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almanlar /Varvik'ten kaçan kacana ... 
Ne .,azık ki dUnkU •• ,, •• , 
veMalttly•ll•"9 • -

etten fazla •Drmatll , 

ıınu kendi amir.alınız Reader'den sorunuz 
bONKO DENiZ HARBiNiN 
f\RLAK BiR PIL.ANÇOSU 

~., .... -----
''lı ~ inei tab'ımıada llıltün land" cep kruvazörleri ~·-
ıl:~~ttını illı defa bildir· tırıldığına göre Alman fıle · 
~naia deni~ ~aferinin sunun vaziyeti periıaadır. 

reantf tafailatıl Elinde hiçbir liUyftk harp 
,,lp•dra - logilizler Şi•al gemisi kalmamııtır. 
1ıa..._~ltık denizlerinde çok 28 deıtroyerdea elleriade 
~. ~uyaffakıyetler eltle topu l:opu 18 taae kalmııbr. 
~ir. 8 Kru•az&rden Cl&rdll tle-

\e.,~' ftl•I 16 Al••• as· aialerin dibiatledir. 
-._ llaldİye re•i•i batırıl- Deniultılara reli••• 59 
'""'11. daa yalaıs 31 taaeıi safla• 
"~llea bildirilditi•• 16· kalmııtır. . 

4dmiral Scheer,, Alma• Almanları• elıntle kalaa ::t kruyaaarlal bir lariliz ıemilerinin ekserisi eski tip 
tilltaı.iri taraıadaa torpil- gemileridir. 
~ir. Bu gemilertle "filo deni-

11 '~•t laeatiz bat•a•ı~tır. lecek ıekilde 1.ir deniz kuY-
'4.iral Spee,, •• "8euı • ••ti sayıla•az. _____ ...... ____ _ 
~imanlar kat'i bir harbe 

ek mecburiyetindedirler 
-..-----~·"·~·~·~~·~~---.. s,,,. - lulıar ajansıntlan: lerlintlea öirenildiiine 

e ''• •ıa 6iledea soara Hitler baılıiıatla tuplaRan •• 
d ·~ .reı Yakite kadak de••• etlea askeri şfıraaı Nen•ı 
~'-•li1aia pliaçeaun• tetkik et•iıtir. Kat'i bir deniz laar
~ .ririı•ek kudreti elup el•adıiı•ı 16ztlea ıeıirmiıtir. 
~bıa Hazira•a kadar kat'i !tir şekil alabilmesi İÇİ• laare-

ıeç•ei• Ye askere daYet edil•iyen sıaıfların tla •illla 
~- çatırılmaaına, ilatiyatlartlaa kalanların da sililalaatlı

"••• karar weril•iıtir. 

~ Alman imparator• R•• Ç•rını Naaıl Aldattı? 
~--rasıntla konferansa 'da •et etti. yalnız kaldığı ş• 
'" lcay •aat zarfıada tasarladığını tahmin ettiğimiz 

•6ıleri söyledi: 
._.' latan remiyi infilik ettirmekten başka çare
' 

1~ Yoktur. Dedi ve d&şlndliklerini az•n uzadiye 
"--ttı. 

l' a .. teklife hepimizden ziyade kaptan şaştı kaldı. 
\

1
'' o, su altında, kamlar içinde batan bir gemiyi 

~~~•ldamanın ne kadar tehlikeli olduğunu pek ili 
İf dır ediyordu. Fakat burömülü defineyi çıkarmak 

1~ b11ntlan baıka çare olmadığını da anlıyordu. 
~ enııayrin bir harp gemisi olması, Rusya seferine 
• "-rlanırken hir çok mülaimmat ve mevadı müşteile 
d:ı •nıbarlarının bombalar, dinamiti.er, m~r.mile~le 
lait" l,alunmaıı itibariyle de bu amelıyata gırıımeıe 

._tGrıtı cesaret edemiyerdu. 
tla bU11ları izah ve şunu da ill•e etti: 

~;-- liı bu iafilikı yaparsak, reminin ambarların-
ı -.ddeler de atef alacağıadan bugün toplu ve 

~le i)ir lıaalde ltulunan bu enkaz tabiidir ki parça
'-'•le, laer parça bir mühlek ajder halini alacak, bu 
't~ltle altın :kasaları da kumlara ıö~ülecek, on~a.rı 
'-...._~ -~baek imklnı da knybolacalıtır kı, ben ne sızın 
~ıdaa •e ne de kaybalak altınlardan dolayı 

.. liyet kalt•l eti••••· 
•• lıllltaleaya ICHtille ca•ap ••rtli: 

Paris - Nazi partisinin 
organı of4n "Voclkislter Be
obohter" gazetesi bu günkft 
niishaımda sizde Hollanda· 
ya mahut "himaye" cilvesi· 
olarak bir alika r6atermek
t e ve yola çıkan lnriliz ka
ra kaYYetlerinin Hellandaya 
ihıa~ edileceklerini yazmak
ta ve Hollaotla arz• ederse 
"Al•anya•ıa elaa• da "lai-

maye" Ye •uavenetine koşa· 
bileceğini ili Ye etmektedir." 

Londra - Stokholm' den 
gelen haberlere gire ~iman
lar, Nanycll şehrini tama· 
meo firar halinde terke mec· 
bur kalmışlardır. 

Londra - Garp cepbe
şin4e Alman hoperlirleri 
Fra•n•lara: "laıilisler ••re-
de'• 

Diye sormuşlardır. 
Fran11ı:lar da, ıu ceYabı 

vermişlerdir: 

- Ş6yle bir Şimal denizi 
gezintisine çıkmışlardır. Ora-
da sizi tnz baz ederek tek
rar döneceklerdir. Fakat in· 
gilizlerin ne it girdiklerini 
saati saatine öirenmek is
terseaia Amiral Rutlcır'• so-
ıor•n•ı. 

lnglliz - ltalyan rekabeti ı Beı köyümüz 
Rema - Royter aja••••tlan: Yeai ~ir ltilyaa ticaret •• 

şirketi teıekkll et•iıtir, la ıirket ltalyaa itlaallt,ı fab· H•r•lt• ll•tlne gellll 
rika salaipleri tarafıadaa karalm•ıtar. $lrket Y•roıla•ya, --o 
Ro•aaya, Macariıtaa •• Tir kiye paıarları• mllbayaat ya- Ankara-Yozgadda Yukn-
pacaktır. Şirketin ••r•ayesini ltalyanın en maruf makine bala• zelzele lzerine lalik6· 
fabrikacıları key•aıtor. lu sermaye Hl milyon lltettir. met derhal feliketze41eleria 
alacaiı •alasnlltı• bedeliai •aki•• Yermek suretiyle öde- imdadıaa yetiş•it ve liaım 
yecektir. gelen bitin tertibatlar alı•-

.. mıı ve kiy laalkı yakın kly-

Ro•&D J & Tu•aaıa Ağzını lere yerleştitılerek lıtiralaat 
ve ihtiyaçları temin edil-

Ka pattı •iştir. 
8elıratl - lulıar ajansınclaa: Blikreıten ıtrenildiiine Yozgad - Dilnkli ıiddetli 

rire, lto•aayaaın Tuae harp filosu bir lıaftadaaberi islim zelzele Yozgad Yillyeti mll-
altıntla bulunayord•. Din alelicele aldıj1 emir &zerine bakatında birçok fellketlere 
Tunanın maasa~ıaı kapa•ağa ıitmiştir. lu tedbirin petrol •ebep olmuıtur. Maden ka-
ye •ihiamat nakliyatiyle alikatlar eltlafa zaaaediliyor. ••sına bailı Peyik aalaiye 

lsveçliler iki Alman 
tayyaresi düşürdü 

Stokbolm - Resmi tebliii: 
lsveç dafi bava topları iki 

mlittlr. 
Alma• tayyaresi dlılr-

Müttefikler lsveçi koruyor 
Londra -lngiliz ve lsveç htikümetleri daimi temast•dır

lar. Bir Alman istila teıebbüsa müttefikler tarafından ls
veçte karıılanacaktır. 

Göklerin Tepesindea Deniz
lerin Dibine ••• 

•Stratosperin - En yilksek 
seviyelerine ilk defa çıkma· 
ğa muvaffak olan ve etiid .. 
leri ile medeniyet ve ilme 
sayılmaz Ye çok biiytik hiz
metlerde bulunan Profeör 
Ph:eard, bu kere, deniz es
rarını keşfetmek üzere hu
susi surette yaptırdığı cam 
duvarlı hlicreaine ıirerek tec
rlbelerine rlritmek 'Üzere 
b1iluntiaj'1inu ıhilea Amerikan 
gazdet.!H bl)'llt lftmln Stra
toıper'de olauğu gibi deniz
lerin de dibinde yapacatıl 
tetkikatın neticesini bliylk 
bir •erak •• •bınızlıkla 
beklemektedirler. 

merkeziyle l Dedefakil, Kara 
mağara, Kanherli, Karapı
nar, Karacalar k6ylerinin 
evleri tamamen yıkılmış ve 
bu köyler birer harabe ha
line gelmittir. 

He••P~ ... ders!_n~~-
- Kardetinin elinde altı 

tane ıekerleme oı.a, ben de 
ona bunlann yarı•ıaı ••na 
vermesini siylesem, 0 aman 
on di k•9t •n de kaç ıeker
leme balunacak? 

_ Hiç bir tane! 
_ •u ne demek~ 
- O, mili' ftdiflniEi yap· 

••••" içi• altısını da bir
de• ptacakl 

- Bir re11amın ae;il, •••
at ve heyecan verici eserler
le laiç bir atlkası otmıya• 
insanlar bile sizin karıınız
da hem ressam, ht-m de lteı
tekir oluverirler ... 

Ressam bana llııa ıelea 
pozu aldırdıktan sonra ya
••t yavaı resmini yap••i• 
başladı. 

Bir buçuk saat sonra eda
m• diadliil• zamaa blJlk 
bir sevinç ve saadet içinde 
idim. Benden oda ldrUUlı 
alaa e• .dibi kadia da pek 
çok memnan ol•aıta. leai 
ea çok ıeYin.lirea teua••aa 
peıin alıp tieni b'ljlli · bir 
sıkıntıdan kurtaran 'el~ 
lartla• ziyade ıenf ... at
klnn bana dalla ...- •1-
lemit oldata fizel eklere, 
ya pmıı oldaiu .,.,,ıa ilti
fatlara raimen a•ukabn f&p
tıjı ribi bİ• aarkıatıhkta ba· 
18amamuı idil 

Ne yazık ki b• seYİ•f •• 
babttyullğım24 ...ttaa :faz
la de9am etmedi, clakl .,. 
tesi gilntl reuama 'tlairai
ne gidip bir rtın e•••• ·~ 
yaptığımız gibi yemeilen 
yedikten ve eski .. tapl&n 
içtikten ıonra at61yetl•• ·ı•ı
tik. 

Genç ıan'atkir ba defa 
bir gln önceki aenk•t •• 

incelik kaidelerine nrıe .. dar 
riayet etmeğe Hizam gönaetlea 

bana ı• ••etle laitap etti : 

- Yiiztınlln gtlPIHli ka
dar viicudunua a/abtMD& •· 

zibeleri11ia çok difillt 111ni
nelerini t.il•tti• ••gili •• 
seYimli bayan, 

Ôyle &mid ediyorum ki ita 
sefer d• soyuamak içia bir 
para•ananıa yardıauaa ihti
yaç glSıtermiyecekıiniz? 

Ve gayet ciddi •• pratik 
bir it adamı zibniyetile ya
nıma yaklatarak kendi elile 
ceketimr çıbrmap, daha 
doğrusu beni ya•at yayq 
ıoymai• koyuldu. 

(Devamı var) 

....... ····r· 
ı Mevlidi ı 
ı Nebevi ı 
f M~•lidi nebevinin lal- f 
t •ildeki cuma artın& akfll· t 
t mı yani cumarteıi gecisi f 
t olacaj'ını sayın ulusa btl- f 
t diririm. lzmir Mliftlal f 
t R. 21ebi •il• t ............. 
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KUBiLAY! •• 
~~~~ıımmıııımı~~~~ 

Sararken bir kızıllık bu yolda yayaları, 
Her geçit tekrarlıyor derinliğin seıini ... 
Y aldızlara römiilea Menemen kayaları, 
Serpmiı gibi laer yere cennetin ıölıe•iai. 

Glklerdeu yetil renkli aakaralar sökll41, 
Bir kaltrama• saklayan b• n11rl• tepraklara. 
Baktım kartı tepeden yl\k11le11 ı&aeı ılldl, 
Baktı• A•ıt baıından kıpkızıl bayraklara. 

Kalbimi11 feryadına seı •erdi ıaatlıa Altay, 
Sandım saf, taf di:ı.U.li kartı•• laer kallra•a•. 
Ôptih•, iptliıa kabrini doya, doya Kaltiliy, 
Çtinkti bu topraklardaa ltizı doiacak laep taa. 

Kollarım1 aıarak Mezarına aarıl4ım, 
Kabrini çılgılİ gibi lSpe öpe ayrıltlı•, 

Burhanettin Ş•rballt•n ................................. ~ .................. 
NORVEÇ SULARINDA BA

GEMILERI TAN HARP 
_,..... ___ .... ___ _ 

Evvelki gln gelen telgraf
larda Norveç sularında bat
biJ bildirilen remiler hak
kıaclaki maltımabn hülisası 
şiyledir: 

yaresi, 533 lük torpido ko
vanları vardır. Faaliyet ıa-

lıası saatta 10 •İl katetmek 
suretiyle 9,800 mildir. 75-100 
milimetrelik bir urh çenberi 

Al•anların Blucher kru· vardır. Almanyanın bu sınıf-
vaz6rn 10,000 tonluk birinci tan Kenisberg ve Kuela na-
sıaıf bir laarp gemisidir. 1936 mında iki hafif kruvaıör6 
aenesiode tezgaha konulmuş daha vardır. Karlsruhe kruva-
1939 seaesinde tamamlan· zörünün inıası l'l' da ta· 
mııtı. Mtirettebat adedi, ma· ma•lanmıştı. 

kinenin beygir kovveti ve 
sirati Af manya bük6meti 
tarafından l'İzli tutulmakta
dır. Teknesi ve k•manda 
kGpriaü zırhlıdır. uzunluiu 

195, l'eniıliii de 21,3 met· 
red.ir. 203 milimetrelik 8, 

105 mili•etrelik 12 topla ve 
tayyare dafii toplar Ye aiır 
mitralyi.zlerle müeehezdir. 

ll••her kruvazirl üç de 
tayyare taşıyor4u. Ba batan 
kra•aziriln diğer ltir eşi de 

_.tlmiral Hipperair. Gene 
193' senesinde lf,QH ton-

lak ltir kru•uör dalta tez• 
rAlaa ke•ulmuıtu. 

Nerveç bataryaları tara .. 
fındaa Batırılan Al-
maa Karistrahe ltafif kru•a
zlrl ,,010 te•luktur. Uzun" 
luia 159, ıenişliği 15,29 met
redir. Maldnelerini11 kuvve
ti ,5,000 beygir olap saatte 
slrati 32-'4 mildir. Miiret· 
tel.atı 570 kiıidir. 110 ai· 
limetrelik 11, il milimetre
lik 6, 37 .miliıaetrelik 1 to
pu, 1 ağır mitralyözü, 2 tay· 

Nanik limanına iti••• 
ederken karaya oturclui• 
lngihzler tarafında• bildiri
len lnriliz Hardy terpielo 

m11laribi 1505 tonl•k olup 
193' senesinde elenize indi· 
rihaiştir. 

Makineıinia k•YYeti 31,00t 
beygir, sürati saatte 36 mil
dir. Faaliyet sahasl saatte 
15 mil airatle seyretmek 

şartile6110•ildir. Mirettebatı 

175 kişidir. 120 •ilİ•etrelik 
Stopu 1 mitralylz ve 5'3 
•İlimetrelik S tep, 8 mitral-

yiz ve 533 milimetrelik a 
terpitle keyaaile mücelalae.z
Sir. 

Battığı bildirilen Hunter 
İngiliz torpido aukrilli 1!141 
tenlak olup aakineleriaia 
kuvveti 34,lftl beyrir, sürati 
de saatte .35,S mildir. Mü
rettebatı 145 kitidir. 120 
milimetrelik 6topa, 7 •İtral
yizi ve 533 •ilİmetrelik 
8 torpitlo kovanı vardır. 

...................................................... 
i Elha•r• sine zna•ıada i 
ı lugiio •atinelerclen itibaren iki liaiyik fli• birden ı 

i 1 •• MiKADO i 
ı Blltia renkli ve harikulade •usiki ve muhteşem •İzansen ı 

i 2 --- Şimal Oteli i 
ı FJltANSIZCA SÖZLI : 
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ı Metre j9raaltle: dünyanın en son harp hat.erleri. ı 
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ı Dikkat : c••artesi ve pazar 11 de ve hafta arasıada ller ı 
ı gök 1 de ı 
.......................... .......................... .. ...................................................... 
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i Şehir haberıarl ...................... ,SO H R 

BOGAZLARIN SAHiBi T0RKIYEDI 
Sıtkı boğul 

Diin sa9ak saat b 
kordoadaa ıeıaekt• 
lisenia so• sınıf talel>• 
den Mlair oilu yirmi 
larıada Sıtkı Q&a • 
kayarak deaize d.üt•• 
boialıauıtar. 

--~~~~~~~-...... ~~~~~~~~-
Pariı - Fraaıanua •• law t firi de Aakaranıa •lttefik- lere hotbelaot bir r•çit ltak-

rilterınin baıta Tlirkiyı ol· 
•ak lzere Balkanlar Ye ce
nal~Hı ıarki Anapa merkez
leri•tlıki elçileriyle yapmak
ta oldajıı temaılar ıtnla e• 
milhim ltidiıesi elerak kay
dediyor. 

lnıilizleria Ankara sefiri 
rilti Fraıaıanıa Aakara se· 

ler yanında aldıjı çek kıy
•etli mevkii mulıafaza az
•i•d• elduğ••• beyaa eyle
••ktı, Pariate •• Lendrada 
•••cat elaa itimadı bir kat 
dalla artır mı ıtır. 

Ankara, daha eYYel 4ı 
beyan edildili sıibi Çanak
kale boiaınadaa •ilttefik-

ln ••rece~ lietildir. 

Mlttefikler b6yle birşey 
iste•ekle, T&rkiyeaiıa ıiriş
tiii taahltltler dolayısiyle 

mnıktU meYki•• kalmaaını 
katiyye• arza eyle•ezler. 

Boğazlar bir salaip tanı
•ııtı r. O da Tlrkiyı•ir. 

Kubilayihtif 

Norveçte Alman kuvvetleri dailara çekildiler 

lnkilip Şehidi Kabili 
tifali, lıa•anın yairaurl 
masına rağmeıa, dlia M 
mende büyiik hir kalab 
iştirakile yapılmııtır. 

Berlin - Stokhohnden haber veriliyor: Almaa kıtaatı, son deaiz majlubiyetiatlea 
sonra Naniki tahliye etmişler ve yakıa dailara çekilmiılerdir. None, sebuliğini ik•al 
etmek üı:eredir. 

İhtifalde Vali 1. E 
Aykut, Müstahkem PA 
kumandanı General Ma 
Berkö.z, Pelis mtidürti ı. 
it Özgür, parti idare h 
azaları, izciler, taleb 
muhtelif teşekküllere 
sup heyetler hazır bulu 
lardır. 

Bölge Serbest 
Güreı 

MDsabakaları 
Bil&"e ıerbest güret bi

rincilik müsabakaları dün 
Karııyaka kulübünün kapalı 
sahasında yapıldı. 
56 kiloda : Altaydan Şefik 

Albnordudan Kemali, K. S. 
K. dan Kenan Altınordudan 
Mustafayı. 61 kiloda: Altay
dan Recep ayni kulüpten 
Muzafferi, Altaydan Mehmet 
yine Altaydan Hüsatiyü. 6' 
kiloda: Altaydaa Bekir De
mirspordaıı Nevzuh, Ddmir-
spord•a Hüseyin K. S.K. daa 
Mabarre•İ. 72 kilo4a: De-
mirspertlan Tahıin Altaylı 

Saruriyi, 79 kiloda: K. S. K. 
tlaa Ziya Altaylı Rafeti. IY 
kileda: K. S. K. daa Masa 
Altaylı Kerİ•İ t•ıla yeaaiş-
ler•ir. ---Fenerliler 

Yenildi 
lstanbul (Hususi) - Ya· 

car şa•piyo•• dl• Feaer-
1.ah.çe ile ikinei maçını yap
mıştır. Feaerliler Macarlara 
sıfıra ksrşı hirle yeailıaitl•r
dir. 

Ailede çocuk hayatlarını 

birbirine ekliyen en saK-la• 
düğiiadür. 

İSMET İNÖNO 
asNlsa• Çoauk llayra11H 

Bayram yaklaşıyor. Şimtli
den Yavrularımızın ltazırlık
larını yaparsak çocaklarım1z 
Bayramı clalaa neşeli geçi· 
rirler ! 

lzmir Asliye Mahkemesi 
2 inci Kukuk Hakim~iinden: 
İzmirde Karaatinada askeri 

hastalıaaeaiıule çaaaşırcı Salih 
luın Aflile tarafıadaa koea1n 
Basmahanede 61 sayıla kömlr 
aanıntla mara•l'•Z Osaaa •thı 
İsmail aleylıaiae açılan beşaaaa 
daYa11aa mltetlair telıılitat ika
metga)ıu •etla•l baluaması laa
selıtiyle fzmir4e al.ateşir (Hal
kın Seai)raıetesil• ilaaea teltliğ 
e4ilfli ltalde muayyea •ahke111e 
rlnfiade l'elmeınesi hueltiyle 
.tavacının sebkedea taleltine 
binaea aleyhinde gıyap kararı 

ittiaaz ve karar sareti mahke
me tlivanhanesine talik edilerek 
mahkemesi 20-4-94' cumartesi 
gfinü saat 10 s11larında müddei
aleylıı İımailia asaleten veya 
vekalet•• maltke•ede hazır bu· 

Bulgariıtaaı• 
Vaziyeti 

---.--
Sulıaristanda alınan ihti

yati tedbirler Pariste, Ber
linde olduğu gibi tefsir edil
memiştir. Kedorsey Bulga
ristanın sahillerinde aldığı 

tedbirleri, Almanya ile laem· 

fikir ve hemhareket olarak 
değil, bilakis Alman istilası 

korkasiyle alındığuıa kani
dir. 

---o---
iki Tetkik 

Heyeti 
-*-

lngiltere ile Franaa gay•t 
mlllai• iki müıterek heyeti 
seferiye laa11ırlamıılardır. Bwa
Jarın hedefleri şunlardır: 

1 - Fransız Hindiçinisin
de yetiştij'i haber verilen 
bir aevi yabanı •uzu ara
mak. lildijimiz •uzlara 

(yaprak bene(i) tabir olunaa 
bir laastalık irız elduğuatla:. 
bağları tahrip eden filoksera 

ıibi bu laastalık ta lnriliz Ye 
Fransız möstemlekılerindeki 
muz çiftliklerini ltarap edi
yor. 

Hindiçinide yeti~en yabani 
•uzun bu hastan .muaf ol
.lata sabit olauştnr. •u ya· 
bani muz çoğaldılarak muz 
çiftliklerindeki •e•cud ağaç
lar bunlar ile tebdil edile
cektir. 

2 - Mezruata laer sene 
milyonlarca Inıiliz liralık 
tahribat yapan çekirg•leria 
tobu• salaalarını keıfetmek. 
Her iki maksatla hazırlan iki 
heyete logiliz ve Fransız 

alimleri ve mitehassıslan 
iştirak edecektir. 

K•ltMr11ark Sinemasında 
iki filim birtlen 

1-Zevk Gecesi __ .... __ _ 
filminlie müstesna bir aşk 

hikayesi görülecektir . 
2-6anıesterler cellldı 
İlaveten Paraaount Jurnalde 

en sea lıaarp Jaayadisleri 

lua•aİı aksi '8kdirtle bu _._Dr. W _ L _,: .... 111' 

lau•adan delayı mahkemeye r ... .. ..... 
kalnıl e.&ilmiyerek ııyaltında lzmir Memleket Hastaaesi 
aulaake•enia deva• edeceği Rontken lVJIUeb&ssısı 
tebliğ maka•ıaa kaia •lmak Rontkenvee/ehtrik f eda•İıl 
lıere H. U. M. K. n•a maddei 
mahsasuaa tevfikan ilan olu- yapılır ikinci Be/1cr Se 
uur. (1314) No. 29 TELEFON 2542 

Siya•İ bir 
müdahaleyi 

---o---
MUCİB OLAN MEKl EP 

KAVGASI 
Geçenlerde Belçikada hir 

mektepde zuhur etlen bir 
kavga, siyasi müdahaleyi 
mucip olmuştur: Yakayı an
latalım : 

Brüksel mekteplerinc:len 
birinde iki çocuk ders sıra
sında kavgaya tutuşmuşlar, 
çocukların en kuvvetlisi ar
kadaşını yakaladığı gibi ye
re atmış, hadiseyi g6ren mu
allim de hiddetleaerek ço· 
cuklara şöyle bafırmııtır : 

- Hey, bana bakınız! •. 
Fiola.liyada tleğiliz!... · 

Mualli• bn cümleyi ltir 
maksadı malasusla söylememiş
tir. Fakat garip bir tesadtf 
olarak •iitıarrız talebe Sov
yet Rasyanın lelçika sefiri 
Rubinia oğlu Rubiain imiş. 
Çecuk vak'ayı babasııaa an
latmış, ertesi gin tleraal mir 
pretesto verilmiı, hariciye 
nazırı işi maarif nazırına ita· 
vale etmiş, •ualime bir tek
dirnam e gin.lerilaiştir. 

-~--

ispanyadaki 
şeytan köprüsü 

İspa•yada şeytaa köpr6sü 
18 iaci asır.la hiç bir laarc 

kullanıl•atlau taşların birbiri 
&zerine kon•lması ile yapıl
mıştır. Fakat o kadar saj'
la•cıhr ki, elia bozulmamış
tır. istifade edilir. 

Havanın ya;murlu 
ması delayisiyle ihtifal 
sinemada yapılmıştır. 

Avukat Ekrem Ora 
nutuk irad ederek, 
Mehdi ile arkadaşlarının 
nemende başarmağa 
bös ettikleri meş'um ta 
hareketini, bunun nasıl 
mete uğradıirnı kahr 
Kubilay ve arkaılarıaı 
kılibı korumak için 
larıaı aasıl f etla etti 
anlat•ış bu irtica laar 
ai tel'in ye şekit K•lti 
arkadaşlarını taktlis 
Türk ıailletiaia alai•• 
nık balun•ui-• •• İ• 
korayat!ağını iliYı eyi 
tir. 

Hayattam 
vaffak ol 

• • 
ıçın ••• 

lu başlık altıntla 
yanın en meılaur • 
rirleriııin en cid4t Y 

kıymetli eserleriai 
yaparak yazdıi1•11 m 
eserin neşrini, siya 
askeri hadiselerin i 
ve vehamet peytla e 
üzerine en gü• kad 
airediyor uz. 
lu eserin 't.lylk IDir 

kat ile okunma11 il 
bizi ı.u tehi.re sev 
mec~ar etmiıtir. 

Alman lm,,arat•r• Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

- lludalalar! Sanki bizim hergün ve her sa 
likeye koymak ve hiç bir .muvaffakıyet eld 
memek suretile yapbiımız a•eliyat sizi ıaeıu 
mi bırakır? İşi ltadikalcasıne girerek (nerey• 
çıksın) 14.e•emiz lıepisinden evladır. 

Münakaşa kaptanla Kostella arasında 
kızıştı. Hepimiz anlıyorduk ki kaptanın alakas 
b.ayatımııda değil paraların azalması ihtimalin 
Bunu bilmek itibarileakumandana şunları söyl 

- Siz bizim hayatımız için endişe etmeyin. 
biz burada sular altıncla hergün ölüp diriliyor 
boların dağılmasına yahut kum altına girmeler" 
lince onları toplamağı ve çıkarmağı da taah 
yoruz. 

Beğaz hoğaza gelecek kadar hararetle 
ateşli müaakaşayı yatışbrmak içi• Kurtney 
zia tarafımızı tuttu. 

Kuman.lan yalnız kaltlıiını görünce eks 
kararına uymaj'a mecbur ol.lu. Ayağa kalktı. 
çaprazlattırdı ve size başladı : 

Milli Piyan~o Biletlerinizi (SAADET) Kiı .. inden Alınız 
Çoraklrap• PolİI mtrhezi llu11• No. 814 Hasan Tamia ÔatlerTelefoal497 

- Haydi sizin dediğiniz olsun, ben sizin 
nız hayatınızdan mesul değilim. Dilediiinizi 
Fakat altınları çıkarmanız meşruttur. Sizleriııi 
ne ltir ta•ırla siyle4i. 

- Orayt diye KHtıllela girtli. 


