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Belçika da, ablukayı protesto· için 
Jngiltere ve Fransaya nota vefdi 
....___~--~~~~~~~~-

Bu sabah SUrpagop'ta 

Mezarlar 
açıldı 

Park haline getirile
cek olan mezarhğın 
Yakında tesviyesine 

başlanıyor 
t l!elediye tarafmdıµı park haline 

t:~lıne&ne karar Yerilen Sllrpa. 
ı lllezarhğmın tesviyesine baş
~adan evvel belediye asliye 10 

cu hukuk mahkemesine mUraca-

Devamı 2 incide 

Bu harita, Almanlar tar9fından lnsiliz ıahillerinde vücuda 
getirilen mayn tarla)annı gösteriyor. lnıiltereye gitmekte olan 
bitt"l"af devletlere ait gemiler buralarda kazaya uiremrttır. 

Balkanlar 
F>ek yakında Avrupa siyasetinin 
en hareketli mıntakası olacak 

Yeni Romen kabinesi Kralın huzurunda yemin ettı 
o l. lllJıpbt + . .. 

sutı<ashncla methaldar olmak suçuyla Hol&nda hudu
dunda te\•JUf edilen lkl 1nı,rflh zabltL .. 

Yazısı 2 inci ıayf ada 

Münih suikash 
Elzer'in üzerinde bira

hanenin planı bulunmuş 
Dem, 25 (A. A.) - Alman is· 

tihbarat bürosu Völkiacher Beo· 
b&hter gazetesinin Elser'in tevkifi 
hakkında neşrettiği bir makaleyi 
iktibas etmektedir. Bu makaleye 
göre Elser tevkif edildiği zaman 
üzerinde birçok muzır evrak lle 
Burgerbrau birahanesinin bir pli. 
nı zuhur etmiştir. 

Diğer cihetten Stuttgart'da El· 
eer'ln hemşlreslnin evinde yapı· J 

Devamı 2 incide 

8 i r lngiliz harp 
gemisi daha 
batırılmış ! 

Roma, 25 (A. A.) - İtalya ha. 
riciye nazırı Fransa sefiri ve İn
giltere maslahatgüzarı ile görilş • 
m!lş ve Alman ihracat eeyasma 
karşı Fransa ve İngiltere hUkfı. 

metleri tarafından tatqik edilen 
ablokanm İtalyan ticareti üzerin
de yapacağı tesirleri her ikisinin 
de nazarı dikkatini celbetmi3tir. 

DALADl'E BELÇiKA El .. ÇİSİNİ 
KABUi.. 'ETTİ 

Parls, 25 (A,,.. A.) - Başvekil 

Daladier, dün Belçika sefirini ka. 
bul etmiştir. Hiç bir tebliğ neşrc
dilmemiştir. 

İyi haber alan mahfellerde zan· 
ncdildiğinc göre Belçika sefiri ab. 
loka dolayısiyle ortaya çıkan me
seleler hakkında Belçlkanın hu. 
kuki noktai nazarını bildiren ve 
Parisle Londraya gönderilmesine 
karar verilen notanın metnini tev
di etmi§tir. 

HASARA UGRATILAN İNGILlz 
ZIRHLISI 

Son Dakika okuyuculan, bir
kaç gün enel bir tngtnz zırhlı. 

Devamı 2 incide 
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Şimal ~nlzlncfe liart. gemnerfnfn llfmayeslncle clenbe ~lan fi\ccar 
· l-apurlan ••• 

Şişli telefon 
siıntralı a.;ıldı 

ilk mükaleme, 
Ankarada Ali Çetin~· 

kaya ile yapıldı 
Aylardanberi inşaatı devam e. 

den Şişli telefon santralı bugün 
saat 15 de merasimle açılmıştır. 

Bu santral şehrin çok sıkışık 
olan telefon ihtiyacından mühim 
bir kısmını karşılayacaktır. Saat 
14,30 dan itibaren bir çok da. 
vetliler santralın Osmanbeydeki 
yeni binasına gelmeğe başla. 
mıştr. 

Davetliler arasında İstanbul 

valisi Lfıtfi Kırdarı şehrimizdeki 
mebu

1
slar, müddeiumumi Hikmet 

Onat, mühendis mektebi rektörü 
ve profesörlerinden bir çoğu, ü
niversite profesörleri, bir çok 
mühendisler, tapu baş mühendisi 
ve fstanbulun tanınmış simaların 
dan bir çoğu bulunmaktaydı. 

İstanbul Telefon Müdürü Ni-

yaz! bütün misafirleri, büyük bir 
nezaketle k:arşılıyordu. 

Saat tam 15 de P. T. T. umum 
müdürü Kadri Musluoğlu bir nu
tuk söyliyerek resmi küşadı yap
tı. Ve bu santralın ilk mükaleme. 
si olarak Ankarada Münakalat ve 
:.ıubabcrat Vekili Ali Çetinkaya 
ya telefon edildi. 

Bundan sonra misafirlere sant
ralın modern tesisatı gezdirildi. 
Ve salonda hazırlanmış olan bU
f cde izaz ve ikram edildi. 

Şişli telefon santralının açıldı
ğı saatten itibaren Türkiyede ilk 
defa olarak saat söyleyen (mat· 
mazel saat .. ) denen otomatik te. 
lcfon saati de çalışmağa ba~Jamıı-
tır. 

Devamı 2 incide 
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'?!r. Alman den1zcls1nln 1914 do Emden kruvaz15rUndl! geçen gUnlerl) 

\Tali hazretleri işte böyle, ken
fai bir manga çavu~u gürcrek 
-eminin &ağını solunu tefti!! edip 
ururken yanına bir zabit yal: 
aştı: 

- Vali hazretleri! • 
Vali hazretleri cevap bile 

ermeye lüzum görmeden başını 

ıafif~e sesin geldiği tarafa se· 
tirdi: 

- Kaymakam Milller zatıali

ıizi salona davet ediyoılnr. 
Vali hazretleri kırıta kınta yü

i.idü. A§afıya indi. Kendisini 
~eniş oır Galonda viski kadehleri 
car. ıs•nda buldu. 

Iı'Iüller ayakta duruyordu. Va
i }ıd~retlcri tasarladığı nutkunu 
ıöylemcğc vakit bulamadı değil, 

muttu. Muhtelif sualler soruldu. 
?liüller bu suallere muhtelif ve 

nce cevaplar verdi. Meselll bir 
m:lık vali hazretleri, geminin 
:>erb.ıtlığını ileri sürerek: 

- Bu gemiye niçin bu kadar 
pis bakılmı , dedi. 

Mülkr: 
- Pis bakılmadı. BUtUn dev

letler donanmal:ırı, ahbapça bir 
manevraya çıktlk .• Epeyce dola§
tık .. Deniz bu hale getirdi .. dedi. 

Konugmalar devam etti: 
• - Avrupa nasıl ? 

- Bildiğiniz gibi.. Her gün 
sol.ak başlanndn .. dam öldUrU -
Jily.:>r .• 

- Prens dö Gal nasıl?. 
- Askerliğini yapıyor .• 
- Papa hazretleri nasıl?. 
- Sizlere ömUr •• 
Bütün dünyadan konuauldu •.• 

fog;!tcre ile Almanyanın doıtlu
'ğund-ıın bahsedildi. Bir saatlik 
bir İiİ§ ve konusu~tan onu vali 
hazretleri gemiden ayrıldı. Mer. 
<livenlerden inerl:en: 

- Nutuk söylemeyi unuttu • 
nuz! • diyen muavinine : 

- Zaran yok.. l{onuştuklan
m:ı saysınfor 1 • diyordu. 

Vali uzun zamanda.Il'beri ara
aığı viskiye nihayet kavuşacağı. 
nr, I:mdenin kendisine bir kaç 
sandık viski göndereceğini umu
yor ve ltUçUk düşmemek İ!jm <m
lardan evvel meyva ve balık gön
öermeyi düşilnüyordu. 
, . . . . 
Çekiçler çaiıııyor, tayfalar bi

re.r amele, birer işçi gibi durma.. 
öan çalışıyorlar. Sabahlan saat 
altıda b:ışlayan i§ durup dinlen
meden güneş bcıtmcıya kadar sU
:ruyor. Emden yana yatırılmış ka
burgasını örten midyeler ve yo. 
sunlar temizknlyor. Kaburga o 
kadar midye tutmuş ki §BFllamak 

im1:5.nsu .• 
Şark dcn!zlerlnin diğer denia

Jere göre midye ve yosun yetiş· 
'ttrmckte kabiliyeti çok fazladır. 

i§te iki aylık bir seyahatte Em
~cnin su kcaimindcn aşağısı bu 
Meyillerle sıvanmış bir hale 
ıgelmiJ .. Bunlar kaldırıldıkça işin 

ehemmiyeti daha çok meydana 

SON POST A'i'a 

çıkıyor. Tel-nenin boyası tama • 
miyle k::mirilmif? hatt5 ı;-:li?,e bil 
i1lemi~ti. Gemiye bakılmıyacak 
o!sa dclinmcs:nin ihtimali ktıv. 

vetleşir ve iceriye sı-::an sular az 
sonrn oluk ~bi rıkardr. 

Vali hazretlerinin : 
..- Bu ~emiye <"ol: pis bo:ı1-1-

mış ı- c1c.T..e .. i.1in ha~h olduğu gö
rülüyordu. Gemi düş:.inülcmiye

cck h ·::ı f:nol?şrnı~tr. Son za. 
manlarda asıl sür'atini alamıyor
du. VUcurlunun rnuht•lif yerle -
rinde ~ıban çıkarmı§ ins:ınl2ra 

dön:nUıtU. 
Günlerce devam eden bu ça

lışma eemhi bu tufoyl;!cr:!cn 
kurtardı. Vurulan çe!:i~lerden 
scn't'a tel Eır!;nl"rln parl:ıtıldı ve 
rı:.spa edildi; boy•mdı .. Artık ge
minin sür'atine engel olacak bir 
!jey kalmaY""ı§tı. 

Şimdi eskisi gibi, ucu bucağı 

bulunmıyan sl.'lann ü::t~c!e is. 
tenildiği gibi kayabilir, kcşabilir
di. 

Tayfalardan bir kısmı bu icıi 
yaparlarken, diğer taraftan da 
mnkinistlerle knzancılar, kendi
lerine ait olan vaz!!elcri yapıyor
lar, kazanın tur:hrını nl:lrak pas
lannı kazryorl:ır, eğcliyorlar, yağ 

lıyorlar, parl:ıt:yorlcrdı. 

Knzan b~rı.:l:ın bn~tan b:ı;a 

dcğiıstirildi. Ccm!nin provasın • 
dan pup:ıoı:ın, cuverte!·nden sin· 
tine"ire kndar ins:ın vUcudunCaki 
kan damarları cibi lıe rtnrafa gL 
rip çıl:ı:.n ir!li ufa1:lı bclıar bo
ruları birer birer yo!:lıımp temiz
lendi. 

Gcmt yepyeni bir hnle gchni~ti. 
Şimdi li:r.:ına d~ir ııttıh.~
de değildi. K· ". dcn:lecelt bir za
man-da, gcminın böyle bir tekle 
girmC""..ine bütün adnlılnr - ~üp -
hesiz vali hazre!leri de dahil • 
şaşırıp kalrruJlardı • 

İ§tc bütün bu iılcrdcn sonra.. 
dır ki tayk.lar biraz nefes a1dı

Iar. Uzun zaman denizde kalan 
bu kahramnnlar, to~.r.ıl: ko!..usilt: 
kendilerine gelmi§lerdi. Müller 
bur.lara nöbetleşe izin veriyor 
ve bu iznin yarım sa~ttcn fazla 
olamıyacağını emrediyordu. 

Geminin tamiri bittikten son
:ra Emden kumandtıru, kendisini 
daha kuvvetli hissetti ve bu yilz
den duyduğu memnuniyeti aotal 
sayılacak kadar saf vali hazretle
rine borçlu idi. Borçlu bilmeye • 
bilirdi. Zaten hiç bir tesisatı ve 
telsizi bulun.mıyan bu adaya em
denin toplarını çevirmesi ve iki 
gülle atması kafi gelirdi. Fakat 
onun aptallığı kcmlisinc hem 
iki gülle zarar ettirmemiş, hem 
de ikram içinde ya;anu~ 

Vall hazretlerinin bu bilmeden 
yaptığı lyilif:i Ye OtlU.'1. tl:rmıla

rına l..'"31'§ı eli kolu bog durma::ı o
na azıcık olsun faydası dokunma
masım acı huldu. 

(Devamı nr) 

Siya.set nlemi sutununda Selim Ragıp Emeç Büyüle devletlerin 
l3alkanbrda bitaro( bir blok kurmak için sadettiklcri gayretleri 
mevzuu bahsederek diyor ki: 

işte, Balkanlar, şimdi böyle girift bir politikanın amansız çar
pt§masınn cahnc oluyor. Bu vaziyet kaI'§ısında gözleri dört açmak 
ve vaziyeti hollam:ık lazundır. Unutmntr:ılıd.Ir ki Balka.-ılnr, ancak 
Balkanlılann nnla:malan sayesimlc slikf1na kavuş:ı.'l:HmişleMir. 

Binaenaleyh scrgW:eııtten mlımkun oldu:'.!J kadar hazer lazımdır.,, 

'.AKŞAM'd 

Necmcddin Sadi!k, .,Sovy~tlerin terhis karan'' b3§1tl:!ı başma
kalesinde lilzüm olmadıkca her memleketin harp vaziyetinden az
çok sıyrılması bu karanlık gilnlcrde insana Omit verici bir işaret 
gebli geliyor diyerek m:ıltaleslıle şöyle devam ediyor: 

Berlln - Roma mihverinin iflbından sonra Berlin - Mosko. 
va ant~<1masının bitaraflığa ve sıtlha dnyanan hududu Almanyanın 
hakiki emellerine uygun olmas,a gerektir.,,. 

·--- ·--··---
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lyada i • 
\ 

· areşal Balbo, Libyadaki ita!yan kuvvetle-
rinin şeflerini Musoliniye takdim etti 

Londra, 25 (A.A.) - ''İstc!anI,,: 
Kont Ciano taraf mdan Fransa ve İngiltere milmessilleri nez

dinde yapılan teşebbüsleri bu memleketlerin gazeteleri tefsir et
memektedir, Dununla bera:b::r bu gaıeteler bu husuataki haberi gö. 
ze !jarpacak §Ckildc ne§rctmektedirler. 

"Daily Telegraph,, gazetesinin- Roma muhabiri teknik balmn
da.n foılya tarafından yapılan teşebbilsün "protC1Sto,, mahiyetinde 
addedilemiyeceğini, bu te§ebbUsün sadece İtalyan menfaatlerlnin 
muhafazası en<li~esiyle yapıldığını yazmaktadır. 

Times gazetesinin Roma muhabiri ise mare~al Balbonun Lib
yadaki müsellfilı İtalyan kuvvetlerinin • §eflerlni Musoliniye tak
dim etmesi keyfiyetinin İtalyanın hazrrlandtl;na bir delil te:kil 

e~ğini yazmaktadır. Bu hal İtalyanın her ihtimale kar§ı ha:ıır 
olduğ:.uıu da teyid eylemektedir. itnlya bilyült bir diiaatle Ak
denizde ikttsadi ve al}'asl menfaatlerine kaI'§ı yapılacak bir tehdidi 
kollamaktadır. 

Japonyada 
) 

ablukayı profesf o eHi 
Tokyo, 25 (A.A.) - Haric!ye nezareti namına alSz s~ylcmeğc 

salihiyettar bir nt Japonyan:n Londra el~isinin Alır.an deniz harp 
metodlariylc mücadele etmek Uzere İngiltere tarafından itrhazına 
karar verilen mukabelebilmiail tcdtirlerini ~lddctle protesto ettiğini 
beyan etmiştir • .... 

Yeni Romen kabinesi 
Kralın huzur:ında gemin etti 
Bülırcş, 25 (A.A.) - Yeni hükı'\met azası diln akp.m ~at 

21.30 da kralın huzurunda yemin ccerek işe başlanu§tır, 

Frans~z Gazetelerinin tefsirleri 
P~, 25 (A. A.) ''Hnvas" l'Ja.tbuat huW.Sası: 
Romanya buhronının 1ç .aebeblni Alnuuıyanm ekonomik ta~y!ktn· 

de gören Parln matbuatı Tafu.rcsko kabinesinin t~etkUlUnU serr..patl 
ile kllliJılaıiıaht.ıı.dır. Yeni başvekil, elçilik yaptığı Paristc tanmmro ve 
taldir edilmia bir zattır. 

Pctit Pıırisien gru:etesindo Bourgucs, Almıınyanın tazyik91i~n.. 
den mUlt blrlil;1n al:t.-ıı kalmasına Romanya hcsabma teessur etmekte 
ve bu tazyik muvaffak olsaydı Romanyayı bir .Almnn tnUsremlekesl 

h:ılino l:oyaca;;:nı kaydcylemektcü.r. ı 

ya a endişe 
baş gösterdi! 

(Baı ttıraft 1 incide) 1 BiR VAPUR MAYNA ÇARPTI 
tı ·nrn bir ıfont:r. P.lti tnrafmdnn LoncJra. 25 (A.A.) - Mnn.ca
t-Orplllendly,l yolunda ''crdifl- tore vapuru bir mayna çarparak 
mlz haberi hatırlıyııcaldardır. A.. batını~tır. Geminin kabtır3atı:un 
§r • ıdald Londm molmzh ajans bir kısmı suyun UırtUnde kalt"!ı\' 
tc lgra;ı, l;:n'n.uisl tc)iıl ctınck· tır. Halk sahile birikerek gemi. 
tedir: :ün batmasmr seyretmi§tir. 

Lonaro, 25 (A. A.) - .A.ml.rnl· 
lık daireSlnin resmen teJid ettiği
ne göre, Belfııst kıııvnz6ril, 20 
teşrlnsa.nido Firt of Forth'da, bir 
torpil veyahut bir mnyn ne hasara 
uğmmı§tır. Kruvo.zör mUretteba. 
tından 20 bahriyeli yaral&DJDl§tlr. 
KruvazörUn tamirine ba.§lanmı§tır. 

Btlfnst kruvru:örll, on modem 
kru~ nzörlerden btrls!dJr. 1938 ınar
tmda Belfast uohrinde denize in.. 
dirilınif, ve nğustos ayında. yani 
harp~en bir ay evvel ana \'atnn fi· 
losw:a iltihak etmi.şU. 10 bin tonl
l!toluk olan Belfast'm stlA.hlarmda 
son zamanda tad.Gılt yapılarak 

bundm evvelki halindeıı daha zi
yade hafincttirllmlştlr. Bu knıva. 
ı:ör, 1 ngiliz bahriycs1nln umumi 
listes ndc donarun~m 60 nıcı knı
vazö: 1 olamk yazılıdır. Zırh çem. 
beri, 8 pu~'uk bir obUstın in!ilfıJII
na ta1lımınıUl cdebUceek derecede 
kı.:V\·< tlldir. Rilrnti S-32 bugttk mil
dir. rn kuvvetli !!ılll!Jı olarak, 12 
adet 6 pusluk tollu vardrr. Bel. 
fastın diJcr bir eşi de vardır ve 
bu ECJnburg kruvazörüdUr. 

KARADANIN HARP 
BOTÇESl 

OttıYBt 26 (A.A.) - Radyoda 
I:anaca ve Avustralyada domin
ynnla· ın harp gayretlerini teba
rt'z ettiren bir ~utuk inti§ar ct
m:ştir. 

Marye nnzırx söylediği nu. 
tukta harbin ilk senesi için Kana
da bütjesinin 315 milyon dolara 
baliğ dduğunu, bu rakamın 1914 
den 1916 ya kadar ve 1917 ve 
1918 de umumt harp bUyük 
masrafları istitzrun ettiği z man 
yapılan yckCln murartan yüzde 
50 fazla olduğunu bildirmitti.t. 

ALMAN TAYYARELF.RI 
ŞETLAND ADALAR! 

OZ.C:RINDE 

Londra ,25 (A.A.) - Diin 
Shetland a:lcl.:ırı lizcri.ıde Alman 
tayyareleri iki kere u~uş yapr.u,
lardır. Birinci uçı·ıa 5, ikir!cl u· 
ÇUŞ."1., 2 tayyare istir.ık etmiştir. 

Her defasında 2 ing:az avcı 

tay) ar.esi Alman tayy.ırelerini 
kar~ damağa havalarımış ve bu
nun üzerine Alman tayyar, leri 
yUk eklere çıkarak gözden kay 
bolmuştur. Alman t'lyyare1eri 
h".çhir -Ormba atmr~ıştır. 
BiR INGILIZ HAH.P GEMISt 

DAHA BATIRI!il'.~!5 

Bcrlin, 25 (Radyo) - Alman 
bapumandanhğı bildiriyor: 

Bu sabah bir Alman de'1i.ı:altı 

gcmit:i 7 bin tonluk bir lngiliz 
har'b geni:i:ll b:ıtmnıştır • 

Münih suikastı 
(Baı tarafı 1 incide) 

lan araştırmalar neticesinde bazı 
alAt VO edevatı muhtC\i blr kutu 
bulunmuştur. Kutunun içinde, 
Bu.rgerbrnu'da bulunan bomba sn.
ati ak.sammm aynı olan parçalar 
ve birtakmı ıtetler bulunmU§tur. 
Bu aletlerin üzerine çimento par. 
çalan yapl§ıld1. Yapılan tahlil ne 
tieeslııde bu çimentonun Durgc
brau birahanesi salonunun dlrek
lerlndekl çimentonun aynı old:.ığu 
nnlaşılmıştır. Fakat Elser 'llğer e
zici delillere rnğrnen. w.!rd4 :srar 
etmiş. nihayet l5 t~rl.nsnnldc 

Burgabrau bira.hanesi mlistah. 
dornlerlndı.n blrlyte muvacdıe f!• 

dlld!~ zrunan cUnııilnU Jllr&1' ct- ı 
mJ~. 

Populaire gazetesinden: 
"Romanya hillduncti, Alman ekmoml h~yeti ile mllzakcrctcr 

esnasındaki noktai nazanru muhafaza ettiği takdirde, Almanyanrt\ 
oldukça şiddetli bir aksill!melinc intizar etmek icPp eder. Birk~Ç 
gün zarfında tatbik edilecek olan abloka Almanya i~ln döviz tet'ari
ki imk3nmı daha zorla§ttraw ve RJ:nanyamn red ccva.bı kendisi
ne daha ziyade dokunacaktır. DoğrJdan doğruya Berliııden mül -
hem olduğu bildirllen kont C::aky'nin nutku çok ileri gidebilecek bir 

şantaj manevrasınm ba§langıcıdır. 
Bcrlin, Romanyaya ayni zamanda bir Balkan blo!:u teıkili için 

otan teı::bbü~lerindcn dolayı da dargındır. Ea!l::ınfar, bir r.Uddet
tenheri tekrar ettiflmiz gibi çok yakında Avrupa ai7asctlnln en 
h.ıreketli böl~eai haline gel<:cektir.,. 

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

SAAT: 18.30 
·= ==-

Fran Sa 
ltalya hududur.daki şchir:~rds 

askeri ıdara tes~s etti 
Londra, (Radyo, snnt 18,SO) - Franm: Başvekili Daladler'nlnı 

askeri riles:ı. ile yapt.Jğı toplnntıdan sonra verilen karara göre, Fransıı
nm 1tn1Ja hududundaki yodi knsabada askeri ldnrcı tesis olunmuştur. 

Bu todblre Frans:uun iktu::adi vaz:yetini da.'la kolay emniyet alU.. 

na almü iı;!n karar verllm1:1Ur. 

Ncurath fot:fa etmi§ ! 
Lo.ndra,, ı5 (Huıuı;i) - Daily 

Ilrald gazetesinin Anv.crs (Belçi 
ka) muh:ı.birinin b:ldirdiğine gö 
re orada, Alma.,yanın Çekoslo
vakya umnr:ıi valri baron V"n 
Neurath'ın istila ettiği ve bu h.ti- 1 
fanın Hitler taraf•--tan nb-Jl o-
lundı:ju söylenmel:tedir. 

Şişli telef onu 
(Bq tnrafı 1 ..ncldc) 

35 numarayı çevinnlere, oto
matik bir makine, bir kadm sesi ' 
ile sa1.t snniyesine kadar sl>yle -
mekte ve bu iki kere tekrar et
mektedir . 

Ancak böylece saati eoran a· 
bonenin hesabına bir mUkS.lemc 
iicreti kaydedilmektedir. 

ı 500 - 2000 abonenin ihtiyn· 
cır.ı kar;:l~yaeak olan yeni Ş!;!! 
s:uıtralt ite ~hri~izdeki tel~fon 
sıkıntısı oldukça hafiflemiş sayı

hbilir • 

Mezarlar açıldı 
• (&ı tarafı 1 incide) 
at ederek buranın mezarlık oldu. 
ğunun tesbltinl lstemlı ve mahke· 
mc de tesbiti dcltill için ııdllye 
tabibl Enver Karan, Tapu başmU
hendisi Necınedd.in, kada!!tro mU· 
fcttişi Eminden mlltcşekkll bir 
ehlivukuf seçmiştir. 

Bu heyet bu sabah saat 11 de 
ıneznrlığa giderek tahkikat yap • 
nus, bazı yerler kazılarak buranın 
mezarlık olduğuna dair bUlUn de· 
liller gerek ıabıt vara.kalan. ge· 
rekAe fotoğraflarla tesbft edllml§· 
tir. Silrpagob me::arlıt'lllın yakm. 
dıı. tcsviycaine ba5la.nacakt.ır. 

E.ir milyon kiçi tnl:m,:r: 
Londra, 25 (Huıuai) - ı-ıar· 

biye nazırının be~ran-atır<la bildir• 
eliği gibi 158 bin İngiliz asl•::rl 
brgün FransadR bulunmaktadır· 
B ına her hafta binlerce asker dll' 
ha ilave edilmektedir ve öniinıi1 f'.· 
deki ilkhal-ıarcla da talimli ast-'"r· 
ler bunlara iltihak edecektir. J3ı.1' 
gi' n tngilterede t::ıfün [.önnektc: 
ol:m bir milyon }(iş:lik bir kuv~ct 
be lunmaktadır. 

Bir A ~:nttn pe!rol 
gemisi battı 

J,ondr~ (a3dyo, sıınt 18.SJ) -" 
Kopenho.zda.n bHJirllJlğine gare 
bir Alman petrol gemisi bugil" 
meı civarında A.lıMnlann dö~t~J 
maynla.ra tarı>arak, bri ikl dati"8 
z3rfmda batmıştır. Tnyfıı.l~ 
anc:ı.k birkaçı kurtnnlabilmişUr. 
Diğer taraftan, maynların )teıı' 

dl sularına golmeslne mAni oıınıı.JC 
icln Danlınarha, sıı.hillerindc b:ırf • 
kad inşasına lmş~ 

Askeri liseler voleybol 
ıampiyonasua . 

Bugün devam edild1
_ 

Aalterl liseler voleybol ustnP1~0 
na.ama bugUıı Beyoğlu halkO''in ıı
kalabalık blr ae~1rcl kUUesi ~ııU 
de devam edildi. Çok alaka. ııc ~; 

c" 
k1p edilen Kuleli • Deniz ııs:tG' 
karşılaşmasını Kuleli 15 • ıo. cfC 
1i kaıa.nmıştır, Maltepe ııse~I • 
Bunsa lisesini 15-10, 15.7 ~·cnJ%1id 
Ur. el!. 
Yamı Fener •tadında :s:ul 

11
• 

Maltepe, Şeref stadında. da 13ııter 
Jt!I , 

Dcnlı lisesi fırtbet t.a.k:::ılBI'l 

Qtla.şacaklardn'. ' 
1 
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·~~~n i ~~~~~ 
. l I Aıeksanaıı Düma Alman denıza tı arınm Babası ö:üp de ailesini geçin-

dire11ek mecburiyetinde kalı nca 

dan 3 te bı·rı· bal!-I ifk.işi:ıi ·ıazısının güzetti: i 
l yüzünden tem"in erleb:lmi(i 

~-tt-n_"_:ı_,, 
~hnıı~ .:_ 

Celçika ve Holanda hu~tldunda (' ...................... " 
Alman tahşidatı Ru~~elte 

Meşhur Fransız edibi Alek· • 
sandr Dilma'nın, gençll!;'irıe dair 
acı bir hatırayı tesbit eden ve 
kendi ta.rafından yazılmış olan 

-~ C\Unhurlyct halk Partislnln 
~ Ycs.Inde kurulan kız talebe 
Oı(Q il Nuruosmruılycdc ea..kl Yuca 
~~ lltesı blnasmdn nçılmt§tlr. 
~ ~ilik olan yurd şimdiye kn· 

\ 
48 kız talebe k ydolunmuştur. 
~ \1au va belediye reisi Lütfi 
~ r Romanyada yaptığı telkik. 
ttf) alt ııotınnnı eube mUdUr ve 
~ 6'llıe ta vdJ etmiş Ur. 
~ etecııye bllhııaso ekmek ialni 
lh4"nYl!~akt ekil tızerlne ele n
~ va ba mutchns.sı&ı. tetkik 
-~ektir. 
~ lı.'t fiatlarmı ucuzlatmnk mak· 
~'i! tetklk1cr ynpan belediye, 
~, 'rk hava vagonlnrlle Erzurum 
tttır !lbtor.ıdan kesllmlB koyun eli 
\ lnıegı di.lşilnmcktcdir. 
~ Olltel aınruı.Uar al:adcmlsl tın· 
~ llrlhı profesörU gnir Ahmet 
'1 ~ 'l'anpınar, edebiyat fakUlte. 
~' rk edebiyat tarihi doçentli· 

, tayın olunmuutur. 
lı~ ~UcUkpaznrda Hacıkadm mn· 
~clo oturan 75 ya.şlanndıı ü;': lsmlndo bir kadın ,ellnden 

lı._ ~~u lrunbanm parlaması 
-~~ ~nmıa, ölmu,ıur. 
~ -ratış her tnrafta hUkUm 

' ı.~e başlamı§ bulunuyor. Ge
~ "<lberıcr, Çankın • Kn.sta.mo. 
~!unun şiddetli kaı f1tmala-
~ 8onra kapandığmı bildiriyor. 

!;\ ~c Çankırı cfrarrnda Sivri· 
~ b3'Unden şehro inmekte o. 
~. lr kadın soğuktan donmuş-

~ ~tllt.ı gece lzmlr ve havnllsin.. ;an eiddctll yağmurlar es· 
a Çeşmede iki eve yıldırım 

liştUr. Evlerin birindeki a
btııunan iki hayvnn ~'Ildırı· 

' ~iriyle ölmUştUr • 
~ llksek Sıhhat şnrası, Anka. 
~~1S1hhat ve tc;Umat Muavenet 
l.ı.,~ti blnasmdtı Vckll HuH\sl 
-,ld,:'tı tiyascllndo toplantılara 
\~tır. 

~~klrik, Tramvay ve Tilnel 
~(~ Yeni kadrosunu tetkik 
~ııı olan belediye bUtçe en

~~ dUn Metro hanına giderek 
~il er Yapmış, kadronun nıaUU. 
~ ~Yllfrk oldu/:'U anlllfJılmJ§tır. 
~·Qt ltııanistanm Ankn.ra elçlııi, 
~~YI lneseleler etrafında hUM· 
~it El tenıaelar yapmak maksa • 
~tlnaya gitmek üzere An. 
~ .~ıı ııehriınize gelmiştir. 
~' 8ab:ıhki ekspresle tngil
~ bir Velırlmlze nileleleriyle bir. 
\.~ ltnllhendis gnıpu selm~tir. 
~' ltllrabuk fabrikasında ca· ~ ?dır. Bu a.kgamki trenle 

~bUke hareket edecek· 
\ t). 

~ c~t gece Şişli Çocukhasta· 
\.~ b de lld YllfJlıırmda terke. 
~l'e lr Çocuk bulunr.ıue, DarUl-
.~ gönderilmiştir. Terke. 

lkkında tahkikat yapıl • 
~Jı~. 
~~ l1artr Vekılletl, üniversite \ ıaı:enuı Bllscl ile fakliltc 
~ · ~ l fuıkarayn çağırmıştır. 
-~ lıat hı<snu ve Bahçekapı tram • 
~~lltıa~da daha seri, daha ko
~~e teminJ fçfn paket 
~tııı ~ ile yolcu snlonu cad. 
~"':ııeai f: tramvay hattının go
-~ b ararlllfJtınlmı13tır. Hn. 
\ ~ aşlanııştır. 

hı; ita diıııcıe oturan Azize adın· 
~ ile g~tı komşularınd:ı.n Vasi· 
~~~ b:nsizllk yUzUnden kav. 
~lti~i ~c eline geçirdiği bıçakla 
, \~ıeU: Yerinden ağı nıuretto 

'llP f • 
~ tıı, :Ultesı profesörlcrlndcn S '\1ne:leltetimlzc gelmek U· 
'~~r Unı ndan hareket otrnlşUr. 
\ 'l\>~ versıtadekl vıızifcsi • 
~lt Cdecektir. 
~~Yünde Koz:vntağmdn o· 
~I karısı Haticenin Uç 

hı,. Çocuğu, evde yalnız bırn· 
~- ıi'e.~;4atte, fecl s-.ırette yan. 
~ ~~l\Ba hastahanesine 

~ ~ ~~Uınen Başvekili Tata-\ '~l'tıı llflannı eeçmlş, knbL 
~·~l'e Uatur. Yeni hUkfımette 
~t~ "e~ı~reu Gafenkonun 
()~!~ ıtıLqtır. Romanvannı 

%~e!!ndo hiç bir değişik· 
--e;ı tc:ınin olunmuştur. 

bir yazıaı bulunmuştur. 

lngifterenin tam ablukası g o re 

ttlb-=~~~~~~;~~~9~~ !:~~~~~~;,!~7;. ~: Har:i:~~:~~~rda I 
trrı'mıg veya aftr haura uğrnmıştır. Almanya haftada iki tahtelba· Paris 25 - Vaşingtondan ge- , 

Alckaa.ndr Düma, hen Uz yir. 
mi yaşmdaydı. Babası ölmU§ ve 
miras olarak ona yalnız kuru 
b~ isim btrakmJ§tı. 

Genç DUma işsizdi, a.nasmı 

geçlndirmek, bunun içln de bir 
1§ bulmak mecburiyetindeydi. 
Baba dostlarmdan birine mUra.. 
caate karar verdi. General Fo· 
ya gittl. Dllma bu ziyareti şöy· 
le anlatıyor: 

hir in~ ctmcfc muvaffnk olsa bile - ki imkan dahilindedir. - tahtcl· len haberlere göre: Amerika cwn· 
bahirlo:rin!n adedi gittikçc azalacnktır. hurreisi Ruzvel~ dürt verilen bir 

Bu mU§kUlit tahtelbahirlcr i:;ln ycti§tirilmit yeni milrcttebat ziyafette söz alarak, Amerikanın 
bulm:tl: hususunda tesadüf edilen gliçlüklere iUive edilecek olursa Avrupa harbi haricinde kaldığın· 
Almanyanın d:niz:ıltı harb!nde niçin yeni usullere mUracaat ettiği.. dan dolayı duyduğu büyük mem· 
nin sebebi anla§ıhr. nuniyetten bah~tmiş ve harbin, 

İyi l:abcr alan mahfillerde ıöylcndiğtnc göre Almanya büyük önümüzdeki ilkbaharda sona ere
bir ih~imnllc aııir harp gnıilcri gibi Okyanuslarda korsanlık edecek ceğini ümit ettiğini kuvvetle söy
kabiHyettc bUyilk tahtclbahirlcr inşa ctmeğc bütün kuvvetiyle ça· }emiştir. 

lrçacaktır • Sulb müttefiklerin gaye-
Bu gmıiler yalnız takip~erden kurtulmak için dalacaklardır. Bu lerine uygun ohcık 

gibi kors:ın1cı:-la mücadele edebilmek için lngiltere ile Fransanın Vaşington, 25 ( A.A.J - ''Ha· 
seri bir çok harp gemileri, taht~lb:ı.hirleri ve tayyareleri vardır. vas,, Harbin ilkbaharda biteceğini 

Büyük harpte Almanya çok miktarda tahtelbahir inşa edebile- söylemekle Ruzvelt, resmt maha· 
ceğini isbat ctmi~tir. Şimdi de bu §ekilde hareket ctfaceğine §Üphe filde \"e Amerikalı milşahitlerin 
yoktur. büyük bir kısmında Mkim olan 

B. H l I d • • d h b f f kanaate tercüman olmuştur. Ame. 1 r o a n a g em 1s1 a a a 1 rika cumhurreisi derpiş edilen sul· 
Amstcrd:ım, 2.5 (A. A.) - Yeni Holaı:ıda petrol gemilerinden bi

ri, SUdrecht bnlml§tır. Simon Bolivar vapuru felAketini takib eden bu 
haber Holnnda mahfellerinde bilyiJt bir heyecan husule getirmiştir. 

Matbuat bu haberi bUyUk ba§lıklarln neşretmckte, fakat §imdilik tef. 
sirlerdc bulunmıı.maktadlr. 

hun nevi hakkında bir şey söyle
memişse de siyası mahfillerde be· 
yan edildiğine göre bu sulh ancak 
müttefiklerin harp gayelerine uy· 
gun bir sulh olabilecektir. 

Lonılra, 25 - Almanların yeni 
ma,YD tehlikesine rağmen dün bir 
İngiliz vapur kafi1C8.l Tlmes nelı
rfırc gtmftqtft'. 

lngilterede Yorkea~T flahillerlne ı 
dilşcn iki yüz Alman maynı b ı · 
lunmuştur. Bun'lann Uzerlnde t 
klknt yapılacnl:tır. 
Almanyanın tam nblokam ve Al .. 

m:ın ihraratmın da musaderesi fi. 
len sah günü başlayacaktır. 
FRANSIZ JIARP HONSE1.1NtN 

BİR J\AI:AI!I 
Londra 25 (llıısı4Si) - Dan 

ba,vekil Daladyenin riyaseti altın 
da bir harp konseyi top!anmıştır. 
Bu toplantıya general Gamelen, 
amiral Darlan, general Virmen, 
hariciye müsteş:ın ve hariciye ne. 
zarcti umamt kfttibl iştirak etmiş
lerdir. 

Bu harp konseyinden sonra baş 
vekil, harp do~ayısile Fransanm 
İtalya hududundaki dokuz vilaye
tinde meri bulunan harp hali tak· 
yicbtının yannd:ın itibaren kaldı· 
nlmasına karar verildiğini bildir
miştir. 

Bl~LÇ1KA YE llOLANDA HU. 
DUDUl\"DA XJ:..IlÇ1cAT 

Paris 25 - Garp ccp!1esind~ 
dün topçu ve ufak keşif müfreze· 
Ieri faaliyeti olmuştur. Mozelir 
şarkında Almanlar bir baskın ha. 
reketi yapmışlarsa da geri püskür
tülmüşler, birkaç esir vermişler 

dir. 
Ha\·as ajansının verdiği malO 

mata göre "Fran3Iz ku:nan:lanlı 
ğı, Alm::m cephesi gerisinde yal 
mı: orta Ren boyunca değil, ayn 
zamanda Beltika ve Holandaye 
müteveccih olarak yapılan Alman 
tahşidat:ını dikkatle takip etmek· 
tedir. 

SAAT: 13,40 
F ransada f ovkalade ver~i 

Pa.rts, 25 (A. A.) - Neşredılen bir lrara.rnaıne Jle herhangt bir 
sebebden dolayı askeri hizmetlerini ifa etmlyenler yüzde on bet nispe· 
tinde fevkeJI!.de bir kazanç vergisine tAbi tutulmaktadırlar, 

İtalyanlarla Alın anlar karş;laşıyar 
Roma, 2.'l (A. A.) - J\lman futbol takımıyla karşılqacak olan 

İtalyan takmıı bugUo Bcrllode bulunacaktır. 
İki takım arAsında vukubulacak olan bu ıeklzlnci kar§ılaomanm 

neticesi İtalyan spor mahfellerlnde bUyUk bir alakayla beklenmekte
dir. 

Bundan evvel iki taraf e.rasmda yapılmı§ olan yedi macta İtalya· 
mn be§ kere kazandığı, bir kere kaybctlı:t, blr kere de 8Ifır sıfıra be
rabere kaldığı hatırlatılmaktadır. 

lngiliz Kralı Çemberi ayn la görüüş• 
J..ondra. ~ (A. A.) - Kral Gcorge dun ak§Ml Bagvekil Çember

laynı kabul ederek kendisiyle uzun bir mtııakatta bulunmuDtur. 

' lsviçrede bır Alman casusu 
Eerıı, ı.; (A. A.) _ Zürilı rr.ahkeı::ıcsl gWi muhbirlik ve Alman. 

ya hesnbmn istihb:ı.rnt ecn1sl tet 'ıi!l cUrUmlcri:ıdcn dolayı favicre te
ball.3lDdan bir Almanm Uç buçuk ay hapslne ve beı:ı sene ınUddeile 

medent baklarmdan mahnımlye~e karar verm.i§tlr. 

Askere alınan harp esirleri 1 
Londra, 25 (A. A.) - 1sUhb1rot nezareti Alm.a.nya'nm Polonyalı 

harb esirlerlndPn hfiyUk bir kısmını Alman ordusuna almak auretJle 
Polonya.da hukuku dUvel kaidelerini bir kere daha lhlAl etmiş olduğu
nu bildJrmektC<lir. Almaı:ıyn tarnfındruı imza ed.ünlş olan 1907 tarihli 
LabnyE\ mukavelena.mesi mubarlblerl, esirleri kendi memleketleri •· 
leyhindeki harekata i§Urak ctmeğe icbar etmekten mcneylemektedlr, 

•ata•• ••z• , 'il • "L.~G1LTERK1'E GiDEN GE· 
l\IİLER OLIDIE GlrrtKLEUlNl 

BIUdEl.t! .. Umumi müiemşiikier kaidmlıy~r 

Saat 10 a doğru generalin evine 
gittim. 

Oduma gireceğim ıırada, gene
ralin ayakta ve istenildiği zaman 
a§&tl inen, yukarı çıkan bir siyah 
tahtaya bazı ueyler yat.dığmı gör. 
dllm. 

Kapmm açıldıfmı f.şttince başı. 
nı ~evlrdl. General Foy, kırk se
kiz, elll yaşlannda tadar vardı. 
Zayıf, orta boylu, seyrek ve kır 
saçlı, yllksek alınlı, kartal gagası 
gibi fğrl burunlu ve esmer renkli 
bir adamdı. Başı dalma dik durur
du. S3ılert ma, tavırlan A.mlrane 
idi. . 

Himıetçt tamim! sl!yleyince: 

- Mösy~ Alekııandr Dilma mı? 

Diye tekrar etti vo: 

- Gelslu.I ... 

Emrini verdL 'l'ltriyerek içeri 
clrdJm. Sordu: 

- M158ylS Aletsaııdr Dllma llb 
mlalnb? .... 

- Evet. reneral. .. 
- Alp ordularma kumanda• 

den generallrı oğlu musunuz! 

- Evet, general.. 

- Bonaı)artm ailenize kargı 
pelr bllyUk hakmlık ettiğini, hat.. 
t& valtdenbl bile maqtan mah • 
rurn bıraktığını ıOylodllor, doğnı 

muT .•• 
- Evet, general, ıefalete dUa· 

memtze aebeb oldu. 

- Size bir yardnnda bulunabl· 
Ut miyim? ... 

- Ben de ODU rlcaya geldim, 
general. Zira e!zden başka yar -
dım w muavenet 11m1d edecek 
kfmsom yok ... 

- Vah! Vah! Cok müteessir ol
dum. Söyle bakalım, lsted@n ne! 

- Evvell, ıntten m!Ss;~ Dan • 
renin mektubunu okuyunuz. 

- Ah! sevgili Danre. •• Kendls1.. 
n1 tanıyor musunuz! 

- Evet, babamın samımı dost· 
lannd~ birfsldlr. 

- Bakalım, ne yazmUJ T .. 

Mektubu okudu, sonra: 

- qoo! .. dedi. Sizi hararetle 
tavsiye ediyor. Anlaaılan sizi çok 
seviyor. 

- Evet, general, tıpkı kendi ço 
cuğu gibi ... 

- Ey, söyle bakalım evlA.t, elin· 
den ne gelir? Ne gibi §eyler bili· 
yorsun? ••• 

- Çok ıey blJdlğfm yok... . 
- Ya! •• Tabii biraz heeab bill-

yonmnuz? •• 
- Hayır genemi ... 
_ Bint% oPbfr, hendase, f'"ızlk 9 

fier kelimede duruyor, ccy~b 
Ankara, 25 (Hususi) - Umumi müiettişljkJerin ilga.ı hax· bekliyordu. Ben ~smu önUme i!;! 

kında hazırlanan kanun projesi ynkmt:a başvek~letc scvkedileccktir. : yor, su!lıyordum. Çehrom ktpltır _ 
Dahiliye velmlctinin taşra tcşUiatı hakkındaki kanun lAyibaıı 1 mızı olmu!itu. Alnımdan 'o~ ter 

da başvckilcte verilmiştir. Bu:ldan başka dahiliye vekaleti mer-- 1 ter skryordu. tık defa. nlarak ac· 
kez tcşkiHitınd<ıki büro şcflil:lerine bundan böyle mUlkiye ve hukuk 12lml anhyonım ve son derece 
mczunfannın tayini kararla tmlmıştır. Şimdiki şefler bu kayda tabi mnhcub oluyordum. Mınldanır gi-
olmadan vc:.dfclerinde kalacaklardır. bi ccvab verdim: 

Diğer taraftan altı vdi ve yetmişten fazla kaymakan arasında - Haytt geıaenJ. bDtlln buıı • 

Alcksanilr t'JMe'nm gcnrliği 

- Tabii lfltince, yunanca bW _ 
)"Orsunuz? •. 

- Utince biraz, fakat yunan. 
ca asla. 

- Ecnebi lisanı? .. 
- İtalyanca bllirlm. 
- Muhasebeden anlar mısmrı ?. 
- Asla! ... 

O kadar fena bir vaziyetteydim 
ki benim yerime generıılin de sı· 
kıldığını hissediyordum. Nihayet : 

- General, dedim. T:ılısllim son 
derece noksandır. Çok ayıb bir 
f;!ey. Bunun bUyilk bir l:::sur oldu
ğunu bu~n anlıyorum. Fal:at ka· 
bahı:ıt bende değil. Y:ılnız size söz 
veriyorum. En az bir zamanda 
bUtiln bunları öğrenmeye gayret 
edece~ ve öğreneceflim.' Huzu -
nınuza bir ikinci defa cı!it~'UD za. 
man, bugUıı (hayır!) dodijtm bU.. 
tnn suallerinize (evet, general) ce 
vabını vereceğim. Emin olunuz ... 

- lyt oma dostum, geçineceği· 
n1z var mı! 

- Hayır, general, bir aeyim.lz 
yok ... 

Blras dUşllndil ve: 

- S!zJ bu halde bıralanak dof
ru .değil ... 

- Evet, general... Zira, ılı 
Y&rdımı eslrgerseniz çok mll§kW 
va21yette kaln .. !l~rz. Annm rahat· 
sız, kcndlsln<.. bal:mnk mccburlye
tlndeyinı • . 

- Pek Cı.IA ... Bana ndreslnlzl bı. 
rakmız. Bu akşnm blmz dllşUne. 
yhn, B1ze bir iş bulayım. Haydi, 
eu ma!aya otur, yaz ..• 

Dedi ve· ellndeki kalcmI uzattı. 
Yazmaya bnııladım. O, ayakta 

bakıyordu. Daha ismimi yazarken 
ellerini birlblrine çarptı, au sazcı 
söyledi: 

- Kurtulduk! ... 
- NasıJ? •• 
- Çok güzel bir yazınız var .. , 

Cevab vermedim. Başımı önil .. 
me eğdim. Hakikaten yazım çok 
güzel ve dUzgilndU. İ§te blltlln 
meziyetim buydu: Gilzel bir yazı ... 
Gonernl: 

- Bana bak evlAt, bu Bk3am 
Dllk Dorleana yemeğe daveWyim.. 
Seni yıuıma kfı.tib almasını rica e
dece~lm. Otur şuraya ••• 

Dedi. Mruıayı gösterdi ve ilAve 
etti: 

- DUke hitaben bir istida yaz. 
TabU gayet hUrmetkirane ola.· 
cak ... 

İtaat ettim ve ynzdrm. General, 
i.sticiıı.mı aldı, dikkatle okudu. Son
ra !t:ı.tladı, cebine koydu. Bnna e. 
llnl uz'ltornk: 

- Ynrın gel, beni gör ... Bera. 
be,. ycmelt yeriz ... 

Dedi. 

Ertc.sl gtlnil erkenden gittim. 
General, dünkU gt1J çal~ıyordu. 
BenJ gillcrek knbul etti ve: 

- laln oldu, dedl Tallin ~ 
mış ... 

Hayretle yilzUne bakıyordum. l· 
llve etti: 

Londra, 25 - Bir Berlin tel 
grafma göre, Alma:ılar, şimal de· 
nizi t icaret yollarını maynl1rla 
doldurduklarını açıkça itiraf et· 
mektedirler. Bu maynlar, mayn 
tarama gemileri geçtikten sonra 
dö'cülmektedir. Berlindc şöyle de· 
niliyor: "Bitaraf gemiler, Ingilte· 
reye giderken ölüme gittiklerini 
bilmelidirler. İngiltereyi alakadar 
eden tehditler yağmur gibi yalı· 
yor. İngilizlerin. iktisadi harpten 
vazgetmeleri, aktıselime avdet et· 
meleri lizımdır • ., 

nakil ve tayinler hakkında dnhiliye vekaleti tarafından hazırlanan lan bllmlyorwa. 
kararname diin yüksek t~sdika arzedilmiştir. - Hukuk da ınt tahsil etmcdi-

Bu kararname ile garitta bazı valiler aragmda deti!İkl~r yapıt· nlıı? 
~ Sivas valisi Muhtar. ôa ba,tka irir ~ sayin edilmekttdir. - Ha1D'• ....ı. .. 

- Pilke, 1200 frank aylıkJe. 
hususi k!Ub oldun. Göreyim aenl, 
çalı§ ... Yemekten sonra, doğru dU· 

*11.D a&ra)'Dl& git, ~e ııetıa! ... 
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Karısının kuc~ğında çocuk uy· 
kuya dalıyordu. Dışarda da ince 
ince bir yağmur çiselemiye baş. 
lamıştı. 

Kompartimanda yalnızdılar .... 
Çocuk uyuyunca annesi aldı .,. 
nu sıranın üzerine yatırdı ve üo; 
tünü sıkı sıkı örttü.. iyilik, sağ· 
lık b=hisleri, hısım akraba. t-ş 

dost. Mac Gill adasında olup bi 
tenler, toprak ve mahsul fiyatları 
konuşulup bitince artık karı koca 
için kendilerinden başka konuşu. 
lacak mevzu kalmadı. Şimdi kap 
tan Mac Elrath dünyanın döı·t 

bir köşesinde yaptığı yolculuğu 

anlatmıya başlamıştı.. Fakat ka 
rısına anlattıkları ne güzel bit 
masJldı, r.e de şarkın çiçekli di· 
yaraları, e!ırarengiz şehirleri idi. 
Bir keresinde karısı: 

- Cava nasıl bir yer? diye 

sordu .. 
- Sıtmalık bir yer .. Bizim tay· 

fanın yarısı kafayı vurdu, yattı. 
Onun için bizim işler de pek \yi 
gitmedi... Kinin, kinin. miıtema· 
diyen kinin .• Sabahleyin aç kar. 
nına, cine kinin kanştmp hepi· 
miz bardak bardak içiyorduk. Has 
ta olmıyanlar da nihayet ötekiler 
kadar ha-;ta oluyor .. 

Bir keresinoe kansı, Nevcasteli 

sordu: 
- Kömür, kömür tozu, başka 

bir şey yok •. Pis bir yer.. Orada 
bizim iki Çinli kayboldu, ikisi de 
ateşçi idi. Gemi sahipleri hüku • 
metc bunların her biri için yüzer 
isterlin ceza verdiler. Bana bir 
mektup yazmışlardı, Oregonda 
aldım .Diyorlardı ki: "Tayfanız· 
dan iki Çinlinin Nevcastelde kaç· 
masına çok müteessir olduk. Bir 
daha sefere daha dikkatli olmanı· 
.zı tavsiye ederiz.,, Daha dikkat· 
li olmalıymışım l.. Daha ne yapa· 
bilirim.. Çinlilerin her biri kırk 

beş isterlin para alıyorlardı. Ka· 
çacakları da hiç aklıma gelme. 

mişti.. 
"Onlar hep böyledir zaten .. 

Falandan dolayı çok müteessifiz. 
Filan şeyi yapmanızı tavsiye ede· 
riz. Hep böyle. Bıktım artık bu 
gemiden.. Zannediyorlar ki he· 
rifler ben gemiyi kömürsüz yü· 
rütebilirim •. Hele bir pervane me. 
selesi vardı, uzun müddet onları 
bu işle meşgul ettim, durdum ... 
Eski pervane demirdendi, kenar • 
ları da kalındı, hızlı gidemiyor· 
duk .. İstediğimiz yeni pervane 
bronzdu, kumpanyaya dokuz yüz 
isterline malolacaktı. Onlar da bu 
masrafı benden çıkarmak istiyor· 
lardı: Hava çok fena idi, gün geç· 
tikçe daha fazla vakit kaybedi • 
yordum. Kumpanyadan dediler 
ki: "Valparaisodan Sydneye k:ı
dar olan yolu, günde ancak yüz 
altmış yedi fersah bir sür'atle al· 
mış olmanızdan dolayı müteessi· 
riz. Halbuki yeni pervane ile da· 
ha iyi neticeler alacağınızı ümit 
ediyorduk, günde vasati olarak 
iki yüz altmış fersah yapmalıydı.. 
nız .. ,, 

"Mevsim kıştı.. Rüzgar ya 
fırtına halinde esiyordu, ya ka· 
sırga halinde .. Altı gün olduğum 
yerde demirledim, kaldım.. Ma· 
kineler durmuştu.. Kömürümm 
bitmek üzere idi. Hele öyle ah· 
mak bir muavinim vardı ki gece 
uzaktan bir gemi ışığı görünce, 
gemiyi idare edemez, beni uyan· 
dmr, kaptan köprüsüne çıkarır • 
dı. 

"Vaziyeti yazdım kumpanya· 
ya. Cevap verdiler.. dediler ki: 
"Deniz müşavirimize göre çok 
fazla cenuptan gitmişsiniz . ., de· 
diler, "bu pervaneden çok iyi 
neticeler alacağınızı ümit ediyo· 

ruz.,, dediler .. 
"Deniz müşaviri!.. Kara kla· 

vuzu 1 Valparaisodan Sydneye 
giden vapurlar hangi yoldan gi. 
diyorlarsa ben de o yoldan git· 

timdi .• 
• * • 

"KömUrü idare için gemiyi altı 
gün, hiç ışık yakır.adan, suların 

akıntısına bıraktık.tan sonra Auc· 

--- -

------- --~ 

Denizin canı cehenneme 
Yazan: JACK LONDON Çeviren: V. \:.1 • 

klanda gelirken, kaybettiğim vak ı 
ti ve parayı kazanmak için girer· 
ken. çıkarken klavuz kullar.mıya· 
yım da kumpanyaya tasarruf ol. 
sun, dedim. Oracla klavuz kullan 
mak mecburi değildi.. 

"Bir gün, Yokohamada karşı 

ma Dyapsic'ın kaptanı Robin· 
son çıktı .. Avstralya tarafındaki 

muhtelif limanlardan. memleket· 
!erden bahsetmiye başlamıştık ... 
Bu bahis açılınca bana ilk sordu. 
ğu şey şu oldu: 
"- Tabii ,kaptan, dedi, Auc~· 

landa gitmedin sen?. 
''- Gittim, dedim .. 
''Hiddetle: 
"- Ya! dedi.. Demek kum · 

panyanın bana o mektubu gön 
dermesine sen sebep oldun ha? 
dedi .. Mektupta diyorlar ki. de· 
di: 

''Aucklandda klavuz masrafı 

olarak on beş isterlinlik bir meb. 
lağ gösteriyorsunuz. Halbuki bi· 
zim vapurlardan biri geçenler. 
de Auckland gittiği halde bize 
böyle bir masraf ettirmedi, b:r da· 
ha sefere böyle bir masrafı kab:.ıJ 
etmeyiz.,, diyorlar, dedi. 

"Fakat benim onlara kazandır· 
dığım on beş liradan bana hiç 
bahis yok .. Kaptan Robinsona on 
beş isterlin iktısat etmedi diye 
mektup yazıyorlar ya, bana baş· 

ka türlü bir mektup gönderiyor. 
lar : Aucklandda tayfaya doktor 
parası diye iki gine bir meblağ 
gösteriyorsunuz, diyorlar. Bu 
gayritabii masrafı lUtfen bize 
izah edin . ., diyorlar. Benim o iki 
Çinli tayfa vardı ya. Beriberiye 
yakalandılar sandım, doktoru ça

ğırttım .. 
"Görüyorsun ya, bunun üzeri· 

ne bana "bu gayritabii .masrafı 

liıtfen izahedin" diyorlar, Kap· 
tan Robinson'a da : "Bir daha se· 
fere klavuz masrafı kabul~ etme. 
yiz,, diyorlar. 

''Sonra Nevcastelde bir de ka· 
zan ıskarası meselesi var. Fahri· 
ka ıskaralan mühend\sin sipariş 

ettiğinden daha ağır yapmış ve 
farkı hesaba geçirmeyi unutmu~ .. 
Tam kalkacağımız dakikada, ge· 
ıniye gitmek ütereydim, bakıyo
rum, ellerinde fatura geliyorhr: 

"Iskaralarda hata, 6 istedin.,, 
vapura gitmişler, Mac Pherson 
faturay ıimzalamış. Ben böyle 
şey olur mu, dedim, parayı ver· 
mem, dedim. 
"- Demek çarkçıbaşıya iti· 

madınız yok ha? dediler • 
·- Kimseye itimatsızlık etmi· 

yorum, dedim. Fakat bence bu 
faturaya imza atılmaz, dedim. 
Gelin benlen beraber gemiye, 
korkmayın istimbota para ver • 
mezsiniz, bakalım Mac Pherson 
ne diyecek, dedim. 

''Amma onlar gemiye gelmedi· 
ler. Portlandda baktlm bir mck -
tup, içinde de fatura .• Hiç aldır· 
madım. Hong Kong'da bir mek· 
tup daha .• Bu sefer kumpanyadan. 
Faturayı kumpanyaya da gönder 
mişler.. Kendilerine Cavadan 
mektup yazdım, meseleyi anlat. 
tım. Marsilyc.da iken cevaplarım 
aldım: "Iskaralardaki fazla iş üc· 
reti olarak 6 istedin. Çarkçıbaşı 
faturayı kabul etmiş, siz imzala· 
mamışsınız •• Çarkçıbaşının dü· 
rüstlüğünden şüphe mi ediyor· 

sunuz?. 
"Cevap yazdım , dedim ki, ben 

çarkçıbaşının dürüstlüğünden 
şüphe falan etmiyorum. Iskara. 
larda bir yanlışlık olmuş, mesele 
bundan ibaret .. Farkı verdiler mi 
sanıyorsun? Tamam t Tahki· 
kat yapmak istiyorlarmış .• Yazr 
hanedeki memurlardan biri has· 
talanmış. fatura da kaybolmuş .. 
Yeniden başladı mektuplar biri· 
birini takip etmiye. Bir taraftan 
gemi sahiplerinden, bir taraftan 
fabrikadan.. Iskaralarm ağırlı· 
ğındaki yanlışlık ,6 isterlin .. Bal· 
timore'de bir mektup geldi, Dt>· 
legoa körfezinde bir tane daha 
geldi, Mojide geldi, Rangunda 
geldi, Rioda geldi. Monteviceo· 
<la geldi. Daha hata da ödenmedi 

fatura. Diyorum ya sana, Anny, 

bizim gemi sahipleri çok mü;kül 
pesent insanlar.,, 

* * * 
Bir an düşünceye daldı, son 

ra alay eder bir tavırla, dudak 
larının arasından mırıldandı: 

"Iskaraların ağırlığındaki yan 
h§lık, 6 isterl:n ! .. ,, 

Bir iki dakika sükutla geçti .. 
Sonra karısı: 

- Biliyor musun jamienin ba 
şına ne geldi? dedi. 

Kaptan başiyle hayır dedi ... 
- Dalga gelmiş. üç tayfa ile b 

raber almış onları sürüklemi§. 
dedi, karısı ... 

- Nerede olmuş bu?. 
- Cap Horn açıklarında ... 

Thcırıısbyde imişler .. 
- Bu tarafa gelirlerken mi? 
- Ya .. Uç gµn oldu daha biz 

duyalı.. Karısı kederiııden öle 
çek derecede. 

- iyi bir çocuktu .. Jamie ... 
Yalnız pek asabi idi. Albionda 
beraber çalıştığımız günleri u 
nutmam hiç .. Öldü ha!. 

Bir müddet ikisi de hiç konuş 
madı.. Sonra karısı: 

- Bankshireden haberin var 
mı? dedi. Mac Oongall, Magellan 
boğazında mahvetmiş.. Dünki' 
gazete yazıyordu. 

- Allahın beUisı bir yerdir c 
Magellan boğazı: bilirim. Benim 
ikinci olacak hayvan da gemiyi 
iki kere az kalsın orada karaya 
oturtuyordu. Aptalın biriydi za
ten, aklı havalarda gezerdi.. Biı
dakika kaptan köprüsünden ay 
rılamazdım. Fırtınalı bir havada 
Narrov Reach'e geliyorduk. Müt· 
hiç bir tipi vardı. Kendisine, ha
rita odasında istikameti değişti· 
rcceğimizi söyledim ve: "Şark • 
Cenubu şarki,, dedim. "Anladım, 
kaptan , şark • cenubu şarki., di· 
ye tekrar etmişti. Bir çeyrek son
ra güverteye çıkıyorum. ikinci 
olacak herif bana: ''tuhaf t diy'lr. 
Narrov Reach'm mansabında ada 

bulunduğunu hiç bilmiyordum. 

"Adalara bakıyorum ve dil· 
menci ye bağnyorum : ' 'iskele! 
Tam iskeleye cenuba!,, Görsen 
o bizim eski gemi öyle bir dönü
yor ' · ··--ilinde daha hiç görme 
din: , böyle dönüşünü.. Tipi 
arasında karların biraz seyrek· 
leşmesini bekledim, o zaman şark 
tarafta Narrov Reach'i olduğu 
gibi gördüm, cenupta da False 
Bay körfezinin ağzındaki adalar 
görülüyordu. Dümenciye: 

''- Sen ne istikamete gidiyor· 
dun? diye sordum. 

"-Cenup· cenubu şarki, kap· 
tan, dedi. 

"İkinciye baktım. Ne diyebi· 
lirdim? Öyle kanım beynime fır
lamıştı ki herifi pars gibi parala.. 
yacaktım neredeyse .• Dört istika· 
meti birden şaşırır mı insan hiç? 
Beş dakika daha geçseydi Tryap· 
sic'in işi tamamdı . 

"Dönüşte de boğazdan g:· 
çerken gene ayni şey oldu. Kırk 

saat kaptan köprüsünden bir ye
re ayrılmamıştım, dört saat son· 
ra da tamamiyle selamete çıka· 
caktık .• Gemiyi ikinciye bıraktım 
ve arkamızdaki Ashtar fenerini 

göstererek: 
''- Gemiyi daha fazla şimale 

sürükleme, hiç korkacak bir şey 
yok. 

"indim yattım. Fakat içimde 
bir endişe, gözümü kapayamıyo· 
rum ki ... "Kırk saat güvertede 
kaldın da daha dört saat mı dıJ

ramıyorsun? dedim, kendi kendi· 
me .• Bu dört saat zarfında ge
miyi ikincinin eline mi bırakac1k· 
sın? . ., kalktım, elimi yüzümü yı· 
kadım, bir fincan kahve içtim v~ 
çıktım yukarı, Baktım Ashtar 
fenerine: garb • şimali garbi isti
kametine gidiyoruz ve bizim es· 
ki tekne n-credeyse kayalara dü' 
şecek .. Dedim ya, o ikinci dene· 
cek herif aptalın biriydi. İnsan 

d::nize haksa suyun renginden 
anlar •. Neyse Tryapsic bu kaza· 
yı da atlattı. Otuz saat içinde, 
ben olmasaydım ,iki defa karaya 
oturacaktı ..• ,. 

(Deyaııu ' ar) 

-- ......-
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Nakleden: . 
Meçhul kayakçı Vfıhidin kayıp 

indiği yere kadar ytirUdU. eğildi 

ve b~ktı, orayıı atlamak istiyor -
muş gibi geri çekildi, kendini le· 
raziledi, fakat atlamaktan vazge -
çerck geriye döndü ve seslendi: 

- Serber, buraya gel! 
Köpek tereddütsüz bu sese doğ. 

ru koştu. 
Meçhul kayakçı emretti: 
- Haydi, Serber, atla, yakala, 

getir! 
Scrber tereddütsüz yamaçtan a· 

şağı fırladı, Viıhidin yattığı yere 
yanaştı, kokladı ve sevinçle hav
lamağa başladı ... 

Etrafta herkes koşmağa başla· 
mıştı. Aşağı taraflardan ihtiyatın 

yürüyenler kolayca Vfıhidin yattı. 
ğı yere kadar yUkselebildiler. 

Doktor İrfan da bunların ara • 
sındaydı. Doktor derhal hareket -
siz yatan Vahidi muayene etti: 

- Bir şey değil, beş dakika 
içcrsinde tamanıilyc kendisine ge
lir. 

Hakikaten beş dakika içersinde 
Vahid kendine geldi. Fakat hala 
hareketsiz dunıyor, gözleri yan 
kapalı, başı Güzinin dizi üzerinde 

Bir kadın mınldandı: 
- Aman yarabbi, ne gtizel de

likanlı bu! Fakat yüzünün çizgi • 
terine bakılırsa çok ıstırab çektiği 
unlaşılıyor. 

Sonra ayni kadın doktora dön.. 
dü: 

- Kuzum doktorcu~m, bu de· 
likanlının bu dakikada acı duy -
matlığına emin misiniz? 

- Müsterih olabilirsiniz clım -
dim. Kat'jyycn bir yerinde bir 
ağrı, sızı olmadığına kaniim. 

Meçhul kayakçı onların yanın. 

dn ayakta duruyor, ağzını açıp 

bir kelime söylemiyor, gözleri Gü. 
zinin dizi üzerinde yatan Viihidin 
kumral saçlarına dikili ... 

Güzin, heyecandan nefes nefe· 
se, bakmağa bile cesaret edemi
yor. 

Faknt bakmak, Vahidi kurtar -
dığı için bu mc1;;hul kayakçıya te. 
şekkür etmek lô.zım. Onun için 
Güzin: 

- Sizi tebrik ederim efendim. 

Muzaffer Esen 
Büyük bir soğukkanlılıkla müthiş 
bir felaketin önünü aldınız. Size 
bir şey olmadı inııallah? 

Meçhul delikanlı dalgındır. Fa. 
kat dudaklarında tebessüm, yavaş 
ça ccvab verdi: 

- Hayır, bir şeyim yok. İlk 
dakikalarda bir az sersemlemiş • 
tim. şimdi geçti. Sonra bu düşüp 
kalkmalar benim çok r lışık oldu
ğum şeyler. 

Doktor söze karıştı: 
_ Azizim, dedi. telkin kabili -

yelinizden dolayı sizi tebrik et _ 
mek lô.zım. Vahşi köpeğimizi bile 
bir emirde kendinize rnmeltlniz. 
Bu kudrete hayranım doğrusu. 

Doktor meçhul delikanlının elL 
ni sıktı. Bu el soğuk, fakat haklın 
bir eldi. İşte bu dakikada Güzin 
gözlerini biraz kaldırıp deliknnh· 
ya bakmak için kendisinde cesaret 
buldu: 

Meçhul delikanlının çok müte -
nasib bir vücudu var. Tıpkı eski 
mert Yijnan heykellerini andıran 

bir vücud, uzun bacakları tize. 
-rinde dimdik duran bir gövde. 

İpek gibi kirpikleri arasından 

şiddetli ve ô.mir bakış, mavi bir 
bakış parlıyor. Güzin bile bu ba _ 
kışlııra endişe ve muhteriz bir 
rneftunlyetle bakıyor. 

Genç kız bu dakikada yerinden 
kalkmak ve delikanlıya doğru 

gitmek isliyor. Kollarını açarak o. 
na doğnı atılmak, bakıı;ılanndan 

korku duyduğunu söylemek. fa. -
kat bu korkuya rağmen kenilisini 
karanlıklar içersinde ve bir ha -
yal alemi arasında değil. parlak 
güneş ışıkları altında bir insan 
gibi görmekten duyduğu sevinci 
anlatmak istiyor. 

Fakat bunu yııpamıycr, çünkü 
dizleri üzerinde kendisine bir çeki 
taşı kndnr ağır gelen Vfı.hidin başı 
var, çünkU etrafta kendilerine ha. 
kan birçok mütecessis gözler var, 
Cemil var, babası var. 

Fakat muhakkak bir şey ynp • 
mnlr hiç olmazsa kendisini tanı. 

dığmı nnlııtm:ık istiyorlar. 
Iloğnzı öyle sıkılıyor ki bir keli· 

me söylemek için ağzını açacak ol
sa muhakkak hıçkıra hıçkıra ağla· 

mıığa başlıyacak. tJ 
Dakikalar geçiyor ve Giizl11 

şey söylemiyor. ı 

Delikanlı da Güzine dil<l>t 
bakmaktadır. Bu bakış birdCll , 
dalgınlaşıyor ve canı sıkılIJ11ş 
tavırla: ,· 

- Üzülcc<'k bir şey yok efe 
dim. Arkadaşınıza hiç bir ııc)' • 
matlı, kısa bir zııman içersındC 
mamiyle iyileşecektir. . C: 

Bu se>s tamamiyle lii.kayttJI'·~ 
zin bütün hulyalarının. bütiln J" 
lerir.in sesi olan bu sözleri b~ 0 
dar soğuk görünce can e\111 ~ 
vurulmuşa döntiyor. Bir knt; t' 
evvel Vahid, genç kıza JıııJC' 
ederken, onu tchdi<l cderl<eıı u'. 
kadıır tizlilmemiş, bu kadar ııı 
essir olmamıştı. 

tıl: 
Bu sırada bir feryad koP r&e 
- l{ardeşim, kardeşi.nı. kıl 

şime ne oldu? 

Bu ses beş otobüsü ile . gt ııf 
Scmahalindir. Derhııl ViibidiJl, 
rine atılıyor ve elini tutuyor·f 

- Amıın yıırabbi, vUcudıl 
kesilmiş. YünlU bir şey yok ~ 

Meçhul delikıınlı, dcrhııl uı µel 
deki beyaz ytin kazağı ç So" 
yor ve genç kıza veriyor. " 
dudakları arasından mırıld~ 

- Emin olunuz küçük ~' 
bu kazadan benim hiç knb ) 
yok. Kardeşiniz hem kaynk ; 
!anmasını bilmiyor, heın dC t 
dini bilmiyecek kadar sarll~ JJ) 

V " . " b"l sö"JC , e sonra ısmını ı e ,; 0, 
lilzum görmeden dudııklarıı1 ti 
tihfafkar bir tebessUnılC 0 

uzaklaıııyor. 

*** illi' 
- Güzin, içeriye gireb 

;im? 
d!r' _ Kıs duruyorsun, t>- • c1f' 

- nen hakikaten budalt\ ~ 
şum Güzin. Yarın 1stanbt1
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ruz diye geceliklcriml sııll 
koymuşum. Eğer bu nkşnJll 
ödüç bir gecelik bulaınnf.S~ 
çıplak yatmağa mahkôJ'Iltl 
mektir. ., ,•n•· 

Semahat, pencerenin J c 
iskemleye çöktü ve bir 

yaktı. <'f1 

(De~ 
---------~--- r~ 

1 \' "'fJ'l . 
şı:ıı ın 1 ·. ~ııı 

Komedi 10~~ 1' 
13 .. «ürıd (ı 
ııgıın n ~11, , 

Çocuk 'J'i) ~ıro \( · 
20.30 d:ı: Bir Mıı lıcıc;ı P . . ' Dr:ıın hısrııı :Il,ıt:'i 

Gece 20.30 dn: Ş~ · 


