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t\Imanya sivillerin bombardımana 
lardan korunması teklifini ·reddetti 
~------~---------------~---------------~----~~--~---

' -* • ' lloldan ltiba ren Sf1'1lyla: Snhilr. clil~<'n mayam etrafına klm. 

~ltrnıwar - Maynm mantan !:ık.anlıyor - Parnı,akJa.r 
!;ıkanfdıktan ıonra c8.m tüb almmak Ü7:tre \'!dalar tökÜlüyor -
Asit tUbil çıkanlryor - Mantar ,.e cam tüb çıkanldıkta.n S01U'& may. 
na patlatılmak &zere fitil takılıyor. 

~~~~ ı Mayn ~asıl şey?!r ve 
~ nasıl · ımha · edılır? 
Narb in lngiltere mıknatıslı maynları imha 
Yeni şekli ·. için bir usul buldu . 
~ Avrupa harbi Denıze cereyan verıle-
>,t~ bitaraflann ha- . 

~iı:;:fak!~::,ni~~ rek bunlar patlatılacak 
~>o., l l'e mahiyet alı- Denizlere mayn dökUldUğünU, teş alma.sı için ti.zerinde gördüğü· 
ıa,~ bunlara çarpan vapurların battığı- nllz mantB.rdan "parmak" larm. i-
~n • HA nı duyuyoruz. öte taraftan da bu çeri doğru bastrnlma.ın ldzrmdır. 

~ ~~·htlı· e !AasN'-~dUoM~aAuVr·.) maynlarm toplandrğmı ve imha e- Bu mantarlarm nihayetinde ınay
~ .... ...., a.w ,,_ dildiğini okuyoruz. Mayn na.sıl nm içinde ince cam tubler vardır. 
\ ~~ llhlt lmn·ctıerlnl müca· oeydir? Bir dokunu~ta patladığı Bu tüblerin içine de bir uit ko. 
\. '~ eı hale getirmek. Harb. halde, onu imha etmeye yanma gi· nulmuştur. Bu aııit, maynln içln. 
"~ &ncak bu sllahh kun·et- denler buna nasıl cesaret ediyor. deki "trotil" denilen patlayıcı ma· 
~11.nıYetUo olur. Iar? yile tema.sa geldiği takdirde onu 
~t-etı lcun·etıere, karada açık Resimlerimizi takip ederek, ve. iştial ettirir. 
\'\ ~~denizde ticaret gemile- receğimiz maliimatı okursanız bu İşte, maynın haricindeki "par-
\lı~ etmek beynelmllel ~in 81ITtDl derhal anlarsJJll%. maklar" bir yere çarpmca niha • 

a. uygun bir hareket Mayn, demir mahfazalı bir yetlcrindekl cam tUb kmlır ve a-
( Deva1111 4 üncüde) bombadır. Fakat bu bombanm a- (Devamı 4 incide) 

Parise göre Balkanlarda vaziyet 

llomanyanın red 
cevabı Almanyaya 
pek dokunmuş! 

Yeni Romanya kabinesinin harici siyasette 
~~ ~eğişiklik yapmıyacaQı temin ediliyor 
~~t~İli 6 .. - Yeni Romanya bitaraflığın muhafaza edilecefi.nl da tu beyanatta bulunmuıtur. 
~>~~lııı:ukreşte gaz~tecilere temin etmiştir. "- Millt kalkınma cephcsin· 

'"ttitıi Rornanyarun harici Başvekil Tatareıko, hükumet den doğan yeni kabine, majeste· 
1\ dcğifmiyeceğini ve azasmm yemin merasimi e1na11n. (Devamı' eaclde). 

Almanyamn 
karşılaştığı 
· müşküller 

Çekya ve Polonyada 
halkın mukavemeti 

devam ediyor 
Pariı, 26 - İngiliz ajansına 

göre Holandadan Almanyaya ka
çınlan sabık İngiliz .zabitleri Ste
vens ile Best'in Almanlar tara· 
fından k~ldırılarak Alman top. 
rağına sevkolundukları zaman 
tetkik etmekte olduktan barr~ 

teklifleri ~imdiki Alman rejimi· 
nin idamesi ve Hitlerin de Füh· 
rer olarak muhafazası esasına da· 
yanmakta idi. 

Bu iki zabitin Almanlarla olan 
münasebetlerinin Almanya da 

·bir ihtilal çıkarılmasına matuf 
bulunduğu iddiası bu suretle de 
suya düşmektedir. 

( DevMm 4 üncüde) 

Askeri liseler şampiyonası 
Kuleli, Maltepe 
takımını 6-0 

yendi 
Askeri liseler futbol şampiyona· 

sına bu sabah Şeref "e 1''enerbahce 
ıtadlarında de,·am edilmiıtir. Fe· 

· nerbahce stadında şampiyonanın 
en mühim maçını, geçen senenin 
birincisi Maltepe takımı ile bu se· 
ne diler şubelerde oldutu cibi fut· 
holde de çok iyi hazırlanmış olan 
Kuleli yapmııtır. Hannın )'almur
hı olmasına rağmen 2000 kişiye 

yakın bir seyirci önünde oynanan 
maçta Maltepenin enerjik oyunu· 
na ayni şekilde mukabele eden Ku
leli takımı 6-0 galip ıelıni$tir. Ku· 
leli takımının gollerini birinci dev
renin U üncil dakikasında Saba• 
haddin, 2• nncll daklkuında Bur 
han Jldnci denenin dördilncl\ dakl 
kasında Sabahaddin, 27 inci ıi11kik11 

sında Sekip, 37 inci da.kibsıntla 
Burtıın atmıştır. 

Fransanın 
teklifi 

Kadın ve çocuklarla ihfiyarları 
için sığınak mıntakaları tesis' 

edilmesine dairdi 

Batmlan "Slmon BOU,-a.r" Holanda ~ ırnturla.ııtara&n 
. blr alle... . " 

Abloka kO.Tarını 
ltaliJa ve japong·a 
da .protesto etti 

J~ponya batan . . . . 
gemısı ıçın 

tazminat istiyecek 
Paris, 26 - Fransa hükumeti 

harbin insani bir şekilde icrası i· 
çin yaptığı bir teklifin Almanya 
tarafından reddedildiğini bugün 
ifşa etmiştir. Fransa hükOmeti, 
Milletler Cemiyeti içtimamda 
harp vukuunda çocuk, kadın \ "C 

ihtiyarların bava taarruzlanndan 
korunması için sığınak nuntakal:ır 
ihdası için bir teklifte bulunmu~4 
tu.Fransıı kabinesi,bugünkü harp 
başlayınca, beynelmilel Kmlhaç 
cemiyeti vasıtasile, ihtiyarlar, ka
dın ve çocuklar için böyle sığınak 
mıntakalar tesisi için bir mukave-

(Denmı 4 üncüde) 

.. 
Holanda vapıİnıftda ölümden 

kurtanlan bir bebek ••• 

SON DAKiKA 
Yugoslav kabinesinde 

tadilat yapılacak 
Belgrad, 26 (A. A.) - Yugoelavya kabinesinde dört nezarette 

değiflklik yapılacağı iyi malnttıat alan mahfillerde beyan edilmek· 
tedir. 

Bir lsveç vapuru ballrlldı 
Loadra. ta (A. A.) - Am1rallik dalrel1nin bu akfam n~ 

maltunata göre 1!'>S6 toni!!tohılt İs\'eç b:ı.ndıralr Bolı;C900n vapuru 
Simon Boliv<U' adındaki llolan<la vapurunun balı:rJldrğı P.ldl bat· 

mııtır. 





ondra ·ıir11anında 
faaliyet durdu 

~ 'kaf arımızın 1 

Ilı madde 
ihtiyacı 
.~caret ataıeıi 
.. •tın berta raf 
Iİlıi ıöylüyor 

~k: .harp UUlll.) !.>l!e C\'• 

,,._._.,.._ erı ıptıtJıu ıııac.h.leleri 

'& ittiren talmkalarıınıı 
1 ı:.~ıe tliışmuştur. 
'-lıt Utcrc \'C transa ıle 

tınalartJan islıfatJe l'l• 
rer1: I 'ıt ıı; ıııuuıac oluuli. ıArı 
llıcnucAeuı:ı tlt:ıı .ıcıırl· 

11
' tlınışlerı.c de iincak 

~llınue ış l aı.ııJaiJılcceji 
klarıntJan şııııtJılık le· 

lltlic:esız l.almışlır. 
~n nıühim lur kısmı 
b llb1.11 ticaret otJa.:ı.ına 
ır aya katJıır ıııe.:ı.cle hal 
111 1(1.JırtJe ıııue.:ı.scsclcrini 

llıtcfmr olııcalı:larını J.ıil· 
r, 

"°a'1n\la ı.uıu tenekeleri· 
,~cınıeı.:eııer<len aıetirten 
"'lllOtıkaları tJa bulunmak· 

~lt)•i tetkik etıııiş \"c bu 
ı.. ~ılar arasında hır aıı· 

.haıırlııdığı raporu 'l'i· 
ne ıönderıııiştir. \'c· 

"-sları ıüıönüodc tuta· • •• rırnııın ihli)'açlarını 
ltç ll'ransadıın tcının için 
t1t hıesı bckleni.> or. 
~•ret ataşesı M. l.orand 

disile ıôrıışeıı l.ıır mu· 
• 1'iırk • Frn ıı sız lica ret 
•n iki memleket ikllsadl 
İnin normal J.ıir hale 

~in edecejini, fabri· 
ihtiyaçları olan 111aı,l· 
dan ıetirlebllecekle• 

Otomobil ka
lllUnasebeti ıe 
n yanhşhk 

K~rada durguntuğa mukabil 

Denizde ve havada 
harp .günden güne 

şiddetleniyor 
Alman tayyareleri şimal oenizinde 
inQiliz donanmasına taarruz ettiler 
Brük.wl, 26 - Garb crphesin

de kara harekatı kqlr mUfrezc· 
Jeri faaliyetine inhisar <'tmelı:te 
devam ediyor. 

Buna mukabil tayyare faaliyeti 
canlıdır. Alman tayyareleri dün 
Franııa ve İngiltere Uzcrinde u. 
çuılar yapmışlarorr. 

İngiliz tayyareleri de dün ı;ccc 
ve sabaha kanıı Almanyanrn ıi

mali garbislnde ke~ır uçuşlan 
yapmıııtır. 

Düıürülen tayyareler 
Fransız ha\'a karargahının bir 

tebliğine nazaran müttefik tayya. 
re kuvvetleri ayın yirmi 1! ·•inde 
6. yirmi Uçünde sekiz Alman · tay
yaresi düıünnütlt>rdlr. 

İngiliz hava nezareti ölE'n lngi· 
liz tayyarecilcrine alt rlokuzunc:u 
listeyi neırctmektPdir. Bu li!ıtPye 
göre 33 kişi ölmüş, 9 ki•I kaybol. 
muş ve bir kişi etıir alınmıştır. 

lngıliı donanması .,~ 
taarruz 

Almanlar resmi ıcbliğlerfndc:ı 
~ IJ&ııaan Ca~ .ftte.untm ""' 
mal Denizinde lngillz donanmuı. 
na taarruz ettiği bildirilmP.ktedir. 
Alman tebliğine göre "atılan bom
halardan dört İngiliz harb gemlai
ne tam isabet olmu~tıır. Tayyare. 
lerimizin hepsi şiddetli müdafaa 
ateıinc rağmen Uslerinc dönmü.
lerdir.'' 

Batan vemıler 
Loadra, 28 - Dün J:'animarka 

açılı:larmda bir Alman aahll muha.. 
fa-? gemisi bizzat Almanların 
döktüğü torpil tarlaaına dilferek 
üç dakikada batmıştır. Mlirette -
battan birkaçı lı:urtanlm11tır. Di • 
ferlerinin ne olduğu belli değil. 
dir. 

Geçenlerde Lolcito limanından 
çıkan Alman Vörmann \'apuru 
Atlantikte İngiliz gemileri tarafın· 
dan Yakalanaca~ı sırada ı.endi 
mürettebatı tarafından batırılmış. 
tır. V:ıpurda ~ulunan 127 kişilik 
mürettebatla 35 yolcu kurtanlmıt
tır. Bunların 18 i kadındır. 

Dün gelen haberlere söre bir 
•Fransız balıkçı gemi8i Laroıel a
çıklarında bir Alman deniz altısı 

tarafından bir lı:aç gün evvel ba. 
tınlmı,tır. Mürettebatı bir tıpan· 
rol gemisi tarafından Franaaya 
gönderilecektir. 
Manş denizinde Fransız SaiDt 

CJaire balıkçı ıemlıİ t1 ortumda 
vukubulan şiddetli bir infillk ne
ticesinde batmııtrr. Kaybolan ilı:i 

bahriyelinin cel!ledi bulunmuş ve 
bir İngiliz limanına getirilmiştir. 

Mayolara kartı alınan 
tedbirler · . 
Mıknatıslı maynların tetldl etti· 

ii büyük tehlike kal'§ıl!lında si • 
ıorta primleri yeniden artmıı ve 
yüzde 80 e çıkanlmıştır. 

Vapurlar bir müddet için Lon· 
dra limanına giremiyeceklerdir. 
Taymil!I nehrinin mansabına Al· 
man tayyareleri tarafından atılan 
maynlar bulunup tahrib edilince
ye kadar nehre girmemeleri va -
purlara tebliğ edilmiıtır. Liman 
tamamiyle bir harb manzarası al· 
mıştır. Londra limanının ehem.mi. 
yetini bu limana her sene girip çı· 
kan vapurların tonilitoları göate. 
rir. Bu rakam, 60 milyon tonill· 
todur. 

İngiliz bahriye nezareti mayn
lan toplamak üzere biltlln balıkçı 
gemilerini ve balıkçıları himtete 
çağırmıştır. 

Bahriye nezareti bu daveti izah 
edP,rP.k iki yeni hidisenln bu ted· 
biri icab ettirdiğini ta.~rih eyle. 
mekteciir: 

1 - Alman tayyareleri maynlar 
yağdırml\lttadır. 

2 - Bu maynlar mıluıa.tıalı olup 
mekanizmalarİ henüz saraha\!e 
anl~tlamamıştır. 

Eğer mıknatıslı maynlar • HIL 
lerin malik olmalı:la iftihar ettiği 
gizli sillhaa - ki her ıey bunun 
olduğunu gösterecek mahiyettedir, 
bizi filhakika çok çetin bir iş kar
şıımda bırakmaktadır. Maamafih 
geçen harbde olduğu gibi ceıur 

mayn toplayıcıl:ı:ımıza itimat ede
blliriz. Onlar bütün müşklllltı ilı:

tiham etmeye ve .bu husul!li ıis. 

temdeki mayolardan bizi kurtar. 
maya muvaffak olacaklnrdır .. , 

Alma 11lara g6re 
Almanların resmi tebliğlerinde 

ıöyle deniliyor: 
"İngtliz Lovland vapuru ile 

Dragent mayn gemisi torpile çar
parak batmışlardır. 

Di!er taraftan Şimal Denizinde 
bir İngiliz denizaltı tuzak gemili 
bir Alman deniz altısı tara(ındnn · 
batınlmıgtıı'.,, 

On"bir y=.ıında bir çocuk 
kayboldu 

Bundan iki hafta kadar evvel 
tehrimizden Mudanyadaki akra
bısının nczdine ıitmiı olan Yaıar 
Suad adlı 1 1 yaımda bir mektepli 
çocuk dönüıte Trak vapurundan 
Galata rıhtımına çıkarken kay· 
b~l:nuıtur . 

Fatihte Malta çarşn:ında otu
ran çocuğun valdeai Fethiye za. 
bıtaya baf vurarak hidiaeyi bil· 
dirmiı. fakat o zamandanberi ya
pılan araıtırmalardan müabet lir 
netice çıkmamııtır. Tahkikata de
vam edilmektedir . 

Medeni kanun
da tadılat 

Hazırlanan proje bir 
kere daha gözden 

geçirilecek 
Aıık:ıra, 26 - Adliye n·kaleli 

medeni kanunun boşnımınlara ınllh· 
sus lıiikiiııılerinde ynpılncnk tııcli· 

lıit kin hıızırlanan procyi tekrar 
.ıiizdcn geçirmeğe kar:ır Yermiştir. 

Kanunun lıu husustaki hiikümlerin
den şimdiye kadar alınan neticeler 
hu tetkiklerde gözününde tululn· 
rııktır. 

-0-

Yunanistanda 
Sekiz ıınıf terhiı 

ediliyor 
, Ati11a, 25 ( A.A.) - lınza edilen 
bir kararname mucibince 15 biriıı· 
cikinuııılan ilil.ıarcn, ıcçen haziran 
da sililh allına alınan lalim görme· 
miş sekiz sınıf asker terhis edile· 
cektir. 

Jngilterede: Jrlandalıla
rm yaptıkları ıuikaıtlar 

Loııdru, 25 (,l,,l.) - Paddein· 
tonııda bu li&bah şafakla lıcrııbcır 

inri!Aklar .neticesinde iki polis \'c 
bir umumi telefon kulübesi harap 
olmuştur. Hu suikustlerin de lrlan· 
da cııııılıuriyelçi ordusunun faali· 
yeli ııetıcesi olduğu zannedilmek· 
tedir. Şiddetli taharriyat:ı girişi!· 

nıiştir. lnfiliıklnr o kadar şidtJelli 
olmuşlıır ki bütün civar halkın ııyıın 
dırınıştır. Polis derhal hadise nıa· 
halline koşıuuşlur. Yaralı yoktur. 

Yugoıla vyada benzin 
sarfiyatı tahdid edildi 
IJelgr<ı<I, 25 ( .\ .. .\.), - Yugoslav 

huki'lınclı lıcnzin sarfiyatını tahdit 
qnıişlir. Bunu sebeb \'ugosla\')"a• 
nın klirinaı yohıyla petrol bulama· 
masıılır. 

Filh:ıkika \'uaıosl:ıv • l\umen li· 
c:ıret ıııuahı:desi serbest dÖ\'İt tcdi· 
l atına isıinnt etme'•tedir. Aınerika 
kumpanyalarına gelince tııkas usu· 
~ünü kalıul etmemişlerdir. 

-~ 

Çankırı • Kastamonu 
yolu açıldı 

Kuslcmıoım, 2a ( .l..l.J - JJgaza 
y:ığan \ ' C nllınış santim kadar yük· 
st!kligıntleki k.ır yüzüıııleıı kıı pan· 

ıııış ol.ın Ç.ınkırı · Ka~luınonu yolu 
derhal fa:ıliycte gc\·en .Kast:ııııo· 

nu Nufi.ı aınl'lesi tarafından J.:ırk 

sekiz saa llık hir \'ıılışıııadan sonra 
aı;ılınış ,.e lııı )'ol iizcrinılc her ııc,·i 
nakil rnsıl:ıları Sl')Tiiscferc lı.ışl:ı· 

ınıştır. 

Dahiliye vekilimiz 
Ha tayda 

.tıı/11k11fl, 2J < • .ı .. t.) - Ojilcılen 
spnrıı hiikıiııırt komıj:!ıııda lcrliı> c· 
dilen k<ıhul resmini ıııiıteakiıı da· 
hiliye \"ekili Faik Üztrnk kışlnyı, 
belediyeyi ,.c parti~ i ziyaret etmiş
tir. 

Dnhilirc ,·ekiliınizin lıuraya geliş 
leri ıııiinasrl.ıetile şehir lıaşt:ın başa 

bayraklarla donanmış ve muhlelH 
yerlere zafer takları kurulınu,tur. 

Diin ııkşaııı helrdiye lıırafınılan Fa• 
ik Oztrnk şerefine i5 kişilik lıir zi
yafet \"Crilınişlir. Bıııdin ele ıııırti 

tarnfınılaıı bir iij;le ziyafeti \'erile· 
cektir. 

Onlar için hiçbir şey feda edemem 
Böyle harekette mana olmadığı 

gibi ona lüzum da yok. Ben ırk· 
la çocuklan bu işten çıkardım. 

Onlar için hiç şey feda edemem. 
Bu sözlerde mantık değil his ha· 
kim. Daimi hayata. ebediyete i
nanmıyanlar için ne boş düşünce. 
Eğer Hiyemutluğa inansaydım di. 
ğerendişlik iişme yarayabilirdi. 
O zaman ruhumu yükseltebilir-
dim. Ukin önümde ölümden baş
ka ebedi hiçbir şey yokken, kısa 
bir müddet yediemanetim:? tevdi 
edilen hayatım esnasında kendim· 
den f edaki.rhl; edecek olursam gay
ri ahl~kl bir iş yapmış sayılırım. 
Hayatımın tek bir anını başkası· 
na feda edersem kendime haksız_ 
lık etmiş olurum. 

- O halde siz bir fertçi, bir 
materialist mantıkan da bir zevk· 
prestsiniz öyle mi?. 

Güldü. 
- Bunlar büyük kelimeler ama 

galiba beni doğru tarif ettin, de
di. 

Devam ettim: 
- Ayni zamanda hodglmane 

bir menfaatin araya girebileceği 
en ufak şeylerde bile itimat caiz 
olmıyan bir adamsımz. 

- lşte beni şimdi anlamağa 
başladın, dedi. 

- - O halde ahllk denilen şey· 
den tamamen azade misiniz? 

- Evet azadeyim . 
- Yani daima müteyakkiz bu. 

lunulacak, daima korkulacak bir 
adam mı? 

- Ta kendisi. 
- Adam şu halde sizden tıpkı 

bir yılan·i ın, bir kaplandan, bir 
köpek balığından korkar gibi 
korkmalı öyle mi? 

- işte şimdi beni tanıyorsun. 
Yani beni, umumiyetle tanıdığım 
şekilde tanıyorsun. Bana "Kurt,. 
diyorlar. 

Cesaretlenmiştim: 
- O halde siz bir nevi canavarsı. 
nız, dedim. Boş zamanlarında kap 
ris ve hayal ile hareket eden bir 
kalibonsunuz. 

Bu teşbihten bir şey anlama· 
mıştı. Kaşları çatıldı. Brovnigin 
kasettiğim şiirini okumadığını an· 
lamakta gecikmedim. 
- Brovingi daha yeni okuyorum 

ama layikile anlıyorum der!eDl ya 
lan söylemiş olurum, diye itiraf 
etti. 

Kitabı, durduğu raftan indire. 
rck ona Kalibon şiirini okudum. 
Ç.Ok hoşuna gitti. Öyle iptidal mu 
hakeme!eri pek iyi kavrıyordu. Ay 
ni şiiri bana tekrar tekrar okut· 
tu. Sonra felsefe, ilim. teki.mül, 
ve din hakkında münakaşalara gi· 
riştik. Onun muhakemesinin en 
kuvvetli tarafı basitliğiydi. 

Onun materialismi şimdi çok 
uzaklarda kalan dostum Çarli Fu· 
ruzelin muflak materialismden 
çok daha kuvvt>tliydi. İdeolojileri 
ne büyük bir imanla bağlı olan 
ben bile itikatlanmdan hiçbir fe. 
dakarlık t>tmememe raimen onun 
kuv,etli ve mukni iddialan kar
şı.;;ında adeta bocalamıştım. Ma· 
~marih bu iddilar bende inançtan 
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ziyade sahıplerine hürmet hıssi u· 
yandırmıştı. 

Vakit geçmi~ti. Akşam remefi 
zamanı geldiği halde sofra elAn 
kurulmamıştı. Artık sabır,ızlan_ 

mağa baş1amıştım. Hele Tomas 
Ne,.,riçin hiddetten bü~bütün çir· 
kinleşen yüzünü merdi\"en başın· 

da görünce gitmeğe hazırlandım. 

Bunu gören Kurt Larsen ona ses· 
lendi: 

- Hey ahçı, bu gece bütün iş. 
leri sen göreceksin. Hamp benim· 
le meşgul. Anlaşıldı mı? 

lşte bu da beklenmedik bir va
ziyetti. O gece ben, kapt3,11 ve av· 
alada ayni masada yemek yerken 
ahçı bizi beklemiş ve sonra da· bu. 
laşıklan o yıkamıştı. Bu, Kurt 
Larsenin kaprislerinden biri, Ka· 
libonvari bir haliydi. Sofrada 
mütemadiyen konuştuk. Avcılar 
sözlerimizden bir tek kelime bile 
anlayamıyorlardı. 

KISIM I X 

Tam üç gün mükemmel istira
hat ettim; J"·.ut Larsenle birlikte 
yemek yedim; onunla oturdum. 
Uç gün ben hayat, edebiyat ve 
ahvali ilem hakkında Kurt Lar
senle müclaveleiefk~ ederken To· 
mas Negriç hırsından homurdana 
homurdana benim işlerimi de ken 
dilerininkine ilaveten yaptı. 

Bu müddet zarfında Kurt ya· 
nundan ancak bir defa, o da, av· 
alann arasında çıkan bir ihtilafı 
halletmek için ayrıldı. &n de ha· 
şum dinlendirmek için yanm saat 
kadar güverteye çıktım. J~te yal. 
nız kaldığım bu sırada idi ki bira· 
rahk Luiz yanıma sokularak: 

- Heriften kendini kolla, par· 
laması yakındır, dedi. 

Anlamamıştım. Ne demek iste· 
dilini sordum. Şöyle izah etti: 

- Havada ne kadar biribirine 
ters rüzg~r. denizde ne kad~r biri· 
birinin aksine cereyan varsa işte 
bu adamın tabiat'i de öyledir. Tam 
onun huyunu aldım sanırsın ve 
pupasına gidiyorum diye sevinir· 
sin herif karşına büsbütün ters 
bir istikametten çıkar, o güzelhn 
yelkenlerini parça parça eder. 

(Devamı \W) 

Numan Menemencioilu 
ıerefine ziyafet 

Puriı, 25 ( A.A.) - Fransız bari· 
ciye ınlbleşarı bucün Türkiye ha· 
rici)e ''eklııletl umumi Utibi Nu· 
man Menemenciollu şerefine bir 
öğle ziyafrti vermiştir. 

o 

Otobüı bir yük 
arabaama çarpb 

Şoför )fuslafanın idaresindeki 
306• numaralı Şişli • Falih otobü· 
sü dün ak~am Şehzadebaşından 
•eçerken Ali ojlu Mehmedin idarl'" 
sindeki yuk arabuına çarpmı, Te 
parı;alaıııı,tır. Arabada bulunan 
\'e Karagümrükte t:zun)olda M nu· 
ınaraıla oturan Ahmedın otlu lb· 
rahim muhtelif yerlerinden ) aralan 
mışlır. 

--0---

Tramvaydan düterek 
kolu çıktı 

Beşiktaşlıı Kılıçalıde posla cad· 
desinde il numarada nturen Hay· 
dar oııu Ali HaycJar clün Kabııa:s 
inhisarlar •lepohırı önünde traın· 

va)'dan düşnıu~. sol kolu )f!rınden 
çıkmı,tır. \"İlrıılı Re)·o11u hastane· 
sine kaldırılmıştır. 

-o-

Aıkerliie davet 
Be»ollu, yerli askerlik tubesln· 

den : 
333 doiıımlu l•)'ri isllm pi)·ıcle· 

Jerin de bir kl'mı Hkere ıevked l · 
lecelindu, l.ıu doitumlu eNtın nü· 
fuı hüTiyel eiizdanlarile birliklt 
28 iklnciteşrin salı ıünü şube) t 

'atıracutlar) illn olunur. 



• 

Telefon şebekemizin ıslahı 

lstanbuldan E.rzincana 
Balkanların vaziyeti F ransanın teklifi 

telefon edilebilecek 
Yeni yapılan Şişli telef on sant· 

ralı dün saat on beşte işlemeğe a
çılmıştır. Bu münasebetle yapılan 
merasimde vali LUtfi Kırdar, 

posta telgraf ve telefon umum 
müdürü Kadri Musluoğlu, cmni. 
yet müdürü, Cumhuriyet müdde
iumumisi. İstanbul Telefon mü· 
dürü Niyazi. Posta, telgraf mü· 
dürü Mazhar ve bir çok davetliler 
hazır bulunmuşlardır. 

Santralın mekanizmasına lıağlı 

olan kordelayr posta, telgraf ve 
telefon umum miidürü nutuktan 
sonra kesmiş ve .santralın 1c:tan
bul halkına hayırlı hizmetler gör
mesini temenni etmiştir. 

İlk mükalemeyi posta, telgraf 
ve telefon umum müdürii Anka-· 
rada Münakale Vekili Ali Çetin· 
kayı tebrik etmek suretiyle yap
J?U§tır. 

Santral bina ve tesisatiyle 200 
bin liraya çıkmıştır. l 00 bin li. 
ra da santralı diğer hatlara bağ· 

la:m.ak için konan kablolara sade· 

dilmiştir • 

ni yeni abon-e olarak ancak 7 50 
kişi santraldan istifade edobil -
miştir. Bu miktar ihtiyaca kafi 
görülmemiştir. Santral 6000 a. 
boncliğe kadar yavaş yavaş tevsi 
edilecektir. 

Erenköy, Adalar ve boğaz san· 
trallarından otomatik olmıyanlar 
da otomatiğe çevrilecektir. 

Diğer taraftan bir aya kadar 
Jstanbul · Ankara telefon hattı· 
na üç kuraoportör konmaga bas
lanacaktır. Bu iş hazirana kadar 
tamamlanacak ve hııgünlcü sıra 

beklemek işinin Önüne geçilecek. 
tir. 

Adana, İzmir, Bursa gibi diger 
şehirlerimize olan telefon hatla· 
nna da yeni kuranportörler kana· 
cak ve bu şehirlerle günü, her 
saatinde konuşmak mümkün o· 
lacaktır. 

Şehirler arası telefon hatları 

şarka doğru uzatılmaktadır. Ya-
kında Erzincanla görüşmek 

mümkün olacaktır. Bunlardan 
başka Beyazıd ve Haydarpaşad1 
birer modern posta. telgraf ve 
telefon binası yapılacaktır. Bun· 
lara s:ııli santralı altındaki mo
dern merkez nümune tutulacak· 
tır. Beyoğlu postahanesi de dahi· 
len tadil edilecektir . 

Sam:ralda muhtelif yenilikler 
vardır. McseHi 35 numarayı 

çevirecek aboneler saatin kaç 
olduğunu saniyesine kadar öğ· 

ttneeckkrdir. Bu saat ayan aleti 
otomatik olarak yapılmıştır. Saati 
bir kadın sesi söylemektedir. Bu 

ISCI, Stokho1mda Türk elçiliği Fatihte b i r e \1 i n 
memurlanndan bir zatın akraba-

sından bayan Scnozanındır. çalısı çöktü 
(Matmazel saat) tabir edilen 

Uu snbah l•"atılıtc C.::ırşnmhu<la 
bu alet ayni zamanda yüz abone. bir evin ç:ıtısı ı.·üLmuş lıir .11l:ını 
ye cevap vermektedir. Yalnız nğır surrllc yoral:ınııııı;tır. 
saati soranlar için bir mükaleme Çöken c\', <;nrş:ırıılındn Bt"~ ccğiz 
Uercti yazılmaktadır. Diğer ta· mnhıılll' inde T>iirurııı umumiye 
raftan 'bu santralta kendisine te- nılltcknitlcrindeıı 70 \a~ındn Fun· 
Jefon eden bir abonvıin kim ol· din olıırduğıı 1 rıurııcır:ıtı cnlir. 

Çoküntıi !ıircleııbire 'c ~'!·~ar 
duğunu öğrenmek isteyenler de mutckaidin yatağındn huluııcluğıı 
buna muvafak olacaklardır. hir anda olmuş ,c ıa,allı ndam 

Bunun için de telefonu kapa. üzerine :rıkıl:ın dmırlor ve ahla 
madan başka bir telefonla santral p:ırç:ılnrı altınd:ı kalmıştır. 

dan kendisine kimin telefon etti· Etrartnn l ctişenlcr ı-·u:ıdi f'nnkı 
nllındnn çıkararak Ccrrahp:ışa lın~-

ğini sormak kafidir. tanesine knldırmışlnr<lır. J\rI:ımcn· 
Şişli telefon santralı 2000 abo- ııu: muhtelit yerlerinden nğırcn ya· 

.neliktir. Bunun 1250 si Beyoğlu ralıdır. Ev kordon ııllınn nlınmı~ 
santralından devralınmıştır. Ya- 'c hoşııllılnıışltr. 
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MICHELE MORGAN 

Bu hafta 8 ü m er Sinemasında 
Görülmemiş lıir muvaffakiycllc gö tcrilmektc olan 

BAR KADINI 
Hlilük :ışk YC ilıtir:ı filminde, şimdiye kadar sürülen bütün filmle· 

rinfn fevkinde tema) üz etmektedir. Aşk kndıolarının rom:ını ..• Gece 
barlıırınd:ı erkeklerin ihtiras ve sefaheUeri ... Lüks ve para i~in mu· 

cadcle ... A~krn s:ıikasile tekrar hayata nlılnn düşmüs kadııı ... 

-~ .... -. ~ . . ~ ...... ' 

Beşiktaş G C RE L sinemasında 
nu mc\Simin en büyük munf(akiyeli. Şarkın eşsiz Cilmlnin 

hii:rük mug:ınni)•esi 

OMMO GOLSOM' 
.. 
un 

Türkçe sözlü 'e arnpça şarkılı lı:ırikulAclc temsili 

OMiT ŞARKiSi (Neşidei Emel) 
Bugun günduz o~ ıınlur: 11 den itibar en de' :ım C.rce O} Lınlorı 20.30 dn 
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. k bi b h (Baş tarafı 1 incide) 
(Baş tarafı l incide) 1 Romanya aJansı, a ne u . 1 kd" . Al h~k· t" t kl"f . . • .. • c a · mı man u ume ıne c ı 

lerinin yüksek idaresi altındf, bü· ranının Al~ya ıle ıktısadı mu etmiştir. Alman hükumeti, Fran· 
tün sahalarda bir teskin, imar ve zakereler yu~~den o_rtaya çık. sanın bu teklifini reddetmiştir. 

k • k b" · 1 cakt y · t v haberlennı tekzıp etmekte ı 
ta vıye a ınesı o a ır. enı rgı aksini id- Almanya, Yerdıği red cevabında 
kabine, milli tesanüt cephesini ise de Paris gazeteleri 

diyor ki: diaya devam ediyorlar. kuvvetlendirecek, milli varhğı ve 
her türlü şerait içinde, ayrılma • 
dan idame edilecek bitaraflığı 
müdafaa için memleketin bütü" 
askeri ve maddi kuvvetleri teşki. 
15 tlandınlacalı:tır. 

"Almanya hükümeti böyle bir 

Mim r.·uhadenet, sosyal ada
let ve dahilde ve hudutlarda sulh 
programınm tatbiki içinde, bü
tün Romen vicdanlarının müza· 
heretine mazhar olacağından c· 
m1n bulunuyoruz ... 

Kral Karol, buna aşağıdaki 

sör.lerle mukabele etmiştir: 
"- Endişelerimi ve idarenize 

verilmiş olan nezaretlerin umuru_ 
nu tedvir edeceğiniz zamanın 

nezaketini müdrik bulunduğu

nuzdan eminim. Başvekilin tak
dim ettiği program, ç.ok güzel va· 
atlarla doludur. Bu programın 

muvaffakıyetle tatbik edilmesini 
bütün kalbimle temenni ederim. 
Dünyanın bir herçünıerç içinde 
bulunduğu bu anda, memleketin 
gerek manen, gerek maddeten 
refahı için her türlü fedakarlrk • 
]arda bulunmak vazifemizdir. Hü. 
kumetin kanunun sadık hamisi 
olacağından ve bütün kuvvetiyle 
çalışarak vazifesini yapacağın· 

dan tamamiyle emin bulunuyo -
rum.,, 

Paris gazetelerine göre, Bük· 
reş hükumeti yeni Alman tek • 
liflerini reddetmekle Romanya· 
yı bir Alman müstemlekesi haline 
gelmekten kurtarmıştrr. Fakat 
Populaire gazetesi şöyle yazı yer: 

"Romanya hükumeti, Alman 
ekonomi heyeti ile müzakereler 
esnasındaki noktai nazarını mu. 
hafaza ettiği takdirde. Alman· 
yanın oldukça şiddetli bir aksül· 
ameline intizar etmek icap eder. 
Bir kaç giin 7.arfmda tatbik edi· 
lecek olan abloka Almanya için 
döviz tedariki imkanını daha zor· 
laştıracak ve Romanyamn • red 
cevabı kendisine daha ziya.de do. 

d ~ ' kunacaktır. Doğrudan ogruya 
Berlinden mülhem olduğu bildiri 
len Macar Hariciye nazırı Kont 
Csaky'nin nutku çok ileri gidebi· 
lccek bir şantaj manevrasının lıaş 
langıcıdır. 

Berlin, Romanyaya ayni za • 
manda bir Balkan bloku te§kili 
için olan teşebbüslerinden dola· 
yr da dargındır. Balkanlar, bir 
müddettenbcri tekrar ettiğimiz: 

gibi pek yakında Avrupa siyast'
tinin en hareketli bölgesi halir:-c 
gelecektir.,, 

Maynlerin imhası 
(Baıtarafı 1 incide) muştur. Sundey Dispaç gazelesL 

sid trotilin üzerine dökillüncc ~- nin Yerdiği mnlümata göre Bahri· 
tial vukubulur, mayn patlar. ye nezareti mUteha.ssısları çok 

Şimdi bu vernit &}tında. maynın • kuvvetli el:ktroman~·et~ makine· 
nasıl imha. edilebileceğini nnla.. ler va.srtasılc, torpillerın. bulun-
mak kolaydır: duklnrr sahalara. elektrik ı:erer,.11011 

Sularına mayn dökülen denizle· verecektir, Bunl~r. m:knatı.slr l tor· 
1 

·rın sahillerine bazan bunların sil· pillerin bulunma.ama. ve tahnbıne 
rüklendiği görülür. O zaman bu yardnn edecektir. Yapılan tecrü • 
mn.ynlıınn yanma kimseli yak- beler ç~k iyi neticeler vermiş:i:. 
laştırmazlar ve imha için işin mü· Dün torplll<'rin toplanmMı 1.§ın.. 
tehassıslannı çağırırlar. de çalııımak üzere binlerce balık· 

llaynı imha. edecek olanlar c"- çr kaydedil~Ur. 
veli, onun •'parmaklarını" çıka. (Batan gemUero dair mıılfımat 
nrlar. Yalnız bunu yaparken dik· 3 üncü sayfammhdır.) 

kat etmek lazımdır. Pn.rmaklar • 
dan birini elin .sakat bir harekc
tile içeri ittiğiniz takdirde mayn 
patlar. Onun için mantarı dikkat· 
le tutup dışan doğru çekmek IA. 
znnd.ır. 

Mantarlar çıktıktan sonra, vida.. 
Iar açılır ve cam tiiblcr çıkarılır. 
Şhncli mayn tehlikesiz bir hale 
gehru.!)tir. Onu alıp sil.rllkliyebllir
siniz ve istediğiniz yere götUrc -
bilirsiniz. Fakat, içinde yine pat
layıcı madde bulunduğuna göre 
ta.nıamiylc tclılikesiz df>ğildir. Zi· 
nı, trotlli :iıJtial ettirebilecek her. 
hnngi bir ruıitle tem~a geldiği 

takdirde infilak edebilir. 
Binaenaleyh, maynı imha et.. 

mclc lü.umdır. Bunun ~in maynın 
çıkanlan parmaklarından birinin 
boşluğundan içeri bir fitil soku· 
lur ve en aşağı Uç liiz metro u· 
zunluğundakl bu fitil öbfir ucun
dan ateşlenir. Maynm etrafmda.· 
kiler derhal uzaklaşır ve a~ !L 
tilin maynm içindeki ucuna gelin. 
ceye kadar onlar infil!km te1!irin· 
den uzak bir noktaya. gitmiş bu· 
Iunurlnr. Maynm uzaktan patladı
ğı görülilr. 

Mıknahslı maynlar 
l .ondrn., 26 - !ngilterc mıkna· 

tıslı torpilleri tahrib ı;areeini bul. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Ba§ taralı l incide) 
sayılmaz. Açık denhlero marn 
dökmcbe ynJnıı haıum tarafın 

sllih 17. km Htlcrine deiil, blta.· 
raf memleketlere de ~llahl& tur· 
ruı; demektir. Almanyanm bita.rar 
JloUanda kıprakların& orduları Jlc 
ttta' ür. ehncsllc ljlmal Deniıfoc 

tayy&relerlc döktüğü maynla.rla hl. 
tarar ticaret gemilerini ta.hrib t:t· 
mcsi ara.<>mıla mahiyet itibarile ne 
fark ,·ardrr ':" 
Kaldı ki muhariblerden hir tn-

rafm b<'ynelmllf'l hukuk kn.id<-lr.· 
rlne muhali( olan bir harekt'ti dl· 
ğe.r ta.rafın mukabelcbilmlsll fiure. 
tile o kaldelerl ba,ıı;ka cepheden 
lhl.81 etmeğo hak Hrtyor; neteJdm 
İngillzler Almanyanm mayn har 
bine ka~ı bütUn bitaraf mcmle-
ketlerin nıiinaka.lit 'a."ıtalarını 

kontrol f:fmeğo karar ,·ermiş bulu· 
nuyor. Sadec" muhariblerln "'llahh 
kun-etlerf a~ma münhasır kal· 
rnak liumgeJen Orta A vrupıı har. 
bl böylellkle bUtiin bitaraf mcm· 
lekctlerin hayati menfaatlerini d~ 

mukaveleri imzalayamaz. objek· 
tif1eri hakkında da bir şer soyli· 
yemez. Zira bugünkü harp, topye· 
kun bir harptir., , 

Protestolar 
l.ondrn, 26 - - Alman ihracatı 

nm müsadere i hakkındaki lngi· 
liz karan bitaraf devletlerden Ja· 

Almanyanın 

karşdaşflğı 
müşküller 

(Başta rafı 1 ıncide) 
Diğer taraftan Almanyada 

idamlar devam etmektedir. Dün 
Alman Ajan~ı şu tebliği neşret • 
miştir: 

"Otel garsonu Karl Döpking 
ile bir ticaret evinde müstahdem 
bulunan Helmut Kremin casus. 
luk cürmünden dolayı halk mah
kemesi tarafından 2 eylulde ida
ma mahküm edilmişlerdir. Veri· 
len· hükumden anla§ıldığına göre 
1936 da yahudi Helmut Hirschin 
idamını mucip olan ilk suikast 
hadisesinin suya düşmesi üzeri· 
ne Prağda bu iki mahkum Otto 
~ •rasserin emri altına girmişler • 
dir • 

Alman istihbarat bürosu Stras
ser'in 1937 senesinde infilak <':· 

dici maddelerle başka bir suikast 
hazırlanuş olduğunu ve Döpking 
ile Kreminin bu cürme iştirak et· 
tiklerinin ilave eylemektedir. ,, 

Çekya müşkülatı 
Belçikadan gelen haberlere gö· 

fe Çekyadaki '"Alınan hin'ıa_)(e ida· 
resi ı.ciı;i., be.ron fon..Nöyı:a,t iati
fa etmiş ve istifası Hitler tarafın. 
dan kabul olunmuştur. istifanın 

Çekyadaki son hadiseler üzerine 
çıkan müşkülattan ileri geldiği 

söyleniyor. 

Lehi standa 
Almanlar Lchistanda <la müş· 

külata uğramaktadırlar. Polon • 
yalr müfrezeler memleketin dağ
lık ve bataklık mmtakalarmda ~
te harbi yapmakta ve Almanlara 
epey zayiat verdirmektedirler. 

Varşova polis müdürü general 
Becker halka Polonyalı çetecile
re yardım etmemesini tavsiye ve 
Krakova ile Radom arasındaki 

mıntakada bu çetelerin işgal ma· 
kamlarmr uğraştırdrklarmı il5ve 
etmektedir. 

Paristeki Polonya istihbarat 
merkezine heme nher gün Polon. 
yalı vatanperverlerin Alman ma
kamları tarafından sistematik bir 
şekilde idam edildiğine 
lUmat gelmektedir. 

Yahudilere karşı 
Helsinkiden Pat Ajansına ge· 

len malümata göre Var§Ovada 
Alman makamları ~inema ve kah· 
ve sahiplerini, yahudileri mües. 
seselerine sokmamağa icbar et· 
mektedirler. Yahudilerin bcledL 
yeye a"• otobüslere binmeleri bi
le menedilmiştir. 

Kahve tedarikin& maruz ka 
lınan- müşkül!t dolayısiyle şeb· 

rin bir çok kahvelerinde müşte· ı 
rilere çorba verilmektedir. Varşo. 
va halkı ak~am saat yediden son ı 

ra şehirde dolaşamamaktadır. 

ponya, ltalya, Belçık3• 
Holancia tarafından eJ.O 
Fransa nezdinde prot re 
lir. Jngiliı ajansına-~~ 
bu te~ebbüsler aoyill' cld' 
hükumeti taraf'İndan 
da nazar( itibara alı 
kumft mezkur t ~çl_b~ 
lara ) "lpacağı 'Z rtll'r a 
indırmck için c\indeıt 
pacaktır... tJ 

Japonyamn k•rfi 
Tokyo, 25 ( A.A.) 

ğine göre, lngilter~ . 1'~ 
batan Japon Trrkını ~ 
runun bu bat:şı~da'# 
memleket tebeyyun ~' 

1 Japonya mesut ~eınl e! 
1 minat istiyecektır. Eg ıı>" 
1 

ti kabul etmezse JapOıttl 
memlekete ait vapurl gJJ 
etmek hakkını muhaf 
tir. 
HükUınet, butün 

bit.araflarm ticaret lt 
'l"et mecburi'l·etinde . ı 
J J • , •• 

ihtar edecek bir proJtı 
eyi i }'eceklerd i r. 

Yunan 

ti losu dl 
Para mukabiliıı 

giltere emrine ~ 
Atina. 25 ( A.A.) -

tanya elçisi başvekil 
ziyaret ederek lngilt~tııl 
Yunan vapurlannrn ~ 
sı meşelesi hakkında 
buluM1u§tur. 

Haber alındığına goıe 
tan, ticaret filosunun -~ 
rısmı Ingilterenin ~ . ) 
tir. Bu muamelen~n ~ 
be§ milyon drahmı t 
soyleıımektedir. 

Bir kundura bO 
arkadaşını bı d' 
Gnl:ıtada Kcmernitııt ı;ıı. 

kııh,•esindc dün bir ;:,.11 
kundura lıoyncılığı ) 
Ali isminde biri o)'ll

11 '#d'_,, 
Hasım oğlu Osman :iSTfl;,ıO"" j 
bıçakla başından yarfl ll1'1ş. 
ralı hastaneye kaldır• 
yaknlıınmıştır. 

VATAN 
KURTARA~, 

ARSV 

~~ 
Sinema {ılemfııill • 
denini yarattı .. • J~ 
d Un yasında mesafe" 
tı... Tekmil tstall 

zevk seli glbl 
akıttı .. • 

Lale Sine 
BugUn de bu şab 

miyenlero kncaı 
tJih·eten: En soıı 

JURNJ.llı 
Bugün saat 11 " 8 d 

zllA.th halk ııı• ----
• t tf . . • .... ~' .... , "";e;,.. \1 '.41. r!• .. . . 

tehllkf"~·e koyl\n hl~ şekil H~ m&
hlyct ahyor. HASA~ KUMÇA \'J 

1::.1 ........ 
:::::::::::: 

·:::::::.-::: 
!i:::u::::ı •!!!!!9····· -···· ............ 

Bugün MELEK sinemasında 
Görenlerin Ye bütün Jstanbul halkının gUzclllğtnden bah~ettiğl ah eser 

Avrupa trenleri bugün 
de gecikti 

Bu~unku ekspres YC kon ,.n nsil o· 
nel trenleri A nupadn hiiki1ııı sur
mekle olan şiılıletli kış ~·ıızııııden 

iic saat secikmişlir. 

S O N SU~ A~ ş il§ Bilhassa YugoshıYJ:ı \'C Bulg:ıris· 
~ ~ t:ındn fnzlrı knr yağ<lıliı lıildiriliyor. 

Nafia vekili Ankaradan 

Nafia vekili generol Ali Fııııl 

:: .. :::::: ............ :::::: . .......... . ............ ............ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma 
Fransızca özlu. Baş roldo r.uJ 't; RAİNJm ' geldi 

AŞK• GÜZELLiK - SANAT ve KADINLIK FiLMİ Ceb,..,o:v hu sabah Ankaradan şeh· 
F11mc 11!~ nllU'flk FOKS dünya hıl\adl teri ,e renl\11 YF.u.~t~S l"ANARDAGI NAPOL1 11LMt rimize gelmi tir. Yeki! bir murlcf<ot ms= 

Nevralji,)( ırıklık ve bütün a~laraııd i1lf' 
keser. icabında günde 3 ka~e at.-W 

·~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. kal&rak lclkiklcr<le hulunacaktı~ -
.... .... 
:=:: ı·-·==--=r:ın ı!iii::z1::x.:::: 

.... 
!i!i 
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Hlndistanda dünyaotn en eski ınsanları araı;.ında 

- M - fa.zun . L. Buıch ~niz efendim. çağırdı mişti. 
' 

0 nbaiW- Şnıite clöndil ve mütebessim mü 
~· geJ~in. Siz misi· 'him!e g5zgöze ge1di. Bu artık 
"' bıı edersiniz değ;l mi bir klbus halini alm!3tl. Altı yedi 
~ derhal tevkif ede- c;aattenberi Haym ne zaman ~ 

irtna bakmrlan ha. lerini kaldırsa Şmit!e g&r.gö::e geli· 

3S yalını nbşıler araııındıı ıedrrnış bir Almnn ~yvehı 

iki şişman ~12kardeş uşa "' ımla 

b~nı beğenmışh:r, hoca ığa 
kabul etmişlerdi 

!iAPI~ N 
~ ttk_a.caksmız. Saat dört· yor. öksürse, bir hattlcette bu1un· 
hl~Ye tezkeresi istemek c;a Ş:nit derhal a'Akadar oluyordu. 
~ A:-tık bu ka:lan faz1aydı. Şmit L 

. için kapıcı oda!:ırı mirine badjinden fazla alAka gös· 
'ız k~fi. lçeri ~irerken te.-mekteydi. 

bi Verece.~. gözüni\:tii a· Had:linden fazla keli~esi Hay
.. ç ıahrnet çekmeden tev nun zihninde bir hntırayt or.1 :ı~· 
~ Gıdebihrsinız dos- dırdı. Ann&n:ısda Fra:mz zabiti 

Yttclclerim bu kadar.. Şmite "hatan ha::Jdin<len ç:>k fa:la 
taııa Selam verip çıktı ve m:ilrnnınel olmandı:!,, dem:şti. E. 

t bir nefes aldı. Tam vet, Çmltin hatası daima buydu, 
~.saat dördü çaldı. mübala.gaya kaçıyordu. 
~rtık konuşabiliriz; şu Şimdi de Hayma had.:linden 
)'a'ıuı Gözlerime inanamı fa~la hürmetlillr, haddinden fazlıı 

ııı muti, h:ı:ldinden fazla h2yran 3Örü 
l geçr ı1 · · • Orıı11ı1an ı , e erım rn11avı. nüyordu. Şu ruı.!de samimi dejil· 

na koyarak devnm di, rol ya;nyordu. 
~ten· Ko'.or.el nu~una son veroıi~ti , 
""1i ku;ı düşünüyordum dos iki za!Jit şerefine içti ve bir müd 
~ '§una dizildi s:ı.-u;,ror det daha ka!dı!;tan sonra m~ici 

ne ilz'..iljüın. 11.. .. e'""' .ı." J.,,.. ter ketti. 
~la .. Simdi an'.at roka· Haym: 

:a ~ ~s;l ge;tin? Fevl;ala _ Şimdi biz bize kaldık Şmit, 
ğ, usul dedi. Bize mace, anızı an:atmı; 

IX l'" bakalım. 

2~ZAK Şmıtın etrafına toplanıp otur. 
"-~ız ıoı~nu~ !916 dular. O anlatm::ığa ba~laiı. O .. 
~ boyl: ı.k~ k~ra· ı beş dakıkada her §<!Yi arucıttı: An· 

~-r bo~· şer~fı ~ı::ım ıçın.. nömasdaki sıkı isticvabı, on be; 
~ .. ~·r }ıe arKauaşlara ma· glln ihtilattan memnun olarak 
~~uı.. 'O' 1 h 
~ ~ lÇ!:ı ... wınacn:l ey mahbusıyet, şımendifer kaza:ıı ve 
~~'14tlan, yani bizler İ6viÇl'l! hududunu geçi, .. 
~ ı ~... - Lozanı geçerek Bemcie el· 
~ ~ Nıc!:rstof, Haym çiliğimize müracaat ettim. 
~ıne r:ızJaşı fo? S~ Haym dalgın ve düşünceli: 
'~ '' an evınde tertip edil· _ Bu an'attlklımnrzda ~arir 
~~ a;~~~ben-l'e rir~set noktalar var, aedı. Aocıa manıimı 
içil etmıştl. Fakat bıra yacak gibi! 

~-~ıı en Haymın mGsadere Şmit sordu: '°' ~" ~mo~nvasıydı. _ Hangi noktalar? 
· Şarabı, en iyi Alman _ Sizi on beş gün neden ~ti · 
·~ daha ziyade hoşla· ı~ttan memnu olarak isticvap et· 

.._, ' fakat ayni ıamanda meden bıraktılar? Sizi isticvap tah 
ı'ft IM.:aPıyordu. Kolonel kikatma devam etmeleri awndı. 
~ ~~ old~.ınu nutku~u _ Bana yiyecek gttiren ve gün 
~ ~ vurnu:ştu.. Beyl!k de iki defa avlıda yalnız ba§IIlla 
~ Stoku tükenınce ke- dola~ nezaret eden gardiyan 
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larnıştı. \ardan başka kimseyi gönnedim. 

btJ ~ktz kumandanh~- _ Onlan böyle birdenbire a'.a· 
d..ı- el'i \ •ev .. d-' f •• 
,~~· a gor u.\:.en 'a- kadar etmemeğe başlamış olmanı· 
~ıle, Haym ile Şmitin za ~madınıa mı? Evvel~ sizi sıkı 'bi . 0~an kavbolu~arı· bir isticvaba tabi tutmuoılardı, son ,. ili bıltn mel ._,,.\ • 
"''I bi e erme ıu~n ra birdenbire işin arkasını bıraktı· 

tor ~b~ç .ıa't>it vru'dı: Kolo- lar. Bunun neden böyle olduğunu 
~ı Yilzbaşı fon Ş.:ro· merak etmediniz mi? Hiç de me.. 

~Üt S .. Huppenşlaht . ~ raklt d~lmistin1z do~uml 
~~·Ol.itin gaJböibetlcrinde Şmit epey düşlındükten sonra 
-...ı.tet e<l "ki n•A.' 
~ en 1• m""-ım- cevao verdi: 

~i(a~.aın ediyordu: _ Sebebin! bulamadım. 
~ ıanmıı kahramanlık (Devamı var) 
Oır...~l hleçhUl ı.~ı .... "~a malı 
!ı.."ICliti ~ (1> "Rlra 1.ere.t .. 

a ba.a~r hiç oim<U.:a 

Dumgbata bunun üwine 
küfür salladı: 

(Dünkü üsh an devam) 
Efcnwi l, d >kt r (Manteyfcl) 

yı;Ji, se" z tane <leveku~iı yu 
bir lanrun bu şeklini hiç t?örmemiş· murtası al ı~ .. Bunları bir masa· 

- 1:.?l ~a"uk bitirı.ı1 kanlarl dı· 
ye balırdı. Şimdi bu iki k5peğ 
kim alacaksa alsın! Zira herhaU~ 
kannlan yabani öküz kannlan 
gioı 00,turl 

Onnan kraliçesinin bütün in· 
~nlar için yegane endişesi de da· 
ıma buydu: 
Kamının dolu veya boş olma. 

sıl 
Bunurı ü?.e-ine ~.imdi ba~p ça· 

ğmnaktan kan ter içinde k:ı1mı~ 
olan o şişman bodur kadın bana 
doğru ilerledi. 

l.1Llll16ua.aya beni göstererek: 
- Bu köpeği mademki sağ bı· 

ıakıyorsunuıl I.lademki gözünü 
aiamıyacağım, hepsini bütUn ola· 
.u b.?n al'1wJtm. Sıze tel<rar bü. 
tün olarak teslim edeceğime s0;. 

ve."":iyo:um! 
Obür ~~man kadın da Hintli 

u~.ın Cavacliyi almak istedi. 
O v~i:e ·::ıciar bütün bu kavga

lan teb~süm ederek seyretm~kle 
i!<tifa etm!ştim. Fakat burada mü 
dahaleye lüzum gördüm. Dumg· 
balaya: 

- Fa!:at, dedim, ben arkadaşım 
Cavadiden aynlamam! Dizi bera· 
b.!I' mbafir etmenize iml;an yok. 
mudur? 
· Dumgbala bayağı hiddetlenmi~ 
gibi yüzüme baktı: 

Bana: 
- Orman kedisi !:1mı.t1t ~ıi:lm' 

dedi. Korkacak bir . / yok! Esa· 
sen sizi kabul eden her iki ka Jın 
da kızkardeştirler! Ayrılacak değil 
sin!zl 

Ben buna pek memnun oldum. 
Fokat daha bu m~uniyetir.: 
söylememe vakit kalmadan bfitU;ı 
ka:lı.-llar yerlere oturuvm:liler. Re!\ 
mi içtima bltmi§ti. 

O anda alaciarm arkasından 
yüzlerinde hayyan derilerinden ga 
rip maskclcr, ba.'1annda ve sırtl:ı· 
nnda ao~ç dallarlle süslenmiş O
tuz kırk kadar erkek ortaya çıkı 
\'e"dl ve ~~p dM01<1er çı\lan ihti
yar erke!dmn karmaka."l~ bao
ladıklm acaip ve vahşi bir musi· 
ki ile garip bir dansa ba~adılar. 

Bu kabilede dansı yalnız erkek. 
ler yapma!ctaydı:. Fal~t Hint dans 

ir.1. nın ü.;tilnc dimü§ Ha. .. Unut 
lıra kadınların inadına bütün m.unalı ki, bı.ı yum..ırtalann üs. 

.IinUiler gibi zayıf v .. U..."Wl boylu tilnde annelerl bir kaç gün yat· 
olan bu erkekler, düJüklerin vah mıı:nı§ .. Öyle ki içind.:ki civeivler 
~i temposile ldeta iri çeki:geler gi· r.ere~cyse yum ırtüan delip çık 
Jİ Z?p!ayıp duroclctaydılar! mak UzereymiJler. 

Bu dnns hiç 1'Üphesiz bizim Devekl.f U kaplandan çok kor-
kabi!ey~ gcl~'l yeni e;l;~erin şe. karmı9 .• Her iki:sinin ya~adıklarx 
refineydi. muhit ayni olduğundan mı nedir, 

Bu esnada garip bir şey oldu. bu zavallı hayv~nuı en çok kork 
Dan:ıeden erkeklerden birisi bıı tuğu hayvan, kııpla.-unış .. 

rle"lbire yere yuvarlandı. Oylec. Doktor, yumurtaları ma~anm 
kaldı. O vakit, oturmakta olar üstüne dizdikte:ı 10-nra bir kem.. 
kadı~lardan hirlnin yıldımn gih ra çelôlrr.iş ve ağziyle kaplan ıe 
yerin-:'len kalktığlru ve Dum1?t-ala· ainl takl!d ederek bağmnı§. 
mn ba,ı ucunda'd kaim ağa.cır. Ne olmuş bilir misiniz?. İnan 
~övdes\ne asılı duran hayvan deo· mıy:ıeaksınız. Fakat bu uydur-
risinden p(hküllil bir kam;ıyı ma bir hikaye değildir. İ&terso • 

k 
... ·bl d d niz Moı?:ovada Ç!kan (Zoo) mec. 

aptıgı gı yere ~ a amır • . 
(\z • h" 'ği i _ dilk k muasırnn mayıs 936 tanhlt nüs· 

erme ucum ettı n gor • a · · · d d k Jm· I .ı..asını getirtlruz, ora • o torun 
• · bizzat yazı:lığı makaleyi okuyu · 

- Yacahola! s~ni gebertec~m nuz. Hem de biliniz kt bir hikaye 
Yacaholal diye müthiş bir hiddt! içinde yazılması mutad olan badi· 
'e haykırarak kamçıyı bütün kt1\ selerin cümhsi, uydurma değil • 
·:~tile adama yapı~tınnaya b~la· dlr. 

dı. 
Ka:im bir taraftan kamçıyı yer

de yatan zayıf adamın çıplak etle· 
rine. yüzüne gözüne yapıştırdığ. 

sırada: 

- Gene sarhoşsun ha! gene 
çıngıraklı yılan sütü içtin ha• 
v~c:ı~la! seni bari g~be.teyim d< 
gör! Kalk! pi5lik sulucanı herii 
kal.ki diye söyleniyordu. 

lri çekirgeler gibi mütemadiyen 
sıçnyarnk dönen bütün diğer er . 
kekler bu h-uvvetli kadının kendiı 
den geçmi§ bir halde, bu ıavall 
a:f amcağızı merhametsizce döv· 
dJğilnti görüyorlar, fakat hiç kim 
se oralarda olmuyor, hiçbiri aldı 

rış etmiyor, sanki hiçbir ~Y ol 
nuyomıuş gibi acayip dansların:-
d~m ediyo:fa.-dı. Anlaşıhyord· 

ki yerde yatm::ı1~..:ı olan :-..:ı:ho, er 
k~ bu !;~vvetr k:ı:hnın • tabir ca 
izse • ahlaki ka:ısıydı t Kadın om 
bır hayvan gibi merlıamet.iiza 

dövmekteydi. Bu manzarayı sey 
--eden büt~ kadm1ar kadmm za 
ıı.mHğine değil, yerde yatan adarr 
c"lğızm haline nefretle ve kin!c 
bakıyorlardı. 

· (Dtovnmı ""r) 

Ne olmut? Kaplan sesini du. 
yar duymaz masanın üstilndcki 
yumurtalar tetaııla yuvarlar.ma • 
ğa ba§famı;lar .. 
H~disc bu .. Siz artık istediği· 

niz neticeyi çıkıınn ve bu tecrll • 
beye lstedi~iniz mfulayı verin. 

* * * 
Mesele hakikaten alakava de-

ğerdi. Uzun uzadıya münakasa. 
lar oldu. Bir çok fikirler atıldı 

ortava.. Nahid bü!biitün ileri 
rido:rek bu tecrübeyi bizzat tat· 
bika kalkıştı ve ertesi günden te· 
zi yok, Afrikadan develru'u yu· 
murtım getirtmcğe 1C1'lrar verdi.. 

Biz bun~ tnanmadrk .. Fakat a
radan bir k11e ay gec;nc~ ve Af. 
rlkada bir c•ftlik minürm;Unnen 
gelen mektubu görünce şaıırdık, 
ka]Atk; 

Nahit ded:ğlni ya,,mı~tı ve yu· 
mu,..talar yoh çıkanlMT~tı. 

Hem de kulu~kadan çıkmıg 

yumurtalar ..... 

* * tt 
Gel zaman, ,it saman, bizim 

NAhid evlenmeğe karar verdi. 
- Artrk sırası geldi, diyordu, 

kırk yasına ba!!ıyorum. Biraz da
ha ter.:ddüt edersem Kartala l:a· 
t'!"',mM .• 

~en ince adanılan olduk. 
~ eden F raımz:an oyu· 

~loıakıa sevinebilirler. 
da Pariste eğlenmiş 

Ev -kadııılarına tavsıqeler 
~ Qnlar içın hakiki bır 
~ 1 edebilir. Ah Parist <r 

~~a göz kırptı. Kolo
. .ıcota~ııkla soz 6byli. 

Ş~~ tncvıua atlayai>il. 
Sı en aı yanın saat Pa· 
t~ aı erinden, tiyatrolann· 

lr .... -:~ennden, kaduıla. 
~ hatıraıarından bah· 
~ist~ papazın bulun-

~~ ~ ~bıre !arketmiş cö:il· 
ç ~· ·"4

Ul' diliyerek nutkunu 
:~~· 

~ ~ biraz dü~ün
~ Vtten bu fırszta i· 

ı... ~ tde:ek koltuğuna gö-
\~Undenbcri onun pe

!aki ~tı ve bir gölge gi. 
~ }.' 1) ed~e benziyordu. 
te~~, t .. .,1r:,, etm .. 1· v~ 
'\~~ ır~ an'atm::.Jc föer,, 
~ ıJ,"''!":l'!m\..ti Ge'Ct' 
~~ ~nra bt mer· 

hı t~rn ~rirf emri ot· 
~ tıj~ ~ırnserun ıiyaretine 

........... ~"ta· rnıvcr.du. 

}'~k~ dan fa:!a üzüt~e 
~~u.. C~ç Jm şim1ilik 

~ireğ~di. Ha,m: .. o ce!Ur 

~ Aı~ılir,. diye dilşündO. 
~ ~11}·a eski ~tkkan· 

ll1cıi~tlerini iade et.. 

~--------------------.................................................... ııı-. ................ ~ 
Hamam böccWcrini r ... ~,ı 

imha etmeli? 
Birçok apartımanlann m'.ihi.m bir derdi 

vardır; Hamam böcekleri! Bu berbat böcek. 
ler her tarafta dolaşır, bi!ha5S3. mutfakta 
temiz eşya ürerintle g~iün.:si sinire doku 
nur. Bunlan kökünJe.n kurutmak için size 
kolay ve ucuz blr ilaç tavsiye edt1im: 

100 gram ince toz~~. 80 gram toz asid 
borik, 10~ gram da un a!mız. Dunla;ı iyice 
ka.,~tırdıktan sonra ~n böc~erinin 
çok g~rüld~ yerlere bir ldğıt içi.lıdc ko· 
yun uz. 

Hamam böc~kleri bu mahluta pek dür 
kündürlcr. F~at yedi~eri anJa ölü.le:. A:r. 
tık sizin için ölü:erini süpürmekten b;ı~ 
)'apacak i§ kalmaz. 

Asid boriki eczanelerden alm3yıruı. Pek 
pahalıya verir!er. Halbuki ecza d;:p.>!n.1.1· 
da kilosu 80 100 kuru,tur. 

Sovanla terni?:lilc: 
lldye kesilmiş bir &OVa'l pis C'.lmı:m ~ür

atle temizler. B•.nian ""ljka d-.1:na'1la vt--a 
zamanla rengini kayi>etmi§ y~lı 00!'3 e,~·:ı. 
ya eski rengini iade der. Tecrübe ediniı. 

Kafealere dadaDQD böcekler 
Evinizde kanarya, &aka kuşu ıibi kuş 

~yorsanız kafealerine küçacük bir torlıa 
içinde bir parça kükürt asınız. Kükürt kut" 
lan rahatsız etmez, buna mukabil kafese bö· 
cek gelmesine nıani olur, 

h:t a!~n ... 1.1ıluraaıu kÜt 
Sık sık kullanılmıyarak bir köşede bıra· 

kılan ayakkabılar ü.ıerinde bazan yeiıl veya 
beyaz ju· J:{\lı taba.;.ısı basıl olur. rlunlan 
eski haline getirm~ için kuvvetlice fırçala. 
malı, sonra biraz te;eb~ntin ruhuna batınl· 
nuş bir fanilA par~asile derilerini silm~lidir. 
Küf lekeleri tamantlle zail olur. 

Z?ımhın kurumo.me~a için .•• 
Eskilerin "zamkı a:abi,, dedikleri zamk 

zamanla kurur ve kulla:ıı'.amaz lıa'..e gelir. 
Bu zarnlun da'.ma mayi :ıalinde kalması için 
içine bir ~-ça kMuru veya gliserin koyu· 
nW!. 

Çaydanlığa 
Çardanlık.arın iç cidarları daima biraz 

mayile ıslak o!arak kalır ve bu yürJ! .. pişi· 
rilen çayda bir koku h::ı:;ıl o'ur. Bu m .. :ııu 
rurı ünün~ ;t.?çme!. :· 1 ?::o~ ~ı·da.:lı~;:l için 
bir p:ırça ~~-~: otıı11z. ~!!:er blt:.in ru .:bet 
emetl!k i;..,kura ınani olur. 

ÖrU.iler!..& lel:e clmrun:ıaı için .• 
Beyaz masa örtülerinin leke olm~ması 

için bu ö, tüleri su ge;meı bır hale gtLt. iniz 
Bunun için size koıay bu usul ta if c:l:?lim. 
Su~ i>ir miktar şap entıniı. Bu suya bir 

yumurtanın beyazını akıtıp iyice kafl'itın· 
nız. Ortüyü bu mayi içine sokup kurutunuz. 
Ortü kola>:lıkla su g~ez bir hale gelmiıtir. 

81r!;a~ t:ıvsire 
• Süt kaynattığr:ıız tenc~:.-eni;ı dibine sü· 

tün yapış.ıılaması içi11 ~:.aa baJa ••. maJ.ın ev
vel t:mcerenir. dibine bir p3-ça şeker koyu.. 
nuz. 

• Çamaşırlara koyacal~mız kokunun ça· 
buk kayoolmama3ı için ko:~..ı:ru püskürttük· 
ten sonra çamaşırlan ılık bir ütü ile iltUle· 
yinız. 

• Kumaşlardaki ya~ le'\:et~rini bznzinle 
si'erke:1 lekeyi et:-afa yaym1IDak için şu şe. 
kilde hareket ediniz: 

Benzinli bezle lekenin etrafında bir dai· 
re çizer gıbi sılınız ve böylec~ dairevi yava~ 
yavas ufalt-ı-:-ak asıl tekeli noktava en son· 
ra geliniz. Lekenın izi böyle yap:ırsanız kal 
maz. 
Tahtzı b=:cc!:!e:-L~c kar§ı ... 
Eski mobilreieri içinden yiyerel< harap 

ed~n '.:öc.;!derr imh:ı etme': ıç"n bö~!-:'erir 

dc!1ikl:ri d~11:~1e:c bir d:rn'~ ık vırnt:ı~ııe 

birlm; daml~ te!"cbeıtin ruhu a!utı ı~. Bh 
k~ : da!.i'<a sonra de! ğ' e·im·~ b:ı1m.uım ı!P 
tı:.aymız ve m!ltea'db!.1 ü t'iinü c'' ':lyımz 

Çocı;. ·b.rın uyku .. u 
Çocukların yıımı rlo. t saatte a. ga~i uyku 

mtle1"ini "Ö-t ren c tvel: 
1 > a~md<tn 2 ) a§ll'a ;:a ar r;ündt 3 ~..,. 
2 Y:l.,md:ııı 4 ra .. ma kadar gliıı:ie 12 saat 
4 ya~ndan 6 yaşına kadar güns:fe 11 saat. 
6 yapndan 10 yaşına kadar günde 10 saat 
10 r.a,mdan 14 yaşına kadar günde 9 saat. 

Yazan: Uhan Tarus 
t~ çabucak oldu, bitti. Nişanı 

}aı.; ı .... Kız hakikaten gUzeldi •• 
Arkadaş.mu olacak herif. uzun 
tereddüt ve intizannın ıemcresi.. 
nı c ide etı i~ ı;ayılabiJirdi. Dil· 
ğün 1ç!n suk beklemek taraftan 
da d~~ldi. Eizim lçin meçhul o
lan, fa?:at onun için gülünç baki· 
katlcr aırasındı telS.kkl edilen bir 
takım esbab ve avamil, nl§anla 
dilğüniin mümkiln mertebe kıta 
bir fasıla ile biribirine bağlanma. 
sıru icap ettiriyordu. Bir akpın, 
Nahidin Yeni;ehirdekl barüa • 
smda bir rakı Alc:nl ,_pbk. Her
kes oradaydı. 

Nmud ortada pervane gibi d5-
nilyor, gelin beyaz bir çiçek gibi 
masanın ucunda sallanıyor ve 
ş:ş.:ler şın;ırdxyordu. 

Nahid bir aralık elini alnma 
vurarak: 

- Eyvah, dedi, az daha uınıtu. 
yordum. Yahu, arkadaşlar, bi· 
zi:n devekuşu yumurtaları gel
di. 

Hemen apğıya adam aaldı, bir 
a:ındık geldi ortaya .• Hurma yap 
r.nklariyle gUz:elce ambal!j edil
m!~ y~di sekiz iri yumurta çıka.. 
nldı, masanın üstüne kondu. 

Muslih bıyık altıncl.ın &ülcrek: 
- Tecrübeyi ne vakit yapau· 

ğız?. dedi. 
N8hid: 

- Şimdi olmaz, dedi, kaplan 
ses!n1 bile:-ı yok.. Olur olmaz 
ya:10'aralarla yavrulan rahatsız 
ctmiyclim.. Hakikaten kimizde 
hnkit~t bir k?r-lan ıetl duymu~ 
ndlm yoktu. Yumurtalıın, bir iki, 
rlimitle yokladık .. Sonra It.fa dal
dık. 

••• 
Vakit gece yarı~ınr çc-ktan 

geçmiıti.. Kc,,firr.izc payan yok
tu. Zcybe:C oyunu, sirto, kadril 
hepsi r,östcr:l'lli11ti. Yerdeki halt. 
dan tavana doğru beyaz bir bulut 
fışkırmış ve bot çar:ağımn .at· 
hınd.ı hafif bir toz tabakası pey· 
da olınu~tu . 

O güne kadar annesinin k 'T 
nunrtı,n hiç çıkmamıt bir ~ocuk 
sav•Jalıilecek olan gı-lin metanet· 
le v.!ı ınde oturuy.,,. ve ıaraan 
benziyle, vakit vakit etrafa tebea.. 
si.imler sa~l'}·ordu. 

Gece ileorJeAik~e kız o kadar 
gilzelle§mişti ki içimizde bulu· 
nan v~ 1'!1tın sayılır güzellerden 
0!1n lrad·r.;r- bile başlarrnı eğip 
eğip C'na hayıan ıöderlc tek -
maktan ;c ... ,ıdi?erini alanuyorlır • 
dı. • 

Sabaha doğru buı ağırbaşlı 

misafirler kalkıp gitmek teklifin· 
de bulundular. Yeni evlileri ra. 
hat bırakmak lhnn~eldiği ileri 
ıUrüldü. Fakat ekalliyette olıısa -
lanna rağ-e:ı b:rkaç ba~ıborok, 
bu fikre muhalefet ettiler ve da
vayı kazandılar. Nahidin yalva· 
ran göllerine rağmen kimse ye
rlnden kıpırdamadı . 

Cümbüı devam ediyordu. Öy. 
lesine devam ediyordu ki, vuiye· 
ti burada tasvire imkir. yok .. Her 
kes ayaltta idi. Herkes konuşu

yor, şarkı söylüyor, danaediyor
du. Herkes kimseyi dinlerniyor· 
du .. 

O kadar kamôl lir adam olma. 
sı. a rağmen Nahidin euU dostu 
F~t-.· biJ .. •:ı .. ~hMl'lfa bı~la:-ıt§· 
tl. Mc.s::la bır ın:ıdnna getirip 
er tll"''vnu j ·i elivle yt.kalayan 
ve hı:ıveva k:oldırdılttan ıcırra, 

çn111r çl·r. vere vuran, o oldu. 
İ"tc i~ bu safhada iken birim 

tıikfi •emh:e esas teJkil eden hi
cıio;z vuku:ı reldi : 

N5.Hd ortadan ka}•bolmu~tu -
B.,nıı b•n de frırkct!Til•tim ama 
ehemmi~ et verır.emf .. tfm. Penee
relcrde tafak söküyordu. Belki 
bir ka~ dakika kestirecek d~im 

1'Lutfen sayfayı _çeviriniz,, 



Maarif \'ekiı.lcti tarafından her hafta içinde tfıkrar tÔplanılarak 
ene mektebler arasında yapılan bu tıusus da tesbit edilecektir. 

~cnelik :1por hareketlerine gele
cek haftAdan illbnrcn üç sahada 
bırden ba.şlano.caktır. Bu münru!e· 
betle bu sene gpor hareketlerine 

Ankara 'ik maçları 
iştirnk «>decek kız ve erkek lise- Ankara lig maçlarının en mübim 
lı>ri beden terbiyesi hocaları dün karşılaı::masını tcQkil eden Genç_ 
maaıır müıfürlUı?llndP. maarif mü lerbirliğ"i • MuhafızgUcU maı.;ı dün 
dür il Te\ fik Kurun ri~11scti nltm-1 1D m:ıyıs stadyomundn yapılmıştır. 
clıı toplnnarak bu !tCncki müsab:ı. ilk devrenin birincisini tarin c
kıılnrın fikııtUrilnil tanzim etmill· dC'cek olan bu k:ırşılnşmn:rı kaza. 
)erdir. Bu r!kstUr hı>ynz • kırmızı nabilmek iGin iki takım da aaha
diye iki J;rup o1arnk tf'sbit edil_ ya r.n kuvvetli kadi'olarilc çıkmış· 
mi .tir. Dıı :1uretle iki ııruptın bi - !ardı. 

ı in Al \'C ikinci!,.ri kendi araların- 1'.iülC\'aıin b:ıe;Jıynn oyıınun 14 
tl<ı bir kere chha karşılaQarıık !)~!) tincii daki!ms•r.dn AJi Muhafız mü 
P Hl S"nesi hirinci!!ini ta\'in rde • dafilnin bir ıskn"ınd:ın istifade e· 
cı>kf Prdir. Bu suretle t:rn:.'yün c· :!erek takımının l'k golilnü yaptı. 
dnn her fiChrln mektebliler ı:am· Ve ilk devre l O Gençkrbirlit;'i 
pivonu 19 Mnyıı:ta Ankıırada kıır. lehine neticelendi. 
şılaşacaklar ye bu suretle 939 • lkincl d"vrcdc Gen<;l<'rbirliğinin 
940 senesi Türkiye mektebliler şuurlu orununa mukııl:>il ~.Iuhafır.. 

HABER - Akşam Postası 

Bnkımsıılıkt:ın çfırüycn 

d i~lcri n,lı:ıdl'mcik, k rzıııııık, 

enrıoeıız:ı, \'e hatı:ı :ıııtfirric~ c 
~ol nçlıkl:ırı, iltilııın ) up:ııı 
diş cılcrile küklcriııdc mide 
lıunırıınsı, nıı::ındisiı, ııcvrıı'· 
teni, sıtın:ı ve rorn:ılizıııtı 

) nptığı renncn nıılıı-:;ılrıııştır. 

'l'cınız OHIZ \'e sağlam dişlrr 
llll\Ull11 \ lkut s:ığlığın 111 l'll 

hiriııci ş:ırlı ol:ıınştııı·. Jlirı ,ı· 

cııalc) lı ıli~lcriııi7.İ hcTpiin 
• ı:ı.ık :ı l :l dc•fn • (Hn<lwılinl 

diş ııı:w11ııilc fırç:ıla\·ııı·ıık 

sılılı:ı\İnİ7.İ gar::ıııli rılrhlllr· 

ı;iniz. nıı ı.urc!ll' nıil.roııl:ırı 

iııılı:ı rılcrr'' fli<ılcrinizi l.o· 
rııııııış ol11rs11ıı11l, 

· Ankarapalas- iznıir 
TELEFON: (343~! 

" 

lzmirın en modern, en temiz ve en munta.ZB~~·· 
vuvasıdır. Konfor. tt:nıızlik, .m·uzluk nokta~ından 
ra Pa!ru:m tcvkınd~ otel yoktur. • , t 

1:3aııyulu. kalunferlı, rrıilteaddıt firı;ıt.rlı oıJ .g~ ~~ 
::>i ndi~ ~·emekler veren iok:ıntayı, pa::ıtaharıe\"l -v 

·aa:.t:arıeyı havıdır. 

şamniyonu hclli olacaktır. gUciinün Jüzpnıcıuz bir Mabiy"~i j 
mz mekteblerinln müsabakalar 1?:Öl'illliror. ncşinci dakikada yine 1 

~<;in müııait sahaları olmadığından Ali Ge-nı:lcrln ikinci golünü kay -

.;po detti. Birnz sonra Muhafızlılar da 
il 1 vat r o o a r ve Şahinin ayağıvla bu gole nrnka -

S 1 n t.a Mai ar bele "ttiler. Ali '.!O inri dakikada ve 

11 EKZA 
ıg- devrenin sonlnrwa do"'rıı da takı· 

~i 
ŞEHiR TIYATHOSU 

fı Bugiın ı.:ünclüz l:i,30, gc
' ( <·c 2U.30 ıl:ı: Tepclıaşı 

ııaaıi . Uram. k'.~ını: şı.::ınııx . 
Koıncılı h.ısmı 

BıH :\ll"llASlP AH.\ :\f\'OR 

-o-
HALK OPEHETI 

Bugün maline Hi 
ıla. Akşnın '..! 1 de 
E ki Çağlıyanda 

GOXCI. nm.Ası 

o--
Hnşit Ri:ıa E. Sn· 
il Tek Tiyatrosu 
:n lkincilcşrin 

l'<ııcrtc i akş:ıını 

t'skiidar li:ıl c 
Sineıııa-;ınd:ı 

BI.: l.tıl.E:'\CE o\KŞ.\~tl 

--0-

ALEMDAR s · nemasında 
ALLAH iN 
CENNETi 
--o--

Her Aşk:ım Dayan Mualla, Salahaı. 
tin Pınar \ "C Ark:ıdaşlnrı - Tarihi 

Kostümlü Talılo. 
S\TI, CAZ:, JUHATIE, \ '.\RYETE. 

Bütün prorgamln her Pazar içki· 
si:ı: Çaylı :\fot!nc. Tr •. 437iG. 

Or. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraatha-

1 
neıi karşısında eski Kloj Fa· ı 
rer sokak No. 8 • 10. Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kada~ 

.. mWWW'ir.:n-.ı=::=-.. -:::=::::zr.:uı: 

1 
GÖZ HEKİMİ !: • ı: 

Dr. Murat Rami ~j 
Aydın i1 

1 Beyoğlu • Pıı .. rr..ı.dcapı, İmam 'ıl 
sokağı No. 2 :'el. 41553 j 

r.mmc:m::::=:::::m:::::::::::::::::au 

Almanca dersi 
Seri ve asri HABER Metodiylt 

ve mutedil Ucretle ders almak is 
teyenlerin •• Almar.ca ogretmeni, 
ismine mektupla gazetemize mil 
racaatı. 

Fakat Muslih kulağımın dibine 
sokulup ta: 

- Gelin nerede? . 
Diye fısıldayın~a aklım başım::ı 

geldi: 
Gelin de yoktu ortada!. 
Aradan ya üç, yahut ta dört 

saniye geçti, geçmedi: Nahidin 
yatak odasından kaim, uzun, kor
kunç bir ıes geldi kulaklarımıza .. 

Ve akabinde rakı masasının 

üstünde bir hareket oldu. Gözle. 
rimizi hayretle açarak oraya ba~ · 

ttk: 
Dcmin-d:nberi orac}q uslu uslu 

oturan deilekllf:U yumurtaları, 

biribirlni çiğneyerek, takır takır 

yuvarlanmıya ba~lamışlar<lr .... 

mı lehin" Jlci znl kayrlctti ve Gt'nç 
lcrbirliği bu ııekilrle 4 ı galib o!a. 
rak snhadan ayrıldı. 

Bli ~ ün maç :arı resmi 
hakem:ar idara edıce:< 

Bütün t :.~1likelere karşı sıhhatjnizi korur. 
Sabah, öğle \·e ak~am her yemekten sonra 

günde 3 defa di~lcrinizi fırçalayınız. 

Iledc n Terbiyesi 1stanbu1 lla
kem Komite inden: 

,-
Bölgemiz dahilinde yapılacah 

husıısi bilcümle fuU>bl maçlarına 
yüksek hRkem komitesince isimle. 
ri ilan edilen r('smi hakemlerden 
maadasının ı::eçilmcmesi görülen 
lüzum üzerine ehemmi.retle tebli~ 
olunur. 

.\SKY.RI J.;;::.~.OLE\"COI. 11 
MCS.\BAK,\L.\RINA DCN m; 

DF.\'.Ul EDİLDİ 

26 - 11 - 939 Pazar 
13.30/ 11.3'1: ~lüzik (kü. 

çük orkestrn - ~er: ~ccıp Aşkın) . 

1 - \'illı Hıchartı: Kü~iıl. balet su· 
iti. 2 - Yılli Hic1rnrtı: llkb:ıh:ırda 
bir çirt :işık (l.;\'crıür) . 3 - ltalo 
Azzoııi: :S:ılrnlı şarkı~ı, 4 - Palph 
Uenatzk~: Belıeklcr l'erbi filıııın 

den !'\eşclirirn şarkısı. :; - Freıle· 

rick lliıııımarın: Ormnıııla hir ciice 
duruyor lllnlk ş:ıl'kısı iızerine ,·ar. 
yasyoıı'lar). ti - l.coııoltl: hptııı):ı 
ınclodılcri (pctpuri). 18.00: l'ro 

. Türkiye 

Ziraat 
Cumhuriyeti 

Bankası 
Kurulıış tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 2G5 

Zirai ve ticari her ne.,·i banka muameleler\ 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralr ve lhbarsrz tasarruf 
hcsaplnrıncla en az 50 lirnsr bulunanlara senede 4 dera 
çekilecek kur'a ilo aşağıdaki pin.na göre ikramiyeler 
ılağ ıtılacaktır: 

gr:ır. 18.0:i: ~leııılcl.ct :-.ıı:ı t ay:ırı 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
Ajans ,.e rneteorolo!i lıahcl'lcri. 1~ 4 500 2 000 
:?;;: ~lüzik (H:ırl)o caı. orkc~Jra,ıı " " ' " 
19,00: Çocuk saati. 19.30: Türk ıııli 4 ,, 250 ,, l ,OJO ,, 
zi~i: C.:alıınl:ır: Cevdet J\oz:ın, llu 40 ,, 100 ,, 4,000 
şen Kam, Hefik Fer ıın, Ce' det Ç:ı~- l OQ 5 " 
la. 1 - Oku.}ıın: Sadı lloşsc~. 1 - " O " 5,000 ,, 
Sıızıdil neşre' 1. 2 - 'J'ııııhuıi ı\Iİ 12() ,, 40 ,, 4,800 ,, 
Er. - Suzidil a~ır seııı:ıi: ( K:ını 160 20 3,200 
yndi lelıinlc). 3 - :\ıırı Halil Poy- " " " 
r:ız - Su:ı:idil A~ır şarkı: <SeHla I>llOi.\T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 
elinin) • - Cenlct Ko1aıı: l "ıJ t.ık· liradan a<;ıağı dUşmlyeolere ikramiye çıktığı tal>dird.e % 20 
simi. 5 - Şerif 11.'li - Suzitlil şar- fazlasile \'cıilccektir. 
lo: (!l:ısrelıın çok c'kiıllrl. ti - Hiı Kur'alar senede 4 defa, t Eylfıl, 1 Blrinclklnun, 
şim lley - Suzidil şarkı: (:\leskrn t Mart \ 'O ı llnzh-nn tnrlhlc rinclo c;cktlccek.tlr. 

1 

oldu bize ıl :ığlııı·ı. 7 - .... Suzidil 
'·· ((" • 1 ,.... www..._-ı 5 ·-- ....... şıırı..ı. .:ııı.ı ı,::rnıı :ı5.;ııı ;ı ~l·ıı·ı -·--- ---------------

oldum). 2 - Okııy:ın: :\lclek 'fok 
göı.. t;cll :\lehnıcl - ~chıın şarkı 

(Suplıu h11l~:ıın sinci sarınclıı). 2 -
Utfi ı\lımel - l\nrcı!;ııı şarkı: l(iö 
rürıcc lıcıı seni). :ı - Bedri) c !loş· 

gör - :\lulı:ıner şııl'!:ı: ı<;iineş dof; 
cln rl:ıııılar:ı). 4 - !'\ezııh:ıt - :\lıı

h:ıyycr ş:ırkı: (Yol ,·erin cl:ıj(l nrı 

3 - Olaı\'an: Mııo;tara Çaf:l,ır -
H::lk türküleri. ( Çıl.:ıyıııı gideyim ı 

4nkara caddesinin en i şlek, en muteber yerinde 

Kiralık diikklln 
V AKIT matbaası idaresine müracaat 

& .............. ~,. ...... .. 

Dr. Necatı Atasagun 1 Or. '-h<:,mwıaıkl ııArı.:kııkn•oyun',u 
~nt>ahları tı.:lO ı kaıl:ır; akşarr fol. 

ı ırı 17 den ~onra 1..!lle ll Tan·ıırı l'ak!lm l'alımhane Palas No 4 
\p. Daire 2; So. 17 rlr ha~talnrını Pnzarıtan m:ı:ula hrr ttOn 
l\ntıııl f'ılt>r f11'11'/on 2:1!1·,;ı ı ,,ı;ıt ı ;, ılı•n ~onr:ı J'ı•lf'111n , .,,.,. 

t:KZE!\IA:\"I~ II.,\CIDm ~ 
\':ıra \ 'e çıbanlarda kul!:ınılrr. llrr <'rzanrdı> ı.utu~u vO J<U 

nt" .. !llEll'iJllGlllR:S':.ıılıliliilillll~~ 

Harp Okulu Sahna'ma 
Komisyonundan: , 

t b 
1 - llnrp okıılıııııl:ı 'iuh:ıy çıkııc.ık ol.urlar iı;in 771 ı:101 ,. 1 ~c 1 

•ı; .. 
kapalı ı:ırflıı ek'ltllıııcyc koıımu'>ıur. E:,sillnıc ~ 

1 
ıı 

!139 p:ızıo·tesı gfııııi 'ltlJl 11 de Ank:ırııclu ll:ırp okll 
11 

ıııııll'şckkıl komiwonılıı l apıl:ır:ıklır. f"Jdır· 
2 - .\lulıııııııııcn bcılt·lı l:!:ı:m lıl':ıdır. ilk tcınınııtı !l:!G 

11 
I• 

n:ııııcsı lırrı;ıün ,\nl::ır:ııla nıcıl.iır koıni'i~oncl:ı ,·r ~· r 
f,ııınlıııl lc,·nzırıı iııııil'liğı ,ıılınıılına koıııis~oıııındıı, ıl r' 

ı~· 
3 - EJ,,ıllıııl·~c ı.:ırl'l'l'l\lc!riıı s:ırlılilıııt·,ıntlc ~tızılı \t"' .ı;ı• 

. • . r n•· d• tcın ıııa\ ıııcklup \'l'.\a ııı:ıklı11.ı:l:ıl'ıııı lıuvi ıcldı . ,.0o 

brllr ~ün ,.e 'innllc•n lıir ı;:ı:ıl cncliııe kadar korıııS. 
lıındurnıaları .. (!J;J!);J) 

Baş, Diş, Romatizma, Si yatık va~~ 
ağrılarım geçirir, Grip ve soluk algınlılına karşı iyi bıf 

NEOKORiN 
NEOKORiN 

Bayanların aybaıt• ;d 
cılanr ı keser .,e 
kolaylaştırır. ti :ı 
Kalbi ve böbrekle 11'.. 
maz ·ve mideyi bO ·~~ ~ 

"let' Günde 2-3 adet alınır. Sıhhat Veka 
Ruhsatını haizdir 

Harp · Okulu Satınalnıa 

Komisyonundan: '°'ıı' 
. . ~~1 ıııııe ıl 

t - Harp okulundan ı:ubııy çık;ıc:ık oknrlıır ıçın ı 1 it:lı1' 
1 

kemeri açık eksiltmeye koıırnuşlur. Eksillmc 2~ ili ı:ıııı' 
939 p:ızartcsi ııiinü snal 15 ele Ankarada Harp okll ~ 
müteeşkkil komisyonda yapılac:ıklır. 

1 11ıı ıt ~ 
2 - Muhammen bedeli 1927 lir:ı elli kuruş ve ilk te~ 11•0cıd' 

dır. Ş:ırın:ıınesi hcrı;ün Ankar:ıd:ı mezkur koınıs)d• -6 
tanbuldı levazım Amirlijli s:ıtın:ılma komisyonun 

lir. ·ıı•ı•rl' 
3 - Eksiltmeye gireceklerin şartnamesinde y:ı:ıılı ,·cs.ı ıı• "' 

nat meklup veya makbuzunu ihale günü kornls)O 
ri. (9392) 

1 

,.,., 
ıs. Komutanhğı Satmalma Komisyonu ııAn 
----------·------~ ,ııılcl~ 

Komisyonumuzcla me\·cuı kcşir ccl\'eli \'C şnrt~arneslııc•" 1 
nakliye ve ınotörlü birlikler okulnncla ynptırılac:ık 1ıış:ıP\111ıl•~t1 
mey~ konulmu~tur. Ek'lillmesine 30· 11 ·939 sa al 11 de J>~Ş 5ı:ıS 
ayni günde ibaleı;i yapılacaktır. Muhammen krşif bedelı 1111t 
kuruştur. ilk. teminatı 384 lira 2 ı kuruştur. İsteklilerin ka~ 1111 
rilc belli sün ve saatle Fındıklıda komutanlık s:ıtın:ıJına ı.o 
bulunmaları. (9383) 

ı ________________ ..-..-:-;- 1'jl0 t 

1 - Tahmin edilen bedeli <:!7.120) lira ol:ın (80.~00) ı••' 
28 ikincitcşrin 939 1arihine r:ıstlıyan s:ıh gunil 
kapalı zarfla ek~illmesi :n>ııılnc:ıktır. ~ lO,ol 

2 - tik teminatı (2034) lira olı•p şartn:ınıe~i hersun il 
(136) kuru, bedel mukab:lincle alınabilir. ı•ıal 

3 - lsleklilerln 2490 sayılı kanl'nun tariratı dahllind.e ııi1" "~~ 
ceklerl kapalı teklif meı.:tupların ı en geı; tıell\orııi') 
lıir s:ı:ıt C\'velinc k:ııl:ır Fıı~ıınp:ı'i:ıtl:ı lıuhııı:ın (j) 

ilhan TARUS 

(Koyun lıcni ) ük">cklcre) !ıl:ığlar 

tl:ıi:I. r \'İran da~l:ır) Ali~lmin ka~
lnrı k:ır:ı) ( t,fr~k ıiııı vıı r dcryııp 

k:ır~ı). :!0.30: l~onnşııın. :W.45: Tilrk ı' 
.Miiziıli: (Fnc;ı! heyeti). 21.30: Mii· 
zlk (Cazl.ı:ınıl - Pl.l 22.00: ~lemlt 
ket c;:ınt :ı~·rırı. \'C Aj:ın~ h:ılırrlrrl 
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