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Çemberlayn 
Bu gece bütün 

dünyaya 
hitab ediyor 

~ı1"'°ndra 26 (Radyo) - Basve· 
ıs ~berlayn bu gece saat 10, 
~de (Türkiye saatile 12,15 de) 
~ tı(lra radyosunda bütün dün. 
~aya hitaben bir nutuk verecektıir. 
~tkun me\'zuu "harpte Büyük 
~a,,dır. 

. lta!ya 
lngiliz Hariciyesile 
hangi meseleleri 

görüşüyor 1 
)al..Qndra, 26 (Hususi) - ltal
d~~Mri ile hariciye nazırının 
)İllt ~ millakatına gazeteler bü
ler hır ehemmiyet venne!<tedir. 
ts • Gazetelere göre bu mülakat 
~Itlda yalnız lngilterenin mü· 
~I e hakkında son verdiği ka
?tıaıı ar üzerinde değil, ayni za· 
dıı- da iki memleket arasındaki 
llı~er meseleler üzerinde görüşü!· 

~ 
Ahır-ka-pıd-a -1e-ci 
~ir tren kazası 
8
11
anliyö treni, saat 
.~o da bir kadın . 

ezJı 
~ısı 2 'nci sayfada 

Bugünkü 
spor 

~areketleri 
~:ı;bahce Hilali ı o.o, 
~11 taş Beykozu 2-0, 
t\i~eat~saray Süleyma
b\tls l'ı 9.o, Vefa tstan· 
,.. l>oru 7 -2 yendiler. 
~ı,.,, .. 

"'1 2 ınci ıavfacla 

KURU~ 

Atmanganın denizlere mayn dökmesi qi:zünden 
• 
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A liifil e 1r n lk <§)" <dl© ifil@\ lill lfilil ©l tc§l lh ~ 
~ü~©ltono lb>öır liifilüDycaıır 300 

liifil ö ov© ifil <dl© o<§} tr c§\ ç o lk ©1 lr ©l (C@) lk 
Londra, 2G (Hususi) - Panamada çıkan "Diaro,, gazetesi Al· 

manyanın denizlere mayn dökmesi üzerine Amerikanın muhakkak 
harbe girmesi 'neticesini verecek hfidiselc:;in :zuhur edeceğini yazmak 
tadır. Gazete şöyle diyor: .. 

"Almanya gene umumi lıarpteki hatasını tekrar ediyor. Her ta· 
rafa may11 dökiiyorlar. /ialbllki geçen harpte Almanyatıtıı tahtelba
hir lunbine başlaması Amerikanın harbe glrmesi:'lt intaç etmişti.,, 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork Timcsde okunmuştur: 

1Isveç, Almanyayı 
Şart E<iison senelik raporunda Amerikan bahriyesinin, düş

manı Amerikan sahillerinden uzak tutmakla beraber sür'atle yenme
ğe hazır olduğunu yazmaktadır. Bu raporda bugünkü deniz progra. 
mının tacil edilebileceği fakat tatbikatta hiçbir suretle bataate ce
vaz olmadığı kaydedilmektedir. 

Şarl Ediscm gemiler için tam bir prensip istemekte ve bugüı1 
yalnız denizaltı mürettebatının tamam olduğunu, fakat diğer sımC 
gemilerde bu nisbetin harp zamanının ancak yüzde sekseni dcr~
cesinde bulunduğunu yazdıktan sonra böyle bir nisbeti.n bazı tip 
muharebe gemileri için sulh zamanında kafi olduğunu fakat perso
n~lin donanmanın seferberliği halinde lizim olduğu derecede talim 
görmemiş bulunduğunu ilivc etmektedir. Raporda bundan başka 
bir seneden diğer seneye geçilirken inşaat programındaki vahdeti 
muhafaza lüzumu kaydedilmektedir. 

protestoya 
hazırlanıyor 

lsveç karlı. suları yakınına 

Nevyork Times, gazetesine göre, bahriye nezareti deniz tah· 
sisatının bir milyar üç yüz milyon dolara çıkarılmasını teklif eden 
Vinson kanun layiha5Int kabul etmiştir. Bu kanun layihası kon·gre. 
nin gelecek kanunusani toplatısmda biriici haftasında müzakeı e 
edilecektir • 

da maqn dökülmüş 

Raporda ecnebi milletlerin deniz kuvYCtleri ha!tkında aşağıda· 
ki malumat verilmekte ve şu sıra ile tasnif clunrr..akta::lır. 

İngiltere: 2.080.000 Ton 
Birleşik Amerika: \ .. 754.000 ,, 
Fransa: 7 50.000 ,, 
İtalya : , 728.000 ,, 

Almanya: ,541.000 ,, 
Japceya in_şaatı gizli tutmakla beraber bu raporda Japon fite. 

sunu ntonilatosu binnilyon iki yüz altı bin elli dört ton olarak talı 
min edilmektedir • 

Raporun sonunda 1930 Londra muahedesinden sonra mektep 
gemisine çevrilen 20.000 tonluk (Hiyei) zırhlısının bugün yeni· 
den muharebe gemisi olar.k kullanılmak üzere silahlandırıldığı \'C 

modern bir hale konulduğu haber verilmektedir. 

Almanların 
muharebe 

pl3m neymiş? 
Sto~holm, 26 (.A.A.) - İs\'C\ 

bahriye nezareti Fa!sterb:> a;ıkla· 
rmdaki Alman mayn tarla mm ; 
bilhassa şimal istikametinde geniş 
letildiğini haber venncktedir. Al
manya bu tedbirle Falsterln:ıun 

cenubunda!d mınta~..ayı se}'rİ;~r1; ı 

ne kapamı~ bulunuyor. 

Devamı 2 incide 

Çekyadaki tethiş 
hareketi 

"Her on kişide bir kişi 
kurşuna dizilecek! 

Çek amelelerin grevine, fabrikalardaki bütün komite 
azalarının kurşuna dizileceği tehditler ile mani olundu 

Y azı&ı 2 inci •ay fada 

\ 

Ifolnmla krall~esl Vi fı<'lmhıa b•tnl1tın ı:;o !ll~nc evvel ta'-•ft .......... • 
1.amıın .;on tl~rP.rtı SJ.l.ln hlr r ıer ı. ı .. fiıı 1 ıı:u·ınt.1r·~ılı. Eıır,Unse or. 
du erkim arasında nwml('!.ctin ını.id:\f:U:.ı için alınacak 1cdblrlerl 

d\iıüomektcdir. 
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· 1mmıı~ı•ııı~ı1ttr,mm 
Hitlerin eski Araplar cihadı mu

kaddes açmağa hazır! 
Bugünkü maçların yaverı 

"Temennimiz, Ameri
kanın harbe girmemesi· neticeleri 

l(adıköv stadında: Şeref stadında: 

di ' d . r.,, emış 

Sanfransisko, 26 (A.A.) - Al· 
man general kosolo;)u ve Hitlcrin / 
eski yav~ri. yüz.ba~ı "Fritz Vied· 
.mann., aslen Alman olan Ameri· 
kalılar tarafından "S~attle,,de ve· 
rilen bir ziyafette drat ettiği bir 
nutukta Alman • Amerikan cemi· 
retinin harekatını alenen tenkid 

Harp yakın şarka geçerse bütün 
Karagümrük:: 
Galataspor: 

Vefa: '• 

t stanbulspor : 

5 
o 

7 
2 

Bu stndda öğleden sonra 12,30 
da birinci kUınenin Vefa _ lstnn
bulspor takmılan yapmışlar ve ne 
ticede Vefalılar 7·2 galib gelmiş -
Ierdlr. 

Galatasaray: 

Süleymaniye: 

9 

o 
mıdıhöy stn.dmda günün son 

mnçını ha.kem Adnan Akının idare 
sinde Galata.saray • SUlcymaniye 
takmılan yaptılar. Bu maçm bi • 
rlncl devresi ~-O Galatasaray lehl· 
ne bitti İkinci devrede 4 gol da
ha ntmı:ığa muvaffak olan Galata.. 
saraylılar sahadan 9.0 galib ola -
rk nynldılar. 

Taksim stadında: 
F eneryı1maz: 5 
Galato.;;ençler: 1 

BugUli Taksim stadmd& Uç lig 
maçı yapıldı. Blrlncl oyun saat 
10.30 da ikinci kilmedcn Fener -
yılmazla Gnlatngençler arasında 

oldu ve bu mnç Fcnerytlmazm 
5-1 gııllblyetlle neticelendi. 

'.Anadoluhisan: 1 
Da vutpaşa: 1 

Bu stndda gUntln ikinci maçını 
yine ikinci kilmcden Anadoluhlsnn 
ile Davutpa,ea takımları yaptı 

ve bu maç tarafeynin birer sayısı 
ile beraberlikle netlcelendl. 

Fenerbahçe: 10 
Hilal: O 

Taksim stndmda gUnUn en mil • 
hlın maçı Fenerbahçe • BilAl ta. 
tımaln arrumıdaydı. Her iki ta • 
tmı da mutad kadrolnrlle eahayn 
çıktılar. 

Oyun baglar başlamu Mellb 
arka arkaya Fenerin ilk Dd golU.. 
nU ııtı. Bunu Rebll Jie Basrlnln 
golleri takip etti ve ilk devre 
böylece 4..0 Fenerin lehine netice· 
lendi. . 

Fenerlller ildncl devrede altı 

gol daha atarak bu mtl!abakayı 

l(H) karanm11 oldulnr. 

Hususi maçlar 
Kuleli: 
Maltepe: 

6 
o 

Bu sabah Kadıköy ııtndmda 

asker! liseler ve 'nıilfetUgllk kupa. 
aı maçlat1Da. devam edOmiştlr. 

Kuleli lisesi ile Maltepe llscslnln 
tarvılll§tığI bu mı:ıçı Rulelililer hA· 
klm bir oyundan ııonra 6-0 knzan. 
JI11Jlardır. 

Pera 1 
Galatasaray B. : O 

Taksim stndı tarafmclruı terUb 
edilen llk maçlan için Galata.sa • 
ray B. takımıyla Pcra takımı kar. 
eıla.ştı. tık devre 1-0 Pera lehlne 
bitil. İklncl devrede vakit gecik • 
tJfi.nden ve resmi llk maçlarına 

başlamak icab ettiğinden oyun ya 
nda Jraldr. 

7 
o 

Be iktnıı stndmdıı gUniln ilk 

ederek demistir ki: 

kuvvetlerile yard ım edecekler 
mukaddes açmıya hazır bulunduklannı, Yakın prk· 
ta eınnlyet ve sulhu idame için icabında Mısır ve 
TUrkiyeye dalma yardım kararında olduklarını yaz· 

maktndtrlAr 
maçı Beyoğluspor - Altrnordu ta.. 
kımlan arasındaydı. Beyoğluspor· 
hılnr hfı.kim bir oyunüan sonra 
bu mnçı 7.0 gnlib bitirdiler. 

"iyi bilirsiniz ki aram11.da hiç 
kimse bu cemiyet\ sevm~. hepi· 
~~ Wllink~hlmb~Am~k~ ,-~--~~~----------------------------~-~ 

:~~.:::ı~~=,~:~mi~~~=ı:: 1 ek yadaki . tedhiş 

Knılmı. 2G (Radyo) - Arap matbuatı harbin 
Yakın Şarka sirayet CtmC'Sl takdirinde çok bUyUk 
fedaktirlıklar mukabili el do ettikleri bugilnkll yazi 
yeUerlni. hUrriyet ve lstiklallerlnl idame etmek için 

iktrm ederse 1914 • 1918 de olduğu gibi bir cihadı 

A!tıntuğ: 

Topkapı: 
3 
2 

GllnUn ikinci maçı birinci kil -
menin en enç ve enerjik tnkrmhn 
olun Altıntuğ • Topkapı ıırıı.sında 
ynptldı ve neticede Altmtuğlular 
3-2 gıılib geldiler. 

Bu tenkidin, Ne\'}"Ork mahke
mesi huzurunda Fritz Kuhnun 

husust hayatına mütca
1

lik olara~ h k t e 
yapılan fena if .aattan ileri geldiği a r e ' e 1 
beyan edilmektedir. 

Viedmann, bundan t:xı~ka Nev· 

Beşiktaş: 

Beykoz: 
2 
o 

yorkta Kulın tarafından tertip e
dilen nüınayişkarane mitingleri de 
tenkid etmiş \~ Amcrikadaki zen· 
gin sınıfların tevecctlhilnü celbe· 

Bu stndda gilniln en rııühJm 
maçı Beykoz • Beşiktaş tnknnlan deccl< surette daha dikkatli propa· 

ganda yapılması lüzumunu ileri 
::ırasında. olan kar§ılaşmnydı. Her 
iki t:ıkmı dn sahayn ınutaa Juı.dro. sürrnü~tür. Bundan ba~<a naziliği 
lariyle çılrmtBlatdr. esasen sermaye)'İ himaye edici 

bir hareket olarak ,göstermek kap 
Oyunun on ikinci daltik~mda ettiğini kaydetmi~tir. 

İbrahim Beeiktll§lD ilk golünU Vdetlmann, Alman - Sovyet pak 
kaydetti. Oyun çok güzel devam tının imzasındanberi, K:ı~ifornia 

ediyordu. Birinci devre 1·0 Be§ik. yQksrik sosyetesinde bi~k mu· 
taş lehine neticelendi. İkinci dev- vaffakivetc;izliklcrc uğramıştır. 
renin 22 ine! da.klkaınnda Şeref ---
taımnmm ikinci golllnil do attı ve 
bu mag da 2·0 Boşikt.aı;m galibi. 
yeUle netlcelendl. 

Alman - İtalyan 
maçı 

5 -2 Alman takımı 
kazandı 

Bugün Berlinde O!impiyat sta· 
dında 70.000 den fazla seyirci ö
nünde yapılan ltalyan - Almanya 
milli takımlan maçı 5·2 Alman 
milli takımının galibiyetile biL 
miştir. 

tik haftayın 2·2 berabere ~kcn 
Almanlar ikinci haf ta}-nun 20 ve 
21 inci dakikalarında arka arkaya 
iki gol atarak galibiyeti temin et· 
mişlerdir. 

Birinci gol 41 inai dakikada 
penaltıdan r~ılmıştır. Almanlar 
çok gQzel oynamışlar ve galibiyeti 
hak etmişlerdir. İspanyol olan 

hakem maçı çok güzel id:ıre etmiş 
Alman'ar son dakikaya kadar çok 
seri bir oyun çıkarmışlardır. 

İtalyanlar ise sa."ıanın çok ça
murlu olmasından ikinci haftayın 
fazla yorulmuslardır. 

Bu mağlubiyetle ltalyanlar bu 
ay zarfında ikinci bir hezimete uğ 
raım§lardır. Bundan 15 gün evvel 

gene gazetemiz tarafından ayni 
gün neticesi bildiri!en tsviçre -
ltalya milli takımları maçında 
l talyanlann 3.1 m:ığlClp olduğu 
hatırlardadır. 

Bu akşam· 
ki tren 
kazası 

BugUn 6aat 17 ,30 mralarnıdn 

Sirkeciden kalkan banliyö treni A 
hırknp?dnn geçerken Bn.kırkl5yün· 

de oturan 45 - 50 ya{llartnda 
Raşide isminde bir kadma çarpmış 

ve sol bacağını kcsmlştlr. Yaralı 

hastahaneye kalduıJ..mıutır. 

Amerika 
Japonyaya karşı nasıl 

bir siyaset takip 
edilecek? 

Vaşington, 26 (A.A.) - ja· 
ponyaya kar§t iktısadi tedbirler 
alınması aleyhinde bulunan a
yan azasından Vandenber.g ve 
Borahın matbuata yaptıkları be· 
yanata ce\'1lp veren Pitmann ba. 
zı Japon ihracatına ambargo ko
nı:ln.ası hakkındaki projesini a· 
y;;r.dn kabul ettirecek kadar re
ye ı>ahip bulundugu..'l"..ı söyle-
mıştir. 

P.ir çolt ayan azasının tekrar 
inı:hapları işiyle uğraşmak Uzer.: 
Vnşiııgtonda gaybubetleri dola. 
yısiyle bu rey sahiplerinin tahki
ki mümkün değildir. Kongr~ ko· 
ridorlarında söylendiğine göre 
Japo:ıyaya karşı takip edilmesi 
lbım gelen harici siyaset hakkın· 
da iki fikir cereyan ı vardır: 

Bazıları evvelce ınukarrer ol· 
duğu vcçhlle Japonya ile mevcut 
ticari muahedennin 2 • 1. 940 da 
münkazi olmasını arzu etmekt<! 
ve diğerleri de alakadar devletler. 
le Birle§ik Amerika ve Japonya 
arasında Uzak Şarktaki umumi 
politikanın milzakercsini kolay • 
!aştıracak şekilde yeni bir mu· 
vakkat anla~ma vUcuda getirilme
sini tercih etmektedirler. 

Hnriciye nezareti birçok Japon 
mabafiulerinin müzakere kapısı 
açmak hususundaki hususund:ıkl 
arZ'Uswru bildiğinden bu hususta 
tereddütler izhar etmektedir. 

Diplomatil~ müşahidlerc göre 
bugün muharip devletlerin Ja· 
ponya ile ticaretlerini idame im. 
k5.nsızlığında bulunmaları ve 
ona llizumlu oJa niptidai maddele· 
ri vermemeleri yüzünden· Japon 
ya ile Birleşik Amerika arasında 
iktısadi rabıtaları gittik~ art· 
makta olduğunu ve bu iptidai 
maddeleri Birleşik Amerikanın 

Japonyaya verccebileceğini söyle 
mektcdirler. 

Çin kabinesi 
istifa eHi 

Londra, 26 (Ra.1yo) - Röyter 
ajansının bildirdiğine göre Çin 
kabinesi istifa etmi~tir. Yeni ltabi· 
ne bu hafta içinde kurulacaktır. 

Avusturya hududu, 26 (A.A.) Havas: kişinin kurfu na dizileceği bildirilmiştir. Prag .,o 
Dyee de yapılan bu tcdhiı hareketleri amele •· 
rasında gayet bUyük bir heyecan uyandırtıU!• 
ve 22 teşrinisanide umumi bir grev ilanına karar 

verilmiştir. 

Pragdan gelen yolcuların verdiği malQma· 

ta nazaran, Pr~da örfi idarenin ilanından ev. 
vel, Dyce mevkünde Almanlarli Çekler ara· 
sında hadiseler vuku bulmuş ve bu hadiseler 
sonunda Gestapo idaresi hücum kıtalanna 

mensup bir Almanm cesedini kqfetmlştir. 
Bunun Uzerine köyün 200 kitiden ibaret olan 

bütün erkekleri tevkif edilmiş, ve katil bulun · 
ma<lığı takdirde, aralarında her on kişide bir 

Fakat casuslar vasıtaslyle bu grev kararıni 
haber alan Almanlar, grev vukubulduğu takdir' 
de fabrikalardaki bUtün komite azalannm k1Jf• 
şuna dizileceklerini ilan ettiğinden grev yapıtı· 
mamıştır. 

isveç, Almanyayı protestoya 
hazırlanıyor 

Holandada 
heyecan 

aükumet, Almanyayı 
protesto etti 

(Baş ta.rafı l lncldo) 

Alman maynleri İsveç kara 'SU
lannın ytikıttlanna kadar ycrle.şti· 
rilmiştir. B.9hriye nczaretl bu va· 
ziyetin Be:rlin nezdıinde derhal 
protestoyu mucip olacağını ilave 
etmektedir. 

Stokholm, 26 (A.A.) - Dagens 
."yheter gazetesi Alman mı.yn tar 
lalarının tevessüünU ve bilhassa 
lsveç kara sularına alt dôrt miilik 
hududa tanımamak suretile O~r 
Sundun cenubunda t<~:>is olunan 
yeni rnayn barajının mevcudiyeti· 
ni endi~ ile ~r~ılamaktadır. 

Gazete bu hareketin yakmda iki 
memleket arasında ba~lama~ı mu· 
karrer ticaret müzakere~eti üzerin· 
de müessir olacalmı kay~ettikten 
sonra !sveçin böyle bir muameleyi 
kabul ctmiyeceğini yazmak-tadır. 

Halihazırda Alman limanların· 
da 33 geml bulunmaktadır. Bun.. 
lann 13 ünün hamulesi Holancia 
ve Be!Çika~ra gönderilen kere:ste· 
dir. Sekizi de ko:nür alm:ık Uıere 
tngiltcreye git.'llektc oldukların· 
dan gülünç bahanelerle tevk-if e
dilmi§lcrdir. Bu gemilerden bazı· 
lan bir aydanberi mevkuf bulun· 
maktadır. 

Gazete onbeş vapurun da tngil· 
terede mevkuf bulun:iıığ·ınu fakat 
oradaki muamelenin daha çabuk 
ve daha az keyff ol~uğunu yazmak 
tadır. 
nırnL~DF.Kt t ~TIŞARELEF.DE 

:NELERE KARA VERlL~ltŞ ! 

Loodra, :s (A.A.) - Sunday 
Dispo.lch gazetesinin diplomatik 
muh:ırrirl Almanların mUttefik· 
lerc kat'§t takip edeceği muharebe 
plfuımı ifşa edebilecek vaziyetle 
bulunduğU.nu ltnydettikten sonra 
~unl~n yazmaktadır : 

Bu pH'ın geç on hafta Bitlerle ge- ' 
ncrallcri anısında vuku bulan top 
lo.ntıda. tnkarrUr etmi~Ur. Şiddetli 
bir ekonomi, deniz ve bava muha.· 
reb3sine taraftar olanlıı.rm mUtale
asr galip gelmiştir. Bu itibarla Al· 
manl:ııı garp cephe:!lndo bUyü.k mik 
yasta bir taarruza girişmlyccekler
dir. He.rekat. ıı3ağıdn.ki vekilde in· 
kl~:ı! edecektir: 

Gelecek ilkbaharc!a lngUtercnin 
mUstahkem ve aabiI eehirlerine kar 
f11 bUyUk hava acterlerl yaprlaca.k 
trr. 

Bu bttytık ederler b~la.ınu.du 

evvel, İngilizlerin manev! kuv· 
vctlerinl kırmak. mnksııdı ile ge· 
lecek ilkbahara kadar !a.sılıumı eu 
rette kUı:llk hava seferleri yapıla· 
ca.ktır. 

1ngil1z harp gemileri Do !ııgiliz 
ve bitaraf ticaret gemilerine karuı 

tatbik edilen dcnlı:alt.ı ve mayn 
muharebeleri tiddetleı>dlrilecek • 
tir. Bu suretle bitaraf memleketler 
lnglltere llo her tUrın ticaretten 
vazgoçmoucri i~ln° tehdit ve tazyik 

edllcceklerclir • 

MAYNE ÇARPARAK BATAN 
ALMAN GEMiSi 

Kopenheg, 26 (A.A.) -- Dün 
Jangeland adası civarında bir may 
ne çarça~rek batan Alman sahil 
muhafaza g~mtsi mürettatın:tan 
12 kişinin kurtarıldığı haberi te
yid edilmektedir. 

Di~er taraftan, Berlinske n · 
dende gazetesinin verdiği malCl· 
mata göre bundan bir ay evvel ay
nı şerait altırnia bu cıvarda b:ıtan 
difer bir Alman gemisinin kapta· 
nı Kindt Parma,trındaki yüzük sa· 
ycsinde teşhis edilebilmi,tir. Dal· 
galar cesedi s.ıhile atmıştır. Hatır 
larda olduğu üzere, bu geminin 
31 kişilik mürettebatı mahvolmuş 
tıır. 

S0\"1.'ET tDABESİNE GE~ 
LEllJ,F,R ASKERE AL~ACAK 

Londra., 26 (llmusl) - Bllkreş· 

ten blldirlllyor: 
Son günlerde Leb.18tandan Cer • 

nautiye gelen muhacirlerin söyle
diğine g6re Lehhıtanda Ruaya tn· 
ra.fmda işgal edilen yerlerinde 18 
ile 50 yaş arasmdald blltlln erkek· 
ler yakında orduya almmıyacaktır. 

BüYOK BİR tNGlLtZ VAPU· 
RU TAYMtSTE MAYNE 

ÇARPTI 
Londra, 26 (A.A.) - Peninsul 

And Oriental kumpanyasına m'!n 
sup, 11.050 ton!uk S•ıc;sex, vapu· 
ru, romorkörler refakatinde Tay· 
mis nehrine girerken bir mayne 
ç~rp..Tl'lış ve 3ltır hasara u~ramıştır. 

Amsterdam, 26 (A.A.) - J-10' 
landa hüldlmeti Gestap:> merni.1r 
lannın dokuz teşrinisani tarih-lı\' 
de iki İngiliz ve iki Holanda te'3' 
asım kaçırmak suretile, Holand3 
toprağının masuniyetini ıihH\1 et· 

m1= olmalarından dolayı Almst' 
hilkfuneti nezdinde resmen prote5' 
toda bulunmuştur. Malfım otdll" 
ğu üzere kaçmlanlardan biri 61' 
müş biri de yaralanmıştır. Bu P~ 
testo D.N.B. ajansının neşretti~ 
malumata istinat et:n!~deiir. 

Alman makamları. kaı;ırma hA· 
disesinin Holand:ı top~tnda ,,.,r 
kubulduğunu beyana cesaret ede' 
memişler ve yalnız vakanın fJ' 
man veya Holanda to'.'lm~larıtıf1' 
hangisinde cereyan ett!~nin teS,,t• 
ti l9fn tahkikat yapll.malcta ot~tr 
!'tunu kaydetmekle iktifa etmt~teı" 
dir. 

Holanda makamlarının bU l11f 
~ustaki tahkikatı hiçbir şüpbtff 
mahal btrakmamaktadır. 

Bu Mdise dolayısile Holaııd:J~ 
1a büyük bir heyecan vardır. e 
heyecan "Sliedrecht., adınd~ 
petrol gemisinin bir Alman det1~ 
alt~ı tarafından batmtm:ısı ~ 
zünden daha ziyade artmış~ 

' 
Sovyet gazeteler' 
Finlar divaya hücur11 

ediyor 
Londra, (Radyo, saat 18) --;; 

Bug\ln bUtUn Sovyet gaLctete 
ırtc<· 

Finlandiyaya hUcu metmckted ~ 
Bu arada, komtln.iBt partısinJJı eJi 
şirl etkA.rI olan "Pravda,, gaı:et ,fJ 
Finlandlyayı, diğer bir devıetJJI et 
zU ile hareket etmekle ıtıısırı 
mektedir. tıı1 

Diğer taraftan ,Hilsenkidetı t' 
dirildiğine göre Almnnya RU

5 >" 
!eplerinl kabul için FinLandb1l 
açıkça tavsiyede bulunmak~ 

• 

Bir Alman 1ayyaresi tahrip edildl O; 

Londra, 26 (A. A.) _ lnglliı balıkçı gemilerinin verdiği ~ 
mata göre blr Alınan tayyaresl te.hrlb edilmiştir. Balıkçılar }. ~ 
deniz tayyaresinin dUn g~milerlnln direğine snrtilnerek ıeçd~t ıJ 
diğer balıkçıl:ırm cuma gllnn Şimal Detılı:lndc batttğmı gördU1' 
tayyarenJn ayni tayyare olduğunu zanııettrlderhıi söyleınlllef'(lif· 

llllıl-1----------------------------------------------------------------r~.-----..... 
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·~ ktıı lln 111' dil m lllılm t.ad UA t :ro. 
~ ltırırl~mıştır. Bunun lçln 
llluırıca bir komisyonun 

lal'I b*'lıyııcatı haber veril· 

d• r. TıdUAlın esasl1rı belll 
il' y 

111 • •lnas hartalık mesai uat· 
lllnQn icaplarına ıöre arttı· 
•e diler bazı ınzumlu de· 

\b~ )ıpılacalı 16ylenmektedlr. 

11 
lttlar idaresinin Sirkecideki 

n,1111t istif edilmekte olan tuz 
tıı4~ dOn birdenbire kaymıt 
•o' hllıtem, Muhal"ftm lılmle-

• ~ ç •melenin Ozerlne dDtmOt· 
,,'"•Ilı ımeleler ıOçlQkle çu· 

11 •ltından kurllrılarak Cer
' haatanealne kaldırılmışlar-

~ulc 11Phlt lddlaslle adliye 
b~dilen Mehmet Ap1rkan I• 

~ /inin muhıkemeslne ılzJI 
~Gıı ikinci ceza mahkemesın 

'11 ıırnıttır, 

""'-· ··"ite lalıbtleri arasındaki 
'd Çt)'lırına 6nOmQıtl • uyın 
~ • bıtıanacaktır. O yün ilk 
~ tteu ıençler •e ayın 9 un· 
•t lııııtukçular ılakslmde birer 

1 tQ~tceklerd 1 r. 
zıı1l'lıenın on yedinci kurtuluş 
/Uı dün kullulanmıştır. Me. 

.~~ bulunan Edırne mebusla• 
~ıı fehrimiı.e dönmüşlerdir. 

ti et odası tarafından hazırla 
lt-zııtıhlnrınılu ~· ııılıın do· 

1 ta alt stıındarlı.asyon nizam• 
k)'ıllıaşıııılıın 1111.ıarcn tullıık 

'-ıQ Ur. Nizamname ile lstanbul 
'ti~ dokumalar ayni ölçQde 

1 
1ecekllr. Yalnız bu nizam• 

~· boıan TQrklyeye teşmil 
~ lıtenmekıedir. Bunun için 
~~.:•ki dokumacılar cemiyeti 
lı; Yı Ankarayı ııtmı,ıır. 

l."bıı~nıuıı tayyare fabrikaıôrQ 
~I: ki Konvansiyonel trenlle 
\..'~ leJmlşllr. lnıillı fabrika 
~ b 1 busnnıerde Anka raya IJI· 
~Ilı-lllt6rnetımlıle temastı bulu• 

"' tfllı Millet Meclisi mQstakll 
~ ~::n Yanlış kitap meselesi 
1 ııq1 lıleclise verilmek üzere 
~ lakrirl haıırlnrnaklndır. 
~1~1Ye iktisat mlidürlüğü yap 
"'ııı ferde deAlrmencilerin unla 
'-tı ~· B6re fırıncılara paha· 
orı' larını teshil etmiş •e ek• 
~l'e l>•ra zam yapılmasını za· 

ı ~G tek bunu bir raporla dal· 
~1,.rııene blldlrmltlll'. 
\ ll Partide bir loplanlı yapı. 

t,01rnalıahçe ıtadının ketif• 
'la111 l>roJclcrl tetkik edilecek· 

Cı~"lıd:ı spor idarecileri de 
ı • llaea~ır. inşaata ilkbaharda 
"'> lır. 

rıeı 1 
111 leJ yalaklı vagonlar mü 

~ .. tııorettişlerlnden M. Leb
ı.· ı,. babıd ekspresle tebrimize 
'Lt. 
\ ~"1n, Tfirklyedekl yalaklı 
\."ı,._"•lılerinl sözden geçirecek 
~ 'ti ct töre lbım11elen tadllltı 
) b Ccekıır. 
\~~l~ndan lllb:ıren yataklı n• 
~ .g 

1 
tr'nde yüzde 10 dan yüz 

~ ~tııı lııdar lenzllAt )'Bpılacak· 
s1~ıı_ :Man lstanbul • Erzurum 
~~ı •rtıda Qç defa konulan 
~tı11;•ıonıar lhllyacı karşıla· 
'~tı\1:"1 bu se"lsler bartada 
\.. ıırı. 1 •caktır. 
\..~> b'telılJı ıenel'lll Ali Fuat 

teı u sabah An karadan şeh· 
' ' 1 11ılştır. Vekil bir müddei 
~~1~11 1ıiklerrte bulunacaktır. >•>ı Yt •ekili Fılk Oztrak, 
~it hı. lhını,ur. Bu mnnasebet 

1•ıır 41ın ba,a donınmı$ ve 
~ t~~erıere laklar kurulmut· 
~ ,~11 •kşam belediye tara. 
\ lııı,. 1 tererıne bir alyaret 

~cilt. 
~~ )e •eUtell rnedent ka 

ı;;'~Gıııı ~ıınmoJora mah· 
\.~ ~ il h ettnııe yapılıcak tadl· 
ı'ft.. 1•ırı " ~ •nan r>roeyl tekrar S ~ıııı ~l'tnete karar Yermiştir. 
, "ıııııı husustaki hOkQmlerln• 
~~~l~ı~ kadar alının neticeler 
~ · de ıliı6n0nde tutula· ... 
~ ~... ~fcQ ! 
'~~ll&ıt 1 
~ıı, ttıaıııarıcı) c müsteşarı ta. 
"'~ liter nınıakerelerde bu· 
, tlteııc10;1 Parise giden Numan 

~ 11ıtıı111 u Şererıne bir ıi)'n. 
~ıı, r. 

ıı haıc \ 't~ı, tırrıttı, 1S blrfnrlkl• 
ı ' ••nır > ~ "'rrıı,11 Ukenn terhlılne 
lııtlıto,ıa., r • 

• lahdtt hUk~nıcıı bcw:io sar 
•tını.ur. 

torpile 
çare! 

••+•••+eıı..:aoeo•oooe•e•oeel 

Romen 1 
[{ralı I 

SAAT:· 13.40 
Yugoslav kabinesinde 
4 nazır değiştirilecek 

Bir lsveç vapuru batırlldı 
Londra. 26 (A. A.) - Amirallik dalresl.cJ.n bu ak§am . neşrettlğt 

m.aliımata göre 158G tonUAtoluk İsveç bandıralı Bolgcsson vapuru 
Slmon Bollvar adındaki Rotanda vapurunun batınldığı tekilde bat· 
IDJllir. 

Do~ çlandın batırıldığı şayiaları 
Londra. Z8 (A. A.) - Sandey Di.spach gazetealnin yazdığına 

g~re Doyçland admdakl Alman zırhlısmm batınldığma dair bir Av·. 
rupa radyosu tarafından nakledilen maUmıat Londrada teyid edU. 
memıetır. 

Bir vapurda yangrn 
Aımtenlam. 28 (A. A.) - Qjense adındaki Danimarka tezglh

larmda 1D.ta edilmekte olan Holanda vapurunda yanım auhur etmle 
ve yedi k1fi ölmllftllr. Aynca· otuz yaralı vardır. 

Romanya valiahdi a.van aza.sı 
Bllkftl, 26 (A.. A.) - Ayan bugUn i~ttmalanna ba§lamıştır. F.a· 

ki baevekll lyan relallğlne ıeçllmlftlr. Vellahd Prens Mi§el ayan b!. 
11 ııtatlle yemin etmto ve bu mUnuebetle söylediği nutukta gerek 
prens ve gerek vatandq ııtatlle bütün faaliyetini vatanı b.lzmet.e ha.a. 
redecoğinJ bildlrmlşllr. 

KQteakf.ben .Oz alan b8'Vekil Tatareako, dlln ak§am yeni kabl· 
nenbı te1ckkfilll lnmda blldlrml§ olduğu e:llıi dahilt Te beYnelnıll.-J 

~ere udık kaJacaim ~ta 

SOX DAliİfü\ - 26 iUU\Cl TEŞRİN 1939 1'4'.Z4.B - 3 

SON DAKlKA'nın tefrikası: 43 

<Bir Alman denizcisinin 1014 de Emden kruvnı.örllnde geçen günleri) 

Geminin kısa bir zaman içinde r ~tolirrli . O zaman, MaC'rasın ya
tamirini takdir eden vali hazret • nm milyomı yakın halkını •e bel· 
!erinin ikramına: 

- Vali hazretlerinin mctörü 
niln i~lcme:ıo: bir halde olduğunu 
'şittim. Müs:ıade buyururlarsa 
tamir cttireyitlJ. dedi. 

Motö:- bir iki gün içinde yeoye· 
n1 bir hole kondu. Vali hazretleri· 
:ıo teslim edildi. 

MUller bir dü§man motörünU 
tamir ederek düşmana bir gemi 
parçası kazandırnııı ol::r.akla fi.. 
mirlerinin kendisini itham ed::mL 
yeceklerini dü~ündü. Allah ken
disinln şahidiydi. Böyle yapması 
icap ediyordu. 

Vali hazretleri tamir edilen bu 
motörde bir gezinti yapmaları 

için Müllere haber gönderdi. 
Müller, bu davetten çok mlitehas 
sıs olduğunu, faktıt gemisini hıra· 
kamıyacağı için kencfü:inin ma· 
zur ıörülmcsini rica etti. 

Müller bu ad~da kaldığı müd. 
detçe, nazik ve saygılı bir misa· 
fir halinde kaldı: gemiyi bir da· 
kil<a bırakmadı: daima oc"asrnda 
oturdu. Zaptettiği gemilerden 
topladığı gazeteleri okudu, Avru· 
pada dönen dolaplard~n maliımat 
almtya çah§tı. 

Gautelerde bu.n9 dair sayfa • 
tarla yuı vardı. Ordulann bir 
köstebek ıibi yeraltma girerek 
birer noktada aaplanıp kaldık • 
lannt öğrendi ve harbin, aon dam 
la kanrru verinciye kadar ortadan 
kallnnıyacak bir eı.navara döndU· 
ğilnü gördü. 

Bu gazetelerde Emdcn hakkın. 
da da satırlar vardı. Emden hSUi 
İngiliz gazetelerinin kabusu ha· 
tinde devam edip gidiyordu. Yal· 
nız harp kuvvetinin eksildiği ta. 
biye maharetinin gevıediği ilave 
edilerek şimdiye kadar Emdenin 
batırdığı gemilerin isimleri, için· 
deki e§ya ve mühimmatların kıy· 
metleri eaklanmıyordu .• Hatt:ı 
Madrasttıki zarar ve hasarın mik. 
tan yirmi beş milyon altın olarak 
g8aterltiyordu. 

Bilhasia Madras bombardrma· 
nt lngills muhitinde o kadar fena 
tesir bıralmıııtı ki, İngiliz bari. 
ciye neuretinde tahsisatı meıtu· 
resiyle ortaltğa itimat aaçmıya 
memur olanlar da bile emniyet 
sizlik bat ~österdi. Harp etme. 
den mağlUp olanlar, daima haksız 
sayıldıktan için bu hücum tiddet· 
tiydi. Herkes on büyük İngiliz 
kruvazörünü, küçücük bir Al· 
man kruvazörünün susta durdur. 
masını affedemiyor, İngiliz bah· 
riyeai içln katlanılan milyonlarca 
İngiliz lirası masrafın bcyhudeli· 
ği ~ne ıllrülUyordu. 

Onlar bilmiyor değillerdi: 

Milller ıibl iyi k:albli bir kona::ıın 
eline düştUklerine memnun olma· 
lılardı. Müll"r, fena bir adam ol· 
muı olsaydı variyet daha kötü 
neticelere varabilirdi. Eline ge· 
c;irdiği gemileri milrettebatiyle 
birlikte denizin dibine göndere· 
bilirdi. 

O bunu yapmadı. Yakaladığ: 
o-emilerdeki adamları, birer birer 
ktltırmı halel gelmeden başka 

· gemilere nakletti, gemileri ondan 
scnra batırdı .. 

MOller, İngiliz tmıvaz8rlerlyle 
harbe tutuısaydı. Onlann bu şe · 

kilde hareket etmeyeceğini bi 
lir.31. Böyle olmakta beraber ge
ne o, yakaladıklarını uzun za· 
man haptetmek yolunu tutmadı. 

Esi:-l~rini yakın limanlardan biri· 

ne tn~tttı. 
Müller isteseydi, Madras seh

rlnl taT.a'Tliyle kül haline sevire
biJirdi. Bunun için de bombardı· 

manı azteı.~ thir etmesi, rüzgarın 
,arktan eapni. beklemesi kili 

ki bUtün Hindistanı İngiltere L 

leyhine kışkırtırdı • 
Uadrasın §arktan esen tUzgfir 

ile, dikili ağaç kalmarnıacasma ya· 
nıp kUl olması da, Marn muzaf~ 
fcrl\tl'tinin doğurduğu sevin-ç ve 
şenliğin bitmesi dcır.ek olurdu. 

MUllcr b5yle yapsaydı bun ~ 
da nmesul mu olurdu? Kendiai. 
ne: ''Mililer sen çok oluyorsun f,. 
diyen mi bulunurdu ?. 

Hayır •• Harp, bütün yapılan 
fecayii mazur gösterir .. Bir adam 
memleketine şeref kazandırması 

muhtemel şeyleri kimseye damı· 
madan yapar ve bütün yaptığı 

fecaatler mübah sayılır. 

• • • 
Vapur yepyeni bir hale gel· 

mi!jti .. Adanın durgunluğu içinde 
gece bastırdı. Adaya gelirken kö.. 
mürsilı: kalan Emden·, açıklarda 

yakaladığı Burcsk vapurundan 
kömürünü almıştı. O gün, yani 
27 eylül gecesi Emdcnin bütiln 
mürettebatı kömür tozlan içinde 
durmadan çahşmı~lar, gemiye kö
mür taşımışlardı. Burcı;k, Hontr 
Kong'a İngiliz hükUmeti hesabı. 
na yedi bin ton Kardü kömürü 
götürüyordu. 

Tayfalar, durmadan kömilt ta· 
şımaktan harap bir hale gclmir 
ler, yüzleri ve elleri simsiyah ol. 
mu§tu. Bütün neferlerin gözleri 
cılk iki yaraya dönmüştü. 

Biçareler halatlarla uğraşmak 

tan, keskin tarafları, elmaslar ka· 
dar sivri kardif kömürlerini tut
maktan, elleri nasır bağlamıştı ... 
Kürek sallamaktan belleri ve 
kollan tutmaz olmuştu. 

Güll'dilz aydınlığı görmeyen 
kömürlüklerde tor. ve duman lçla 
de elektrik ziyalan parlıyordu .. 
Gemiciler bur~a kömilre dan. 
mlişler ,dolduruyorlar, yığıyor '" 
lar. istif ediyorlardı. Evvell 1. 

yak üstü çalışan bu neferler, anı• 
barda kömür tabakalan yüksel • 
dikçe diz çöküyorlar ve daha eoa.. 
r11 upuzun yatarak uğraııyorlaflo 
dı. Gece yarısına kadar çalıpnalıt
tan adeta derileri soyulmU§tu. 

Gözleri, kulaktan, bunın de. 
liklcri sızlıyordu. Şakaktan atı· 

yordu. Bu derece çalıfmaktaft ha 
rap otan bu gemiciler gene tllr 
kU söylemekten geri kalmıyorlar. 
dı. 

Müller, uzun zaman, kl:Smbr to
zundan kısılan sesleri dinlemittl. 
Bataryalar arasından kaynaya· 
rak güverteye dökülen bu ıeıler 
Emdenin ruhu idi. Yorıunluk 

bu ruha işleyemez, hükmUnU ~ 
çiremezdi.. 

Kömürlükleri yarıya kadar d~ 
lan Emden ite aaıbahleyin devam 
etmek için derin bir sUkQı. dal· 
mıştı. Sabah olunca 14falda be
raber tekrar kömilr alnuya de. 
vam edilecekti. Yorgunluktan 
bunalan gemiciler, ranzalara, I&· 

lmcaklara serpUivermiıterdJ • 

Kaba keten bezleri U.tilnde 
hareketsiz duran ta§lara Jön -
müşlerdi. Artık bataryalar ara -
sanda farelerin sesleri ltitiliyor. 
du. 

Gemiciler ancak iki ayda.zmr:.' 
bu gece rahat ediyorlardı. IC.ıc>-
kusuzca bütün kamara pence~
leri açılmıı, içeriye gecenin &e

rin havası dolmuştu.. Geceleri 
insamn yüzünü okpyan. gün.. 
düzleri yanıp tutuşan sahiller kar 

· ştlarda uzanıyordu. 
Güvertede duran nöbet~iter bu 

tatlı geceye kendileı:ini bırakr 
vermi~lerdi. Yaslandıkları kil· 
peştelerde gözlerinin kapanma. 
sına güçlükle mani oluyorlardı. 

(Dennıı ftl') 

1 

• 
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anızın canı cehenneme 
tazan: JACK LONDON Cevıren: V. G. 

4 

( Dii.nkü sa)•tmızdan devam) ı ya~ın. d~rt ~u~~ğı~da, a:tımrla 
Kaptan Mac Elrath uyumaku cllı bın ıstcrlınlı.< hır gcmı, ba 

olan çocuğu seyre daldı. Cipi! zan da bir o kadar değerde yükle. 
mavi gözlerinde tuhaf bir hayret uçurumlara açılıyorum. Bütün bu 
v;ırdı. Karısı onu bu dalgın hal. mes'uliyete mukabil de aldığım 
den kurtarmak için: ayda yirmi isterlin 1 Karada ça· 

- Ji:nmy Mac Caul'u hatırla. lı~anlardan yüz bin isterlinlik bir 
dın mı? dedi. Hani iki oğlu var· mesuliyet üzerine almış kim var 
dı, sen onlarla beraber mektebe dır ki bu kadar az bir para ka. 
ı::iderdin? Hani doktor Hayt· zansın ?. Hele kaptanın vaziyeti 
horn'un evinden ötede çiftliği bambaşka .. Gemi sahipleri, sigor-

d J . b b ' .ta şirketleri, ticaret nezareti hep var ı, ımmy a a ... 
- Ha, anladım, e, ne var? öl. ayrı ayrı şeyler isterler.. Gemi 

d .. .. ? sahipleri her türlü tehlikeyi gö-u mu. 
ze alarak süra'tle gitmeni ister ... 
Sigorta şirketleri ne kadar geç 
kalırsan kal, illaki gemiyi hicc 
bir tehlikeye maruz bırakma der. 
ler .. Ticaret nezareti de ihtiyatlı 
hareket emreder, Ayrı ayrı üc 
amir, üçünün de, biribirine uyma· 
sı kabil olmıyan emirlerini yap 
mazsan seni işinden uzaklaştır . 
mak elindedir. 

Trenin yavaşladığını farketti .. 

lngiltcrcilr. silfı.h fnbrikalarmıfa 

dolduruhın brı>illcr )·üklcnmclı ,. 

fn~ltcrcre ~~nilcrtfon illi ~·merL 

kan bomba .. dımnn tayynrclcrlnden ..... ,,. .............. . 

- Yok canım. Sen Valparaiso
ya giderkc:ı tabana geldi.. seni 
daha cvn:l oraya gi·.ti mıyc!i diye 
!>Ordu. Baban gitmemişti, d~di ... 
O zaman ba'..>ana: "Peki, yolu na· 
sd bul:ıcak? .. diye sorc!u. Bab3n 
ela: "Kolay canım, Jimmy, dedi. 
Farzet ki sen karadan Belfaet'a 
gidiyorsun birini görmiye.. Bel. 
fast bliyük bir şehir.. Gideceğin 

yolu nasıl bulı•ı:aksın?. ? - Di
limle. dedi, Jimmy. - demedim 
mi ben s:ma. İşte gayet basit, de· 
di baban .. Bizim oğlan da Valpa. 
raisoya giderken öyle yapar. De· 
nizde rastgeldiği her gemiye so· 
rar, geminin kaptanı da yolu ta· 
rif eder,. dedi. O zaman Jimmy 
kafasını kaşıdı ,anlıyorum, dedi, 
sahi çok basitmiş, dedi. 

Gene pencerenin buğulu camın-

dan dıc;arı baktı.. Sonra kalktı, 

pardesüsönü ilikledi, yakasını 
kaldırdı ve, pek te beceremiye -
rek, çocuğu kucağına aldı. Ço. 
cuk hala uyuyordu. Flnlanlliy:ula <;pferbcrllk ilam Ozerine nskcrc glllcnlcr ... -- ı 

Karısının anlattığı bu hoş hi· 
kaye üzerine kaptanın yorgun 
gözlerinde bir an bir neş'e ışığı 

parıldadı. İrlandalılara mahsus 
bir teşbihle: 

- O benim ikinci kaptan çok 
sıska bir adamdı, dedi. Senlen 
ben bir araya gelsek, ondan daha 
zayıf .. 

Sonra gözlerindeki alaycı ha. 
krş birdenbire sislendi ve mavi 
gözlerine tekrar kı~ durgunluğu 
çöktü .. 

- Bizim o ikind kaptan hiç 
te denizci değildi. Bir keresinde, 
yarım parmak fazla yük aldım 

diye beni ticaret nezaretine ispi
yonlamaya kalkmaz mı? Tayfala· 
rın başına anlatnuş .. Dönü§te ba
na da söylemiye cesaret etti ... 
Portlantta idik. Gemiye içecek 
su alıyordum, sonra da gidip 
Comoxtan kömür yükleyecektik. 
Vallahi Anny, insanın hesabını 

iyi tutması lazım. Kömürü alın· 
ca baktım yük su kesimini yarım 
parmak geçiyor. Bunu sana söy. 
lüyorum a, kimseye söylemem. 
Boruya çarpıp ortasından ikiye 
yarılmasaydı o hayvan herif be
ni e:idip ticaret nezaretine haber 
verecekti . 

Bir aralık karısı kaptana: 
- Vekley çiftliği yakında sa· 

t11acakmış ,dedi, çiftliğin adam· 
ları söylüyorlardı .. 

Bunlan söylerken, bu haberin 
kocası üzerinde husule getireceği 
tesiri anlamak için gözlerini yü
zünden ayırmıyordu. 

Babasının çiftliğiıtin bitişiğin· 

deki bu çiftlik onun dünyada tek 
emeli idi. Karısının, babasının 

çiftliği oradan bir buçuk kilo • 
metre kadar uzakta bulunuyordu. 

- Alalım, dedi, ama alıp pa
rasını verinciye kada• kimseye 
bahsetmiyclim alacağımızdan fa
lan .. Son zamanlardaki kazancım 
eskisi kadar değil ama, gene epey 
para birjktirdim ben. Gideyim 
babamla konuşayım, parayı ona 
bırakayım, ben denize gidersem, 
çiftlik satılığa çıktığı zaman o 
alsın ... 
Camın buğusunu sildi, dışarı 

baktı. Bardaktan boşanırcasına 

bir yağmur yağıyordu, etrafta bir 
şey görmek kabil değildi. 

- Gençken gemi sahipleri ko. 
varlarsa diye korkardım. Boh~::ı 

mı koltuğumun altına vermele
rinden hep korktum .. Amma bir 
kere !JU çiftlik benim olsun. artık 
bir şeyden kor:Cnıam. De:>izlerdc 
tarl::ı sUr:nek zor b!r iş .. Görüyor· 
sun, k~, yaz demiyorum, dün • 

- Ben gideyim, babamı göre· 
yim, dedi. Parayı kendisine vere
yim de, ben denizde iken çiftlik 
satılxğa çıkarılırsa kaçırmayalım. 

O zaman gemi sahipleri isterler. 
se hesabımı görsünler •. Hiç ol
mazsa gece uykumu uyurum ra· 
hat rahat, sonra hep seninle be. 
raber olurum, Anny. Denizin canı 
cehenneme!. 

Bu düşünce üzerine ikisinin ·Je 
yüzü güldü. Bir an biribirinin 
yüzündeki bu neş'eli hale bakıştı 
lar. Anny kocasına doğru iğildi, 

o sırada tren durmak üzere idi, ı..· 

yuyan çocuğun üzerinden biribir· 
!erine sarıldılar. 

sox 
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Almanca dersi 
Seri ve asri HABER Metodiyıc 

"e mutedil ücretle ders almak is 
teyenlerin "Almar.c::a öğretmem, 

ısmine mektupla gazetemize mi· 

racaatı. 
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Nakleden: IY1uzaffcr Esen 
Güzin pembe satenden bir kom- , kavuvturdu. Gecenin gölgesi tama 

binezon giymiş, rüzgarlar duvar _ mlyle genç kızın yUz.Une çökmüş • 
lnra sUrünUyor, çamlar çıtırdıyor. lil. 

- Mutlak sükutu noktahyan - Bunu niçin bana soruyor-
bu sesleri dinlerken ürpermez mL 
sin. Cilzin? 

Güzin garib bir sesle cevab ve-
riyor: 

- Ürpermek Umidi olan insan-
lar içindir. 1 

Her ikisi etrafları yeis ile örtü
!Uymüş gibi susuyorlar. Scssfaliği 
tekrar Semahat kırıyor: 

- Doğrusu GUzln, ben senin 
bu odada yalnız nasıl ya.51yabildi
ğinc şaşıyorum. Buraya geleli nn 
cak beş dakika oldu. Fakat içe -
rimde derinden gelen bir ürpc:>r _ 
me duyuyorum. Kalbim durac:ık _ 
mı3 gibi hızlı hızlı vuruyor. Bofa
zıma bir şey tıkanıyor. Burada 
yalnız oldut;ruma bir türlü inana -
mryorum. Bnna öyle geliyor ki, 
burada bize bakan başka birisi 
var, belki bir insan, bcllti bir göl
ge ••. 

Gilzin birdenbire olduğu yerde 
kaslmtı kesildi. I::lindcki m:ıvi ge· 
celik düştü, saçları dimdik oldu, 
kahkahalarla gUldü, sonra alaylı 

görünmek istiyen bir sesle: 
- Tnbii bu od:ıda y:ılnız değiJ. 

sin, dedi. Yoksa heni adamdan say 
mıyor musun? 

Gilzin bu sözleri söylc>dikten 
sonra Bırtına bc>yaz bir rob dö· 
ş:ımbr geçirdi. Ve g~lip Semaha • 
tin y:ınına oturdu. 

- Güzin? 
- Ne vur Semahat? 
- Sen bu delikanlıyı tanıyor 

musun :ıllnlıaı;kına? 
Güzin dizinin üzerinde ellerini 

su:ı? 

- Iİiç, karde,..iml kurtardığı i
çin ona teşekkür etmek istiyorum. 
Belki ismini, adresini bilirsin diye 
sordum. Vakıa ben de bu ad:ımı 
birkaç defa gördüm. Fakat kim 
olduğunu öğrenemedim. 

Güzin orada yo"!imuş gibi ses _ 
sizdir, fakat bütün bu sözleri ih
tirasla dinliyor. 

- Birçok kimselere sordum. 
Fakat ne adını, ne oturduğu yeri 
bilene r~sgelmedim. Garib değil 
mi? 

Semahat kelimeleri ağzında ge. 
vclcyip duruyor. Güzin · nihayet 
sormnğa mecbur oluyor: 

- Du tahkil;ata neden !Uzum 
gördünüz? 

- Gilzin, hatırlıyorsun değil 

mi? Disiklcltcn düşen çocuğu gör
düğüm Uz gtin knrşıla.ştığrmız kö)
lü. 

- Peki. ne o!mu§? 
- Hiç ... Fakat bu n.!&:nın bil· 

lüı;ü o köylilye çok benziyor. 
Sonra her lk""lı!lnln bakışlarında 
ayni mavi ışık var. 

Cüz.in bu karanlık Jçersinde ken 
dini ıstırabh hl!s:diyor. Masanın 

üzerindeki elt>ktrik lambası yanı _ 
yor. S"mahat ba.şmı kaldırarak 

du\'ard ... ki resme b::ıkıyor \'C Güzi· 
nin bileğinden tutup sıkıyor: 

- Bu reı;im bana b:ı!nyor Gü. 
zin! 

Glizinin canı cok sıkılmıştı. Sc
m:ıhnt bu gec~ bu o:lay:ı. &elmc -
scydi ne iyi olacaktı? 

- Bu resim bana bakı} or Gü· 
zin! 

_ Tabii bakacak, misafirini n. 
ğırlamak ev sahibine dilşcr. 

Ve Gllzln beyıız dlı;lt'rini göste
rerek gülüyor. 

Semahat sözüne dc,·:ım etmek. 
tedir: 

- Du akşam b~n çıldırıyorum 

galiba. l<'nkat dikkatli bal• GUzin. 
Bu oclur. Gözler, n~ız, saçların 

rengi, hepsi o! Hatta elinin hare
keti bile o. Şimdi artık nerede ol
du~umu bilmiyorum. Bugün gör
düğüınUz delikanlı, otomobil !tul • 
lanan köy!U, du\'nrdııki bu resim. 
Yetmiş beş sene ev\'el ölmü§ bu 
adam. Bunların üçli de bir, üçU de 
canlı. 

XIII 
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c;JmUN 1\Iİ '.' 
- Ilugün adeüı. eli boş dönU· 

yoruz. 

- Evet, fakat bereket versin 
bataklıkta vurdtıi;'Umtız dört ya _ 
ban ördeğine hiç diyecek yok. 

Keskin rüzgar, sonb:ıharm koyu 
renkli otlarını dalgnlımdrrıyor. Ak 
şamdan evvelki sessiz s:ıatler ı:.ğır 

nğır geçiyor. Al•:am scsslzli~ini 
yalnız uçan ku~lnr ),rtabiliyor. 
Nadiren yakın bir köye doğru sü
rilsüyle yol nlan çobanın kaval se
si ... 

Doktor İrfan çamurlu yolda 
durmu!j, aksamın sessizU~i~ din
liyor, dudtklannda kederli bir giL 
lüşlc arkadnşma scıılenen doktor: 

- Dinle azizim. dedi, bu sesler 
gençliğimizin canlanan sesleridir. 

Dl~erl doktoru omuzlarından 
tutarak oilkti: 

- Koca doktor oldun, fü:telik 
bir de pro!'eı:örsiln, fak:ıt hala !ia
irane hulralardan vazgeçemiyor -
sun. lnsan. biz.im yaı;tay.kcn geçen 
günleri değil, o sünkU sıhhatini 

dii!jünlir. 
Güzinin babasr, gençlik arknda. 

şına doğru döndü, v=ıkti;.'le ona se 
,·inçleri. yahut lıntalarını anlattı

ğı s:ımimt lisanla: 

monıııt~l.i Limh:ınC' <ıuikıısff<'n sonra 

- izzet, dcdı, bende ne var bil· / 
miyorum. Fakat kendimi bir az 
yorgun hissediyorum. Eurnya gel. 
di;im vakitler kendimi hnlden u
z:ıklnşmı:ı. maziye knrıemış bir 
halde göriiyorum. Gençlik bütün 
kudretlle tekrar etrafımı nlıyor. 

Fakat bu hava, bu bataklığın rU· 
tubeti sıhhatime çok dokunuyor ... 
l~te §İmdi yaramın yeri tekrar sız 
iamaya başladı. 
Arkadaçı di:;leri ar~smdan ıslık 

çalarak daha yavaş bir sesle: 
- O valmnın üzerinden otuz se 

ne g~çti, dedi. 
Sonra birdenbire öfkelenmi~ gi. 

b1: 
_ İnsan gençliğinde adeta deli 

gibi oluyor, diye ilave etti. Senin 
yaralandığın gUndckl vnziyr.U dU
ı;ünüyorum da insnn nşk uğrunda 
ne budalalıklar yapıyor diye §a!jı· 
yorum. 

- Bvet, insan zamnn geçtikçe 
daha başka tUrlli dii1'linüyor. Bu_ 
gün o vakit beni yaralıyan adama 
adeta acıyorum. 

- Eırnk, canım sen de, Yusuf 
Kenan acınacak adam değildir. 

- Hayır. ona ncımalıdır. Ne 
yapsın seviyordu, ben zavallımn 

hayatını kırarak sevgilisini elin -
den aldım. 

- Maziyi unut doktor, sen ha
yatta biltiln hulyalannı tahakkuk 
ettirmiş bir adamsın. Sevdin, sc • 
vildin, mes'ut bir yuva kurdun, 
çahşttn, insanların ıstirabını din
dirmcğe yardım cttln. 

- Şimdi, bunları btrnk da §u 
uçan kul}a bak. 
Avcı şiddetle sil&!ıını omuzladı, 

ateş etti ve kuşu vuramadı. Sonra 
hiddetli bir tavırla: 

- Bugün konuşacak mıyız, 

yoksa avlanacak mıyız? 
Doktor İrfan yirmi yaşınd~ki 

g-enç M;1Cs~yle bir kahkaha ko. 
pardı: 

- lkisi de değil dostum, bak • 
Mna adeta karanlık baı;ıyor, ar. 
tık dönüyoruz. 

- Siz, bilyilk §ehirlerde ya.ı,ı -

··b(J' İngiltercde bir torııll tecru 
smda ... 

• . 1 .. ·o~ yan ın.sanlar garıb o u,, r 
cJ• 

doğrusu. lnsan ava çıkar 4• 
mz dört yaban ördeğiyle 
mi hiç? 

.u~ 
Arkalarından hızlı hızll ) e) 

yen Hüseyin ağn kcndilc#1e f 
tişli. Doktor emclttar bekçi} 
kal:ı.şmak istedi: ,l 

- Ne o, Hilscyin ıı.ğs. 
'I sen de mi avn çıkmıııtın · _,, 

jj JY 
- Evet erendim ama• b ~ 

raya avlıyaca k bir şey btf'J il)' 
m15sınız ki. Riltün avJı:ıı1 t 

m!şııl::iz. 
e}I' 

Do~~.ır bu ccwiha gülıtl i 
tifa etti. Şcnra orkcdaşın• 
rck: 

. al'ş~~ - Dostum, dedı, bu . lJI' 
rncğini çif'tlikte yemez ırıi5 ~ 
kıa karım evde değil, 13uı9~ j, 
arkadaşına indi. Faltat Gll 6f 1" 

de. Beni bir misafirle döJl.lXI 

ri.irse §ilphesi.z ki sevinir. JC~ 

- Bu akşam burada 
19 

J; 

imkansız dostum. Sabah!~!ı f. 
nlırken akşama döneceır'~ 

lccllm. Fakat birkaç ~ 5t~ 
bir akşam yemeğe geliriııt· 

" vakit 1stnnbula iniyor.ıun · 

- V:ıllahi belli oırrıaı 
biz doktorlar telefonla~~ ~ 
grafların esiriyiz. Bir 1'4 ~ 
çası gece ynrtsı uykurnuı ~ 
dırır ve bir şehirden ı:;t~ 
götürür. Onun için gcld ,. 
ben belki hastaıarıının • 
olabilirim. Fakat karf1111~,ı 
daha on beş gün burnd• 
lar. 

~ •. ıı r c"' 
Do:;ru.su seni~e .,.ıııı' 

sur... Bu tenha yerde ) rı•'' 
şrna oturmaktan korklll~ 

- I~orkara!r ne vat Ç 
b!J 

- Bir yok. Fa.kat tıet 4 
hakkında birçok riva>'0 d~ ) 
dolaşıyor, halbuki ecda~r.stl, 
ve rnlnn o]mTyan dnrb ıı 0ıf1 tcş olmıyan yerde auııııı. ~ 

(De\'~ 


