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i;p~nvoı ıi·;~s~~-
1111 bornbardınıana kalknıış 
Ingiliz donanması buna mani olmuş 

0Yter ajansmm bu haberini ı------------------
Ronıa, tefsir ve izahla 

sı~~~ tekzip ediyor 
i} 4\0Dül)aırtya<dlaıın paıraı ib>lYJUaırak 

lalyan tayyaresi 
sıst d alaeak'mış 
Sosy e\"leUer Asilere müzaheret ederken 
btıkaallst Fransa da sosyalist lspanyol ls llıettne yardımlar da bulunuyor 

eanyol isyanında 
~~, " o k. . ··ıd·· " ·~ '"' ısı o u _. 

Aksarayda çar§ı meydanında NtthTufanmdan bir 11ümune. 

Dün ve bugün lst8nbul 
ve cıvarını sel er bastı 

Bazı caddelerde sular yarım metre yükselmiş 
tam bir Venedik manzarası hasll olmuştur 

Su giren depolardaki, evlerdeki zlyanlar fevkalAdedf r 

Adamlara yıldırım çarptı 
İstanbul dün senelerdenberi gör. 

mediği bir fırtına ve bora af eti at
latmı~tır. Esasen birkaç gündenbe. 
ri hava sıkıntılı gidiyordu, Dün sa
at 13 den itibaren hava kapanmı§
tı. Yağmur yağmamakla beraber 
§İddetli gök gürültüleri duyuluyor
du. Saat 14 de hafif, serpinti halin 
de yağmur yağmağa haılamış. 

Fakat saat 15,45 de yağmur bir
denbire §iddetini fevkalade artıra
rak bir afet halini bulmuştur. 

Bu §iddetli yağmur fasılasız ola-

' 
' 4 

(Deıonu 'üncüde) 

Bir çok sokaklarda sel diz kapağını ll§ıyordu . 

- Aman! Kocamı 
kurtar boğuluyor 
- Benim işim var, ekmek 

paramı çıkaracağım ! 
Bundan iki gün evvel Çengelköyün· 

de feci bir boğulma hadisesi olmuştur. 

Tafsilat şudur: 
Çengelköyünde, Alibey yalısı önünde 

35 yaşlannda yüzmek bilmeyen Halil 

adında bir adam denize girmiı. fakat 
deniz içinde fazla ilerlemiş olduğundan 
birdenbire ayakları yerden kurtularalC 
çırpmmağa ve etraftan imdat istemeğe 
baglaınıştu~ , !Dcvarm 4~ · 

. 
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l{amutay ve 
Eı11k8nı harbiye 

Boğazların nasll tahkim edilece
ğinin nizamlarını tesbit edecek 

Montröde imzalanan yeni Boğazlarl Sovyct Rusya tarafından yapılacağı tah 
rejimi hakkındaki mukavelenin Kamu·• min edilmektedir· Deyi Meyi gazetesi 
tnyc:ı tasdikine dair kanun projesi Baş- de Boğazlar tahkimatı hakkında yazdı· 
b:ıkan Ankaraya döndükten sonra ha- ğı bir makalede Krup ve muhtelif Al• 
zıdanacaktır. man firmalarının tahkimat iti için Türk 

Başb:ı.kanın bu akşam Ankaraya ha· hükCimetinc müracaat ederek uzun va• i 
rekcti bekleniyor. Hükftmetc gelecek deli kredilerle teklifler yaptıklarını söy• • 

HABER - :\lisam Postası 

Kermes şenllklerl 
için 

Meşhur Fransız 
artisti 

Fransıs Hruk 
lstanbula geliyor 

Italyanın bet , 
darbesine karşı .... 
Karşı taraf daha kuv~ed 
bir mukabil darbe yarat~ 

Balkanlarda çıkan iki mühim ıazete-1 da ve bilhassa Gelibol·u· el .~ 
nin iki ıayanı dikkat makalesi göze çarpl mara denizinde bulabıtır. 

111 
maktadır. Bunlardan biri "Lö Moman,, ı iki adadaki İtalyanlara kart' ıeıt 
isimli Rumen gazetesidir ki ezcümle tayyare ve denizaltı ınerkes 
§Öyle demektedir: sini cörebilir.,. 

"İtalyanın her darbesi, zarar ıören 

devletlerin mukabil darbcsilc karşılaş- !""""----------
ler yıllara da şamil olmak üzere taah· }emektedir. 

hütlcr icrasına salahiyet veren ve Ka· Çanakkaledeıcl ır g ı z mezarlıAı ! 
1 

mutayın cuma günü yapacağı gizli top• . . . ~ 

maktadır. Mesela Yugoslavya, İtalyanın Ar a ,,,~ 
hareketine mukabil, Yunanistanla olan • m an y , 
bağlarını kuvvetlendirecektir. Yunanis· bir 
tan ise, İngiltere ve Türkiye demektir.. ltalyaya , 1 d 

...... 
1 

v • •• 
1 

k Taymıs gazetesı Gelıbolu yarımada• ı 
antı a goruşu ccegı soy enen anun d k" 22000 h · 1 ı 

· i h 1 sın a ı mezarı mu tevı o an S proJeS azır anmıştır. . . v • 

K d · ç kk 
1 

B İngılız harp mezarlıgının ımar ve mu· ara enız ve ana a c oğazlan .. . . . 
h ·ı· · d "hd d"l k hafazası hususunda Turkıye hUkQmetı· · avı ısın c ı as e ı ece memnun mm . .. .. v• • •• 

k h kk d k
• k . . nın suhulet gosterecegıne daır, Montro• 

ta a a m a ı ararname pro3csı Er- · . 
k A h bi h 1 k d de yapılan beyanatın, Doktor Tevfık 
anı ar yccc azır anma ta ır. Bu ka· . .. . .. 

·ı h "k" B v RUştu Aras ıle İngılız başmurahhası ve rarname ı e er ı ı ogazda da müstah• • . . 
k k·ı t b" d"I k d" saylav Lord Stanlcy arasında teatı edr' cm mcv ı er es ıt e ı me te ır. 

Boğazları kim 
tahkim edecek: 
Rlket mi, Krup mu, 

Sovyetler mi? 
Dünyanın en tanmmıı sermayedarla· 

rından olan, Habe§istanda aldığı petrol 
imtiyazlarile ismi bir müddet gazeteler"' 
de dolaıan ve son günlerde ıehrimize 
gelerek yeniden birçok pyialara yol a• 
çan Riket hakkında Deyli Ekspres ga· 
zctesi ıunları yazıyor: 

Riketin Türkiyeye gitmesi Uzcrine 
birçok pyialar dola§amktadır. Bu ga'" 
yialara göre Riket, Tilrkiyeye, Bo~aZ" 

ların tahkimi meselesini ilzerinc almak 
üzere ve İngiliz - Amerikan sermaye
darlarını temsilen gitmiıtir. Halbuki 
tahkimat işinin Krup milcsscscsi veya 

Köyler iÇin 
Beş senelik 
Kalkınma 
programı 

len mektuplarla da teyit edilmit oldu· 
ğunu yazıyor. 

Von Papen diyor ki: 

Avusturya -
Alman 

lhtllAfı değil, 
anlaşması sulha 

hAdlmdlr 
Viyanadan Deyl Telgraf gazeteıine 

bildirildiğine göre Almanyanın Viyana 
elçisi Von Papen, Hitler tarafından tar 
vip edilmiı olan bir nutkunda ıon A• 
vusturya - Alman anlatmasına temas• 
la demiıtir ki: 

"Bazı memleketlerde Avusturya ile 
Almanya arasındaki gerginlik, Avrupa• 
da kuvvetlerin muvazenesini temin için 

lUzumlu bir unıur olarak telakki edil· 
mekteydi. Fakat ıulhlln hakikt dostları, 

hi~ aynlmamaıı lbmıgelen iki devletin 
tekrar birlettiklerinl görmekle meı'ut• 
turlar.,, 

Fransız silah 
fabrikatörleri 

Avusturyada tezgAh 
kurmağa uğraşıyor 

Niyuz Kronikl gazetesinin Viyana 
muhabiri yazıyor: 

Avusturya hükf1mctine pek yakınlıfı 
olan bir Viyana gazetesi, Fransız silah 
fabrikatörlerinden bir grupun Avustur
ya silih farkrikalanndan hisse satın al• 
mafa çalııtıfını yazmaktadır. 

Bir zamandanberi Londra hükumeti 1 
:le Bclgrat. Atina ve Ankara hükumet"' cemileS 
eri arasında çok samimi bir yakmlaı- ... 1111 
rn olduğu muhakkaktır.,, Ha beş e 1 çl9J 

Romen gazetesi bundan sonra İtalya ge f f çek ti 11 
ile büyük bir denizci dost arasında bir ~r-.; 

Berlinden gelen bir habC anlaşamamazlık vukuu takdirinde o i" ..-,_,; 
büyUk denizci devletin, donanmasını. Almanya hükumeti, ~d b't'9' 

'"Leko dö Belgrat,, isimli Yuıoslav 

Yunanistanın emrine hazır bulundura· elçiliğini kaldırarak yerınertOJt~~ 
losluk koymağı kararlaftı · 

cağını da vadetmit olduğunu muhale- b 
kak görüyor· Sallhiyetli makamların .,,,o 

ne göre, bu, İtalyanın aabet' fiil' f 

Kızılay kurumu tertip ettiii gazetesi de diyor ki: 
"Balkan antantı, Montrö konferan· 

paratorluğunu, tasdik ın•rı:~ f 
mektc değildir. Sadece bue 

Kermes ıenlikleri için Avrupanm tara uymaktır. sından çok kuvvetli olarak çıkmıttır. 
birçok tanınmıt artistlerini teJıri- Diğer taraftan İngiltere, Akdenizin 
mize davet ebnektedir. §arkında araziye müteallik hiçbir emel 

Almanyanın bu kararı. 
memnuniyetle karşılan~rt~Y 
(Uçüncü ıayfamızın 1 ınCI Bu meyanda Paris Palas tiyatro- beslememektedir. Fakat Kıbnsın ıima· 

su yıldrzlanndan Franaia Bruku linde deniz ve hava üslerine muhtaçtır. okuvunuz·) 
da ıenliklerde prkr söylemek üze- Bu üsleri ancak Türk ve Yunan sulann• l._ _________ _ 

re ıehrimize çağırmıt ve müsbet D B k D k t A. t 
c;evapalmrtbr. iŞ a anı o or f1 

Franıiı Bruk M>ylediği parçala- Mi 
rı? 1?'m' a~ı~ bi~zat tertip et- Dün sekiz elçiyi kabul eı" 
mııtır. Kendııı tımdıye kadar Pa. 1'blt 
• M f"lm ··d nd Şehrimizde bulunan Dıtbakanı / aynı zamanda şunu da rııte orant ı ıtü yoau a çe- k" 1 kk d k tli 11e 
• d""' ''K Ş " Tevfik Rü,tü Araa dün elçileri ka· ı, ıa ın a ııvve vır ıgı ırmrzr eytan,,,, Kayıp dürüst olan bir hükOınet ~ 

altın,, ve "Kalpsiz kadm,, ve daha bul etmi9tir. ve menfaatlerinin bUtil'l 0",;;1, 
birçok filmlerin bq rollerinde bu. Tevfik Rüttü Aras lnıiltere bü- fmdan iftiharla ka..,ul ~ 
lunmuttur. yük elçisi Sir Peni Lorne, İtalya vaffak olabilir Bugün lr _.. 

büyük elçiıi Karla Galli JaPOnya bir daha geJmiyecek oıaıı 

Nazilerin 

Papaslara 
Bir darbesi daha! 

Niyuz Kronlkl gazetesine Berlin. 
den yazılıyor: 

Naziler muhalif p!'Otestan papasla.. 
rma yeni bir darbe daha indirmişler. 
dir. 

Polis, muhalefet kilisesinin Berlin 
dairelerine baskm e<!erek dakt!Io ve 
teksiL' makinelerini müsadere et.ıniştir. 
Bu makineler delafotHe, merkezi kili. 
se idaresi, taşradaki papaslarla irti. 
bat b .. min ederdi. 

büyük elçisi Togugava, Alman bU- veleyt J>uıulaıı U.~~A il 
yük elçiıi Fon Keller, :Amerika 'bü.. etmış oıın ::;ovye er 1d 

letinin Boğazlar Uzerinde (iP 
yük elçisi Mekmurrey, Lebiıtan el- tini !·eniden tesis ve bunl• _.. 
çisi Kont Potozki, Belçika elçiıi tinin bizzat kendi ıru~e~ 
Lö Reymond ve Yugoslavya elçiıi dan temini hususundaki 0~ 
Lazoreviç ile ayrı ayrı görütmiit· ve ha.yatı menfaatinin )ıfO ~-
tür. men tanınmasından ıiolaYI ~ 

rette bahtiyarlık duyıt' -,," 
sam.imi tebriklerimi teyid iJl 
tane hissiyatım ile yt\k~ıc .ti 
mm } abulUnU rica ederııtı 1, 

Salahiyetli membalardan teret· 
tük eden malG.mata göre, dün, Mon ( 
trö konferanımdan ıonra Awupa
da beliren ıiyaıt vaziyet hakkında 

fikir teatileri yapılmıt ve ıulbun ~ 
kuvvetlendirilmesi yolunda mü- Ebeldna Karahan .t C-
him c!!aslar gözden geçirilmi,'tır. Sovyetik Sosyoı• ..• ,a~ ~J 

l ç ·.: :?ri bakanlığı, 18 mart 340 
tar:bi :ıde ne9redilen köy kanunu. 
nun, :;40 ıeneıinden buıüne kadar 
memleketin geçirdiği muhtelif in. 
kılaplar yüzünden değiten hayat 
§artlarını ihtiva etmediğini ve esa
sen kanunun muhtelif muhitlerde. 
ki hususiyetleri tamamile nazarı 
itibare almadığını görerek, köylü. 

nün ta~ manasile kallanmaıım te

min etmek üezere valilerden beter 
senelik bir proaram hazırlamalan. 
nı iıtemiıtir. 

Bu tarzda, Franaada harp levazımı ===================::.. 
imal etmek hakkını kaybetseler bile, meydan veıilmemesini yazmakta ve 
fabrikatörler Avusturyada fabrika kira• Avusturya siHih sanayiinin - Fransada 
lıyarak para kazanacaklardır. teklif edilip Fransız meclisince tasvip 

yetler Birliği Tlll ısı'.,,/ 
Dııbakamm ız, elçilerin ziyaret. el:oll' ~ 

lerini kabul ettikten aonra Florya- Boğazlar mukaveıtn•rıı f,Jf' t".J. 

Bu programlar lier mabitln hU.U 
siyetlerini ihtiva edec:efi gibi köy 
kanunu mucibince k&,Un mec:huri 
i~ leri arumda A)'llan hizmetler 

ııruhtelif senelere • kayUn ıeliri niı 
betinde· takıim edilecektir. Bu it· 
ler için yapılacak para sarfiyatı ev. 

velce köy kanunu ile tubit edilen 
miktardan fazla olmıyacaktır. Ay. 

rıca, köylünün el birliği ile yapaca. 

ğı itlerin mesai ızamanlarına tesa
düf ~tmemeıine dikkat edilecek ve 
köy bütçeleri kazalarda muhasebe: 
huıuıiye memurları, vilayetlerde 
ise muhasebei hususiye müdürler" 

tarafıildan tetkik edilecektirr. 

1-for vilayet sene sonunda köyler 

de yt\pılan itleri muntazam ve mu
fassal bir rapor halinde vekalete 
bildirecektir. 

Dahiliye vekaleti bütün vilayet-

Viyana gazetesi Avusturya ailih i- edildiği gibi - Avusturyada da millileş• 
malitının Fransız ellerine diltmesine tirilmef;i lüzumunu ileri sürmektedir· 

Mer'aşta fidanhk 

ya gİtmİ§lİr. sı mtlnasebetile ektf'·.rısıfll1 r,o1 
Sovyel el,.lsl mek mtrunda bulur . ukı3r uJSi~ 

~ telgr~f ı büyUk bir ıneaı~,,.t· 
Korahanla Hariciye dım. Montrö mukavetenJ' -~ 

VekAlell mlz arasında mese11?1erin daht muvatr~ııe~ 
dilebllmesini intaç eden ':e il ';'/ 

telgraflar teali edildi sındahi karşılıklı itimat ;; ~ 
Ankara, 25 (A.A. ı - 'Bo?azlar mu. ne olan inanımızı tak~f ~ ~ 

' kavelenamesinin imzası dolayısile Yeni Boğazlar mukavcı ır•~~ 
Sovyf'tler Birliği A::ı~an bilyilk ı•lçisi haklrmda kuvvetli vP hart'1,~ 
B. E. rahan ile Dış .şleri Bakan Vekili rüst bir hükumetin b~~ 
Şükrh Saracoğlu arıısınrla aşağıdaki sile doğru isteklerin1rı ıtt 
telgraflar teati oluı1muştur: edilmesi keyfiyeti'le ~,~ 

E',selans Şükrü ~aracoğlu göstermekte olduğu hakıcıt~~.:ı;,. ıl.. 
D1§ifleri Bakan Vekili nize tamamen iştirak eııı; .,,....~ 

Ttirkiye için büyhk bir muvatakf. Montröde ah:ıan rneıt~ell'"-...J ~ 
yet :cşkil eden Mo1<trö konferanrınm hakkak surette, meOJ 0JjJrd 

muvrffakiyetle neticelenmesi dolayı. karşılıklı menfaatı nrfinetl~,~-'-. 
sile ,•İ{selansmızı tebrik etmekle has. vetli Türk - Sovyt'!t do9 

3
cJJ ..... 

sater· bahtiyarım. Bugün imzalanan viye etmekten h111i ıcııJrnlY "1 lt;J 
yeni Boğazlar mukavelenarnesı ve pro. zikane dikkatinizden dolB ~ f 
tokol, Türkiyenin her sahada kuvvet te§ekkUrlerimi bildh"Jr ~~,.t.,,,, 
ve tt! ~akkisini göstermektedir Ve bu siyatım ile yüksek iht 
sebc:1ten dolayı bu iki vesika vücut bulünü rica ederim. kf1J 
bulabılmiştir. &?,azlar konferansı ~il 1 

lerden gelecek bet ıenelik kalkın- MarQ4ta bcfodiye fidılnlığı orman halindo ı TEPEBAŞI BAH<;~.~ 
ma hakkındaki programları tasnif Maıaş, (Hususi) - Belediye, ilzerine bir de (Belediye fıdanlığ') levha. 
ettikten sonra tetkik edecek ve bun smı atığı fidan yetiştirilecel: olan yere hiç bakmamaktadır. 
fardan alacağı netice ile umumi bir Buı a:;ı tarlalığmı da kaybetmiş ve yaz ctlarmm, resimde gHrUldüğil veç. 
proje hazırlayacaktır. hile içerisini istila etmesi Uzerine tuhaf bir hal almıştır. 

• . Fidanlığın ehemmiyeti büyüktür. Buralarda hem meyve cincsleri tSltı.h 
Bu ıuretle !ımdıye kadar 22.182 edilir ve hem de şehri güzelleştirecek sus ağaçlan yetiştirilir. Her yerde Bu·. y Ü k 

köye tatbik edilen eski köy kanunu fidnnİık tesisi için büyük para sarfedilir ve bunların muhafaznr.ası neye mU 

daha iyi bir tekle sokulacak ve da- tevakk:fsa o yapılırken Mara,'i belediyesinin ıu ihmaline hayret etmemek J~~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!l!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!li!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!i!!i!i!!iii!\1!!!!!11".,.. 
ha ziyade tümullendirilecektir. mümkün olmuyor. - · • - · • 

il " Bugün saat 17 de Bütün ye 
6
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VARYETE Pro~;e 
Matine 



ı,.,., ~Ht: 
'*lcı~'liil Hlaıbeş 

t 1 atımnen\ 
a.h 'ilrııdu 
!l~flJc 
~ri~ lerle;vhalarla, ufak 

· h.Q'-el ıazetelere geçen 
l!ıl._ er "•rd k. . . ~l~ rr ı, ehmmıyet 

~di._b or. Meseli., Alman-
4~e&i bu~badaki ıef ar etini 
·"'1h., l>u ar hleyanındadır. 
-~ ltr f "1retle, Habqiıta-
~ilc ~.1ndan ilhakını zım. 

' M .. • d 11 .oluyor. Bu, iki 
td -~ı e\'] t• 

il dev e ın zaten son za. 
bit hltıııj, •dıınlarile husule 
~ lııerJıııı!;l\aında mühim ye-
e derı· ır. 
~ ırae d . 
· ~rı\ltt, enıın, vaziyetlerin-
~~ ııle)iıla~~ahedelerin değİf-

01 ttırı tıyku.evletler rahavet-
tij ltıtaınd unda midelrinin 

>'ll •n ın .. t ~._ıır isind u evellit korku-
l:'' lt e Yatıp dururlar-
.~ tafta h ~· iklidir cep e kuranlar 

•ıı.."'1~. S Fİ Bunlar, uyanık 
"'!lıl'ltta'k~ arını mütemadi. 

l~I ~ ~ nıeıguldürler. 

~,d, ~~ ntc c ırd u 
"ı l'Pıını ayrı Çe§it ordu ol

l ~>'dıın Yol hadiseleri esna· 
t'"' a çıktı: 
. "uatada Av d ·ı · h 
~ iııır ' rupa ası a 

rıı, irt• •Yazı asilzadelere 
• l' •ına· · 
t hük·· 1 ınkılaplar ge. 

'iıot~lıırı ı/nıdarlrkların mo-
'lt l. ıle 0 •·k· l . 
a.ı •ıt(\ - ı anane erın 
"il~ 'Ynı k kt Otdu. 'k ara eri muha. 

er, h , l&ınen ediyor bile: 
ep b" .. 

I...~ iah"b· uyuk unvan, bü-
·"İıl.· 'd' hı .. ' •ınıfın evlatları .. 
~ .. ıjL ' uk" · ~ .. '.lllbat llınetı, sosyalist-
~~·ı ında 1 • • ~~~· ıllbit e _e ~eçırmelerı-
k. · llir~Jı.... le.rın ııte bu se-
~) '~{~en nıüt.f!scltkil kal 
~~~llıd rteın, dün naklet-

~ 1, ~ a Pek güzel anlattı. 
~ l,,. .. 

~:lt.b..~to,ll Urk ordusunun za. 

~) ~ı, nu düıündürüyor: 
et' tının 

~ ~ltliai . . çocuklarından 
•çın T" k 

l· .. 'h ' ur ordusu 'it· q,1 r , 
1~)l 1Yaçlarına makes 
t, I> Ordusu k kt . . 

' ara ermı 

'~ '1(! t, 
~ "'~ 'ltaılb>aını 
. il b· &ır 
1 ~,. lt )'l~ 

l&L .,lll • 
~~ :tıih evsınıi berbat 

h~~t't~·aYet dünkü yağ. 
q• ~ı l 1 Yarı d" 
ı.."''- ~tb..t ~ .. ın aza ıle pa. 
~' le'"· -~1. 
· 'el:, -lhıı tn" 
, ~~~le unteıipleri, umu. 

Sr\ ar§ısın.cı b 
~· il?' y l a aıbaşa 

t
1,,

11 
° ararlar. Yazlık 

QIS\ \re bu 
I\~ reler d raya sermaye 

O( lol>la e, hana kalırsa 
'·ı· nınatr b. ·b· I · · '1' ,,1 , " •di?'ler. ' ırı ır erını 

'J ~-~ _. il, le ' Mutlaka bu 
~ ~ti... ·~erı ı. atılan . 

,, ' Qlti d Yenı müte-
tı -~.l.~~il Uztaban olacak' 
~~ L~, er d" . 

1. S .~ ''hip~:t~han almaz. 't't ~Ilı le rı de araların 
)o}lttıt. '~ı dııarı ebne· 

R•rıniyecek ga-

l ~ht (Yll-NO) 

~~ elbahir 
~~~~ ~.enıisi 
'"'~:~cı a.ın aı 

Şeker sanayii 
• • 
ıçın 

Fabrikalarımızda 
teknlsiyen 

yellştirl lecek 
Şfker fabrikaları şirketi menıleke

tim!:t.de §ekP.r istihl&ki günden @ne 
genif.)erken ve fiatlnrm yeniden indi
rilmP~indcn sonra daha da genişliye. 
ceği. muhakkak bulunduğu §U sırada 

şekeı sanayiinde çalışacak teknisiyen 
genrler yetiştirmeğe karar vermiştir. 
Bu gençler, liselerie orta ve sanayi 
mektepleri mezunları arasmilan seçile. 
cektir. 

Gençler evvela tahsil derecell.!rine 
göre verilecek bir Ucretle stajiyer ola
rak C'ahşacaklar, ·sonra gösterdıkleri 
liy:ı!u.te göre maaş alacaklardır 

~t.ker fabrikaları, bunlardan bii. 
yük liyakat gösterenleri Anupaya 

göndermek kararındadır. Bu suretle 
yet ~ecek olan genderden ileride ku. 
rulacak olan yeni fabrikalarda istifade 
e:mc.cektir. 

~eker fabrikaları bu sene iyi bir 
faaliyet me,·simi geçireceklerdir. Ye.. 
ni pancar mahsulü ~ok iyidir. Bunun 
için mevcut dört fabrika birden tam 
bir faaliyet göster<.'ceklerdir. Yeni 

mahsulün ilk kısmı fabrikalara s.lm. 
mıştır. Çalışmağa ağustosta başlana

caktı!". 

Türkiye .. Romanya 
mahkemesi 

Evvelce vazifesini bitir('rek faali. 
yetini tatil etmiş ohn Türkiye - R0-
manya muhtelit ha~cm mahkemesinin 

bütün evrakının hazinei e\'raka ılevri 
tekarrilr etmi3tir. Bunun için mev. 
cut evrakın tasnifine başlanmıştır. 

Ull Kuru ıtayına 
gelecP.k ecnebi 

alimler 
Bu sene 24 ağustos pazartesi günü 

toplanacak olan üçniicü Türk dili ku. 

nıltayma bir çok ecnebi alimler de 

iştir.lk edeceklerini bildirmişlerdir. 
G::-lecck alimlerin isimleri şunlar

dır: 

Vmdra Şark di!leri mektebi müdü. 
rU Sir Dinsson Ross, Paris Şark dil
leri mektebi Türkçe profesörü M Jan 
Deni, Btıdapeşte üniversitesi dil prO
fesörlerinden Dr. I<h·ergiç, Varşova 

üniversitesi Türkoloji profesörü M. 
Zayçakofski ,.e Sümı>r lisanı üzerinde 
yapttğı tetkiklerle me§hur Himer dö 
Şarerıton. 

Sovyet Rusya ilimler akademisi ku. 
rulta"a iki murahhas gcindereceğini 

bildirmiş ise de gelecek ilimlerin isim. 
!erin' henüz bildirmt>miştir. 

Diza o teri salgını 
Son günlerde sık sık görülen di· 

zanteri vakaları üzerine Sıhhiye 

müdürlüğü icap eden tedbirleri al. 
mağa ba§lamıştır. 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bay. 
sun, tehirde korkulacak kadar faz. 
la dizanteri vakaaı olmadığım, 

mevcut vakaların mevsim dolayısi. 
le her sene rukua geldiğini söyle
miıtir. 

HABER - )J(,am Postaıı 

Galata rıhtımı 
tamir 

edilmeseydi 
1940 senesinde 
çökecekmiş 

Liman idaresi Galata ve Sirkeci 
rıhtımlarının tamiri için ha-ıırlıklarını 
ikmal etmek üzeredir. :E:vveln tamir 
işine Galata rıhtımmdan başlanacağı 
cihetle bu rıhtımın t:ı.mirinde kuılanı. 
Iacak malzeme rıhtım Ü?.crine getiril. 
miştir. Rıhtımın gı>rek )i.ikseltilmesi, 
gerekse takviyesi için fen heyetinin 
dalgıçlar vasıtasile yaptırdığı istik§af. 
lara göre hazırlnmnkta oldnğu plan 
tamamlanmıştır. 

Her sene beş santim çöktüğü tesbit 
edile•1 rıhtımların hem bundan scnra 
çökmesinin önUne geçmek maksadile 
takvive yapılacak, hem de rıhtımın su 
üzeri kısmı yükselt ileccktir. Galata 
rıhtımı için umumi yUkseklik deniz 
sathından itibaren bir buçuk metre o. 
larak kabul edilmiştir. Halbuki bu.. 
gün bu rıhtımın yirmi santime kadar 
inmiş olan kısımları vardır. Bu gi. 
dişle eğer tamir edilmese Galata rıh. 
tnnınm bir kısmı l940 yılında sular 
altında kalacağı hesap edilmiştir. 

Kömür 
depoları 

Yeni bir kararla 
Gene Kuru çeşmede 

kalacak 
Dün Ankaradan §Chrimizdeki a.l8... 

kadarlara. gelen mallımata nazaran 
İktisad Vekaleti lstanbuldaki kömür 
depoları hakkında §imdiye kadar mü. 
teaddit defalar yapıJmııı olan tetkik. 
1Pr '""rilon l"lll\Ol'lar ı.·n..ınc.vcut prL 
ları nazarı dikkate alarak kömllr de. 
polarının yerini kati olarak tayin ve 
tesbit etmiştir. 

Bu karara göre depolar gene Kuru. 
çeşmede kalacaktır. Yalnız Kuruçeş. 

me ahalisinin şikayetini mucip olan 
ve köyün önUnde bulunduğu için muh. 
telif istikametlerden esen rüzgarın 

tozlarını o civardaki evlere götürdüğü 
depolar kaldırılacaktır. Bu depoların 
adedi dokuz, on kadardır 

lktisad Vekaletince verilmiş olan 
kara-: İcra Vekilleri Heyetinin tasdi. 
kile kati mahiyet alacaktır. 
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<i.:.r>c~i" Jh.lı.$1 
19.30 

cılo 
,_ 3,03 12,20 16,17 19,30 21;25 2,44 
t~o 7,33 4,48 8,45 12,00 1,52 7,12 

GEÇES ~E:\"E BUOll~ NE Ol.DUf 

!zmltte bUyUk bir yangın çıkınl§tır. 
Buglln §ehrlmlzde iki hafif zelzele olmu~ 

tur. 

.. 

~~ 
Atatürk 

köprüsü 

~ iiV1ı' u·$u~~~ n f-tEe ıreı 
~® OtaıU'1'al 

Temel atma 
merasimi 

Cunıurtesi ~ünü 
yapıhyor 

Yerine Yem Atatürk kcprüsuni.inl 
köprüsünün yapılac:ğı eski Unkapanı 

köprUf:ünün sökülmesi işi salı günü ta 
mam c'ncaktır. gsasen l:öprünürı bü 
tün dubaları Balat ntclyrni önün~ gö. 
türiilmü§, yalnız b.ri Ul'lrnpam, diğe 

ri Azcpknpı tarafmdn olmıık liıc>re ıkil 
baş duba kalmıştır. Bnnhn da varııı 

sökülmeğe başlanacaktır · 
Çarşamba. günimden itibaren yeni 

köpninUn tem~l işleri hazırltklarınR 

başlanacak \'e bu bazırlıklnrla temel 
direklerini çnkacak otomatik makine 

lerin kurulması i~i de cumaya kadar 
ikmal cdılmiş olacaktır. Cumartes; 

gUnü yeni köprünün temel atma me. 
rasiminin yapıla.cağı mukarrerdir 

Eski Unkapanı köprüsünün ahşap 
kısm~ tamamen sökiilmüştür. Bu köp 
rünfüt kullanlabilir bir h'lle getirilme-

si için demir kısımları ve dubalarının 
esaslı §ekilde tamiri ve tahta döşeme. 

lerin yeniden yapılması :mlihim bir pa. 

raya. ihtiyaç göstcrmekt~dir. Bu mas . 
rafların bu seneki belediye bütçesinde 
karşrnğı yoktur. 

Kaptan ve 
makinistler cemiyeti 

Türk kaptan ve makinistler .·cmi 
yeti idare heyeti, heyeti umumiycyi 
fevkalade bir toplnntıya c_:ağınnağa 
karar vermiştir. Bu davetin sebepleri 

gizli tutulmakta ise de öğr<.'ndiğimizc 
göre idare heyetinin vaziyeti mevzuu 
ba.hsolacakt:J'r. 

Toplantı 7 ağustos cuma günü ya. 
pılacaktır. 

KCÇCK 
HABERLER 
• Temmuz ayı içinde G kişi elektrik 

cereyanı çalmaktan mahkemeye veril-

miş, bunlardan dördü 3 ay, ikisi de birer 
ay hapse mahktım olmuşlardır. 

• Bir miiddettir me:zunen şehrimizde 
bulunan Berlin sefirimiz Hamdi dün Ro~ 
manya tarikile vazifesine dönmüştür. 

• Vilayet aygır deposunun tamirini 
üzerine alan müteahhit taahhüdünü ifa 
etmediğinden mukavelesi bozulmuştur· 

* Şişli Kızılay kurumu tarafından ter 
tip edilen Kızılay gecesi dün akşam ya· 
pılmrştır. 

• Kara nakil vasıtalarının fenni mua

yeneleri i!rin l O temmuza kadar mühlet 

verilmişti. Muayene esnasında çürü!< 
çıkan veya muayeneye gelmiyen nakil 

vasıtalarının bir sene işten kalmaları 

doğru görülmediğinden haftanın per-

§embe günleri bu gibi nakil vasıtalarının 
muayene edilmesine karar verilmiştir. 

* İktisat Vekaleti Havyar istihsatatı 
nı çoğaltmak ve ıslah etmek üzere Sov
yet Rusyadan bir mütehassıs getirtmiş" 
tir. 

* İktisat vekaleti, zeytin ve zeytinya· 
ğı ticaretini bir nizrım altına almak üze
re tetkiklere- başlamıştır. 

Rrıif Necdet Mete, Tım'da ya::ıyor:J 

lkı gün evvel im?a erülen lngilte. 
re - Mısır itilafı m.::ıim maddeleri ih
tiva etmekte, csas.ı pı·ensipler vazet. 
ınektedir. Bunlar 1 :ın ba5hcc.lar1 Mı. 
sırdaki İngiliz e<skcri işg-alin•n Surlana, 
Sliveyş kanalına. hır dr. lc.kendcriyc. 
ye hasredilmesıdir. Sudanın id.uesi
nc Mısırlılnrın iştiraki kabul cdildığ'i 
gibi, Mısır ordusunun tC'~'!.-iJ; ~:u:• da 
kabul edılıniştir. 

Yeni ınunhedenin de bı~hra husu. 
siycti budur. lngiltC'rc bunu knbLll et
mek içın çok dü'jiinmiiştiiı. Yarın 

kuvvetli bir Mısır ordusunun Mıs:rd:ı. 
ki krnmi 1ngiliz işgaline tPlılikc teşkil 
etmemesi için buzı ı::-arnrtilf'r nlınmış. 
Ltr. 

Ingiltere \'C Mısırı yalnız m üşrerek 
bir tehlike nihayet birleştirebilmı!itir. 
O tehlike de şarki Afrikndaki ltalyan 
emelleridir. 

Bulgarlstan!a anıa,ma yolu 
bulmalı 

Ounıhuriyct'tc Yunus Nadi yazıyor: 
M.ontrö konferansında yeni muka.

veleyi, hece harflt>ri tertibile çıkmı§ 
bir l\eyfiyet olsa bile. garip bir tesa. 
düfle gen<' ilk imza edenin Bulgaris. 
tan oluşu bize manidar göründü. Bu 
mam:rıra karşısında Bulgaristanın ni
r,in Balkan Antantı ic;;ind<" bulunmadı. 
f1ını dahn kuvvetli olarak bir daha dü. 
f1Ündlılt. Balkanlı bir dcvl('t olan Bul. 
garistanın Balkan Antantı içi!ldeki 
tabii mevkiini her nedense şimdiye 

kadar alamamış olmasını gerek onun 
hesarın:ı, gerek diğ<.'r Bulkanhlar a. 
dınn doldurulması l~lıüd bir boşluk o. 
larak gördük. MevC'ud \'aziyette tabi. 
ate muhalif bir hal \'arc!ır. Her gayri 
tabü hnl az çok rahatsızlığı mucibdir. 
N'ite!rim işte biz Bo~nzlar işinde kom. 
şu memleketin pek yerinde o'arak 
gösteı diği anlayışlı uysallıktan p..?k zi
yade miitehnssis olurken o·Jun BaL 
kanlar camiasındaki mevkiini ha!: iş. 

gal etmemiş ve etmemektf' bullı.!ma. 
smd~n da teessürler duyduk. Bumın 
asla doğru bir şey o1madı~ına hiç şiip. 
he ycktur. 

MiJletlerimiz sulh istiyorlar ve rulh 
içinde "inkişaf istiyorlar Onlnra bu 
nimeti temin ctmf'lt zımamdarların 

baş vazifeleri oldt•~'Tıınu bütiin ku\'ve. 
tile t.eba.riiz ettirmek lizr:ndır. Balkan. 
lılar içinde Bulgariı:;tnn somurtean 
bir çehre ile kenarda kalamaz, ve o 
hald~ bırakılamaz, bırakılmamn1ıdır. 

Bulanık suda b:ılık avlamak isti. 
yen l>azı dış siyasa:H~ın hıı türlü ,·azi. 
yetlcri istismar elı ıek ıslf''llelcri öte. 
dcnber adettir. ır.san istemiy~rek 

bu harici cereyanların cazibesine ka... 
pılabilir. Hnlbul<i bütün tarih boyun. 
ca bir. bir misalle sabit olduğu lizere 
küçük milletlerin 'lcışhca felaketleri 
buradadır. BüyUk devletler onları 

hesab dcnklcştirmeğc yarıyan ufaklık 
akçe gibi kulamrlar. Ball<an Antantı-
nın b<.'lli başlı sebebi ke~di mill<.'tJerL 
mizi bu meşum harici tesirden kurtar. 
maktan ibarettir. Kendi işlerini ken. 
dileri görmek istiyen Balkanlılar, ara
larında kurdukları birlikle ortaya ade. 
ta yepyeni büyük bir devlet çıkarmış 
gibidırlcr. Kendi birliklerinin büyük 
devleti!. Bulgaristanı l::u yeni teşek. 
küld.! kendi tabii mE>vki"ni almış gör. 
mek dileriz. 

Mesele bir kül olarak dü)Ünüldüğü 
zaman hissi meselclc>r ehemmiyetini 
bir haylı kaybcderl"r. Kaldı ki hissi
yata taalluk eden işlerin hallini iyi 
muaşeretle geçecek zamanların doğu. 
racağı daha salim anlayışlara bırak. 

mak ta gayri mümkün ce~ildir. 

Sı~ ~ eJ:ıiıattı ınarak :ıehri. 
'-.'~~~Ve llaıı an~ gemisi dün 
. ~lllı~ l!aıtç~e gıı:niştir. Ya. 

1 

~ \.. • .' l<l konnı dl'nız kuman. I Münasebetsiz bir aşk 

Bc.reket versin Bulgari!·tanm mün. 
ferid \'nziyctinc çaresaz olmak için 
hiç bir şey yaP.ıln~1vor ~ıa değilmiş. 

Bunu Dışişlcri Bakanımı~ Doktor Tev. 
fik Riiştii Arasın B11l~aristandar ge.. 
çerkt!n yapmış olduğu beyanatta gör. 
nıektı n hassaten memnun ol1uk. Bul. 
garistanla Yunanıstaıı nrasındakı va. 
ziyet için müzakcre1<.'re başlanmış bi. 
le. l<end·sini Adalardenizine çıkara. 
cak o!an bu müzakerelerde Bulgarista.. 
nın anlayışlı davranmasını istiyeccğiz. 

Gayeye ehemmiyet vermeli: Bu Ad~ 
lardenizinde bir mahrece malik olmak. 
tır. Arazi ihtirası bu ameli çareye 
nisbctle ancak iptidai bir his gibi gö. 
riinebiJi r. · 

1 ~~ t a lllerasimi ya. 

~'-.. ~ ae~bit \'c k .. 
b..:..~ ~ b.ı. ter i~ln uçük zabit, 

to ~•lir . Yatacak yer 
~ın taııt~lb at~nde olan gemi 
\ ~b ahır nı" 

\ııhıı abt istir u~e~tçbatı. 
1l'et~ ahatinı temin 

r. 

'.'35 yaşında evli ve iki çocuk sahibi bir kadınım.Bugüne 
"35 yaşında evli ve iki sahibi bir kadınım. Bugüne 

kadar yalnız kocamla yaşadım· Fakat şimdi komşum hulu· 
nan 23 yaşında bir ı:enci deli gibi seviyorum. Ne yapayım? 
Kocamdan ayrılmak aklıma geliyor. Fakat bu yeni sevgilim 
le mes'ut olabilir miı;m? Sabırsızlıkla cevabınızı bckliyo· 

rum.,. 

CEVABIMIZ: Bu yeni sevgilinizden hiçbir iı;tikbal I 
ümit edilmiyeceğini tahmin ediyoruz. Bu kad:ır yaş fark.
nız bulunan bir genci seveceğinize kocanıza ve çocukları· 
nıza muhabbet bağlayınız. Çocuklarınızla. cvi:ıizle mc;;gul 
olursanız bu yeni sevgilinizi çabuk unut.:ıcağınıza emin o)ı.;- 1 
nuz. V c bu münasebetsiz aşkı sakın bir daha hatırlampy··ı 

nız· 
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(Ba§ taralı l incide) 
rak bir saat kadar devam etmiş, 
ancak bundan sonra yağış dinmiş 
ve bu büyük f e!aketin önü alma
bilmi~tir. 

Şehrin Kasımpaşa, Eminönü, 
Ak5aray, Tophane, Beşiktaş, Kum. 
k pı gibi alçak sen:tleri seller yü
zünden tamamile su altşnda kn~

mış ve bir göl halini almıştır. 
Yine y<:.ğmur ve sellerin getirdi 

ği taş toi>rak yüzünden yollar tıkan 
mış ve bu yüzden bazı yerlerde 
tramvaylar ve otomobiller çamura 
saplanarak i~liyememiştir. 

Aksarayan hlll 

Fatihten, Şehzadehaşından ve 
Beyazıttan akan bütün seller Ak. 

sarayı bir anda bir göl haline ge
tirmiştir. Sular sadece caddeleri 

kaplamnkla kalmamış, yüze yakın 
evin de alt katlarını tamamile ört 
müştür. Caddedeki su bazı yerler
de hemen hemen yarı bele kadar 
çıkmı§lır. Aynı veçhile Samatya, 

Şehrimini, Y edikule gibi yerlerde 
tamamilc su altında kalmıştır. 

t<aaımpa adaki fe!aket 

i! 
e j 26 TEMMUZ -

19'd 
ısyanı .. 
·ş· öJdil 
silahlanıyor ı' 

teS 
Asilerin bf r tayyaresi hüktlmete edil 

.o .. du, bir asi şehri bombardıman ç 
isyanın galebe etme:ı Jhtfmalf daha k~dJ' 

Kadın arda 

i&panyada vazivetın bütün vı:ıha. neral Frankonun Alnı811iıe ttı: 
metiıc devam etti~! görülmek ~edir. tikraı: yaparak bu para it ustıf 
Gerçi hükflmetin hakim mevkide bu. 24 harp tayyaresi aınıa. ~·ti 
lunduğu bildirilmekte ise de asil.:rden ile uyu§tuğu hakkındaıtı 
haber veren telgraflar, :hadisenin bü. zip t?dilmektedir. 
tün dehşetile sürüp gittiğini anlatı. Amerikan 9 tiri fena "1 

yor. kal dl r', 
Okuyucularımıı:m hatırındadır ki 1 ) IJt 

Paris, 26 (Radyo i e ı;e tspa.ıya isyanı temmuzun 17 inci gü. SeJl 
vi karısı ile birlikte _.n nü, lapanyol Fasında, askeri bir lyak JıJil""" 

lanm:ı. ile ba.,lamıştı . Faşist tahrikiı.- ı §ehrinin civarında bU ~ 
"" ecfirınin vazı ~eti tehlikeye .rl 

tı n~ticesinde olduğu anlaşılan bu a. J J1lV 
İngifü. ve Amerikaltlllf8 

1
,..,p yakl:ınma, lspanya kralcılarının reisi ta.t'"" 

gem.teri t.arafmdan il!Uf :ıtlc' Kalv0 Slelonun, sivil muhafızlar tara. ya 11 

fındaı: öldürülmesi üzerine ayakl.rnma h§ılmı§, sefir Fransa tııf• 
imk!nını gtlçlükle ouızııuŞ hareketi bir kaç gün içinde hemen bü. tı•t 

tün l'•panyaya yay1lmı~ oldu. ancak YenJ asi ku,,vo ~f 
bir :ki §ehir asilerın tesirinden masun Paris 26 (Radyo ile) - Js~~l 
kalm1

E,; bulunuyor. sından,ispanyadaki asilere <tf('J 
~inıdiki halde bütün if:yan mtidde Uzcre hareket etmiş olıın 1'1\.,,-, 

tinca yapılan ciddi çarpışmalar neti bnları söndürdükleri b~r ı~ 
C('Sİnde ölenlerin sayısı 30~00 i bul tares körfezine geldi~l~rı ı ıı• 
muştıır mete ait iki harp gernısı bJl eÇ ~ 

So!l haberler, Fas asilerinden mü. ni olmak istemişlerse de ga\'• 
rekk "P yeni kıtalaı ın Malaga civarın d . ıcır ı 

rın an asiler tamarnen ...,·ıer 
dan Jepanynda karaya çıktıklarını ve Qew· 
hlik•\met tayyarelerinin Malaga Uze. muvaffak ol:nu§larclrr. arı el 

üzerine asileri bombardırTl 
rlnd~ uçup §ehri bombardıman ettiği. 
ni biiciirmektcdir. 

Gemilerden asiler elinde bulurum. 
yan ıki tanesile hU:tfımet, Ceuta isim 
li bir diğer şehri de bomb:ırdıman et. 
mişti•. 18"

1 

t-! vat yal'' 8tı 

Kasmıpaşadaki mam:a.r:ı ise büs 
bütün daha feci olmuştur. Kasım 
paşa deresi çabucak taşmış ve su
lar bütün bu 5emti tamamile kapla 
mıştır. Yağ;r.urdan sonra itfaiye 
grupları bu suları bo~altmak, cad. 
deleri geçilir bir hale koymak için 

saatlerce uğraşmak mecburiyetin

BalıT-.pa.zarı mı, Vcnedik mit. 

Cenuptan ilerliycn asi kuvvetlerin 
Maclrldi zaptctmek üzere olduklarına 
dair haberlerde ısrar edilmektedir. 

cek yedi 11 ~ 
1 -- Be.şkalarmı eııtl~ 

muvaffakiyetin gclebilete .. 

de kalmışlnrdır. 
Bundan başka Y emiı de büyük 

bir felaket gc!(İrmİ§tİr. İçerisi mal 
dolu birçok depolar 11u içinde kal
mıştır. 

Düşen yıldırımlar 

D Jr .. kü fırtına yüzünden şehre 
50 kadar yıldırım düşmüş, bunlar 
da feci neticeler vermiştir. 

Kağıthanenin Ali bey köyünde 
düşen bir yıldırım iki lri§iyi öldür. 
mü~, üç kişiyi ağırca yaralamıştır. 

Bundan başka diğer bir yıldırım 
Ayazağa çiftliğine düşmüı ve ora
da işçi Necatiye isabet ederek ken

disini ağır surette yaralamıştır. 
Dljer bUyUk hasarlar 

Fırtınanın yaptığı küçük büyük 
hasarlara sayılamayacak kadar 
çoktur. 

Büyük hasarlara gelince Zincirli 
kuyudaki tuğla ocalklarmdan biri 
çökntüş ve Durınuı admda bir işçi 
enkaz altşnda kalarak ağır surette 
yaralanmıştır. 

Beyoğlu büyük garajın önünde
ki caddenin bir kısmı da çökmü~ 
ve bir hususi otomobil bu çukura 
düıerek kalmıthr. 

Şehre düşen yıldırımlardan biri 
de Ortaköyde bir eşeğe isabet et
miş ve zavallı hayvanı anide öldiir 
müştür. Üsküdarda oturan Fatma 

Bundan başka şehrin birçok yer. 
lerinde duvarlar ve bir iki ev de 

çökmüşse de nüfusça bir zayi.at ol
mamııtrr. 

Bugllnkil yağmurlar 
iatanbul bu sabah da dünkü müthiş 

fımnanm 'küçük bir e~'fııi yaşallr. Sa1Jalı 
saat 9,30 da şiddetli gök gürlemeleri ve 
şimşeklerle başlayan gayet hızlr bir yağ· 
mur on dakika sonra doluya çevirmiş 

beş on dakika sonra caddeler gene bir 
dere halini alıruştrr. 

Sular gene dün olduğu gibi Aksaray, 
Kadırga, Kumkapr, Yemiş, Mahmutpa
şa, Kasımpaşa, Beşikta§ gibi semtleri 
kaplamış ve buralarını yarı deniz haline 
getirmiştir. Her taraftan su ile dolan 
depoları, mağazaları boşaltmak için itfa• 
iyeden yardım istenmiştir. 

Bu arada Mahmutpaşadan dere gibi 
akan sular Kürkçü handa Gabriyel oğlu 
lastik şerit fabrikasını tamamile bas
mıştır. Burada suyun irtifaı bir buçuk 
metreye kadar yükselmiştir. Bütün ma· 
kineler, masalar su altında kalmış, ka'" 
ğrtlar ıslanmış ve yırtılmış kütüphane, 
yazı masası gibi şeyler su üstünde yüz"' 
meğe başlamıştır· 

Fakat fabrika bütün afata karşı sigor 
ta edilmiş olduğundan bu yüzden fab
rika sahibi ziyan etmiyecektir. 

Hanclnkilerin söylediklerine bakL 
lrrsa hanı suların b1smasmm yegane 
sebebı kanalizasyondur. Eskiden han. 
dnn çıkan kanalizasyon geniş ve iyi 
iken §imdiki odabaşı ancak bir soba 
borusu kalınlığında bir kanalizasyon 
yaptmnıştır. Bu da kafi gelmediğin. 

adında bir kadın da köprü üstünde --------------
gök gürlemelerinden korkarak ba. 
yılmıştır. 

Yine fırtına yüzünden Ankaraya 
gidecek olan yolcu tayyaresi de ha. 

reket edememiş, Ankaradan gelen 
tayyar ise müşkülatla Y eşilköye 
inmiştir. 

Diğer h;ısarlar 

Cibnlide bulunan Ereğli motö
rünün direğine bir yıldırım isabet 
ctmi~ ve direği parçalamıştır. 

Eminönünde ve Beşiktaşta iki 
clckrik direğine yıldırım isabet et
miş, teJJeri koparmıştır. 

Çarşambada bir ağaca yıldırım 
isabet etmiı, ağacı devirmiştir. 

Fatihte bir tramvaya yıldırım 
isabet etmi kabloları yakmıt ve 
tramvayı ati) brralonıştır. 

Aman kocam 
boğu uyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bu sırada kocasının halini gören ka· 

nsı da penceren bağırmağa başlamış. 

ve oradan geçmekte olan Hristo adında 
bir balıkçıya : 

- Kocamı kurtar! diye seslenmiştir. 
Fakat balıkçı: 

- Benim işim gücüm var. Ekmek 
paramı çıkaracağım diyerek aldırma· 
mıştır· 

Neden sonra feryatlara polisler yetiş· 
miş ve adamı sudan çıkarmışlardır. Fa· 
kat bütün çalışmalara rağmen adam kur 
tutamamış ve fazla su yuttuğundan do· 
layı ölmüştür. 

Polis bu v:ıka etrafında da tahkikat 
yapmaktadır. 

den f'Ik sık buralarını su basmakta... 
dır • . 

Bundan ba§ka Mahmutpaşadaki 
bir çc.k ipekçi ve kumaşçı dükanlarını 
da S'.l basmış ve dükkan sahipleri pa. 
zar olmasına rağmen, dükknlarınr aça. 
rak !çerilere dolan suyu boşnltmnğa 

~l m.ıı:tlardır. 

Gene yağmurlar yUZUnden sellerin 
getirdiği çamur ve toprak Dolınabahçc 
ile Fındıklı arasını kapladığından iki 
ile sa at müddetle tramvaylar ieleme. 
miııtlr. 

A'r..ay vapurları yağmurda munta. 
zaman işlemiştir. Diln yağmurlar ls
tanbu~ ve Beyoğlu ciheı.inde bugun. 
künden daha çok yağmıgkcn bugün 
Kadıköyünde dünkünden çok yağını~. 
tır. 

Zarar pek çoktur. Fakat bilhassa 
eğl~nce yerleri sahi9leri bu sene malı. 
volmı.§ vaziyetcdirlcr. 

İtfaiyenin su baskınları yüztinden 
imdat için çnğırıldığı yerln Kumkapı, 
Kadırga, M.ahmutpa.~, Kasımpaşa, 
bayram meydanı, Beşiktaş Çelebl so.. 
kaktır. 

Bahkpaza.rında yiiz paraya sırtta 
adam ta§ınmıştır. 

Bir habere göre, astler Mardidden 
30 kilometre uzaktadırlar. Yalnız San 
Sebnstiyen §ehrindrki son cereyan e
den muharebelerde ölenlerin sayısı 
300 U bulmuştur. 

Hilkftmet binlere~ kadınlan silah 
altna çnğırmıe bulur.uyor. Halk bir. 
liği tc511,.;1J;f,..,rlon ,..,Jıırı hn 1 • .,,.ı, .. ıA_ -~· 

keri üniforma giymislerdir, 
fsranya hükumeti, Fransadan silah 

ve c-ıphane istemiştir. Bunu temin için 
Parise mühim miktarda altın gitmiş 
tir. 

Fnstnn !spanyayn, hUkfil'.Jlctln elin. 
de bı.Junan şehirleri bomhardıman et. 
mek iizcre gelen bir tayyare, Madricl 
hükfı.metine teslim olmuştur. 

MUlanakız haberler 

n:ck hatadır. ).f; 
2 - Değiştirilem;~~el<U· 

teltilemiyecck §ey!Pr ıçııı 
çekmek hatadır. ıııO 

3 - Kendinizin baŞafS.1' 
bir işe imkansızdır aenıe 
.... -· "'\.a. ........ '!~ ı.ı.Cil..u.yj.., dl ) .. 

4 - Başkalarını Keil b~ J 
gibi yaııattntığa ve onlsı'~t"# 
dırn-ağa teşebbüs cdlP tıf 
1 actıı. p :.ı~ 

:-; - Fikri inki§af ettl~ ıd'r 
ren güzel edebiyat okuıııı 
'na. dmek hataôır. ııde' 

6 - Para biriktirrrıel< ıı t 
la sarılmak, yahud btııı 

' 

ihmal etmek hatadır. c:sflı~ 
Sosyalistlerin idaresinde bulunan bfl• .16)1-

7 - Mühim işI.•rln u. ,., 
Fransız radyosu ile nazilerin elinde bu· için ufak tefek tcfcrrill'·ı.v A 
lunan Berlin radyosu, İspanya ihtilali· ~ıı· 
nin akibeti hakkında mütenakız haber- mcmek hatadır. e" 
ler vermektedir. Herkesi kÖr ·r 

Paris 26 (Radyo ile) - İspanyadaki ili f" Ş e f"I I ,~~ 
isyan hareketi hakkında gelen haberle- bir t " 

Meksikada kürük. i ı.•P ' re göre hükumet kuvvetleri asileri bi" 3' 
1
, ... 

rer birer mağlGbiyete uğratmal:tadır. dır ki buranın a.halı• 
1 ~ Berlin 26 (Radyo ile) - ispanyada· er. · JBJI' p 

ki isyan hareketi gittikçe hilkumet aley- Tiltepek §ehri sal1~1 S""~; 

K Ur na Z b I• r hine inkişaf etmektedir. Birçok yerlerde w b' er dır• ~v 
mı§ ugursuz ır Y "t.r) 

asiler hUkQmet kuvvetlerini mağlOp et· kes ya kör olarak d~~o··r 0111~ .b< 

h 1rs1 Z mişlerdir. Madrit düşmek üzeredir. ~ ııv. 
Barse!onu bombardıman doğduktan az sonra ıııt tl 

(Baş tarafı 1 indde) edecek mlyd.? Birçok bilginler bıJ~,rıl'~ 
dinin evine saat 23 de meçhul bir Londra 26 (Radyo ile) - Röyter a- anlamak için uzun ı; ııt" 
§ahıs gelmiş ve fırın tezgahtarları. jansmm bildirdiğine göre Akdenizdeki kikler yaptıkları hal e 

"ki . • ikinci İngiliz filotillası kumandanı Max olamamı9.lardır· 
1 
.. ..t.1 

nın kendisini istedı erını söyle. 3" .. rı· 
Nortor Barselona bombardıman etmek yerliler ise kör 0}~~ıtl' J'ır 

mi§tir. istiyen İtalyan kruvazörünün bu hare· .,.cı 
11 Bunun üzerine Abdi giyinerek ketine ın!ni olmuştur. hep "La Verıuenza,ı eJ<l' ,.1 

1 . b' h '"sterlfl "-" evden çıkmış ve fırının yolunu tut- Roma 26 (Radyo ile) İkinci İngiliz erı ır ne a_tı go a~' r 
mutşur. Fakat biraz sonra aynı filotillbı kumandanı Maz Nortor tara• Ço{lu gıttj cD ~ 
meçhul adam tekrar eve gelmiş ve fmden, Barselonu bombardıman edecek Riviycra plajıarııııll ırırJ ~!f 
evdekilere: iken bu hareketinin önüne geCiilince İtal deniz kostümlerinde?, !ı J>'~ 

- F ırmda tezgahtarlarla bir ih. yan kruvazörü kumandanı bu mesele diyoruz. Oranın gut rJı1' ' tı''r 
tiliif çıkmıf. Bay Abdi evdeki pa. hakkında Röyter ajansı muhabirine ver· daha ga)Tet etseler ağ~diti il~~ 

diği beyanatta: tefek üst başların ,,c i!İılef tf 
ralarını istiyor demiştir. - Ben limana girerken alelusul şeh- da kurtulacaklar .. Inf Jti".;'<e>'° 

Hiçbir §eyden şüphelenmiyen ev ri topla selamlayacaktım. Fakat tehir is tümler için "gUncşı bO et-·•' ô' 
dekiler de derhal Abd inin evde bu. yandan dolayı heyecan içinde olduğun· kı§ır, fakat bize gf'lı11 
lunan 60 lirasını bu mçhul adama dan top seslerinin bir aksülamel yapma· 
vermişlerdir. - ,dan çekinen İngiliz kumandanı bana -------~ 

Abdi fırına gidince tezgahtarla. ,,· .• rr~rasimdcn vazgeçmemi bildirdi. Bü 

rın hiçbir şeyden haberleri olmadı. tiln mesele bundan ibarettir. 
24 harp tayyaresi 

ğını görmüş. Şüphelenerek eve Roma, 26 (Radyo ile) __ tspanya. 
dönmüş ve ancak o zaman meçhul dakl isyan hareketini idare eden Ge . 

adamın kendisine oynadığı oyunu =====:=============== 
anlayarak karakola baş vıırmuıtur. 

Polis şimdi bu kırk yaşında ka. 
dar uzun boylu, beyaz keten ayak-

kabıh, kır saçlı ve çekik çeneli 

kurnaz hırsızı her tarafta ıiddetle 
aramaktadrr. 



2~ ,. .. ~ 
ırı~ 1 .: l "l ' " 

Bi~ fişek, koca oır 
tayyareyi mahvediyor 
p 
Jtı~lerı )'azılıyor : f tarzda tahakkuk ettirilmiştir, Telsiz 

'"-· •ı..ıtcrc F d'l b. 
"'111 bir ha • ransa ve Sovyet Rusya telgraf mevceleriylc kontrol e ı en ır 

~· ~ Bilalı~nın sırlarını paylaş· takım ta~yareler bilhassa bu ~ş i~in kar~
Gı: llııııatını. Yl: hır silah ki artık hava da mevzılere sokulmuş yem tufeklenn 
. · l-'ran 1tnkansız bir hale sokmakta- üstünden uçurulmuştur. 
~ :nın millileştirilen silah fab- İlerlemekle olan t1yyareler teker te. 
"11 ıııeı,,_ litUn h 1 · · ~ ""<I~ arp tayyare crını ker yere düşmüşlerdir. 

llılu Çaiz tcchiz etmek için geceli giln· Tüfeğin makanizması "Krank şaf-
ltti Ge~l:;tadır. tik,. merkezindedir. Ve bir pusluk in· 
b, ~t buhın ta Yeni tUfeğin dentmc.. filakh mermilertatmaktadır. Endaht 

~Yorıar ~~:§ olan mutahassıslarııı mesafesi makineli tüfeğin sahasından 
tıı b lllııtni h çok daha büyüktür. Yeni silah, dekika
dtıt, uy~ ilı · arptenberi yapılmış olan da 800 mermi endaht etmektedir. Şe
ı.:.. llu .1~taın tecrübelerinde bulun· 
~~ ~c it ah hava harplerinde bir in· birlerin müdafaası için yerde de mevzie 
'Ud ilde sokulabilmektedir. 

rttı.. getirmekte ve hücum 
..,11 alt·· Al '(~, Ust etmektedir Fıansız askeri Makamları man-

~ -·" •iıa. . .., ı ~t~flhltıı h İngılterede tasarlanmq ya da dahil olduğu halde hiç bir mem e 
~ ttij • ıtıuvaffakıyetle Fransad~ kette böyle bir silah bulunmadığını ve 
'tapıı tılıtıiştir. yeni ihtiram hava hUcumlarında büyük 

an te .. . . 
~ crube gayet ameli bir bir inkilap yapacağını söylemektedırler. 

endi cerıaze Bu kadını 
-'ıı duasında kıskanç bir 

.L at bUIU080 hadın! zevce mi 
~·~erik 
L~)~tinde ~~ın c~nu bi Karolina vi- ı Ö 1 d Ü r d Ü ? 
"((fl 'il k ıbertt hol ,ehrinde bir 
~ · endia· · · llırıde bu 1 ıçın yapılan cenaze - ----
ÖL lunınuttur 

led 'l1lek .. 
eıı Ilı duıere bulunduğunu his. 

''1.ıJ> a alll Butler Funderleruk 
l l· olduğu k'l' . J · ıttbe . ı ısenın papası . 

~ ilterı '~·Çağırtarak henüz hayat 
"ııtaı,·ı ınleyip vicdan rahatına 

"ıa 1 bıea· · · I Ilı:. diııt l . 1 ıçın,, ö ülere mah 
""flit, Yıni Yapmasını rica et 

~-"' tı.. ~~~ ric~!ı kab~l ctmeklt 
~ tel llır gonnemış hemen la 
"' l- en dua .. . 1 • . · ~d '\'e ayın erı yapmış. 
~ı. . ı11 da "R h 
~;..; u unun ebedi isti· 
~: .. : ~d ~ ..... ı-.. ı, ... ~·-" ı.. •• ..ı ••. -.... ~-.. - ............... 
~t. ıgı Yatağından dinle. 

~~l 
\ tıe d • . .,. . 'i . eraınız; madam hala 
~lt tlır v 

~=acağı sanılmak I .,,__....,_·~-
~ rnıııırurırıtıHıırııttııııı~ınHıııu111111"ıııı 

b 'b ~~te~~ gazetesinde 
"ı,11 len Fausta 

A udrcy l ' allcttP 

Şikago<lmı ya:::ılıyor: 

'"~ hırı 10 kuruş 
-.~iı.~ bbt il n de c 11 l I en- tara Lcbop olmaktachr. Kızın Cl'Scdi 
~f(~ aşı t hafif ipe;kten bir iç <;ama§lırilc bulun. 

" --~lt 8 mış 1 r • muştu. Ele geçen muhtıra defterinde 

Şıkago otellerinden birinde km ı;un 

la öldürülmil§ bulunan sarışın güzel 
Audr~y Vallettenin tahk'kati hey,•can-

tl~ b kütUpbane- ise hayret uyandıran yazılar okun.. 
' ~elJrit mesl. maktndır. Polis hafiyeleri bu gtizel 
\.. '8 kızın, kıskanç bir zevce tarafından öl. 

rııı,qUHIUllllllUırıumflllllllıanıı--. dürUlmüş olduğunu sanmaktadırlar. 

~ .. ~BER 
1~ 10"" • P o s T A s ı 
~ l'lb"ı ~~e: e:vı 

l'~1 °•t41 k Ankara Caddesi 
Qr~I lltıı 
'y f!ıores~" ı lıtanbul 214 
•a:~• 'ıaıe · lstanbuı HABER 

'e "e ~1'}eloronu UA72 
"'" • 2 • f\b .. 1 4370 

oONE ~ş":'----
:'"' 1 ARTLARI 
~ :.,:11~ ıca~'~•. E~ndı 
1 ,'wı,le ,3o 2700 Kr . 

"'•le •oo ·• '450 
ı:;0 " eoo •• 

300 .. 

G:ıyet zarif, siyıih maruken kaplı 
küçUcük muhtıra d~terinden şu yazı . 

tarı alıyoruz : 

- Ah şu Edi'y• bir unutabil.-ıem. 

Allah kahretsin. Onun evli olduğu 
düşür.cesinc bile dayanamıyorum. O 
nu o kadar seviyorum ki. 

"Bugün dışarısı çok berbat v~ ce. 
hennt..m gibi kokuyJr Atla bir gez~n . 

tl yaptım. MUdhiş bira içtim ve sar . 
hoş oldum. 

"Bugün de Lilıanla 'Jirllkte yarını 
fıçı bira yuvarladık. Y:ıt klUbc git. 
tik. Lilian kendini bilmiyecek kadar 
sarhoş oldu. Salona çır çıplak girdi. 
Erkeklerden birisi sululuk yapmağa 

kalkı§tı. Suratına rir yumruk a:Jket. 
tim. Benim de sol gözüm 'i~ti.,, 

En son yazı da şudur: 

"Bilmem neden sevinç ve neşe i<;in 
deyim. Hiç sebeps!z haykırmak, tür
kü söylemek istiyorum. Bunun sebebi 
galiba içkiden. Yaşasın sarhoşluk. 
İnsan hiç ayık gezmemeli!., • 

Polisler §imdi Madam Rut Freed 
adh l:.ir esmer güzt>li aramaktadır. o. 
tel müstahdemlerinin söylediğine ba.. 
kılırsa, Audrcyin ö1ümUnden evvel en 
son z.iyaretçisi bu kadmiı. Kızın oda. 
smda bir kaç dakika kaldıktan sonra 
bir otomobllle oteldı-n uzaklaşmıştır. 

Yazan: 

Niqazi Ahmet 

461 sene evvel bug ·· n 

Bir şeyden korkmayan Yeni
çeriler, yüzükoyun yattılar, 

bir adım ilerliyemediler 
Ağaç denizi diye adlandırılan Buğdan 
ormanları Mehmedin ileri atıhşından sonra 
kaynaştı ve her taraf kesik başlarla doldu 

Fatih, Kırımı ele geçirdikten 
sonra Macaristanı f ethelmeği dü
tiinüyordu. Bu arzusuna güzel bir 
vesile bulundu. Sünnet ettirerek 
gemilere bindirdiği bin beş yüz Ce. 
neviz asilzadesinden yüz ellisi İs· 
yan ederek Kiya limanına iltica et
tiler. Mülteciler Buğdan da çok 
iyi kartılandılar. Gösterdikleri ce
saret takdir edildi. Sünnetli Cene· 
viz asilzadeleri günün kahramanı 
oldular. 

Sultan Mehmet, kendi emri al· 
tından kaçanlara gösterilen bu ko
laylıkları duyunca intikam almağa 
karar verdi. Yola çıkan ordu, ilk 
önce Basarabyayı aldı. Akgerman 
zabtedildi. 

Muvaffakiyetle ilerliyen ordu. 
Buğdan beyi Etiyen ile Lehistan 
kralı Kazimir'i fena halde korkut-

1 tu. Büyük bir fırtınanın kopmak 
üzere olduğu görünüyordu. muhak 
kak surette bunun önüne geçmek 
lazımdı. Buğdan beyi bazı Türkle. 

•ri de öldürtmüıtü. Her ikisi birer 
care buldular. EtiYen. eıkiyaların 
kendi arazisinde yaptıkları yolsuz. 
luklardan dolayı, onları cezalan. 
dırmak için silah kullanmak mec· 
buriyetinde kaldığım bildirdi. Ka

rintili çıkıntılı yollar, hücum fırsa. 
tını daima öldürüyor, müdafaa 
edenlere büyük kolaylıklar veriyor 
du. Buraya gelen Türk askerleri: 

- Bu bir ağaç denizidir. Kadır
ga yüzemez, at ilerliyemez .. Ne kı
lıç, ne kalkan kullanabiliriz .. diyor 
!ardı. · 

1475 yılı 26 temmuz günü .• 461 
sene evvel bugün.. l§te bu ağaç 
denizinde iki ordu kartı karşıya 
geldi. Müsavi bir şiddet ve cesa· 
retle yapılan çarpışma, daima Buğ. 
danlıların lehinde inkİ§af ediyor· 
du. Ağaç arkasında siper almış 

olan dü§man durmadan ate§ edi
yordu. Cehennem gibi yanan ha· 
taryalara bile kılıç ellerinde hü
cum etmekten çekiruniyen ve çok 
defa böyle vaziyetlerde muvaffa. 
kiyetle galibiyet kazanan yeniçe
riler hiçbir şey yapamıyor, üstüne 
!&Jırıyorlardı. Bunun içindir ki bü. 
tün yeniçeriler yüz üstü yatarak 
verilen kumandalara aldırmadılar. 
Trabzonlu sekban başı Mehmet 
ağa: ____ _ 

- Haydi .. ileri .. Bir adrm daha 
atarsak düşman mahvolacak .. 

Diye gırtlağını çatlattığı halde 
bir tesiri görülmedi. Yüzü koyun 

yere yatan yeniçeriler: 
- Bile bile canımızı veremeyiz •• 

Bir adım atmak ancak biran önce 
can vermektir .. diye kartrlık verdi
ler. 

Bu gerilemeyi gören padipli, 
yeniçeri ağasına döndü: 

- Bak dedi adamlarına .• Ne ko
lay mağlup oluyorlar. Ben onlar
dan daha ziyade cesaret beklerim. 

Mehmet, sözlerini bitirdikten 
sonra eline aldığı kalkanı bat ucu. 
na kaldrrdı. Atını iki taraftan mali 
muzlayarakdü§manın üzerine atıl
dı. 

Bu, askerin ok gibi yerinden fır
lamasına kafi geldi. Boğaz boğaza 
gelen iki kuvvet güneıin doğma 

zamanından öğlene kadar biran 
dinmeden çarpıştılar: 

Etiyen yaralanarak atından düt· 
tü ve güçbela canını kurtardı. Mağ 
lup kuvvetlerden kendilerini kur
taranlar çekildikleri vakit, ortada 
ehramlar yapılacak kadar kesik 
baş duruyordu. 

Düzeltme: 24 temmuz günü çı
kan yazının ba§ tarafındaki •alır
lar yazıya girecek grup lotoğralı
nın resim altları idi. Y anlı§lığı dü
zeltir. Ôzür dileriz. 

zimir, kendisinden istenen tarziye. ----------------------- ------- 
yi vermeğe razı olduğunu bildire- ~ 
rek hu meseleyi konutmak üzere 
bir komisyon gönderdi. Kazimir, 
ayrıca Lehistan tabiyetinde bulu
nan bir beye karşı harp edilmeme. 
sini tavsiye ediyordu. 

Mehmet, Etiyenin sefirlerini at. 
farından indirdikten sonra: 

- Söyleyin onlara geldikleri gi. 
bi yerlerine dönsünler .. 

Dedi. ) 
Buğdanlılar, bu sözü duyunca, 

kendilerine ehemmiyet verilme
~ 

diğini anladılar ve hatlarına bir § 
tey gelmeden gitmelerine müsaade 1 
edildiği için sevindiler. ! 

Birbirlerinin yüzlerine bakarak 
atlanna yaklaştılar. Padişah tek. -
rar emretti: 

-Atlar zabtedilmiıtir. Yaya gi. 
decekler .• 

Leh elçilerine gelince, onlar ya. 
ya olarak dön'dürülmediler. Yalnız 
sefere baılanıncaya kadar, yani 
bir sene alıkondular. 

Bahar başlangıcında ordu Edir. 
ne yakınlarında idi. Lehistan yeni 
bir heyet ıönderdi. V arna civarın. 
da orduya gelen bu heyete padişah 
fU oltimatomu verdi: 

- Vergiler derhal verilecek, 
esirler ihraç edilecek, KiJya iade ı1 edilecek, sulhu ancak bu §artlarla 
yapabilirim. 

Etiyen, bu teklifleri mütemadi
yen reddediyor ve işi uzatıyordu. 
En nihayet Mehmet ordusu ilerledi 
ve Tuna üzerine beı köprü kurdu. 
rarak ordusunu sevke batladı. 1 

Buğdan, ancak yerlilerin kolay 1 
harp yapabilmlerine mfümit bir ' 
harp sahası idi. Sık ormanlar. ki-1 
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ııanıa alakadar Bankalar, mues
sesat, şirketler ve tüccar anın 

Nazan Dikkatine: 

KURUN ve HABER gazetelerinde neıredilecek illinlara ait 
tarile aşağıda gösterilmi§tir: 

Birinci sayıf ada batlık 
Birinci aayıfada santimi 
ikinci sayıfada santimi 

Kuruı: 

Üçüncü ve dördündi sayıfadc santir.ıi 
llan sayıfalarında santimi 
Resmi ilanların santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesseseleri ilanah santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçük 
ilanlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilanların beş defası 
Muhtaç sanatkarlar ve i§ r..rıyanların 
ilanah 10 kelimeye kft.far ;meccanen 
Devamlı yapılacak ilannt içın tenzilat 
yapılır. 

Uanlar için yanlız Ankara <'nddesinde 
VAKiT Yurdunda 

,, 

,, 
,, 

" 
., 
., 

500 
300 
100 
50 · 35 
30 
20 

20 

30 
100 

00 

PROPAGANDA 
servisine müracaat: edilmeliciir. Telefon: 24370 
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~1--~~~~-~r~~~u~ .. s~a~b~a~k~a~m-~ı~z~d~u.~.n~b~~b 
NllOY O 
---"~-

1 S TAN BUL: 
)8: 'l~,)ebaşı bahçesinden nakıı, Sigan 

orkestraları, Ye karışık program, 20: Halk 
1 

muwi.<i.ıl (pı!kJ, 20,3U :::itUdyo orkestraları, 1 
21,30 son haberler, 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansuıın gaze 
telcre mahsus havadia servisi verilecektir. 
l' R A G: 

20,05: Dana musikisi, ha.fit parçalar, 20,50 
Sözler, 21,05 Franz SUpenln "Bokaçlyo .. op<.• 
ra81, 22,05 MWıh, 22,20 Hafit orkestra, 23: 
Konuşmalar, 23,85 plAk, 24: Konser nakli. 
BUDAPEŞTE: 

19,SO: Orkestra, 20,40: Konu§malar, 21,35 
Kemal muslklııi, 22: Haberler, 22,30 Cazband 
23,30 Askeri bando. 
BÜK BEŞ: 

16: Orkestra, 16,45 Konuşmalar, 19,15: 
Dans musikisi, 20: Konl, 20,20 Konserin de

vamı, 21,05 piyes, 22,30 Haberler, 22,55: Sa
lon orkestrası, 
M O S KOVA: 

18,30: DlnleylcUerin arzu ettiği parçalar, 
20: pla.k, 22: yabancı dlllerle neşriyat. 
\'A RŞOVA: I 

19,35: Bllytlk popurl (Viyana muslklat) ı 
21,20: Konuşmalar, 22,30 kUçU.k radyo Ol" 

kestralan, 23,20: Dana muaikul, 24: Dans 
1 

plAkları. 

V t YANA: 
20: Haberler, 20,ltı: Eğlenceli neşriyat, 

20,30 Pla.k. 21,05 Edebiyat, 21,35 Salzburı:;• 

dan nakil: Klllse orkestrası ve koro, 22,45: 
p!Ak, 23: Haberler, 23,20 piyano ı:ıarkt, 24,10 
cazband, 

.......... ~!1!11!~------· DOKTOR 

Kemal Özsan 
Uroloo - Operatör 

Bevliye " Mütehassısı 
f<raköy - Eksclsiyor mağazası 

yanında. ller flÜn öğleden ıonra 

2 • den 8 · ~ kadar. Tel: '1235 

ii . Diş hekimi :: 1 
:: Ratip Türkoğlu ı 

ii PARK n :: :: 
~ ~ 

. :: OTELDE :: SINEMAlAH 

TURK 
MEl,Ef' 

iPE& 
MAKAT 

SIJM• ~ 

VO..DIZ 
TAN 

ŞIR 

Al.KAZAR 
ŞARK 

ASTORTA 

<JmtURfVJ:'l 

.. .. 
ii SiNEMA YILOIZI ii 

ı Programını bildirmemi§tlr ~; L •. L •ı A N E i~ 
Çılgın hayat ve Davlt :. :: 

1 :: :: 

BEYOCLU 

.<operfild :: •: 
; Programını blldlrmemiıttr H D İ E T Z fi 

Ağzından d!gil ve t11~an h fi 
kaçakçıları si Tedan sanda :i 
o\'k Uğrunda :: :: 

ı t>rograrnmı blldtrmemlşUr U ŞzrJular ı:öy ly CEktlr g 
ı Bir gecenin akand- 1 • ve ··====:::=:::::---::::::::::: :::::::::··············· 1; 

a.u ••••••••••••••• •: Dert.iz arkadaşlar 
ı Programını bildtrmemı1ur ~ Kimyatger 
:::~~:~a::~:~:;~:~ Hüsameddin 1 
Vahıı orman esran 24 

BUyUk tehirler uyurken umum tahlilat. Eminönlj Emlak ve 
kısım birden 1 fam ıdrar tahlih 100 kuruştur. Bıl · ı 

ve Demlr kapı Eytam Banka~ı karşısında Tzzet 
l S T A N B U L Bey Hanı. 

Programmı blldirmemlştlr ~~~~~~~~ıı:aıı-. .. ıınıı11:::mC9~ 
Dokunma " I kalbime ve Beyoğlu 4 iincii Sulh Hukuk Mah- 1 
:<a.nun kuvveti k 
Roberta ve Radyo emesin<len: 1 

ıtoııaıerı Terekesine mahkemece elkonulan 
Hudut kahramanları ve ölü Süleyman Şevketin uhdesinde bu- t 

llıltLLI 

Al,EMDAR 

A7.AK 

Barka.rol lunan Beyoğlunda Kamer hatun ma-
1{11:"" '·REV ı Provammı blldlrmemı,ur hallesinin Daracık sokağında yeni 3 

K A D 1 K O Y sayılı evin tamamı açık artırma sure-' 
StlREYV A ı Programını bildlrmemlftlr tile 31/ 8/ 936 pazartesi günü saat 14 ! 
RALE ı Yataklı vagon kontrolörü de satılacaktır. Tamamının kıymeti 1 

O S K U D A R ' 1935 liradır. Tellaliye resmi ihale pu-

()ZEN 

ı Bağdat yolu 
BALAT 
ı Vah§t atlar kralı (tUrkçe) 

ve Zenciler kralı Bubul 
KARAGOMRUK 

lu müşterisine aittir. Tafsilat: Sokak 
kapısından taş merdivenle girilir, ze
min katı malta taşı döşeli altında bir 
sarnıç, bir taşlık, bir mutbak, bir ban
yo mahalli vardır. Ve mutbaktan bir 

1 Programmı blldtrmemiıur merdivenle bodruma inilir bodrumda 

TiYATROLAR 
odun ve kömilr koymağa yerler vardır. 
Asma kat: Taşlıktan bir merdivenle 
çıkılır, bir oda bir hela vardır. ı nci 

TAKSİM BAHÇESiNDE kat: Karşılıklı birer oda arka odanın I 
saat 21.•5 yanında bir mutbak ve sofada bir he-

q A L K o P ı: R E T t il vardır. 2 nci ve 3 ncU kat birinci 
Kelek ve Kuhlla 

S&bah&ddin iJUralı.ile 

AYŞE 

katın aynidir. Tavan arası katı bir o
da ve bir de tarasa vardır. 

Satış kıymetin yüzde 75 ini bulduBllytlk Operet 
Maaalar evvelden ayutıla• ğu takdirde en çok artırana ihale edi-

lecektir. İsteklilerin yukarda gösteri

. Ayrı ayrı 42 kısma bölünmüı büyük bir resmin 42 parçasını taınaıı:ıUe pı' 
ıkten sonra ayrıca soracağımız üç sualin sonuncusunu da dün dercetııı~ 
ile müsabakamızı tamamlamıı oluyoruz. · ,. 

Cevaplar bugünden itibaren gazetemize(müsabaka rümuzu ile göııd 
'i r. Mühleti ayrıca ilan edeceğiz. ı.t 

, !jlr 

Evvelce neşretmiş olduğumuz resimleri yapıştırmadan evvel a,ağıdakl ıJfP' 
atı okuyunuz. Diğer sualleri halliçin resimlere dikkatle bakarak izahatı ok~· 

' Ar·a· A ·yeli :a 1 ır. ranılan mü::rimler resimlerde görülenlerden biridir, ismi geçıııı 
·eler değildir. 

Parçaları nasıl 
sıraya 

koyacaksınız ı 
Elinize eni 38, boyu 49 santim o· 

lan beyaz bir mukavva alınız. Uzeri
ne kurşun kalemle eni otuz altı boyu 
42 santim olan bir müstatil çizdikten 
ııonra bu müstatilin eniyle boyunu 
altışar santim aralıklarla işaretleyi· 
niz. Ayırdığınız noktalardan düz çiz 
giler çiziniz. Ortaya müstatil içinde 
42 murabba vücuda gelecektir. Mu· 
rabbaları soldan itibaren sıra ile sO" 
nuna kadar numaralaymız.Şimdi eli" 

nizde toplanmıı olan resim parçaları 
nı mukavva üstünde ve çizdiğiniz mu 
rabbalar içinde sıraya koymaya çalı• 
şabilirsiniz. Parçaların yerlerini ta· 
yin ettikçe de içinde bulunduğu mu· 
rabbanın numarasını parçanın arka" 
sına kurşun kalemle işaret ederseniz 
yerini her zaman için tayin etmit 
bulunursunuz. 

Nası ıf 
yapıştıracal<•1~ 

Resimleri kırk iki parç&Y1 
ladıktan ve son bir defa dah• 
ettikten sonra yapııtırrnaıuıt 
tavsiye ederiz. Parçaları ınuk' ır' 
yapıştıracağınız zamk gaıett ,. 
na sürU!düğü zaman arkasınd• 
rı bir leke bırakan cinsten olao' ,,JI 
dır. Bunun için satın ataeatıfll'_. 
bir tüp kola işinizi kolaytık1~ 
m}z bir şeiklde görmeye Y' ~ 
tır. Yalnız uçlanndan yapıttı ~ 
da kafidir. Yapıştıracağını• ':, 
rın aralannda mesafe katın• ,.,,,,, 
ki, asıl resim tamamile ort•Y' ç -ot/ 
Mukavva üzerine çizdiğini• ıııuf11 ~ 
\ara sadık kalmaya ihtiyacıt"' k•~ 
tur. Hattı yapııtıracağınrz. ~u .Siritl 
başka bir mukavva da olabılır. ,., 
• ~.~·· i' cı mukavva size yapııtırac•... eıJI 

çaların yerlerini tayin edebılrO 
çin rehberlik vazifesini göriif· 

Hediyelerimiz arasında 
şunlar vardır ! 

lf. Buz dolabı )f. Eektrik ıüpürıes! 
}f. Fotoğraf makineleri Jıl.. Zenit saatleri 
1f. Kıymetli avizeler * Kadın kumaılan 
... . 100 e yakın kıymetli konıol aaaıJeri iC Kadın ıapka taılak!arı 
Jıl.. Musiki Aletleri Jıl.. Gramofon . ııil" 
... Kıymetli yastıklar lf. Kıymetli battaniye ve h•" 
... Kadın ve erkek ayakkaoian · Jıl.. Lükı tite kolonyalar 
... Nauman dikit makinesi Jıl.. Kadın 4apkal:ın ve bereler ttrl 

Ve daha kıymeti 500 kurutla 50 kurut ara11nda 1500 den fazla t11" :: Ankara caddesl Mel!arret a 
iİ oteli Karşısı numrara (88) Ü 

blllr. Telefonı CS'70S 
Yakında: B A B A L 1 K 

Pazartesi Kadıköy Süreyya ılnemumda Tel-
11 Turna 

len giln ve saatte Beyoğlu 4 neti Sulh 
H~~m~~m~Mmfu~~~~~----------------------~----= _: 
illn olunur. ~~4 

hediveler. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Kültür Bakanlığı yayınlarının genel satıcılığını üç yıl süre ile ÜS· 

l"!ne almış bulunan "Vakit,, idareaile yapılmıı olan mukavelename· 
nin hükmü 25 temmuz 936 günü sona ermektedir. 

Bundan sonra Kültür Bakanlığı yayınlarının aatııı yalnız kitap· 
çıhır elile yapılacaktır. 

Bu yayınların satı§ını üstüne almak istiyen kitapçıların ya bulun 
dukları yerin Kültür Direktörlüğüne veya Devlet Buımevi Direktör
lüğüne hat vurarak satıı ıartlarını öğrenmeleri ilin olunur. (41) 

~ R;s~t il~~ai;ı~rim~ü;';;~ 1 
Ü Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci kattaki İl n dairede 20 Temmuz 936 tarihinden itibaren ite haılamııtır. Ala· if 
~ kadarların Resmi ilanları bu adrt"le göndermeleri. Tel 21101 !f 
~= (Resmi ilanlar Türk Limitet tirketile alakası yoktur.) ij 
, ::::::=:::ıt •ttı:::ı:n:::::::m::::::::::::ı:n::::::::::::n::m:r::::::::::n::a:::::::m:aııwıııı.n 

'.'..Devlet Demiryolları ~it Limanları • • • • 
· ışıetme · Umum idaresi Ilanları . . 

Y olcularm, F evzipafa - Eliziz - Diyarbekir kısmında kate· 
decckleri mesafelere ait ücretlerden 1 ağustos 1936 tarihinden iti· 
haren umumi tarife üzerinden 7o 50 tenzilat yapılacaktır. 

~ 
H •' 
1 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi (10) 

?~----- Dün ve Ya1'ın neşriqatı 

Hi pnotizrna 
~imdiye kadar bizde ilmi mahiyet.oe mübtlea edilmemıt 

çok ı:r.naklı bir bahistir. Hele ruhi mese:elerdeki derin ihtiıaa ı 
dünyaca tananmıı o!an büyük profesör Dr. P. Jane'nin me,hur 
·:.~ri :nuhterem Cemil Sena taraf nıdan um bir itina ile tercümr 
\' :? ne~rolunmuıtur. Bu memleket hesabına büyiik ı.,,T kazanç 
olup üstadı hu tercümesinden dolayı b1Usatan teb,.iJ.. eJ•.riz 

Fiyat; 100 kuruı. 

V AKIT kütüohanea; - fıtanbul - Ankara caddf'ıi 

, 

~'-----------------------------------

Eski kitap alınır 
Eski ve yeni harflerle tUrkçe ve 

başka lisanlarla yazılmış her tUrlil ki· 
tap alırız. Bir kartla adresi bildirmek 
kMidir. 

Adres : İstanbul Ankara caddesi 155 
numara İnkılA.p kitaphanesL 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
Fatihte Kıztaşı'lda Sofular cadde 

sinde Uç tarafı muntazam cadde, deni 
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya 
kın, r.ivarı kamilen mamur, 702 met. 

re murabbaı, kısmı izamı mülk mUs. 
tatilüşşekil ve altı parçaya mufrez arsa 
acele satılıktır. Taliblednin saat on. 
dan bire kadar HABER gazetesinde 
Bay Fethiye müracaatları. 

GUztepede 

Acele satllık 
arsa 

Göztepede Rıd vanpaşa cadcsmde 
Erenlıöy kız lisesıne pek yakın bir 
sem:.te bir dönüm ikı evlek 74 zira 
ars.ı acele satılıktı". Talip olanların 1 
HABER gaz~l,,!!'inde Ray Ft'thiye mü 
raca:ıtları. 

Kalamışta 
köşk almak 
istiyenlere 

Kalamış caddesinde 7 numaralı köşk 

satılıktır. Uç dönümden fazla bahçesi, 
iki caddeye kapısı olan dışı yağlrboya, 

içi sanatkarane nakışlarla süslü bulu· 
nan bu köşkün on odası iki salonu, ha• 
mamı, taılığı çamaşırlığı kileri iç ve dı
şı ve mutfak uşak odası, hava gazi, elek 1 

trik ve kumpanya suyu tesisatı, kuyusu 
ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nak 
likat ve çarşıya yakmhğı olan bu köşk 
hakkmda fazla mallımat almak istiyen· 
lerin Hebr gazetesinde Vala Nureddi-
ne müracaatları. 

. . . 

............. ~----[lmm----------------------T ürk iye Ziraat Bankası · 
Müfettiş namzetliği ve·Şel 

namzetliği müsabaka 
imtihanı 

TOrklye Ziraat Bankasından : ~ 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösteril ,,1 

muvaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müf ettit n•"' 
ve tef namzedi alınacaktır. .,~jl 

2 - Bu müsabakaya ıirehilmek için Siyasal bilsiler f4t1 
kiye,, veya Yüksek Ticaret ve lktıaat okulasından veyab11.' .,,.,, 

kuk fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdek• 
zerlerinden diplomalı olmak gerektir. t,irl'ı 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ap.tosta Ankara ve lstanbUl .,er' 
bankalrında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paral•': ,,,, 
lerek Ankaraya getirilip ıözlü bir imtihana tabi tutulac-k .~ı'1·· 

4 - Müfettit namzetlerine "140,, ve tef namzetlerioe 
lira aylık verilir. .. ttitl~ 

Müfettit namzetleri iki senelik bir stajdan ıonra rnufe .,ul' 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla 111ilf~t~e ,~· 
geçirileceklerdir. Ankaradan Umum Müdürlük ser.viılerıl1 ,~~ 
lıştırılacak olan tef namzetleri ise bir senelik stajdan ıoo~• 
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerd•~.,'°"' 

5 - imtihan programile sair tartları gösteren rn•~ıebfii' 
Ankara, lstanhul ve lımir Ziraat bankalarından . elde ech 'J,11 

6 - latekliler, aranılan belgeleri bir a:ektupla en •011 
1 ııf 

936 pazartesi günü aktamına kadar "Ankara Ziraa~ ba~"·~ii'' 
tiş heyeti müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek sureule 
caat etmiş bulunmalıdırlar. (3967) 

~ 
. . ·"~~ 

Senelik muhammen kiraaı 72 lira olan Ü•küdar Se~ıı iJI t'~ 
hallesinin Karacaahmet sokağında 79/ 81 No. lı ahtaP dukl' 1''1. 
tarihinden itibaren 937 veya 938. 939 seneleri mayısı s~nuıı:.~ ~ 
kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuttur. Şartnamet• ıe.- ,,- ıl 
ciürlüğüncie görüiür. istekli olanlar 540 kunıtluk muvakk-~ -:.-~ 

· sı ,....-
mak huz veya mektubile be~aber 27 temmuz 936 paazrte 31). 
at 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) .<39 

. - __ ,.,. -
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uğursuzlukları 
Bir zamanlar Abdülhamidin de eline geçen meşhur 

Esrarlı elmasın 
''Hop Elmas,, şimdiye kadar 

bütün sahiplerine felaket 
getirmiştir 

f1 op ta.şmın 
bilyiikWğil 

ve ~mdiki 
montajı 

~ 4 

Arcı«am Kakımı meşhur ttı§ı bir yer. 
!ıılc%k halinde boynuna takm14tır. 

~-d, 
• ıctı ll'lethur elmularm 
· 'lop 1 

l;' et· e,:nası,, adı verilen 
.~ ıne a . 
~ l\td eçtıyse onun bqı-
~lt. tra.n taı kadar tanm-

~ bu"Ü-'-·· h'b" 1 • e 'IKU aa ı ı o an 
l!iı~~ :~.-....~MA"-Wi~~K)i~~.,,...~~~~.~~~ 

t. hini 300 aayfalıkçpk - Aç ıu kutuyu 'da ıi>relim: 
"it k' 

~'ftrt. ıtap halinde yazıp Kutu açılır açılmaz hayret ve 
- 1ı ~ hayranlıktan kan kocanın gözleri 
Da~~i: ~~anı Maklean Fran fal tatı kadar büyümüıtür. Elma· 
'fl'•irı~ do Vişisinde bir ku- sın neırettiği gölge ve renkli ı .. ık

' do en sonra Paristeki tarı dit ile tarif etmenin imkanı 
1 ~· "linc h .. ktu k J F ı I)~ 1( e nıet ur mucev· yo r. Bu ta•ın bir va it er ran-
'İ•l artiyenin ziyaretini sız tacmı süsliyen Brunsvik elması 

·ter h 
,. İle ' .. u adam madama old11ChJ,,•fa &iiphe yoktu. Madamın 

11lit.~'1ürlü ~ir kutu tak kitı..bından şu parçaları naklede. 
i\a .. ~· •-- h" l" !1' ,' • iV~ KUfu9't lC' ım: 

h.. l'\•k - .T' 

"C, 't... • l\_l"ıda huli.s~ ofa. 
.... ~, "' -
• !•:aruz tarihi ma~a. 

"P;ııriste fivat ;;7"'":11e ı"'Y'·~ama· 

r!-1- Mücev~ .. ra~~.ı P1yer K;.rti~·11 

B - ıonra 

/ji;;;~;l~kların Tarihi 
~:ur seyyah Jan Baptlst Taverniyer bu taşı 1642 de eline geçirdi. Taş 
~ ÇtJ. llrına eyaıetınde Slta ve Rama mabedindeki Rama adlı altın Budist heY" 

~ ~~.tııını!)tı. Seyyah Tavernier bir mUddet sonra köpekler tarafından parı:a 
'l!u 
~ ' ı.-~1 takını!) olan Madam dö Montespan Fransa kralı tara!ından terkedJldi 

.,rıı'itı, r~llaanın F.:ntendanı olan Nlkola. Fuke taşı bir merasim için ödünç alarak 
~ ''l'n. adamı kral idam ettirdi. 

il~ '"'JI la}{ t •lırcı11• ınını§ olan Fransa kraliçesi Mari Anluvanetın kellesini giyotin ma· 

...... 'l'll§ı 
~8 ......_ '1' la.kını§ olan güzel preruıe.s dö Lamball'I Fransız lhtll!\lclleri jarçaladılar , &§a 

t ııı' 'l''tı l!ahip 16 ıncı Lüi Glyotınıe idam olundu. 
a r~k be &atın alan Hop ailesinin Uk ferdi biricik oğlunun ölllmU de dahil olmak 

't ' ?t ltlara Uğradı. 
'" C\'l'o k Q lırı aı. r &arraflarmdan Simon Frankel 1901 tc3rlnlsanlslnde taşı 168.000 

...._ 'l'll§a ı:n13tı. lnaa etti. 
ıa &ahtp olanlardan Jak Kolot çıldırarak bir tımarhanede acı bir surette 

Q l(Olold 
lı tt. an sonra t&§ı satm alan prenses !van Kanltovıklyi Rus lhtilAlclleri 

ı. bu' ~lla I>r 
ı~ llı1ttın en:;ı, t.n§ı bir gece için Matmazel Lorens Ladu'ya ödünç vermişti. A-
~ ''1'~ ll?.eu la§ı çalmak için boğarak öldürdü. 
l~ ~11ltık Sultan Hamide satmı3 olan Simon Montarldes eşklya tarafından bUtüı; 

~Ilı<!._ l'a~~~ıı~ııe Yüksek bir kayalıktıın ~ağıya atılarak c:ın verdiler. 

1;ıı llld(l~~ iki defa takınan Sultan Hamldln gözdesi Zll~ydc bizzat Hami: 
l3 ~lı<ı dQ, 

~' ~ Uı!ıaınıt bu taşı 100.000 attın liraya satın almıştı. HRl'edildl. 
, btr \'akitler satmı§ olan İranlı mUcevherat tııc:lrl Selim Hahlb ııud · 

,h.._.~ 

~~tı.' 1-ord F' 
')'~ ~9ı ransııı Kllnton Hop ta.,ı satın aldıktan '1Z sonra bU~U~ servetin' 
\ı "-~ e.o de J\nıcnka'ı aktris Mavyohe ile e\·lcndl ve kız bu ta"ı taktı. A ktrlıı 
~ ~ Ye · 

\ il lı:ı11u reısıntn o~tuyla ortak olıtrak ta31 alıp 'kıu:tı, falmt Lord Hop tar• · 

~~ lı ı:~ 
lttı 19 nıınusanı ıo1 ı ı!P va .. ingtnnhı Marlnm Y.t1vard B. Maklean tası sat•r 

ı.'lllıJı,.._ 11 lllıtyuıında b!rı~tk oll'lu ve yf\z ml\von dnlann \'o.rlsl Vensan bir ntr-
11.. ."' c:ı . • 
"111 G ~ltrı n Verdi. SC'lnrıı d!\ mı kadrn koca.smdatı boşandı ve J,lndberı:rtn çocı • 

' 1tr d ll3ı h'l.dr~ .... hıfo M,. ı!f''"nd•Ticı "çocufıı ~rtırrceğlm .. .ıı:.-c mP.damrl.,n 
0111ndırdı. 

Jl<idam May 
Yohımin öteki el. 

masları arasında kocaman Hop ta,§ı d.a 
görünmektedir. . 

elmasla birlikte Ameriıtaya I<a'dar 
geldi. Çok sıkı bir pazarlık netice
sinde onu 114.000 dolara aldık. 

O günden bugüne kadar da ken
dimi talisizlikten bir türlü kurtara
madnn. Hergün dünyanın her tara. 

fııidan l>u tqın uğursuzluğunu 'bil· 
diren düzinelerle mektup alJY.orum 
Eski sahiplerinden madam May 
Y ohe de bana bir mektup göndere
rek bu taıı kaldırıp atmamı, ya
hut parçalatma mı rica etmi§ti. Bi-

Sabık ispanya Kırahnın oğlu 
boşanıyor 

Kontes Kavadonga'nın, sabık ls. 
pany:ı Kralının ilk oğlu Prens d'Astu. 
rias'dan boşanmak ic:in Küba hukuk 
mahkemelerine ve Papanın mümessili
ne müracaat clmcsi, acıklı bir dta. 
mın ııeticcsidir . 

Kontesle Prens, 21 haziran 1933 de 
evlenmişlerdi. Kontesin asıl adı Mad
mazeı Edelmira San Pedro Oeejo'dur. 
Ve Kübalı zengin bir çiftçinin kızıdır. 

l:>ı anya kral hanedanı bu .zdivaca 
var kuvvetler.le itiraz etmişlerdi. Bu 
yüzdt n Prens, evle>nmeden evvel bü. 
tün ıcrallık haklarından vaz gcçm ~k 
mecburiyetinde kalmıştı 

Prens hiç şifa bulmaz bir hastahğa 
müpteladır. Daha iki :ıy evvel ölüm 

döşelderinc düşmüştü. Her nasılsa bu 
sefer Azrailın pençesindC'n yakas•m 
sıyırdbilmiştir. Buna rafmen karı•ule 
bir türlü gcçinememektrdir. T\onlcs • 
hasta kocasının iki ny miiddetle yata. 

ğı başınduı hiç ayr~l~amış ve bi~. lıa~
ta bakıcı fedaknr)ıgı ıle kul ve kolelık 

etmişti. 

Prens ısc azıcık kenrline gelir trcl. 
mez rene karı koca lrnvgalaruıp. baş. 

Jamış ve nihayet güzel kız<'~ğızı m:ıh

keme ka:)lların:ı kadar gıtmcğe mcc. 
hm• ntmi&tir- Sabık lsp_anya Kralımn gelim 

Malnt4Ze1 Llatlnütl lid§iaas l!top, 
elma.Mm gören dft1cia ~ Pw"ll 
pırıl parlamakta olan eJmaa bir eHle 
yako.ladığı gibi ötelci eJae ele ggı:eı b. 
zın boğ~ aanldt. Brtm aaalh mat
mazeli ina 'buldular,; ıımaat da kaJla!-
lara ~ . · - ·v 

liyonunuz ki J;u main &Clm CI• 
elmuı:m liir vakitler satın almıt. 
fakat serveti elinden gidince teJC.. 
rar satmağa mec'Dur olm\lfhı. Şim
di iıe yoksulluk içinde yapmakta. 
dır. . ı 1 ~... 1 ( 

Eğer taım üstün'Cle hildiğimis 

lier hangi bir ıibir ve büyü varsa 

lNnu defetmeıi için Vatington ka· 
tolilC cemaati bat piıkopoıu Ruaae
le oıiutmali istedim. Taıı berabe
rinide alarak kiliıeye gittim. Pa· 

pas merasimi yapmak için 1'endi 
odaımda giyinirken, müthit bir fır 
bna itoptu ·gökler gürle'Cli ve bil" 

. yıldmm kiliseye aüıerek . öteıini 
lierisini harap etti 

Buna raimen Den tqı aatintt ·de .. 
ğilim ve elimden 'de çıkamıaia ni4 

yetim yoktur., . . 
••• 

MaClam Maklean lafa sahip ol• 
duktan ıonra oilu küçük Vemaa 
bir otomobil altmda parçala4dı. 

Kendisi kocasından hotandı. Linil. 
berg hadisesinde Cle bir tlolandma 
"meıhur tayyarecinin oğlunu ba
ll!p getireceğim!,, diye madamdan 
100.000 dolar dolandırdı. 

T atın uğursuz olup olmadıiı 

bertaraf, madam M•kleanm me· 
rakle okunacak kitabı, dünyanm 
bu en meıhur ta!• hakkmda çok 
alakaya değer bir tarih anlatmak· 
tadır. 

Bir t:ürlü buluna
mıyan ada 

Suvyet istikşaf heyeti, önümüzci1:.ki 
haftalar içinde esrarengiz Sannikov &

dnsı"l. bulmak için yola ~ıkacakrır. 

I<fı.çiflcr bu adaya ''Kutup mı:1takası. 

nm hayaırt adası .. adını vermişler'.lir. 
':)annikov adası on sekizinci a.;rın 

son yıllarında Kutup Okyar.mm yoi:le 
Siberyadan Avrupa Rusyasına e;i 1cn 

Sannikov adlı bir tüccar görmüı:t:.• 
o gündenberi bir çok kaşifler a •a. 

yı gö:düklerini bildırmişler faknt '.ıc; 

birisı topraklarına adım etmağa rı u. 

vaffak olamamıştı. 

Adanın sadece bir serap oldu~ı...r.u 

BÖY.li~enler de vardır. 



Ordudan ilk önce Türh: 
a-skerler·nı çıkarmak 

zabitlerini ve 
Uizımdır 

- İkincisi bir putperestin, bir vah· 
§lnin üzerinize hücuma yeltenmesi bu· 
tün filemi islamda, dünyanın yansında 
bir ihtilal yaratacaktır. Milyonlarca 
kişi ayaklanacak ve silahlarım kaptıkla
rı gibi HulftgQnun üstüne hücum edc..·ı 

ceklerdir. 
Bunun için diyebilirim ki HurngCınun 

böyle bir şeye cüret etmesi ancak mah
vını intaç edecektir. 

Binaenaleyh kendisine verdiğiniz 

sctr cevap çok yerindedir. Hatta ben 
olsam çok daha dn şedit bir lisan kulla· 
nrrdım. 

Şimdi gelelim düşmanlarınıza: Ma· 
demki bendenize emir verdiniz. Ben bir 
iki gün içinde size bu dügmanlannızm 
tam bir listesini takdim edeceğim. Bu 
suretle mümkUn mertebe bu adamları 
yanınızdan ve ordunun başından uzak-' 
laştmrsanız sizin için lifç bir tehlike 
kalmaz. 

Ordudan uzaklaşması l!zrmgelen ilk 
unsurlar Türklerdir. Türk kumandanla
ı:ıdır. Hassa alaymızın esasını te~kil e· 
den bu kumandıinlan ne yapıp yapıp 

belli etmeden yavag yavaş yanınızdan 

uu.klaıtmnağa balan. Yerlerine emin a
damlar yerl~tirlriz. Bundan ötesi Jı:o
Jay. 

- Sen çok akıltı ve sadık bir insana 
benziyorsun. Pekfila 1 S8z0nil tutaca· 
ğım. Sen şimdi üç gün içinde listeyi 
huırlayıp bana getir. ötesini o zaman 
glSrll§Urliz. Şimdi git de bana Müneccim 
başı Ubeydi g8nder. 

.tbni Ömer Halifeyi yerlere kapanıp 
selimladıktan sonra dışarı çıktı. Az son 
ra MUneccimbaşı Ubeyt Halifenin hu
zuruna dahil oluyordu. 

Halüe Mustaerm da birçok hUkUm· 
d:ırlar gibi mUneccimlerin sözlerine kö
ril llörüne inanan bir adamdı. Onların 

ağızlarından çıkan rn.flan keramet gibi 
kabul ederdi. Müneccim Ubeyt de bu 
hususta üzerine düşen şaklabanlık, ve 
riyakarlık vazifesini tam manasile ya· 
pabilecek bir kabiliyette idi. 

içeri girer girmez derhal Halifenin 
önünde yere knpandı. Ve Halifenin em• 
rini bekledi. 

Uıı tu•m nihayet: 
- Kalk! diye emretti. Söyle bakalım 

yıldızl.:ır ne söylüyorlar. İki gün var ki 
seni görmedim. Gökte elbette bir çok 
de;:~~ik il;ler olmuştur. Anlat 1 

- Bvet, evet muhterem velinimetim. 
Çok ~üzel keşfettiniz. Tıpkı bir Pey
gamber, bir Nebi gibi ..• 

- Ne dedin? 
- Bir peygamber gibi kayıptan ma· 

lCtmat alabildiğinizi söylüyorum. Evet, 
evet. Bu keşfiniz bir yanın mucize sa· 
yılrr. Nitekim hakikaten gökte çok bü
yük değişiklikler var. 

- Ne gibi? 
- Utaret yıldızı şarka doğru iki se· 

retan meyletti. 
- Nedir bunun manası? 
- Bunun manası harptir ulu velini· 

metim. 
- Harp mi? 
- Evet 1 Ve meylin şarka doğru ol-

ması, güneşin doğduğu yerden gelen 
bir ordu ile karşılaşacağınıza delalet e· 
der. Daha doğrusu size hücum etmek, 
sizinle dövüşmek için şarktan ağır ağır 
bir ordu yaklaşıyor. 

- Yıldızlar galiba aldanmıyorlar. Pe
ki harbin sonu nasıl görünüyor? 

- Zatı akdeslerinin çok lehinde. Size 
hücum cinnetini gösteren ordu tamami· 
le mahv ve münhezim oluyor. Başku• 

mandanlan da dahil olmak üzere hepsi 
kılıçtan geçiriliyor. Bundan sonra tOP"' 
raklarınız altın ve servet membaı olan 
şarka doğru görülmemiı bir süratle 
genişliyor. Yalnız .. 

- Evet, yalnız 
- Şey diyecektim. Zöhre yıldızı ile 

Çoban yıldızı dün gece üstüste geldiler. 
- Nedir bunun manası? 
- Bu zatıakdeslerinin son zamanlar 

da çok ve yüksek mevkilerde bulunan 
bazı kimseleri yerlerinden uzaklaştıra· 

cağına delalet eder. 
- Ya? Peki bunu yapmam doğru 

mu? 
- İsabet 1 Çok doğru, çok yerinde 

bir hareket 1 Kafalarında zehirli fikirler 
taşıyan bazı mel'un kimseler yılan gibi 
muhterem ıahsınıza hul(ll etmeğe mu
vaffak olmu§lardır. Bunları siz de bili· 
yor, tanıyorsunuz. Belki de sadece §Üp· 
heleniyorsunuz. Fakat bu fÜpheleriniz 
çok yerindedir. itte gökte beliren bu 
cıon hAdise de buna delS.let e;,:f!!r. Bu 
mel'un adamları yalanda eteğinizden 

silkip atacaksınız. 
- Benim yıldızım nasıl? ı : ; 

- Sizin yıldızınız fevkalade iyidir. 
Ve günden güne daha ziyade parlıyor, 
daha göz alıcı daha güzel oluyor. Bu 
böyle devam edecek olursa az vakitte 
gökteki ayı, hatta günegi bile geçeceği 
muhakkaktır. 

- Demek çok mükemmel bir vaziyet-
te. 

- Mükemmel ne demek? Fevkalade. 
- Uzerinde hiçbir pürliz, hiçbir göl-

ge yok mu? 
Müneccim Halifenin yüzüne şüphey

le baktı! 
-Gölge mi? •• 
- Evet .. Muhakkak böyle bir şey 

olması lazrmgeliyor. Zira on beş gün 
var ki kendimi çok fena hissediyorum. 

- Böyle bir şey nasıl olur Bu kabili 
tasavvur değildir. 

(Devamı var) 

-;;H~a7tı~r-a~la-rı~n-,-.~n~l~at~a-n-:::-:~E~F~D~A~'!i::--'.T~A~L~A~T=-~~~-----~1~~-=-:"7=:-~~~~~~--~--------------~~~~ 

Ha ·n erif ler haklı bir telô.ş ve 
korku içindeqdiier 

- iyisin ya karde~im 1 Bu sı:ıbah f ~t~r~uk. Kalabalıkta konu~mayorduk 1 mız yarım saat kadar 5urd0 I; O 
erker:den seni gördüğüme göre işlerim ıl:ımız de düşünüyorduk. Ermeni hafi- ayrıca şifahi direktif a)dıkt.811 gı 
rast gidecek demektir· ye de uzaktan efendisi olan Ragıbı göz· d a·· d.. ç ·k s FagrP ıs.ı . d. w. ama on um. er e , ~ r 

Ben geçır ıgım korku ve şaşkırılık lerile takip ediyordu. M ·· · d k"..,Uk blf 
t k d

. · to 
1 

asamın uzerın e U:ı cJı: 
an en ımı zor P ıı.mrştım. Giilme. Çerkes Ragıbın sözlerinden, ateşin d n · d tıar "8r ~ w J k um. uzerın e şu no ııdl 

ge ça ışara ; .. . bacayı sardığım anlamak mümkündü. "Kardeşim miralayın yarıl > 
- Çok teşekkur edermı Ragıb (beyl Herifler haklı bir telaş ve korku idndey t. · beki. a· a·aiyorııtıı·J# 

b d d.. .. b. . . B :ı ını ıyeme un. ı fler". 
en e aynı eeyı ıışune ılırım. e. diler. Onların kendilerine güveni .. leri, · d ff k. tıer 1 
. d . 1 . w l . . " rıca e er, muva a ıye upbe 

nım e ış erım ugur u gıder ınşaallnh Anadoluyu hakir görüşleri, hata, Yunan Kı:: w a· t · bir § 
Ç ktandır g·· .. d k dgı ı attım. çıme bel 

- 0 orıtşeme 1 • • ordu u 1 ·1· 1° • •· · : ı tetıl · - Evet, maalesef öyle oldu s na, ngı ız empcrya ızmıne guve- tı. Sabahtanberı tembe itJS1İıt 
- Ne haberler var. . nişleri, beni için için sevindiriyordu. bu herif, neden çabucak gası 
_ Vallahi ben bir şey duymuyo. Müthiş darbeyi, birden ve ta beyinleri· ben odada yokken ayrıl~ "e t 

rum. Her halde s:1ile iyi havadisler nin ortasına yiyeceklerdi. Ah, o mu· dı. Etrafımı, yazıhanern' selıci 
vardır. kaddes yumruk ne zaman inecekti 1 Bey- dikaktle muayene ettirn· i' 

YtizilnU buruştudu Ve sanki aynı oğluna çıktık. Çerkes Ragıbın sabahları ani bir araştırma yaprnıştı.'ro t 
yolun yolcusu imişim ~ibi bana içini erkenden Krokere gelmesi mutat değil- dikkat edince bu alçak her~ 'roı~f 
döktü: di. Ben kendisinden ayrılmak için elimi diğim i~i yaptıktan sonra e 

uzattığım zaman : ğinin farkına vardım. .ti 
- Anadoludakı türediler, halii bi- - Ben de seninle Krokere geleceğim, o.f4~1· 

zlm kuvvet ve kudretimize iman etmi .ı f}.P dedi. Kemali samimiyetle cevap verdim: KAZARA PATLA Y Aı, 
yorlar da güya müradele etmeğe c;alı. - Ne atfil 1 Bol bol konuşuruz. Buyu· ıısl'~ 
şıyorlar. lnadlarmın başlarına n.:? bü. o gün, Krokerdeki rna.hPetllle)o 
yük belfllar getireceğini yakında gö. run;;;~berce Kxokere gittik. Odamda ret günü idi. Gelenleri takıP .• fl•ıı' 
receğız. evle" 

oturarak öteden beriden konuşmağa bat puslarla görüştürmek. ın ıs~' 
Lafı açmak, herifi deşmek ist~dim ladık. Kendisine kahve ikram ettim. Ve lük vaziyet ve ihtiyaçlarile 

11 
c 

Filvaki, müdhiş bir taaffün ile aüzın fırsat elvermişken İngilizlere karşı ne mak işleri beni öğleye ]tad~saı ıf 
dan dökUlen bu SÖ7)ere tahammill et. kadar sadakatle bağlı olduğuma kendi· Bu işleri bitirdikten sonr~ titlt 
mek biraz müşkUl oluyordu, ama, ne sini inandırmak için elimden geleni yap- görmek için polis müdiir!>'e ~! 
çare ki, vaziyetim hissiyatıma mağlup tım. O bu sözlerimi dikkatle dinliyor ve ve günlük raporumu verdırıt~i ı•' 
olmama müsaade veremezdi. Bir ma b . . k . . poıı·s mu"du" ru·· de Anadoluda 

1
•
1
\- .b em temın . etme ıstıyordu: ,.oı· 

kine hissizliğile duyup öğrenmek ve - Biz kardeşiz Efdal (Bey) .. Biribi• başlamasını sabırsızlıkla be"·r ~ 
duyup öğrendiklerimi tevsik ve tah rimizi müdafaa ve himaye etmek vazife- yirmi dört saat içinde yeni ~d~ ~ 
kik .Jderek yerine b:ldirmek vazifem. matlığı 1·rı·n rok endı·şeli ~.,J" mizdir. Sen üzülme .. Ben bu sui tefeh- :ı :ı -,,ıı• 
di. Ba§ka bir şeyle alakadar olarnaz . kadar dertle .. tı'k. Krokere d0

0 
r hümleri düzeltirim. Hele Anadolu beta· :ı " 

dnn. Sordum: sı bir hallolsun .. Bak o zaman neler ola· man saat üçü geçiyordU· ceı:t1 
- Yeni ne haberler aldınız? cakl çok sıcak ve sıkıntılı idi. ae 

· - Bu herüler, memleketin başına K ker 
nI Herif, artık sıkıntı vermeğe başla- kardım. Bazı geceler ro ıııııs' 

ye yeni gaileler çıkaracaklar, giriş irin tedarik etmic bulundı.ı}cı;tr\l 
tikleri te bbilsl ··ı·· teht·k 1 mıştı. Kalkıp suratına bir iki tokat in• :ı :s 

şe er gu unç ve 1 e i laya uzanarak •öyle bir şt 
dir. Galiba, yakında askeri bir taar. dirmek ihtiyacile için için yanıyordum. :s 
ruza girişeceklermiş. Fakat, maalesef onun her §eyine (ey- tirmek arzusuna kapıldırı'l· rd' f 

- Onu ben de duydum. vallah) derneğe mahkümdum. Bu vazi- Kolonel Ballar, bu saat;;ıığıl~d' 
- Herifler mildhiş palavralar sa yet beni çıldırtıyordu. Kovamıyordum. dasından aşağı iner ve ıco j.ıııeıı 

vuruyorlar. Propagnnda teşkilatla- Hakaret edemiyordum. O da gitmek biı- narak saatlerce pipo içer. el ı:i.I 
rı seslerini her tarafa işittirmeğc miyonlu. Saat on bire kadar karşılıklı zaman işle meşgul olm~~ııeıı•Jt' 
Başladı. Onların muvaffak olacaklarına oturduk. O hezeyanlar savurdu. Ben, yanına kabul etmezdi . 

1 ·ıı1· 1 
· w b ı 1 ğ ı ı bı·r dervı·!'l. sabır ve tahammu··11·ıe onu din· de biraz istirahat edebitirÖ' 1 (

61 
ınanmaga aş ayan ar ço a ıyor. şin :. ff1 
garip tarafı, İngiliz dostlarımız da bu ledim. Nihayet, Kolonet Ballar odasına ( (JeııtJ 
uydurma haberlere inanmağa başladılar. 

- Demek bu haberlerin aslı esası 

yok. 
- Ay gilleyim bari! Yoksa sende mi 

bu heriflere inanıyorsun? 
- Doğrusunu istersen ben işlerle 

meıgul bile olmıyorum. Olsam söz 0-

lur. Çünkü yan baksam benden şilphele 
niyorlar. Hele şu istihbaratçılara bir 
türlü kendimi sevdiremedim. 

- Sen onlara bakma, onlar herkesten 
şüphe ederler. 

Beraberce vagona girdik. Yanyana 

indi ve odamın zili çaldı: 

- Beni, kumandan çağırıyor. Müsa- ~ .... 
1111•#-"·-

adeni dilerim kardeşim, diyerek içeri r.K:::.:111111:a::un:::::::::::::::::::·· 
girdim. fi Do ktOI" f11~ 

Ballar: Homer A hdil rrB 11 , 
- Sehrin asayış ışt ehemmtyet •.esbC rn" hıs••11 ~·~ 

d. · s .. 1 d · b .. b.. .. , Cildiye mUte ~' 1 ıyor. on gun er e vazıyet us utun .. M h · 
"dd'l · B. 1 h b .. d .. b ;: uavcne aneıı1 ~' cı ı eştı. ınaena ey , ugun en ıtı a· ,: 15 ıJ\ 

• · · · · · b lf S · · kt'rf , 1 ren asayışın temını ıçın munzam azı !! ureyya sıneması he 
tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Bun b önü sokağı numars S d1J'' 
ların tatbikatı ile beraber meşgul olaca- fi beşten dokuza k3 

ğrz. Söylcyecelderimi not al.. ii:ı::~ .. ·~::::::::::::::::••_._ ... 
Karşısına geçerek oturdum. Çalışma· 

e=~·~-~==~~~~=======::::=;;;~~===~~~~~~~====~~=:=!:~~~====~~~~~~===~~~~~~~=;;;;;~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~ ~er. 
tiyorlar. Fazla söz söylcmeğe mecal - Korkuyorum. 0-ıun karşısına ~1111~11 tı 

..... 

- 1;Jitmiyor musun? Adam öl..iyor · 
- Seni görilrse foyamız meydana 

çıkac&.k ! I..ı. ıbYolac:ı - ım. Bizi de öl 
dilrecck. Ben öl:nek ıstcmi~ crum ! 

- Günahtır, olma::. Bırak beni. 
- I3ıra!rmnm, g.tnuyccck in. Be-

ni d · . Unmcge mecb ırsun. 
Cı arda çnlıl--rm arkasında Remzi 

Bey c.nn çe!dşıyor. Bu hakilmten çok 
feci bir manzara. Dayanılır gibi değil. 
Fakat kndın 1'.fuhire öyle anrılmı§ ki, 
çılroa onu da boynunda nsılı Eürükle 
mej mecbur oln.cnk. Ne ynpm.ilı! 

Ge~enin liıknyd r,ükfıtu içinde Rem
zi Bey"n scıi kc:ıik kesik yük:::cld:: 

- Abı.k. B<>ni öldürdün. Uuntma. 
Cinayetinin cez:ısmr çekeccl"·;n. Fn 
ummadığm zamanda bu kan seni tuta. 
cak!. 

Sonra derin bir süküt oldu. Dok. 
torun boğazını sıkı:ı.n parmaklar açıl. 
dı. İhtiyar yere yuvarlandı. Ölmüştü! 

N•hal baygın bir halde sevgilisinin 
kolları ara.sına düaUt. BUtün vUcudu 
titr:yor, di§leri birbirine 1;arpıy.:.rdu. 
Delikanlı bir mUddct kadınla meşgul 
oldu. Hırkasını yere yaydı. Nihali 
uzattı Ellerini, kollarını uvdu. Ken. 
di de pek harap olmasına rağmen onu 
tesell:ye çalışıyordu: 

- Kendine gel güzelim. Burada 
fazla kalmamız bizim için de tehlike
dir. 

NJhal gözlerini açtı. Korku ile ka.... 
pıyıı. baktı: 

- Nerede? 
- Gitmi3 olacak! 
tıcisi de kalplerinin çarpıntısını i§i-

leri yok. Sonra gene kadın sordu: nasıı çıkacağım? Ya 1:-C'ni de öldü rcm ty0rdu. Hayatının r11 ,cıııkc' 
-Ya ötekı? rli • ... o"' rse Bu ı{Ccenın faciası onı• - l<' ) 
-- Bilmem!. Ses sada yok!. Neden kork•Jyorsıın canım., O ·· ·· ö il d •t ·.,..ere.' c.4 

-- · , zunıırı n n en gı m ~ .lıı f'" 
- Git bak bakalım? Yok yok. git. bir r-tyden şiiphel~nmiyor ki. fiiraı oldu~ınu bile bile y~nı.,11 r#' 

me. Gel buradu.n kaçal1m ! cesur ol!. · (\O 
- Hayır sen dur, ben ç1kıp bir ba. mechur olduğu adaın k, :l 

- Ama, ben yalnız -iünyada >ırtık nas;! tahammül edt: , ·· ..,
111

11 
kayıın. Belki doktor daha ölmemiştir. bu ycllardan gcçetr'em. Rerabcr yü ,, .. 
Onu kurtarmak imkanı vardır. Sırn. rüyelım ! Heı kesin ortası'lr.18 0

: ırrıı "~ 
mızı ımlasn bile bı·~ı· ele vermez. Ol K k refli ınsan rolilnil o..,11n"ı~rı e"~ - - ur. apıya adar birlikte gi ı:l l< •• ~, 

- Peki. deriz. Sen önden girersin ben dt! bir kartanuyacak. D:J 
3 

·e ııııı ~ 
bu sırrı muhafaza ,,utıe~ .. oıı ı 

:Mahir, etrafına dikkatle bakarak az sonra gene yanırıa gelirim. ~ ".,.f 
"tktı. Çalılıgwın ar1as1n:ı gı·ttı. her ye. ç kt l N.h ı Aynaya baktı. p.cn"- bifl" .. ı ~ "' ı ı ar. ı a.in bacakları öyle ıı. v-
ri arr.ştırdı. Lakin Remzi Beyi bul. titri)'ordu ki Mahir olmas:ı olduğu uçmu~tu. Ya.nakl'Jrı~,tUfl11 ~ıı 
mak J'• abı·1 olma·1 ı. o-<--.da kı·mseler dil k silrdJ. Pudralandı. 11 Jeli • u n.... yere şece tı. Delikanlı onu arleta r ~ ıı 

Yoktu. Hatta· l•urtı top'"ag·ın Ustu·nde ta k .. k'. düzeltti. Sakin adrnıl3 b"l1Jı1 

~ şırcasına O§ un kapısına kadar ın " 
boğu;fmanm izi dahi yok. götürdü. di. Bahçeye çıktı, ld

1 ~ 
Te!fışla geri döntlü. Meseleyi anlat- _ Metin ol! na karı§tı. ıtı ,.,.r 11' 

B .. l .. zlU sUs ~I 
tı. Nihal halecanla dinledi ve: - Merak etme! u gu er yu ' e ol 

- 'Mademki bö'- le. :Ocmek bir ha. nı g<:renler, onun t>irah:r: it 
J Genç kadın kendini t'>pladı. Bahçe şa • 

yal gördük. Korkıı gözümüzü bürü. müdhiş bir vakaya 1 nin kenar ağac;larını siper alarak u _ ·ı ı _A 
müş olacak! dilşunemezdiler bı e -~"ıeJl"'f 

sulc-ı. eve girdi. Çalgı, davet. Ktya.. . e !I" ıı 
- Yok canım. Öyle şey olur mu?. met kopuyordu. Kimse onun gaybu. Nıhal kendi ken'lın t~.-' J 

Sesleri işitmedin mi? Remzi Beyin son betiıli fnrketmemiştı. Siyah manto. - Aman Allahı?11 !J şJd' J11 
sözleri hhlfı kulağımda çınlıyor: yu bir tarafa fırlattı. Nefes nefese mük •mmel aktör. !!Jtr ~ ~ 

"-Cinayetinin cezasını çekeceksin odasT11a koştu. Ah! Keşke çıkmaz kolay!. Velev sahte 015 11et1' f 
Alçah :,. olsaydı, o menhus yere gitmeseydi. ifade, lakayd bir tav~r, '<jfl ~ } 

- Evet. Evet!. Sahih hntırlryo. Yarabbim ne müdhiş bir vicdan aza mesud zannetmesi içiJl r' / 
rum. Aman sus. Rus! bı!. Gözleri önünde bir adam öldilrü-ı Halbuki bir iç.W·1i t>ilsele ~ 

- Haydi köşke gidelim. itiyor da imdadına yetişmiyorlar! Ar- (De" 
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i='RiGiDAiRE 
Soğuk hava dolabı 

Şır-n . . 
trı~cı~ 1 ~e kadar hiçbir buz dolabının hallede
~(Jrn1~1 müş~ülü halletti, ve icat ettiği EI\OV A'I' 
0ıoSPresörü sayesinde elektrik sarfiyatını 

O kadar a~alttl. 

v~ ~~ğuk hava dolabı aıma~an evveı_gel_i_n!:z 
~(j~ 36 modeli yeni FRiGıDAIRE len goru
b(Jı · ~en iş dolaplan, dahili elektrik tesisatı, 
)~Y "e Cabuk buz imal eden techizatı sizi 

A~c.' tan bırakacaktır. 
ASr İl 

~Urı k taksit olarak vereceğiniz 10 lira ile 
~~'v \lanın en idareli ve en mükemmel soğuk 

~ dolabu:ıa malik olunuz. 

~ •, • • f :. • "I. • " : ~ • 

~ MACLOPFAUSTA 

-----------------~--------------------------------L 'S' 1 ı ııa.,ı ır • tte Paristen gelen murah 
~ arıt~ d . b 
ı~11\ • • ger arzu e ersenız te aa. 
~ ıatediklerini size bildirirler. 

teild~:ahhaslar Gizi tasdik için 
l\ er. 

tal· 's·· . 
alttj 

0
Yleyiniz, dedi. Dinliyorum. 

~~a.ı~alardan birisi söze ba,ladı. 
......_ Unu tanımıştı: 

>tcek Parisliler namına ıöz ıöyli. 
~el\!'\ ?lan siz misiniz mösyö dö 

"\'ı)? d d0 

t·ı . e ı. 

"'ıld1 
hakik .. ·· 1' M i. s·· a soz soy ıyen zat ene 

~tt ku.ı~zden ziyade kıhnç ve han· 
~~ di l anınakta mahir olan bu za. 
t~l\e I> 0nıatlık namına yaptığı ye. 
~ §ey buydu. 
eneviı L •• 1 ... ld' l ......._ ~ nurmet e egı 1: 

~&e batı §ahaneleri rıza gösterir
..._: l> endeniz söyliyeceğim, dedi. 
k. eki ~·· .. , ''l.... ·~osyo. 

'"4,e ·1 
tı '~ vı doğruldu: 
~~ ttre;tı haşmetnalerine takdim 
b l~~I' ~Uyduğum §U arrza Parisle 
~~tt\a ~ehırlerde bulunan kardinal, 
... 1lli11 ""~senyör gibi vücutlarını .,f .. ,\id 
~ 'ttd af aasına hasredenler ta. 

Uır ~n kararlaştrrılmıı ve yazıl. 
)\I'~] • 

~dakhtredi. Çünkü bu sözler· 
)~~İtlet~ anla§mazlığın hududunu 

lıtıi d1
Yor ve içinde tehdit mahi. 

.. ~etı e toplryordu. 
''ita. evi}· d d ~ 1\ ,.. ın u akları arasından 
d... ~l~ler bütün krallığın, büyük 
' . n, senyörlerin ve halkın 

Kral kısaca: 
- Bakalım istedikletiniz ne 

imiş? dedi. 
- Ha~metpenah, burada kendi. 

}erine vekalet ettiklerim, zatı §aha. 
nelerinden şunları ricaya karar 
verdiler: 

Önce dinsizliği terviç eden, ma
liyenin kabusu olan mösyö Lö Dük 
D'Epernonun tebdilini ... 

Epernon kahkaha ile güldü: 
- Hemen çekileyim mi efen

dim? 
Bunu müthi! bir sükut takip etti. 

Kral acı acı tebessüm etti ve başını 
yan Epernona çevirerek: 

- Nasıl i terseniz öyle yapınız 
mösyö Lö Dük, dedi. 
Kralın bu sözleri üzerine D'Eper 

non sarardı. Giz hayretle krala 
baktı. Murahhaslar: 

-Yaşasın kral! diye bağırdılar. 
Hiddetinden sapsarı bir halde 

bulunan D'Epernon kılıcını tutmuş 
delice hareketlere baş vuracak 
gibi durmuttu. Fakat gözü, kralın 
kendisine dikilen gözlerine ilişti. 
Gözlerinde hala eski tebes!ümü 
vardı. Bir komedi oynandığına ka
ni oldu ve kolJarmı ka\'l!~turarak: 

- Çekilip gitmek için ne kendi 
ve ne de Parislilerin arzusuna bo . 
yun eğemem. Ancak, uğrunda kan 
ve emek sarf ettiğim zatı ha§metpe. 
nahilerinin verecekleri emir üzeri· 
ne çekilirim. Bu emir verilinceye 

Friglda~re "dolah"ından çılian buıun mikd:ırı herkesi hayrete düşiir!iyor. 

BOURLA Biraderler ve Şürekası 
Galsta : Hezaran cadde~i - Beyoğlu lıtiklal caddesi 

Ankara : Bankalar cadde~! - İzmir : Gazi bulvarı ve 
S A T 1 E' nin l:rütün şt:belf rinde. 
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iin gibi Belediyeye gitmelisin . 
Parislileri dinlerken çok emin bir 
tavır takın .. Gizin muzaff cr bir hal 
olduğu ve sizi kendi esiri sandığı 
bir z.amanda, onun için hazırladı. 
ğım darbeyi indirmekte gecikme. 
O zaman aklı ba§ına gelir. O darbe 
tek bir kelimeden ibareti.ir !. Buna 
bir tek kelime bile cevap verem iye. 
cektir. Bu kelime onun ümidini yı. 
kacak herkesi sana muti kılacaktır. 

- Söyleyiniz, anneciğim! Söy. 
leyiniz ! Bu kelime ne? 

- İ§te oğlum §U: Kral (Ela Je. 
nero) yu Bluvaya davet ediyor! iş . 

le bu söz Gizin mevkiini yıkacak 
bir cümledir. Anlıyor musun?. Ar
trk buradaki Parislilerin hiçbir 
işi kalmaz.. Kralın, artık millet 
vckillerile görüşmesi icap eder. 
Şunu da söyliyeyim ki, zaman ka. 
zanmaya çalışacak ve bunu onlara 
katiyen his:;ettirmiyc~eğiz. 

Kraliçe hafifçe tebessüm etti. 
Hanri hızla nef e:ı aldı ve kahka

ha ile güldü. 

- Haydi oğlum git ve Gize şu 
darbeyi indir! Onun size indirmek 
istediği darbeye gelince, hafiyeler 
hu akşam tahkikatlarını bitirip ne· 
ticeyi bildirecekler. Haydi, bizden 
kimse şüphelenmemelidir. Hemen 
Belediye dairesine git, sonra da 
mahut alayı yap! Hiçbir şeyden 

korkmıyormuş gibi hareket et. 
Haydi oğlum, annen senin yardım
cmdır. 

Hanri annesini yeniden kucak· 
ladı ve: 

- Ne demek istediğinizi tama. 
mile anladım .. dedi. 

He:r.en dairesine gitti. Bütün 
kapılar açılmıştı. Saray mensupla
rı içreiyc dolmutlardı. içlerinden 
Dük dö Pernon: 

- Sir ! dedi. Eğer zatı şahanele· 
ri arzu ederlerse .. 

- Neyi Dük 

- Mükemmel bir vurgun olur. 
Belediye dairesinin kapılarını çe. 
virmek için Kriyona bir emir ver· 
meniz kafidir. Sonunu ben üstüme 

- Vallahi mükemmel bir oyun, alıyorum .. 
dedi. Haklısınız anne!. Eta Jenero Dük dö Pernon söylediğini yapa 
bütn müşkülümü halledecek bir cak yaratılışta biriydi. Sefahata düş 
vasıtadır! Onları çağırmak suret ile kün olan bu adam, belki l:raldan 
Gizin iktidarını hiçe indirebilirim. daha çok para harcar, gözünü taş. 
Böylelikle doğrudan doğrura mil- tan esirge~c-z, çok cesur, cüretkar, 
Jetimle temasa geçecek ve onların ve macera düşkünüydü. En müşkül 
pe:leri sıfatını takınmış bulunaca. vaziyetlerden kolaylıkla kurtul
ğım. r:ıanın yollarını bilirdi. Son günler. 

Katerin yavaşça başını aalladı. de, takip edildi~ini anlayınca hc-
~--~._~~---~~-~~~~~~~~~~..ı...~-~-•~~:....----L...--.~~~~~~---.-....--~~_,..._.._....._....__~~-•rm.ı~~~~-
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'in 
Sıhhi aQızlıklan ile sigara içiniz 

Ağzınız, ciğeriniz, yüreğiniz daima 
t:emiz kallr. 

AQızlıklar kut:u içinde 10 taşla 
beraber satılır. 

Anadoludan arzu edenlere pOBta iZtJ tediyeli olarak derhal gi5ndert1ir. 
Deposu: Sultanhamam, Kebapçı kar§ısında 

PiPO PAZARI 
İzmir: Mehmed Alim Şen Ocak, Haıdurak 61 Ne.. 

Ankara: Ali Tümen, Tütüncü Taşhan 
Bursa: Nurettin Neşet, Saatçi Uzunçarsı 126 

1 Harbiyede B EL V Ü Bahçesinde 
d EFTALVA SADi .. 
Ü Bestekar BiMEN ŞEN 
~ Her hafta: Cuma, Cumartesi, Pazar ekşamları muazzam ,,~ 1 :: z b k R •• •• Zeybek Dansları ŞarkılaM EFTALYASADI ıaratınd•~ 1'iJ! i! ey e evusu cektlr. Ffatlarda azaml tenzlıftt yapılmıştır. Teıet~_!.;r,:: 
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Peissis Deposund~ 
Mevcut kadın §apka levazımatı mevsim sonu dolayısile ·büyük tenzilatla elden çıkarıl İ~ 

Lez- Panama-BakO -Sizol- Bangkok ve s~ 
ADRES: Tünelbafı Beyoğlu fUhesi: istiklal caddesi Sent . Mari kilisesi kar§ısında N°· 
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tehir halkı kendi aleyhinde hare
kete geçince de kendi kendini bir 
odaya kapayarak otuz aa.at kadar 
ıiddetli bir mücadeleden çekinme
mif, kendiıini muhasara edenler
den yüz ki§iyi yaralamıt ve öldür
müıtü. Sonra da bir yolunu bulup 
buradan bu dar vaziyetten sağ ve 
salim kurtulmanın yolunu bulmuı· 
tu. 

İtte Paristen gelenleri, Gizden 
ba§lıyarak son neferin-e kadar ip
ten geçirmeği teklif eden bu adam 
dı. 

Hanri Katerine layık bir evlattı. 
J\nnesine de söylediği gibi maksa
dın ne olduğunu tamamile anlamış 
tr. Hileki.rlığı daha muvafık bul
muş olacak ki söylenenlere kulak 
asmadı. Notrdam dö Şartre on iki 
mum dikilmesini emrettikten ıon· 
ra Belediye dairesine gitmek za. 
manınm geldiğini söyledi. 

D'Epernon omuzlarını kaldırdı. 
Kriyonun kulağına da şunları f ı

sıl dadı: 

- Göreceksin .. Kral biı·kaç gün 
sonra bizi boğdurtacak. Arkadaş! 
Sen hana elli tüfekli ver. Ben orta
lığı süt liman yaparım. Kral bize 
lnzar ama zararı yok.. Hem o rahat 
eder, hem biz .. 

KTiyon azıcık tereddüt etti. 
Bu sırada kral: 
- Haydi cesur Kriyon, yola!. 
Kumandasını verdi. 
Kriyon hemen kdıcmı çekerek: 

- Zatı §&hanenin muhafızlan 
diye bağırdı. 

Ve bir anda Dille D'Epemona 
kendinin kralın emrinde bir asker. 
den baıka bir ıey olmadığını anlat 
tı. On dakika sonra da kral, etra· 
f ında zadegan olduğu halde Bele
diye dairesine doğru yol aldı. Y O• 

lun iki tarafına Kriyonun iki sıra 
üzerine dizdiği askerler tarafından 
hürmetle ıelamlanıyordu. Bu birer 
ııra askerin arkasına dolan halkın 
gözleri kinle dolmu§tu. Evlerin 
pencereleri tıklım tıklımdı. Ne ya
§aıın, ne de ba§ka bir aeı ititilmi· 
yordu. 

Kral, ar:kasından yürüyen Eper· 
non Doya: 

- Do! Hissettiklerini söyle ha. 
kayım, dedi. 

Do burnunu çekti ve cevap ver. 
di: 

- Ruccierinin zatı şahane için 
hazırladığı kokuyu teneffüs ediyo
rum. Şimdiye kadar burnum bu 
kadar güzel bir koku duymamıştı, 

Ruccicri hakikaten eşi hulun· 
mnz bir adam. Öyle değil mi hat· 
metpenah? dedi. 

Kral güldü, mantosunu kolunun 
kıvrımları arasından kolaylıkla yol 
bulup çıkabilmesi için silkti. 

D' Epernon: 

- Bana sorarsanız ben hiyanet 
kokusu seziyorum. 

Hand sarardı. Fakat hemen doğ 
rularak elini kılıcına dayadı. San· 

p A r:!a2e~n~ M Aı 
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ki bununla: Eğer hiyanet eden Tahtın önüne gelince tanı 
bulunursa hayatımızı bahalıya sa· eğildi. Kral nazikane: f°' 
tarız, demek istiyordu. - Yeğenim, dedi. Anlatılı .ıs 

· k' ba 1 h · b0
' Yolun sonuna kadar hıçhir hadi-1 ı, te am a enım araını , ı·tı· 

h. k f" • P · l'd" Parı5 1 
ıe olmadan vardılar. Kral Beledi- ır aç ıtnecı arıs ı ır. 11, • "k A 1 o b 1 rı b• yeye girerek büyük salonlardan bi- rın şı ayet erı neyse, un a . d'tl' 

. . .. ... d"ğ" . . b bıl 1 
rinde kendisi için hazırlanmış bir sız~~ ?~ren. ı ~nı~ı ve ana şd•" 
tahtın üzerine kuruldu. Nedimleri cegınızı bıldırdıler. SıkılJtı ı,el' 
iki yanına dizildiler.. söyleyiniz. Şikayetlerine ıe ,,r• 

Kriyon adamlarını her ihtimale olan feyleri ortadan kald•~.,el 
kar§ı yerli yerince yerle§tirmişti. kararla,tırdım. Kralın en ~ •y•~ 

Giz, kendisinden şüphe edildiği. vazifesi tebaasının arzu ve ıbtı 
ni anlamıştı. Kralın tatmin edilme. larını yerine getirmektir. 
si lazım geldiğini anlıyordu. Faus- Giz cevap verdi: ·.,iıt 
tanın tertip ettiği facia, burada, - Evet Sir ! Zadegan heye~' 01· 
Belediye dairesinde değil, kilist:d~ birinci vazifesi de krala zahtr 

olacaktı. Jak Kleman üçüncü Han· maktır. •ti 
ı pıar•• 

riyi orada öldürecekti. ~te bu yüzden ben .,._,,a 
Giz, harp etmeye, çarpı§maya uzun z.aman kalarak kralla te ,,. 

ne kadar elverişli adamı varsa arasında eıash bir anlatınaıııft b" 
hepsini §ehrin surları dıtına topla. beplerini arattırdım. Vazifeıtl 
mı§h. Kabul resminden sonra ken- idi. lfıt• 
disi de onlara iltihak edecekti. Parislilerin tikayetlerine ge S" 

Büyük çanın on ikiyi vurması ce: Onları dinlemif değililll··. ,W 
kralın ölümüne itaret olacaktı. Şa- hususta size söyliyecek hiçb'~•tf' 
yet Jak Kleman hançerini, vura- züm yok. Yalnız Parislilerle S"I• 
ma~ ve öldüremezse çan altıyı ça· alinizi barııtırmaya çalıttılll· •• a• 
1 d h . b. l .. • e tee 
ıp uracaktı. un ne gı ı esas ar uzerın 

Ligörlerin reisi, yanında yalnız edebileceğini araştırmadıl11• ~•~ .. yJe•· 
birkaç burjuva ve Menevil bulun- Ter biyeli ve erkekçe ·~ de ol• 
dunu halde içeriye girmişti. Gizi hu sözler asilzadeler üzer~ıı 1'f' 
bu kadar az bir kalabalık içinde dukça mükemmel bir teıır ··Jttt' 
gören kral mutmain oldu. Epernon mı~tr. Fakat Epemon hili .. ~~if 
gülüyordu. Nedimlerde Epernon sinde devam ediyor, kral J11U 

gibi yaptılar. olmamı~ gibi duruyordu. ,t• 
Giz gaJonu ba~tnn ha~a geçti. Dük dö Giz, sözünde de"aıs' 

Gayet ciddi ve ıakin duruyordu.! ti: 
I 
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j Biliyor musu~?--,,-

Ta hl isi yede 
yenilik 

~ 

Tahlisiye işle • 
rinde günden • 
güne yenilikler 
yapılmaktadır . 
Şimdi de A vru-
pa}ılar yeni bir 
tahlisiye simidi 
icat etmişlı:rdir. 

Bu kauçuKuuı yapılmıştır. İçin
de rahatça iki adamın oturabil
mesini temin eden bir kulubc gi 
bidir. Pencereden girip çıkmak 
mümkündür. Batmaz ve uzun 
'zaman deniz ıda1galarma mıika· 

vemet eden :)ıeni sistem blr tah· 
lisiye aletidir. 

lık. a tuı~ı <buranlar 

Kaliforniyadaki ilk a1tın ma· 
denlerini .kejfeden Jamcs Mars'" 
hali .kar.deji . general Marsballe 
beraber ısdalet içerisinde ölmür 
terdir. Sebebi ke~fettikleri_ ıma

denleri ifletecek .paralan ·bulun· 
maması olmuştur. 

. Faydalı 

Çok eğlenceli 
Dir oyun 

Yaz mevsiminde bulunuyo • 
ruz. Bell~i arkadaşlarımızla bir
leşip I<..,loryaya gidersiniz. Şayet 
böyle gezıneğe giderseniz size 
bir oyun tarif edeyim de hoşça 
vakit geçiriniz. 

Kumlukta 15 ila 20 santimet'
re b."Utrunda bir delik açarsınız. 
Gu çukurun iki küçük adım ö
nüne sağlamca iki tane baston 
gibi değnek dikersiniz. Oyuncu
lar bu çukurdan 5 metre ·bir me" 
safeye kumun Ur.erine düz .bir 
çizgi çizerek buradan elinize a
lacağınız bir tenis topunun ,bu 
çukura _girmeaine çalışmmıı.z. 

Eğer top ilk aqita çllkura ;gi• 
rerse 2 say,ı lca.zamrwmız. 

Nişan ,alıp:da atarsanız veltıop 

çukura-.girıneden ·mr.ıkJaı:üan bi" 
:ıini .aütüri.lP ae suJmra-:girerse 
saymız 3 olur; 

Şayet top· sınğı devirmeden 
yalnız çukura dü_§e?'Se yalnız bir 
sajı· 'kaznmrsınız. :Aranızdan 

kim evvcUl .21 sayı yapa~ o
yunu o kazanır. 

'} • ~ 
E:ğcr ·san iabrpininiz .lekelen 

mi§ iıe ,gayet sıcak su ve içine 
biraz &oda atarak elde etti,ğİJÜ% 

:manlü1 ile ·bu lekeleri siliniz. E' 
ğer limngelirse bu işi bir iki de
fa tekrarlayınız. 

F(j)~JIDID1 . 
AMCA VE KÔPEGI 

JF /J M lPJ O lJ!! o[Ji) 

Bilgiler 

Sevimin küçük 
reçeteleri 

Yazı maki~enizin şeridi kurU" 
muş ve işe yaramaz bir hale gel"' 
miş ise, yırtığı ve deliği olmamü 
prtile, onu atmayınız. Bir maki
ne bobini üzerine sanp bobinin 
deliğine birkaç damla Dlc3-kine ya
ğı damlatınız. Şeridi böylece bir 
gece bırakırsanız. Ertesi günü 
yeni bir şerit sahibi olmuş oluX
sunuz. 

- Biiyle nereye ~yor. 
sun1 

- Otele! Sizi (Jğle yemeğine 
bekleınemdcrini haber 1'ecect!. 
-· I f11"'·· 
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Şapkaya 
otur.muş 

Garson (yavaş sesle müşteri· 
ye) - Yavaş yemenizi tavsiye e• 
derim. Acele etmeyiniz. • 

Müşteri - Sana ne? 
Garson - Yanındaki masada 

yemek yiyen boksörün şapkasına 
oturmuşsunuz. Daha görmedi de. ... 

Ressam 
- Bir ressam ~arunm. Öyle 

mükemmel bir örümcek ağı res
mi yapını§ ki hizmetçi onu on 
dakika temizlemeğe uğrğaştı. 

- İnanmam. 

- Neden ressamın bu kadar 
mahir olduğuna inanmıyorsun? 

- Evet ama bu kadar dikaktli 
hizmetçi olduğuna inanamam da. ... 

Doğru 

değil mi va? 
Tutu - Söz söylemenize zoıw 

1luk nedir? 
Baba - Bu öyle birşeydir ki 

insanı açık bir lisanla konuşmak 
tan meneder. 

Tutu - Bugün bir &ağır ve 
ailsiz gördüm ki söz söylemekte 
biraz zorluk çekiyordu. 

Baba - Saçmalıyorsun oğ" 

lum. Bir dilsiz söz söylemekte 
aıasıl küçük bir zorluk çeker. 

Tutu - Sol elinin iki parmağı 
ııoksandı da. ... 

Mahir ballkçı 
Meraklı - Ne balık mı tutu

yorsun? 
Balıkçı "bedbinlikle,, sazan ba 

lığı. 

Meraklı - Sazan balığı mı? 

Bu küçük derede sazan balığı o· 
lur mu 

Balıkçı - (gene bedbinlikle) 
Zaten bir şey tutacak değilim ya. 
Hiç olmazsa sazan balığı avlıya• 
uğım diye beklerim. 

..... 
yerinde teklif 

Dairenin bürolarını dolaşan 

direktör, Mehmedi dosyalarının 
üzerinde uyurken buldu. 

- Bu ne demek. Şimdi büro
lar yatakhane mi oldu? 

- Affedersiniz efendim, çocu· 

ğum gece bana hiç uyku uyutma· 
dı. 

- Pekala. öyle ise çocuğu ya 
nndan itibaren daireye getiriniz. 

Ondan 
bahse:tmişler 
- Aman, gazete benden bah· 

scdiyor. 

. - Kabil mi? Peki ne diyor? 
- Geçen ay içinde Metropo" 

litene 30 milyon adam gitmiş. 

Ben de onların arasındayım. 

}} ~ ~ 
y,ılbaşı hediyesi 

"'i,Jlbaşından bir kaç gün evvel 
zil çalınır. ;Evin bayanı kapıyı a• 
çar. 

- Çöplerinizi her sabah ben 
atıyorum. Umarım ki yılbaşında 
beni unutmazsınız. 

- Hiç unutur muyum. Her 
sabah çöpleri sizin için ben dol· 
duruyorum. 

)} .. }} 
çuval koşusu 
Sabahın ikisinde: 
Polis - Bu gümüş kupayı bir 

koşpda kazandığına beni kandır 
mak mı istiyorsun. Peki öyle ise 
ne diye çuvalda sakl,fyorsun. 

Hırsız - Yaptığımız koşu, çu 
val koşusu idi. 

* * {< Tevazu 
- Sizce bir dahi iyi bir koca 

olabilir mi? 
- Bilmem, bunu kanma sorU" 

nuz. 

{< }} .. 
Ne istiyormuş? 

Birisi kapıyı çalarak hizmet
çiye sorar: 

- Bay özen burada mı? 

- Hangisini istiyorsunuz. On• 
lar iki kardeştir. 

- Kayseride kız kardeşi olanı 
istiyorum. 

* * * Masummuş 

Hakim - Bu elması çalarken 
Uç şahit sizi gördüğü halde h~ila 
masum olduğunuzu nasıl iddia 
ediyorsunuz? 

Suçlu - Bu neyi isbat eder. 
Size üçyüz şahit gösterebilirim 
ki hiç bir şey görmemişlerdir. 

. 

f j Gülünçlü Hikaye 
'--------------- t-"'ık ra rvlUsabakası 

F aydah çahımalar 

Küçük .Bayanlar 
için faydalı bir iş 

Minimini kardeşinize bir ön
lük dikmek ister misiniz? lşte 
size bfr nümune. Nasıl ya;nla
cağmı kolayca anlıyahilirsiniz. 
Derhal liı.zım olduğu kadar ku
maş, iğne iplik ve ibrişim ala. 
rak yapmıya başlayınız. Hem 
vakit geçirmiş, hem de fa ydah 
bir iş görmü.~ oJurımnuz. -Boyayınız! 

Noktalı bo~lu'darı boyarsa
nız bu resmin ifade ettiği ma.. 
nayı keşfedebilirsiniz. Eğer bo
yalı kalemin:?_ yoksa bu işi kur
şun kalemle de yapabilirsiniz. 

Falcının sözler• 
Falcı - Sizin için acı bir zıya 

görüyorum. Dul kalacaksınız. 
Müşteri - Evet ama kocam 

öleli beş sene oldu. 
Falcı - Öyle ise bir kardeşini• 

zi kaybedeceksiniz. 
Müşteri - Hiç kardeşim yok• 

.tur. 
Falcı - Öyle ise şimdi anJa• 

dım. Şemsiyenizi kayb~de::eksi· 

niz. 

Beş küçük mektepli fıkra mü" 
sabakasına giriştiler. 

Turgut şu fıkrayı anlattı: 
Adamın biri bir evin kapısını 

çalmış. Kapıya hizmetçi çıkmış: 
- Kimi istiyorsunuz? 
- Bay Çctinoğlunu görmek 

istiyorum. 
- Bu evde Çetinoğlu soyadım 

taşıyan iki 'kardeş oturuyor. Ah· 
met Çetinoğlunu mu, yoksa Meh• 
met Çetinoğlunu mu? 

- İsmini bilmiyorum. Öğret" 
men kız kardeşi olan Çetinoğlu· 
nu. 

Eu güzel fıkraya hepsi güldü• 
ler· Sıra şimdi Yıldıza gelmişti. 

O da şunu anlattı: 
Bir ma~kemede suçlu suçunu 

inkar ediyormuş. Fakat vakaya 
şahit olan beş kişi de hırzısı pa• 
raları çalarken gördüklerini söy
lemişler. Bunun üzerine reis sor
muş: 

- Bak senin hırsızlığını beş 
kişi görmüş. 

İşte aldığı cevap: 
· Beş kişi görmilşse ne çı

kar? Buna mukabil beş bin kişi 
de görmedi. 

Üçüncü fıkray! Yekta an• 
lattı: 

Adamın biri lokantaya gitmiş. 
çorba ısmarlamış. Çorba gelmi§. 
Fakat kaşığı daldınnca ne gör" 

sün bir paçavra· ı 
Kızıp garsonu çağırmış: 
- Nedir bu? Çorbanın içinden 

paçavra çıktı. 
Garson cevap vermiş: 
- Hoş görün. On kuruşluk, 

çorbanın içinden ipekli mendil 
çıkacak değil ya? 

Fakat son fıkrayı anlatan Fct 
1 

hi bütün güzel fıkra rekorlarını 

kırıp birinciliği kazandı. Onunl 
anlattığı fıkra da §U idi. : 

Hasta kendisini tedavi ed 
doktora sormuş: 

- Nasıl olur doktor. hem b 
hastalığa yakalanan yüz ad 
99 u ölür, ancak biri kurtulu 
diyor5unuz. Hem de bana s· 
mutlaka kurtulacaksınız 
sı•-ı •ız. Nasıl olur? 

Doktor: 
- Gayet basit. Şimdiye kada 

bu hastalığa tutulmuş 99 kiş 
t ::dovi ettim l•epsi de öldü· Sizi 

yüzüncüsünüz demi§. 
Siz ne dersiniz? H;ınf!İ fıkr 

en güzel? --------Bilmecemiz 
Denizlerde ya§ayan yenen ve 

ycnmiyen bütün bildiğiniz babk 
Jarrn iıirnlt!rİni yannrz. 

En ~k balık iırnf hD~~ 1. ~ 
kinci.re' J .lira, UçDncP_ye L'Lfr c61• 

din ....,. ..tlVN7 Uncu.rr- A7ırd,1r ,nuA-
lıY lı~LPrJ~.r .~~,..-ce"".-..rÜ".. 
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• Doktor Bcun bu ıJiayı bakh 
buldu ve Akbar Firozun belki de 
yeni tazyiklJ.· yapacağtDJ aöy. 

\edi. 
Bu muhavere netit eauıde IÖZ 

yemden Akber Jıroal& lDIUis 
Generali ara.amda cereyan edm 
mtlnakaeaya intikal etti. 

Hint tua•O• 
BtltUn m€.vkuflar lpgillz ge.. 

nerali Ue Akbar nroa arum. 
da cereyan tden mWlkat hak. 
kmda dUtttn'1yord1L 

Stıkflt'1 ilk defa Alma.ı t.1L 
ml lhW etti ve fUDlan eöyledi: 

- Generalin !'ÖZlt!rinden a. 
çıkça anlqıldıpa göre. bu 
herif bizi terlrane maksatları • 
·na l.let etmek bitiyor Bundan 
dolayıdır ld her şeyden evvel 
llmimlmen ıatifade etmeğe ça. 
)Jpyor. Şeririn uıl maklachm 
bllmediilmlz için battı hareke
tlmbl derhal U.yin etmekte 
gtlçlllk çeklyOl'UL Ki.neli besa. 
bmıa eğer bu adamm lııaaııiye. 
te hlmıet etmek latedifinden 
emin olsam kendisine elimden 
geldlti kadar yardım ederim, 
fakat bme kartı tuttutu yol bu
nun akalni lllbat etmektedir. 

General Compbel Alme t.ll. 
mlDiD bu eöz1erine müdahale e
derek dedi ki: 

emin bulunuyorum. Bunw. en 
canlı delili de büyllk fedülr
bklara katlanarak dtL.yad• he
nüz mlaU görlllmP-mif kuvvetli 
tayyareler c:'de etmt• olmaiı. 
dır. 

Doktor Bnm Ingl1U Generali
nlıı flklrlerine iftirak ettlihıl 
9ÖJUYerek ~er ne bab111LJ.1 o. 
1111'11& olsun Akbar l'iromn tek. 
liflıerlne red cevabı verl meel 
...... gelclJtiDI ileri .Urdl. 

BOttln mevtuflaı d.1ktor 
Brunun bu teıldifbü ittifakla 
kabul ettiler. 

Hap.ialwı'9de mevkuflat ara. 
8Dlda bu karar verilirken 5tede 
Akbar Firos kendi adamlarını 
f!tralmı toplamıt. vasiyeti nıll • 
sakere edlyordtL 

Akbar Flroz tehdit edici llelt 
bir aeale bağmyordu: 

- Demek Jd bu adamlar 6.. 
lWeri de dir:JtebWyor. Şu hal
de t.abminlerimis dofru imle. 
Demek ki eeerimlz bulunan l.lim 
ler bbe bllyllk faydalar temin 
edebilir. Ancak kendilerini kan. 
chrmamız llzmı. 

lyilllde bbe yardım etmedik. 
lerl halde cebir latlma1 edeoe • 
ğiz. Bunda da muvaffak ola. 

Hepiniz lliki aileainl tanmınu aıuunm. BuıUa .Ue · yepyeal 
bir etleoce çıktı. Bu resimleri sil sclce bir kartona. ya~ 
Boyalı kalemler De lnedilfnls renkte boyaraam. Soma ımkıa 
elinize abr ve resmin etrafını dikkatle lrnerainls. llild aileainl 
birlqtirerek bir çok mevsu bulup ve b~rla cUzel ellenir bot 
ça nldt geçirinlniz. 

tunu hep bW7oru. Bu adamı IJimi olmak l\zere safdil Ame. 
~ya getlrAllm ve kendıalDi rika1ı lllmleria de blle yardım 
muhakeme Jdeeetimld .ayu,e. etmeği kabul edeceklerini uma. 
rek illtlcvab edelim nm. Bu suretle hiç olmı• 

- Bundan ne çıkar! - . İtalyan ve Amerikan lllmJerL 
- MOaaade buyurun. daha Din ilim ve .fenlerinden latlfad8 

*1erim1 h:tlrmedim. ır.aa,s 'etmle olurus. 
muhakeme46 arkadqlanm bl. · Akbar Firoz bir iDBdet dL 
18 yardıma Uma ettlft tak.!lrde tUndUkten aorıra "1 karar: ver. 
keadialnl derhal memlekKlne "eli:.. 
iade edeceğimizl, &kal takdirde ~ .:... Preutp itibarile bu teklifi 

Akbar FL-oz ctlınleslnl bitir- hemen kur4UD& dbeceğtmld ,kabul ediyorum. AneaJı yahım 
mek istemedi. Yalnız yumrulu. eöyliyellm. Eminim ld korku ltaıyan Aliminin mahkeme hu.. 
nu havaya kaldırarak kuvvetle .. İtalyan camm lmrtarmak için ~ çıkanlmumı dolru bul. 
önilııdekJ muaya vurdtL Ak- ar~ kandırmak a.... muyorum. 
bar Fiıozun Mfmda oturan .._ elinden geJenJ yapamtır. _ : ·· Kev~ taın~DJOe 
kallı ve .Yeli' lankh bir adam - Bu fikir mtlkemm~Jdir. _tedhJt edebi~ . lc;lrı hepltnl 
ayağa kalkarak dedi ki: Hem ItaJyan lllİll•.ne bur mev. bir arada olarak ve toplu bir 
~ KUaade edeıwnlz bıJ hu- kutJaiom da l'tthat ebDellf · lhU. ~e muhakeme ecle11ın. 

8U8ta du.&n~t\klerlml arzede. mali Yardir. Bu takcLrde mn. · · flalrallı ihtiyar tebv ayala 
yün. Bana kalına bu ad•m)ar kutlan iki19 •Jll'llUl.olaru. · ~ ~~ llilclUrteD 
hiç bir saman bite yardıaa . ~ Sakı Ilı ve )'elll ~ JllncL _mn. 111 _ l.ıalı8tı verdi: 
mek lstem17erelderdir Gene : .ıt. . bu .a.Jerden emaret alarak · - Bflytlk · eetım'üln fikirlert 
ral Campbel alsl ~k ~ tanıdı. mOtalelllL""lllt 1U mtle devam mtlk~~· Ancak bllttln 
tı için arbdaflanm .ae ıwwr etti: . _ · mev~ ~-_araaa ·ll;luh•~ 
tahrik edeıcektir. - Bu telrliflmt ter11bto et. me ·ettiilin& taJa!iD · ttatyaa 

- O ba1de ae yapal~ mekte htç b1r mahsur yo&tV. tUmt arbdAtlanm_ kan~ 
- ıa,veıa banJan. bll'Mrt&' Billkla f&,da alaealmdan emin vat.I~ balanuJacairtir· amaecHı 

den &Jll'IDÜ ilamdır. ' bulUllll~UiP'l - - ' • yorum. 
- . Bun UJ Japtrap? 

1 
. General Canplıel•a .... r-. • Ma.r l'Jros bamın da care. 

- Dirlld4t lr.ldlrllm ltaL la cm.aatyeeett mnhalrblr & · abıl buldu w decll ki: . . r .. 

- Sis bu adamı tanımıyor. 
llUDS . FCeı' tanım11 olaydı. 
na, k~ yardım etmeğl 
aJrlmnctiıP.. bile-gec;irmmllnfs!. 
Bu herif~-~ ... ;. atm mana. 
aile bir canavarmr ~· Şlnidı e
Bııde kunot: olmadıfl ·~· ·bl
llm.le tatırmuameıe yapıyôr, ta. 
-.ı kendlabıde kuvvet ıu.eftt.; 
İl gtltl hemen canavu kaile. 
cekttr • . Hbldlsta8da lnetk!t Ut.. 
tldarda iken bu canavarm 61~' 
4lnl8fD 11.v•Uılarm lıad v.J he. 
_.. JOktv. l'.MI mevklint 
teirar· eıd& '.cttinek· lçlD 'ldm· bl. 
ili' ne libf ·eaaftl'Ca pllnlar 
~. V.Jreedma nail 
.olmak lçla bd aduiun hl; bir 
19Jdmpri~ .• JUU11 IOD ~ karbk alda. 1UkJa berüer, .... Jtaı,9q ı · (0.-. wrJ 

._ · H arflerle re•ım y .-pmak -
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