S'Un faydalı olabilmesi 
~ ~ rnevkide bulunması 

~ .t>lln kararlaştı. Tatbik 

ııa~ bıraknwum. 

Naklec1ca: Fethi KARDEŞ 

- Kolonel, dedi, sizden şahsi 

bir ricam var. 
- Eğer benim elimde bir ~ysc 

kabul, değilse de tütün nüf uzunıu 
kwlanmağ1 vaadediyorwn. 

- Şmiti buraya ben sürükle
dim. :Beni beliti de fazla ha3Sas 
bwacaksınız; fakat eğer kur§una 
dizilirse benUn yüzümden olacakI
için ıstrrab çekeceğim. Biliyorsu

nuz ki-
- Bu İi benim salfilıiyetim da· 

bilinde değil. Maamafih karar ü
zerinde müessir olabileceğimden 

eminim. Smiti de Komparsm .(1) 
yanına göndeririz. 

Haym: 
- Bir ~Y daha öğrenmek ister

dim, dedi. .Fransaya ayak basar 
basmaz yakalanmanun hikmeti 
nedir? Beni acaba kim ele vereli? 

Bu suale cevap veren yüzha~I 

Gayyar oldu: 
- Friburgda yol arkadaşları. 

nızdan bir kadın sizi Alman zabit
lerile senli benli konu.)urken gör· 
müştü. 

Alsasli heyecanlandı: 
- Fransuaz Villar mı? 
- Evet. Tuhaf bir tesadüf, ben 

onu tanırım. Daha d~rusu çocuk· 
luğunu bilirim. Yeni zabit çıktı

Rım vakit hizmet ettiğim alayda 
baba.si benim yüzbaşımdı. O za
manlar on iki on üç ya,ıarmday· 

dJ. 
Hayın çok heyecanlanmı~tı. 

Pencerenin önüne gitti ve dışarısı
nı seyreder gibi yaparak muha.. 
taplanna arkasını döndü. 
• Yüzbaşı, hayretle, sordu: 

- Ne oldun dostum? 
Alsaslı mırıldandı: 

- Hiç, bir §CY yok. O kmn 
beni bir Alman sandığını düşün

dükçe. •• 
- Ne olur sanki? Başkalarının 

hakkınızda ne düşündü.ğü ile sizi 
ilk d'lla alakadar görüyorum. Elli 
bin Sen Korentenli sin Alınanlann 
en fenasI biliyor. 

- Babası nerde şimdi? 
- Virtondaki muharebelerde 

öldQ.Kızcağızı bir iki ·kelime ile ta 
ıiye etmeliyim. t~al altındaki a· 
razide bulunanlardan başka zaval· 
lmm valan akrabası kalmadı~ım 
sanıy~rum. ailesi hep şimalde ... 

(Devamı \V) 

(1) Kompars, Haymın casus oL 
dufunu tmlayan vt onun tarafın
dan kaçınlıp Fransaya gönderilen 
Alman istihbarat zabitidir. 

PLA.NŞ 'M 
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Hindlslı:ında dün)·anın en eski ınsanları arasında 
- 38 - Ya:on: L. Bıısch 

35 yılını vahşiler arasında gecırmiş bir Alman seyyahı 

insan bir kurttan sıcak denizler 

içinde 
Bu noktayı, harikulft1e bir ze

kası olduğuna art1k hiçbir şüp

hem kalmıyan bu garip Hintli bir 
tek sözle halletti: 

- Sen de:ii, insanın maymun 
ceddine ait hiçbir iz bulurun1:iığı
nı söylüyorsun! Bulunmadı! se
bebi basit: Çünkü dünya yüzün· 
de .böyle bir §ey yoktur! 

Buha • Ruti şim:ii alevl~nmiş 
ve mUthiş bir zeka p1nlhsile büş· 
bütün ateş parçalan gibi p3nl pa
rıl yanmaya baş!am1ş olan gözle· 
rinin içine şa~kın şaşkın bak1p 
duruyordum. 

Bu garip Hintli insanın tabiati 
ni anla;~ k"Udreti müthişti. Bi::im 
hiç muhakeme etmeden kabul e
diverdiğimiz şeyleri en basit mu
hakemelerle derhal manasızlığını 

ortaya döküveriyordu. Bu adamın 
bu müthi' zeka kabiliyetleri önün· 
de ancak kckeliyerek: 

- Fakat. diyebildim.. Eğer 

insanın yeryüzüne gelişi böyle ol 
mamışsa başka ne suretle olmuş
tur!? 

Buha - Ruti beni acı bir istih
karla tepeden tırnağa kadar süzü
yordu. Adeta böyle bir~. yani, 
biz beyaz insanların kendi keneli· 
mizin nereden ve nasıl geldiğimizi 
bilmeyişimizi hiç affedilmez bir 
maskaralık telakki ediyordu. 

- İnsan tek hücreli bir kurttan 
sizin derecelerini.zle 36-37 derece 
Sicak swar. sıcak denizler içinde 
teşekkül etmiştir! dedi. Zira arzın 
bu kanunu hAl~ heran, her sani· 
ye, her yerde aynen devam etmek 
tedir.! 

Galeyan içinde konuşan garip 
Hindliye hayretle sordum: 

- Srd:lk denizlerde mi? Bu 
hfilA devam mı etmekte? 

- Elbette! Ana rahminde ayni 
hadise heran ayni suretle vukua 
gelmekte değil mi? İnsanın t~
kill ettiği rahim su dolu ve 36.37 in 
san dereci hararetinde değil midir. 

- Evet.. 
- lşte iil!'an tohumu dediğimiz 

tek roaşlı ve tek hücreli kurt bu s1-
cak rahim içinde teşcl~kül eder! 
Ve arzın ilzerinde milyonlarca se· 
ne zarfında geçirdiği bütün değiş
meleri bu rahmin içinde bir sene-

etmiştir! 
de geçirerek insan halinde, trpkı 

bir yumurta gibi yu.murtianarak 
yeryüzüne çıkar! 

- - Bu çok doğru, Buha - Ruti! 
Buha - Ruti '5deta iki rötgcn 

makine.inin ade.seleri gibi boğuk 
bir ziya fı~uan gözlerini yüzüme 
dikerek: 

- Elbette doğru! Çünkü heran 
ayni kanunla. ayni h8.disc olarak 

vulma geliyor! dedi. Sonra birden· 
bire baş1ru havaya kaldırarak sor. 
du: 

- Peki dedi. Bu ne isbat eder? 
Evvela bu bozulmuş arzın üzerin· 

de milyonlarca sene zarfında vu· 
kua gelen değişmelerin bir rahim 
içinde ancak bir sene gibi kısa bir 
zamanda aynen tekerrür edebile
ceğini iSbat etmez mi? 

- Muhakkakl 
- Demek ki yeryüztinde hadise 

ler gayet ağrrdırt O derece ki bir 
rahim kesesi içinde bir senede o. 
lan hAdiseler yeryüzünde ancak 
milyonlarca senede olabiliyor! 

- Evet, Buha - Ruti! 

- Sonra ... Hindistanda birçok 
kad1nlar rahimlerinden yanm kal 
mış çocuklar doğurmuşlardır! Muh 
telif değişme devrelerinde.. Kur· 
bağaya benzer mahltlklar, yılana 
benzer mahltlklar hattA memeli 
hayvanlara benzer mahhiklar gibi 
garip mahltlklar doğuranlar olmuş 
tardır! Şüphesiz bunlar henüz de. 
ğişme devrelerinde yumurtlanmış 
çocuklardan başka bir §eY d~l
dir! Fakat Hinclistanda maymun 
doğuran niçbir kadın görülme
miştir! Ve esasen, ana rahminde 
insan tohumu seklini almadan ev
\'cl asla maymun şeklini almaz:! 
Halbuki sizin llimlerinizin iddia
sına göre çocuk doğmadan biraz 
evvel maymun şeklinde olması 

rn.zırngclmez mi? 

- Çok d<>brnı, çok doğru, Buha 
Ruti ! fakat .. 

-Ne fakah? 

- Yani, demek isterim ki.. in-
san, s1cak denizlerin içinde teşek
kül ettikten sonra mı karaya çık
m1ştır? 

(Devamı var) 

x 

a la pieee d'ouvrage Me) 

7. t: the loa.ding table 
a the piece of goods 

7. t\: der J...adetlsch 
a da.s Werkstück 

8 ŞOVAJ,EU AilADA (~a-

riyo) 

8. F: le charlot l chevalet 

8. t: the vcrtical llfting truck 

8. A: der Stapler (Hochhub-
karren) 

t TERSİM TEZG \m (lm:d 
edJlec.-ek 3eylerl çizmek 
lç!n) 

a nf,nııke' 
b gönre 
c prlzm (m 0 nr tr) 

(yuvarlak ~eyler için) 
d kal~ (~elik k:ılcm) 
e kalem 

9. F: la plaque de traçagc 
(plate - forme f. lı. dres. 
ser pour le traçago des 
pieceı a usiner) 

a le trusquln 

b l'equerre (. a 'tranche 
epaisııe ( l:querre epau_ 
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o le prlsme ( pour pıeces 
rondcıı) 

d la pointc de tmtage 
e le pointeau 

O. t: thc marking - off tahle 
(for marking off tbe 
pieccs of work to be done) 

ıı. tbe eurface gauge 

b the try - square 
(trying _ ııquare) or 
back _ square 

c the prism (for round 
pieces of work) 

d the marking tool (the 
mark scraper, thc d.rop· 
polnt) 

e the centre - point (the 
centre - punch) 

9. A: die Anre!Bplatte (R~m., 
Richtp!attr, zum An. 
zelchnen der zu bcarbei· 
tenden WcrkstUcke) 

a der Parallelreıner 
b dçr Anschlıı.!r\'Mnkel 

c das Prisma (!Ur runde 
WerkstUcke) 

<1 die ReiBnııdel 
e der Körner 

5 

ll!H~&. 
Meçhul Sevı.cili ! 
Rauf, koluma girdi ve: 1 mış bir hal:ie bıraktı. Her defa. 
- Biraz yurüyelim, dedi. İlk- sında "Gelecek sefer daha iyi se-

bahar güncıi iyidir, ioaaru genç- çer ve körükörüne ambale ol· 
leştiriyor. Hem biz yaştakiler mam, karar vermeden önce iyice 
için yürümekten daha iyi ne var- dü~üniirüm,. diye kendi kendime 
dır? Göbek koyvermemek içm yeminler derdim. 
bire bir 1 Küçük bir pansiyonda oturu-
Arkda§ımın teklifini kabul et- yordum. Penceremin tam karşı-

tim ve yürüdük Kaldmmlarda, smda kocaman bir duvar bütiin 
gölgelerimiz önümüdr ıdaı.set n anzarayı k.ıp:ıtıyordu. Sıcak 

meğe ba•,::ı:> Rauf gülilnısiyerek yaz gecelerinde bile pencereden 
bu ıölgelcri gösterdi: bakmağı içim istemiyordu. Ne 

- Dünyada bir gölgeden da- görecektim sanki? Bununla be
ha latif ne vardır? Hakikat daima raber, çalışarak gec:; vakte kadar 
çirkindir. Onun kat'i vüzuhu biz uyarıık kaldığım bir gece, sıcak

de hülya için hiç bir imkan bırak tan bunalır gibi oldum ve pen. 
maz ve yakalandığı zaman mut- ccreye yakla'itım. Arkamda lam
laka sukutu hayalimizi mucip ha yanıyordu, gölgem duvarın 

olur. üzerine sinema gibi aksetti. 
Fak..ıt gölge yakalanamaz. eli- Bu gölge bana, komşu bina-

mizi uzattığımız zaman kaçar ve larda oturanların da gölgelerini 
böylece esrarını daima muhafaza seyretmek fikrini ilham etti. 
eı:ier. Onun gayri maddi ve her- Pencereden eğildim. Bulundu • 
cai görünii§Ü arkasında biz en ğuın bina kapkaranlıktı. Fakat 
harikulade mevcudiyetler bulun bitişikte bir pencere aydınlıktı 

duğunu tahayyül edebiliriz. Göl ve çıkan ışık, karşıki duvara .si
ge olma"aydı tabiat daha az gU- yat.:lar bir müstatil şeklinde ak
zel olac. k, hülya denilen zevkten sctmişti. 

mahrum kalacaktık 1 Bekledim. Biraz sonra duvarda 
Kısa bir sükutu müteakkip de bir göl~e 1-asıl oldu, bir kac\m 

vam etti: gölgesi.. Endamının zarifliğin· 

- Bugiln gevezeliğimin tut- den boynunun inceliğinden, göğ. 
tufunu söyliyeceksin. Hakkın sünün tatlı tedevvüründen onun 
var. Belki bu, flkbahann verdiği gen~ bir kadına ait olduğu belliy
neş'eden, belki de senin gibi se- di. Pencerenin parmaklığına da· 
vilen bir arkada~la buluşmaktan yanmıı. hareketsiz duruyordu. 
ileri gf'liyor. Yalmzlığın üzerime pek ağır 

Ben gölgeleri severim vesse- çöktüğü bu yaz gecesinde, kar. 
tam t Daima da sevdim. Bir genç şımda beliren bu esrarengiz gil
liğin batırasmı asla unutamadım. zelliğin cazibesine kaptldnn ve 
Bu hatıra bana gölgeleri ebedi- hiç düşimmedcn çc,cukça bir ha
ye.n sevdirecektir. Sana anlatma rekette bulundum; parmaklarım-
mıJ mıydrm?. la bir öpücük işareti yaptıra, 

- Hayır. hareketimi duvardaki gölgem 

- Öyle mi? Anlatayım 8ylcy- anında tekrarladı. 
ee... V~ldt geçer, falrat evveli 
bir cıgara ver bakalım. 

Cıgaralan yaktık. Rauf anlat
mağa baştadı: 

- Hukuka devam ettiğim se
nelerde idi. Tam yirmi ıene olu
yor. Çok çalıpyordum. Fakat 
gençliği de in-k!r etmemiıtim. 

Maceralarım oluyordu ve fevka
lade aşklar tahayyül ediyordum. 

- Tabii bunlar hep hayalde 
kaldı? 

- Evet. Yaptığrm birkaç te· 
şebbüs beni sukutu hayale uğra- . 

Meçhul kadın da benim gölge. 
me bakıyor olmalı idi ki derhal 
geriledi ve kayboldu. Kalın bir 
perde pencereyi ve ayni zamanda 
duvardaki rşıklı kısmı kapattı •. 

Ertesi akşam duvan gözetle· 
meğe koyuldum. Fakat bu se(er 
•'aha ihtiyatlı ve düşilnceli hare
ket ediyordum; Uimbamı söndür. 
müştilm. Bunun mükafatını gör. 
düm. Güzel komşumun gölgesi 
duvarda tekrar belirdi. 

Ona doyasıya baktım.. Bana 
"Lutfen sayfayı çeviriniz,, . 

vu 

8 MontaJ holOnd• • .,., (topıantl) 
Fı L•appeı dan• •• halt de montage. h Aoll • 
c:au ın the rr lttlng • Shop; Aı Der Betrleb•• 
appeı ın eler Mont•s•~•ll• (AOathall•> 

1. MÜTEHARRİK KÖPRV 1 
a geçme demirlerden 

putrel (direk. meı&net, 

b prlyo Cvtno ve hare
ket tertibatı Ue bora. 
her) 

e '\~ çengeli (kanca) 
[çlft çengel] 

d makara 
e kablu (odacık. makin' 

Ue) 
t ray 
g trtpoler bat 
h hareket mot.örü (köp

riiyU yana kaydırmak 
için] 

1 korkuluk 
1. F: le pont rou1ant 

a la poutre; une poutrc 
en treillls 

b le chariot (avec le diı; 

poeltif de levage et lı 

dlsposltl! de deplace_ 
ment) 

c le crochet de grue (cro- 1 

chet de charge; un cro. i 
chet double) 

d le corps de ta P.oulle 

e la cabine (avec le con-
ducteur du pont) 

f la vole de roulement 
g la Ugn.e tripolalre 
h le moteur de tran

alation de la grue 
l le garde • corpa (avec 
la balu.strade) 

1. t: the travelling crane 
a the crane girder ( the 

main girder, the crane 
brldge: a lattlce girder 
or fraıne girder) 

b the travelling crab oı 
crab (with tlıe llfting 
gcar and runway, or 
traverse. of lhe crab 
[ the drivlng gear for 
tra verslng 1 ) 

c tlıe crane hook (the 
Joad hook; a double 
hook) 

.ı the block 
e the drlver's (or atten. 

dant'e) cab (the drL 
ver's cage) 

f the crane track ar 
ralls (the track, the 
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E~J~ı--.m 
Dünkü Fener - G. S. 
maçı yarıda kaldı 

Matbuat - tekaütler 
maçı tehir edildi 
Galatasaray Lisesi takımı 

Işık Lisesi takımını 4 -1 yendi 
Dün Ta.kaim stadında Galata _ ' 

aa.ray - Fenerbahçe maçından ev-
vel oynanan hu.sust maçta Gala. 
ta.saray 11.sesJ geçen .senenin mck
teblller §amplyonu olan Işık lise. 
al futbol takımmı 4-1 mağlnb et

~tlr. 

GUntln ikinci maçı Galata.saray 
.B'enerbahçe tekaUtleri ile :MaL 
buat ta.kmu arumda yapılması 

kararla§tırılan oyundu. Fakat te
b.Utler takım çıka.ramadıklarm _ 

dan tehir edildi. 

GUnUn en mUhlm maçı (Cum
huriyet bayramı kupası) için Ga
lata.ear&y _ Fenerbahçe karşılaş -

masıydı. Bu maça her iki takını 

da şu kadrolariyle çıkmı§lardı: 
GAlata.cıaray: 

O man _ Faruk, Adnan - Eş

fak, Enver, Celil - Salahaddin, 
Gündüz. Cemli, Iludurl, Billend. 
Fenerbah~e: 

Cihat • Faruk, J.eblb - Ali Rl
. zı., Zeynel, ifaya.ti _ Fikret, Na
' d, l"a.,ar, Orhan, Basri. 

bir akşam evvelkinden daha gü
zel, daha cazibeli, görünüyordu. 
Pencere önünde oturmuş dikiş. 

cillçmekteydi. İğneyi tutan elinin 
muntazam fasılalarla hareketinde 

öyle zarif bir eda vardı ki .• 
Saatlerce pencereden onu sey

rettim. Vaktin geçtiğinin farkın· 
da bile değildim. Pencere kapa. 
nıp ışık söndüğü ve sevgili göl
ge kaybolduğu zaman kalbimin 

burkulduğunu hissettim. Bu gü
zel ve hülyalı yaz gecesinde o
idamda tekrar yapayalnız kalmış. 

tım, kirpiklerim yaşla ıslandı ... 
~h gençlik !Aşık olmuştum .. 

) Evet aşıktım, hem de bu gölge

' ye! F~kat mazur görülebilirdim, 
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ralli!, the runway) 
g the three - pole con· 

tact linc 
b the traversing crane 

motor (the crane tra
velllng motor, tlıo mo. 
tor for tra.velling) 

l the foot bridge (with 

railing) 
1. A: der Laufkran 

a der Krantrager (Haupt
triiger, die Kranbrücke; 
ein Gittertriiger) 

b dle Laufkatze (mit 
dem Hubwerk und dem 
Kat::fahrwerk) 

c der Kranhaken (La.st
haken; ein Doppelha
ken) 

d die Plasche 
c der Führerkorb (mit 

dem l{ranführer) 
f d'" Rrar~ahrbahn 

(l"a"rbahn) 

g die irdtıolige Schleif
leltung 

h der Tr .. ., .. fahrnotor 

1 der 1 .aufsteg (mit Ge. 
lii.nder) 

!. DU\'AR VİNCİ 
a lml 
b elektrik pli\k:\..<ıt • 

a "1ektrlk düğrıw 1 (pu. 
T:ır) 
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Hakem: Şa.zl Tezcan. 
Oyunun ilk devresi çok zevkli 

oldu. Rüzg~rla oynıyan Fenerli
ler, ilk devrede Galatasarayı bir 
hiyli sıkıştırdılar. Buna rağmen 
Cemil 5 inci dakikada ilk golU 
Galatasaray hesabına kaydetti. 
Fenerliler buna 10 uncu, ve 20 
ncl dakikada yaptıkları ilci golle 
mukabele ederek devreyi 2-1 
galib bitirdiler. 

tKt:\'Cİ Df}VRE: 
Bu devre rüzgarla '>ynıyan 

Galatasaraylılar muhakkak neti _ 
ce alm:ık için oynıyorlar. Fener

liler de kalelerini canla başla mu. 
dafaa ederek Sarı - kırmızılılara 

gol imkanı vermiyorlardı. 20 inci 
dakikada Galatasaraylı bir oyun
cuya kasti bir tekme atan Fe. 
nerli Ali Rlzayı hakem oyundan 
çıkarmak istedi. Fenerliler bunu 
kabul etmeyince münakaşa uza -
d.ı Hakem de bu vaziyet ka~ı • 
smda oyunu tatil etmek mecbu
riyetinde kaldı. 

H. B. 

çünkü ancak yirmi yaşında bu

lunuyordum • 

Bundan aon-ra kadm bahsinde 
maddi ree.liteye arkamı çevirerek 
her gece pencereınin önüne ge· 

çip gölgeyi gözetlemekle iktifa 
ettim. Her gece onunla böylece 
buluşmak zevkiyle mes'ud oldum. 
Artık odamda yalnız değildim. 

Rauf, sönen cxgarasını kaldı. 

rıma attı. Bir kaç adım, hiç ko

nuşmadan yürüdilk .• 

-Hayatta hiç bir kadın senin 
için ondan daha. kıymetli olma
mıştır, sarunm. 

Rauf içini çekerek cevap ver-

vm 

d yUk çcnı;ell (kanca) 

1. n2. ATÖL Y&."'IİN VİNÇ

LERtotR 
2. F: la potence murale (une 

grue pivolante) 

a le tirant (le faucon
neau, le braa de la con. 
aole) 

b le palan electrique 
c l'interrupteur m. a bou

ton (la poire) 
d le crochet de charge 

1 eıt 2 grues f. de l'u
sine 

2. 1: the bracket crane or 
wall crane (a slewing 
crane) 
a tile jlb (the jib arm) 
b the electrlc pulley 

blocks (the electrie 
block) 

c the push • button switch 
<1 the load hook 

1 and 2 are workshop 

cranes 
2. A: der Konsolkran (eln 

Schwenkkran) 
a der A usleger (Krag

arm) 
h der EIPktrofla!'IChen· 

zug (Elcktrozug) 
c der Druckknopfschal

ter 
d der T.asthnken 
1 und 2 Werkstatlkrane 

H 'Jt.. B E lt-:- llpm Posı&a 

• 

pkşürük şurubu 

1 ........ . 

, l~jf'.Ji.!;~ıııf~ ~;1ı • .r..;,1 
... ~?"11::~ •. ill(,ja.:JJ~~ 

''Sirop PecforaL 
EaJd ve yeni bütün ö,k.IUırUJıde.rllll 

geçirir, balgam ııöktilrUr, broil,I 
temizler, nezle ve gripten konır, 

göğ(laleri zayıf olanlara bfltıal"'8 
pyanı ta.vıdyedlr \ 

iNGiliz KANZUK 
ECZANESi 

BEvoaLU-ISTANBUL .................................... 

ı ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Komutanlık birlikleri hayvanatı için 488000 kilo yulaf şerait ve ev

safı dahilinde satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 3 ikinciteşrin 
939 cuma günil saat • · de yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fın· 
dıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (8470) 

* • :(. 
llıale giinil talibi çıkmıyan Çerkesköyünde yapılacak iki bölüklü bir 

pa,·iyon keşif cetveli ve plônları dahilinde yaptırılacnğından tekrar kapa
lı zarrıa ihalesi 11 iki nciteşrin 939 cumartesi saat 11 c'e yapılacaktır. Mu
hammen bedeli H577 liradır. llk teminatı 3343 lira ' · kuruştur. Keşif 
cetveli ve plônlarile şarlnarncleri alt olduğu şubesinden bedeli mukabi· 
linde verilebilir.İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplarlle 2490 
sayılı k:ınunun 2-3 madılelerinde yazılı vesikalarile ihale gününden 8 
gün C\ vcl Yili'ıyet !'afin fen miidlirlüklerindcn alacakları vesik:ılarile be· 
raber ihale günü ihale saatinden bir s:ıat evveline kadar teklif mektupla· 
rını Fındıklıda komutanlık ııatınalma komisyonuna vermeleri. (8875) 

Muhammen bedeli (496100) lira olan 87 kalem bakır lokomotif oc&k
ları ve teferrüatı 11-12·939 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulll ile 
Ankarada idare binasında salın alınacaktır. 

Aktedilecek mukaveleye mevzu teşkil eden malzemenin imali için i· 
cap ettiği takdirde idare müteııhhid e kendi hurdalıklarında me\·cut takrl 
ben 120 tonu temiz talaş, ve 150 tonu parça halinde lokomotif ocakları ve 
saire gibi demirden art hurda bakır verecektir. 

Bu i~e girmek istlyenlerin (23594) liralık muvakkat tem inat ile kanu
nun tayin eıtiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün s:ıat 14 e k:ıdar komis· 
yon reisliğine 'l"ermeleri Uzımdır. 

Şartnameler (2480) kuruşa Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde sa· 
hlmaktadır. (8779) 

eli : 
- Filhakika öyle oldu. 

- Hele kendisini, gölgesini 
değil de kendisini gördüğün va.. 
kit değil mi?. 

- Ben onu hiç görmedim 1. 
- Hiç görmedin mi? • 
- Evet, hiç görmedim! • 
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- Niçin? Görmek için uğrq-
madm mı? 

- Hayır •• 
- Peki ama niçin? • .. 
Arkadaşnn dalgı:n ve dilşUn

celi bir tavırla, cevap verdi: 

- Gölgesi kadar güzel olma· 
masından korkuyordum 1. 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 

• ·s"t' BtRtNCtTEŞR!N - 1959 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm& 
Nevralji, Kırıldık ve bütün ai{rılannızı der 

keser. İcabında günde 3 kaşe almabilit 
Heer ~e pullu kutuları ısrarla isteyiniz. - . •.:.,,.·t:: - . :- ~ _ _.. .. _._ •r-.- .. r.:ı .... ·-

1 
Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAntarı 

------------------------------------------:~6~ 1 - Tahmin olunan bedeli (3393) olan ,(17'), ton yerli kok ııı 
2/tlr.incitewfn/939 tarihine raslayan per;,embe eünü saat 15,30 
zarlıkla ah.nacaktır. utJİ 

2 - Şen.ili ölr~nmek isteyen tallplerln her: sün ve pazarlıi• oD·t! 
~~c~jıı..:4'e. b~~ .Je .saatte Ka.sımpapc!a' bulanıiıı ~oıııisY. 
kinlı~n•· mftraeaatıan;. ~(8866V 

* • • r 
1-Tahmin edilen lıedell .(806,), lira olan .(5600)' metre tale~ /f 

lık beyaz elbiselik kuma,, 7 ik.lnciteşrln 939 tarihine rasUıyan sal 
saat (11) de kapalı zarfla alınacaktır. gil~ ~ 

2 - tık tem~natı (600 lira ,(80), kur~ olup şartnamesi her 
misyondan parasız olarak alınabllir. I 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ~lfatı dahilinde ta~ıitd ,ı I 
cekleri kapalı teklif mektuplarını en 11ec belli gün ve saatten bır 51JlloJ' 
veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanl.ılına maJ.:bl,lJ 
bilinde vermeleri. ,(8502), 

*** ~ 
1 - Tahmin edilen bedeli (1'.480) lira olan 80.000 kilo 1curt1

1 
ıl 

2 ikinciteşrin 939 tarihine rastlayan perşembe günü " 1 

da kapalı zarfla alınacaktır. . 0~~ 
2 - İlk teminatı (1086) lira olup şartnamesi ber-giln komıs1 

parasız olarak alınabilir. ııı / 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde teıııl ııı l'I' 
• , cekleri kapalı zarf mektuplarını en geç belli giln ve sıı1111Jıf 

saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 1>11~1' 
na makbuz mukabilinde Termeleri. (8399). • • • I'. 

1 - Mevcut keşif ve oartnamesi mucibince tahmin edileıı 11,.~ 
Ult • .L 5000 lira olan Deniz Harp okulu ve lisesi binasında yapılacak rn ııı,. 

tamiratın 31-10-939 salı gilnll saat 11 de Kasımpaşada Deniz Le'"1111 

tınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Murakkat teminatı (875) liradır. orı' 
S - Mevcut keşif ve şartnamesi hergiln iş saati dahiJfnde meık 

misyondan alınabllir. 11 
4 - isteklilerin 2490 sayılı ka~unun tarif atı dahilinde fca!Jt Je;ı. 

ikle birlikte belli sün ve saatte mezkt\r komisyona müracaat etınelı.4) 
- • (84il 

' 1 

* * * l oO 
40.000 desimetre mural>aat .Amerikan .vidalası 320°· o 

8.300 kilo kösele ,.... ·- - - · 14940.0 
4.000 kflo nketa ggoo.oO 

~ 
. • 26!J411·0 

4 ~ 
1 - Cins miktar ve tahmin JieClellyuliar·da yazılı ne knlem rŞi"~11' 

kfnciteşrin 939 tarihine rastlıyan cumartesi günQ saat 11 de paııır 1 

lınacaktır. ~~4ı' 
2 - •• rııt teminatı'( .ı041)' llra olUJ> şartnamesi hergiln koml5> 

(138) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 1,/ 
3 - lsteklllerln belli g(ln n aaatte Kasımpqada bulunaıı~oııı A 

müracaatları. "(8887)' ~ 

EKZAMiN 
EKZEHANIN tLAVIDm ~· 

Yara ve çıba.nlarda' kullamlır. Her ecmıuıde kutu.su GO ~ - ~ 
f ırıyatronar .J 

sinema&•' 
ŞEHffi TİYA'fıto8~o ,, 

ıx: 

3. ALET (takım) DEPOSU 
(mağaza) 

b tlıe 1iand " cra.nk, or 
hamile 

.. 
·I Tepebası dra~1'lfı rı§I 

Bu akşaın .zo, 1',,;ı 

•1 fil'\ ltl AZRAİL ~Jt 
a takım (ilet) verilmesi 

(t.evzU, dağrtılmasT) 

:s. F: le magasin a outiJs 
a la distribution des ou.. 

tlls 

8. t: the tool shop 
a the tool hatch 

8. A: das Werkzeugmagazln 
a dle \Verkzeugausgabe 

4. EJ. KRİJ\OSU (dJ5ll kri
ko) 

a dişli (kremayer) 
b kol (manivela) 
c mandallı çark 
d manclal 
c ,.fJ d malrlncnln 

diinmc51 için t~rtibat 

4. F: le erle A main (un erle 
il ere mail le re) 

a la cremaillere 
b la manivcllc 
(' la roue a declic 
d le cJiquet 

c et d l'encJiquetu:e m. 

4. t: the foot wlnch (a rack 
and phlon jack) 
a t.hc toothed rack 

c the ratchet wheel 
d tlıe pawJ or cllclc 
c ~nd d are atop, or 

ratcbct, gear 

4:. A: die Fu.Bwinde ( elne 
Zahn.stangenwinde) 
a die Zahrustange 
b d.le Handkurbel 
c das Sperrad 
d die Spcrrkllnke 

c und d das Geıperre 

5. MAKARA 

5. F: la poulie 

5. t: the rope block 

5. A: der Seilkloben 

O. Şı\RlYO (kUçtik teker. 
leldl ara.bB) 

6. F: le bas chıuiot 

6. t: the liftlng truck 

G. A :• der Hubkarren 

7. l'tı'Ku:~IE MASASI (Is-
krmleı) 

a Ü1eı inde ~alışılan par. 

7. ı: : la table de chargemf'nt 

lR7 

ı] 

~~he rn YAPll 

1 ·1--ıt n~aöt 'r;~~ 
ı " TiyatrosıJ b ı• ,. 

:'Ilı v-- Kadıkö.f ıt;ı, f. neınıısı ı1·0, 
GAİP .ARı\~. 9• 
Yarın gecr. ıİttf' 
kırköY } 

I~ -o--- rt1~ 
1 '~T~ Halk opC /,I 

~~· • 'f • ~ Bu ak~:;,,J,,.ı 
1 .J Beğeıulii";1 1es' 

_r:a:::IJ Yazan: ~ 

'. jAtemdar Sineı1185 
Kanatlı /nsa11/af : ı Mister l\ı1otoıtll11 

1 
~on kozu 

' . 
Türkiye h Bani'"' t 

A.Ş~ den: 1 13cid' 
Müesııcscmi ... btanbtt ')öf• .. 

lu, Galata, Beyazıt, :ıo;ııdı 'fttı' 
küdar şube ve ajansları ~~ti' 

. 1 T . . ~ 1030 t ır 
nın eşnnısam c)ıı1 

den itibaren g;:t'ah 9,30 .... ~ 
{j'ltew f 

sam 16 ya kad:-~ ve m 111 
~ ~ 
açık olaca P.ım -,uhterc 

. ! 

' terilerine bi!riırir. f 
H" t· Cumart:si ~ii-1~~ ,.,.~· 

saatlerimiz 9.30 - ı ı.30 o ... 


