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Geçmiyen yazı geri verilme& ... 
Qşvekil ismet inönu bir eylülde şehrimizejpiyango 
gelecek ve panayırı bizzat açacaktır 
Sanlı ordumuz 

20 bin liralık 
mükafatı ka

zananlar 

~kkımıza v; kuvvetimize 

İstanbul 12 (Özel) - Bu· 
gün tayyare piyangosunun 
keşidesine devam edildi. 
Kazanan numaraları bildiri· 
yorum. 

13638 
Numaraya 

15000 
Lira 

Bu numaranın son iki ra
kamı ile nihayet bulan bilet· 
ler 2 lira · amorti alacaklu
dar. 

13905 
Numaraya 

\ 
\ 

lspanl1a Amerikadan yardım istedi. Fransa 12000 
iie arası açılıyor ••• 

Lira İstanbul 13 (Özel) ~~--:-r~~.~~~ ..... 
l,;,t'w••J - • ••- .. •-

lindeki vehamet 
gittikce artmakta· 

dır. İspanya bükü· 
metinin Amerikaya 
müracaat ederek 
yardım istemesi İs
panya işlerine ec
nebi devletlerin 

artık açıktan açığa 
müdahalesini icab 
ettirecektir. Bu iti · 

barla ihtilalin Av
repadaki çıban ba
şını koparmasından 
korkulmaktadır. 

ıooocıru 

Kazananlar 
15502 24966 
500 lira kazananlar 

15363 27691 1640 23000 
16270 28989 16944 5479 
26195 14568 19777 18562 
21429 12669 26363 15687 
150 lira kazananlar 

10791 4960 15425 1207 
12017 28284 26116 15365 

2119 27437 6278 14847 
3932 3458 18210 14595 

Sonu 4 üncüde -

ispanya hükumeti 
Birleşik Amerika 
hükumetine bir 
nota göndererek asi kuvvet
lerle hükumet kuvvetleri a· 
tasındaki muharebenin her 
iki taraf ta İspanyol olan 
halkı boşu boşuna kırmak-

tan başka bir şeye yarama- t.: ~~~:ı:::::rı:~:a11311 ______ _ 

dığını, bir mütareke akdi 
için Amerikanın müessir bir 
şekilde müdahale etmesini 

- Sonu 4 üncüde -

-----------------~~--- ••••••oo .... •• ·~-----------------------
Küremizin 9 Ağustogtan •K•• • Ş h : kaydedilmiştir. Bu taş bü-

14 Ağustosa kadar şehab • Uremız 8 aD yük bir lokomotif ağır-
yağmuru içine girmesi muh- yıldızı içine lığında idi.. 130 tondu. 
temeldir. Bu hadise dolayı- 4 metre derinligv inde 50 :net-• d. siyle havalar serinlemiştir. gır 1 re genişliğinde çukurlar aç-

Bugünlerde bu şehab yağ- -- ,.,,...._.. ~ -- .:-:. · . h mıştı .. 
· · d k k- taşların ıçınde butun hır şe -

muru ıçın en geçer en u- . h b d k k d .. d- Bu şahap yagv muru ve · · ı k · 1 ı rı ara e ece a ar mu . . . 
remızın para zıya ar a ay- h' 1 • b 1 d v 1 1 Hacerissemavi düşmesı ıhta-.. . ış erı u un ugu an aşı mış· 
dınlanması, yahu~ kur~mıze tir. 1908 de Sibiryanın issiz mali karşısında bütün dün-
gökten ta~lar duşmesı çok kayalıklarına düşen muazzam ada, halk gökten taş yağ-
mühtemeldır. bir hacerisemavi öyle büyük y k metin kopmasına 
Şimdiye kadar yapılan tet· bir sademe ile yere inmiştir m_:1-s~~ b.ıya h b b l : 

kiklerde gökten düşen bu ki kilometrolarca arazi kar- huyu ır ar ın aş am.a 
taşların ba"Zan çok muazzam makarışık ~)muştur. O vakit sına alamet addetmektedır· 
ve çok büyük oldukları, bu bu hldise lngilterede bile ler. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 

Biz nazla alırken •• • 
lliJI zmirin en nefis mahsüllerin en başlıcası olzlan çe~r: 
un m deksiz üzümlerimizi biz burada naılama na ana ey 

kuruşa alıyoruz. . _ 
Dün İstanbuldan bir arkadaş geldi. Bu nefasette~• iizum· 

lerimizin İstanbul piyasasında 20·25 kuruıa satıldıgını yana 

yakıla anlattı.. . d t t b 1 
İ1mirde 5 kuruşa satılan bir mal nasıl oluyor a ı an u -

da dört beş misli fazla paraya satıh~? .. .. 
Eğer bu vaziyeti nakil işleriodekı guçluk ve pabalı.lık 

doğuruyorsa bu vaziyet tetkik edilmeli ve bir çareııne 
bakılmalıdır .. Eğer mutavassıtlar bu pahalılığı zorla yapıyor· 
larsa bununda önüne geçilmelidir.. . 

Eğer nefis üzümler makul ticari karlar düşünerek, az bır 
yol parasile lstanbula nakledilecek olursa h~m İstanbul 
halkı üzümlerimizi ucuz. yiyecek, hem d~ bu yuzden iizilnı• 
lerimiz bugünkünün iki üç misli fada alıcı bulacaktır. Buka· 
dar fazla alıcı karşısında nefis üzümlerimiıde yok pabuına 
satılmıyacak bağcının biraz yüzü gülecektir. 

Hal bunu istiyor. • 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDıR 
•a ........... a~&lllatm ...... ml!! .................. .. 



rr h beylf stanbulda şık bir gene kızl~huNY1AD!1 I a ra . ' ? l!!eler o OY . eıı 
Izmirde Papulasın evlerı nasıl sovuvormuş. Kraldan ~oca jstıY 

N 1 J ' bedbın kızlar d• 
Falına ası İstanbulda Beylerbeyinde adam olmadığını, fakat vak- tramvay da yok. Müsaade Yunan kralı MakedoDY:eo 

~ d 15 19 tı"n geç oldugv uuu isters bu- edin de biraz sizde oturayım, yapar 
B kt t' oturan Moizer ismin e • f k b. seyahat at 8 1 •• rada kalabilecegv ini söylemiız- demiştir. Saf bir kadan olan u a ır k çık'° • yaşında gayt şık geyinmiş ~ karşısına ufak bir ıı kdilll 

AKILLARA DURGUNLUK · Mustafanın karısı: ta 
ve güzel bir kız birçok hır· tır. ve krala bir b~kc:_tketi alııııt 

VEREN MACERALARI sızlıkların faili olduğundan Kız bu teklifi kabul etmiş - Çık yukarda otur be- etmiş, kral JorJ bu . fa1'•t 
- 16 - yakalanarak adliyeye veril- ve gösterilen odada yatmış- nim işim var. Vaktin gelince ve yavruyu da sevı:Pış, ıo•o ------------------k-----h-- miştir. tır. Sabaha karşı Moizer gidersin. demiş, Moizer yu- kafasını kaldırdığı ~:,no· 

Tahra bey sahneye çı tı ru u- Bu şık kızın kendine mah- yükte hafif pahada ağır ne karı çıkarak para ve bir çok uzaktan beyaz tüllere ııeo· 
•• d d k "' sus bir soyma usulü vardır. varsa toplayıp evden kaçır- ipekl çorap ve mendil alarak müş 200 kadar kadİd~k(erioİ 

DU VUCU UD an Çl aracaqtllı M h d mıştır. Oradan çıktıktan oradan da çıkıp gitmiştir. ciisioe doğru ge ı . ..,jtb 
Beşiktaşta oturan e me d 200 ,.,.. 

So••yledİ Ve i~e başladı Alinin şöyle soymuştur: sonra gene Beşiktaşta oturan Neden sonra her iki evde- görmüş, ellerin e beyaı tDl· 
'$' arabacı Mustafanıo evine kiler de işin farkına varmış bir istıda varmış, ııoc• 

Tahra bey' Tiyatro müdü- ı Bunlar arasında Parisin Gece geç vakit evin ka- d b ı ve karakola müracaat ede- lere bürünen bayaular'ıar""'ıŞ 
ı k giderek bahçe e u unan k ı .... 

rü ile sağlam bir mukavele- monden sınıfına mensup pısını ça mış ve apıyı açan k rek kızın eşkalini tarif et- bulamıyan bedbin 1 kr,J· 
k adama laalettayin bir isim arısına: d"kl · · t"dada 

name yapmıştı. Bu mu ave- kadınlar bilhassa nazarı valideciğim ben mişlerdir. Polis eşkal üzerine ve ver ı erı 19 ı 
leoame mucibince, hasilitın dik:kati celbediyordu. Tah- vererek burada oturup otur- d -_ AAhh d" k Moizeri yakalamış ve adli- dan koca istiyorlarDJ~fş.erle" 

madığmı sormuştur. Kapıyı işçı me 10 ızıyım, ev- l · dı 
nısvı kendisine aitti. Hasil.it ra beyin Paristeki diğer 1 b" den yanlışlıkla erken çıktım; , yeye vermiştir. Yera tı şımen • 
. 50 000 f kt v• açan adam burada öy e ır . . t "hçest . 
ıse ' ran an aşagı tecrübeleri, hemen hemen oo .. oo f 1 rının arı ·f rıer• 
değildir, Tahra bey hissasine ftalyada yaptığı tecrübeler- Bı·r kızı kaçırdılar ve kirlettiler 1 Hora e ere ilk yeraltı şinıeen·~:.e~ ya· 
düşen 25000 frangı aldı. den fakh degw ildir. Ancak, d l k e • • ~ 
Tahra İtalya ve Yunanistan- lümit- Birkaç gün evv~l rine atılmış, ko1larını sımsı- 1•nanmak bun an ;.ışr· sd~nPariste t<ır,.~ 

fakı·r, en güç ve en şayan k k d pılmıştır ım ı t s '" daki tecrübeler sayesinde b" · d kı bag~ lamış, öte i ar a aşı- · d · sı· e l 
b b . . p . Sabanca köylerinden ırın e f • ıncı seneı· evrıye bete 

h . . . . F hayret ir tecrü esını, arıse b b 1 k d 8C &Si şö retinı temın etmıştı. a- yine bir kız kaçnma hadisesi le era er yo enarın an 1 edilecektir. Bu ınünasepetit 
kat ona beyndmilel şöhreti- sakl~mışb. olmuş, masum bir köylü kızı dereye doğru indirmişlerdir. muha- ca 

P Ôlüm tecrübesi ..• Tahra Gen" kızın bütün çırpın· Fransada Nice'de yazı yazan Fra~sıı. ·1ıabatı nin esaslarını hazırlayaıı a- iai şeririn tecavüzüne uğrı- T k · d d M J 1 t 51 şu 
1 bey. Sahneye Ç'kar ve ruhtan maları, do""vu··nmeleri, yalvar- emes\ evam e en ary ourna gazı:. e ris şehri ve Paris m"hitı o - k k. 1 fi · tir ı· ·ı· ıtı 

yara ır e ı mış · maları mütecavizlere tesir Duggan adında bir ugı ız vermektedir: yer• muştur. ŞanzeJize tiyatrosu tecrid edeceğini söyliyerek H" d' k"ld 
8

. h ı· anıan 51 
d ı b a ıse şu şe 1 e cereyan etmemiş. zavallıyı orada kadım, " kendini öldiirdiik· ı. ır ayl ı. 2• yapıhPda müdüriyeti bu muvaffakiyetli kaç dakika zarfın a ö ü . • · d"f ·n ı.ı 

etmıştır: kı"rletmişler ve bırakıb git- ten sonra yalnız bırakmamak şimen ı er erm• babsol '. 
tecrübelerden sonra Tahra dirilmesi arzu edildiğini ha- k "' 

Saban canın Yanık köyün- mişlerdir. Saatlerden sonra maksadile ,, kocasını yatağın- ortalı ta me'Vzuu rojeı 
beyle olan mukavelesini da· zirundan sorar. Juri heyeti, d N l F k h k bu P ttl 

den henüz 18 yaşların a a~ genç kızın inlemeleri yo cu- da mışıl mışıl uyurken üç a at er es f-{a 
ha on beş beş güu için uzat- bunun için muayyen bir "f . . d b" k f d d l . k" o .. rüyordu. c.eY 

zı e ısmın e ır genç ız lar tara ın an uyu muş ve tabanca kurşunu 1·ıe 0··ıdürmüş ım ansız g bir .. 
tı. Bu müddet zarfında her ki l böyle d• müddet tayin etmi~tir, tec- evvelki sabah iki çuval buğ- zavallı baygv ın bir halde kö- a ı eren er rl•r · 
temsil için 15000 frank ala- ve filvaki kendini de "saçla- l d" • güliiY0 ııe 

rübe başlar. dayını e ... egwine yükletmiş, yu··ne kaldırılmıştır. o amaz ıye . n fe 
Caktı. "" rının dibinden,, hafifçe yara- julie 

T abra bey, tiyatroda on 
beş gün mütemadiyen tecrü· 
helerini tekrar ederek mü
him mıktarda bir kazanç 
temin etmiıti. Şanzelizeyi 
müteakib diğer tiyatro mü· 
dürleride Tahra beye tekli
fatta bulundular. "Etoval,, 
da idi. Tahra bey, tiyatro 
müdürü ile bir mukavelena
me aktetti. Yevmiyeler 12000 
frank hesabile on beş gün 
zarfında 18,000 frank ücret 
maktua -alacağı gibi ayrıca 
hasılat safiyenin yüzde onu
nuda tahsil edecekti. Oyun
lar, muvaffakiyetle netice· 
lendi ve Tahra bey bu, 
karlı ahş verişden de muzaf
fer olarak cıktı. 

Tahra, evvela parmaklannı bunları öğütmek üzere de- Jandarmanın yaptığı sıkı Nihayet ortaya bet• 
boğazının etrafına temas et· ğirmen yolunu tutmuştur. bir araştırma neticesinde bu lamış. diye bir ada~ çıktj;u0 sur~!: 
mek suretile uzun ve derin Genç kız köyden bir saat tecavüzün ayni köyden Şe- Hakim soruyor: "Kocanızı kesi ikna etb ve efclıf 

kadar ayrıldıktan sonra bir- rafeddin ve Selaheddin isimli niçin öldürdüaüz?" le de Patis en çok s tU· 
fasılalarla birkaç defa nefes ka11uŞ 

den bire yolu üzerine iki köy- iki arkadaş tarafından yapıl- - Ben asıl kendimi öldür- nakil vası~:...-- •• .t 

Daha birçok yerlerden tek
lif t vuku buluyordu. Fakat 
bey artık müsteğni idi. Bü
tün bu tekliflere karşı itiraz 
etmeği etti. Fazla parayı ne 
yapacakrı? Aşagı yokarı bir 
milyonluk adam olmuştu. 

Şanzelizede muhteşem bir 
ev kiralayarak orada ıkame
te başladı. Bundan mada bir 
de luks otomobil satın aldı. 
Her gün yüzlerce kişi, fab
ra beyi evinde hususi olarak 
ziyaret ediyordu. 

aldıktan sonra ansızın sap 
sarı kesilerek arka üstü yere 

düştü. Fakir, artık ölmüştür. 

Jüri .. h_e_y_~Hni~_.J.~ yln .. ~_!!jği 

nin ortasına getirilen tabuta 
yerleştirdiler. Tahra beğin 

ağzı, burnu, kulakları birer 
pamuk parçasile tıkandı. 

Müteakiben tabutun kapağı 
içine bir çuval kum boşal

tıldıktan sonra, çivilerle mıh
lanmak suretile sım·sıkı ka

patıldı. O kadar ki, hariçten 
tabutun içine bir have zerre 
sinin bile girmesine imkan 
kalmadı. 

( Arkası var) 

Maksim Gorki 
mükafatı 

Leningrad'daki Edebiyat 
Enstıtüsü bin, bin beşyüz ve 

iki bin rublelik 3 Gorki mü-
kafab tesis etmiştir. Bu mü

kafatlar her yıl yeni yazma~ 
ğa başlıyan muharrirlerin en 
iyi eserlerine verilecektir. 

Bir 
Gece e O cinayet 

___ .... 
J(orku Ve Heyecan Romanı 

- 22 -

Polis nıüdürü anahtar deliğinden baktı ve ... 
Dedektif kız elinde taban· 

cası olduğu halde kapıya 

kadar yürüdü, başını kapı

dan uzatarak mahzenin beri 
tarafını tetkik etti. 

Mahzende büyük ve tam 
bir sükün vardı. Fakat bu 
sükün tmniyet bahseden bir 

hal değildi. Kapırtm açıldığı 
her halde otom tik zil ter-

tibatı ile haber ve ilmış ola
cakb. Maamafih, durmadan 

ve yanyana ilerliyorlardı. 
Birden, derinlerden ayak 

sesleri ve sesler duyuldu. 

Z. R. etrafını sür'atle tetkik 
etti ve aradığı çabuk buldu. 

Köşede rast gele atılmış 
çuvallar vardı. 

Dedektif polis müdürünü 
şiddetle çekti ve her ikisi 

bırden çuvallar arasına giz· 
Jendilerl 

Tam vakit idi 1 Ayak ses-

lü delikanh çıkmış, bunlar- dığı anlaşılmış, her ikisi de mek niyetinde idim. Fakat •• ııJv 
dan biri hızla Nazifenin üze- yakalanmıştır. o gün akşama kadar yanında Toprak yu 

OOOOOCjl()C)()OOOOOOOOOOOOOOOOOOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO kaldığım falcı kadının açtığı be • oa1e 
n.!=-ı= ··-- 1-- - - : c. .,._ız: ... :ll'!ll c:u,o•- . 1 - l..!1 t-1--.l- .l-u ........ J..... den ır cı fffo•· 

çıkan karamaça doğuzlusu Foçanın Yeniköyünde bit 
sının kurşunla- leri 31 milyon 
rile can verdi nuslıa basıldı 

Balıkesir, - Bir kaç gün 
evvel Korucu köylerinden 
birinde kanii bir aile facıası 
o!muştur. 

Nahiyenin Mallic köyünden 
İsmail oğlu Hasan Hüseyin 
karısı Ayşeyi diğer bir er
kekle evinde yakalanmıştır. 

Hüseyin eve girdiği zaman 
hiç bekl~mediği çirkin man
zara ile karşılaşmış ve bir
denbire kansının yanmdeki 
erkeğin hücumuna uğramış

tır. Bu adam tabanca iJe 
Hüseyine ateş etmiştir. 

Bu karşılıklı ateş karşısın· 

da Hüseyin bacağından ağır 
surette yaralanmış, karısı 

Ayşe de muhtelif yerlerin
den yaralanarak ölmüştür. 

Ayşenin kocası, gerekse 
dostu yakalanmışlardır. 

leri daha kuvvetli ve daha 
yakından hissedildi; hemen 
yanlarından bir takım insan-

lar koşarak geçtiler. Bunlar 
birer, bir küçük kapıdan 

geçtiier. Sonuncu da kapıdan 

giriüce Z. R. yerinden fır· 
ladı. Smit de ayni suretle 
hareket etti; ileriye sür'atle 
fakat büyük bir ihtiyatla 
ilerlemeğe başladılar. 

Haydutlar, şeflerine vazi
yeti haber verinceye kadar 
ilerlemiş olmak herhalde iki 
zabıta mensubi için iyi bir 
kir idi. 

Biraz sonra önlerine sola 
doğru yeni bir debliı çıkb; 

bu dehlizden yürüdüler ve 
mermer bir merdivand n çık· 
mağa başladılar. Nihayet bir 

1893 yılından 1916 yılına 
kadar, Çarlık Rusyasının 
sansür rejimi altında Maksim 
Gorki'nin eserleri 102 defa 
tabedilmiş ve basılan eserle
rin nushe mıktarı 799.880 e 
varmıştı. 

İnkilaptan sonra ise, 1917 
yılmd.an 1936 yılına kadar 
Sovyetler Birliğinde bu meş
hur inkilap edebiyatçısının 

eserleri 5.558 defa tabedil
miş ve nusha mıktan 30 
milyon 907 bin rakamını 
buJmuştur. 

G ene İnkilaptan sonra 
19 yıl içinde Gorkinin eser
leri Sovyetler Birliğine bağlı 
muhtelif milletlet·in dillerine 
terceme edilmiş ve bu otuz 
bir milyon nushadan 1 mil
yon 500 bin nushası bu 

dar bale geldiler. Bu halin 
etrafında kalın ve tahta ka
pılar vardı. 

Detektif heman bu kapı
lardan birine yak.faştı; anah· 
tar deliğinden içeriyi tedkike 
başladı. Fakat gördüğü man-

zara genç kızda çok büyük 
teessür bıraktı ve bir adım 
geri çekilerek Smite: 

- Hele siz de bir bakı
nız! dedi. 

Polis müdürü de genç kız 
gibi anahtar deliğinden baktı 
ve büyük bir hayretle: 

- Sir Elsgurs da h'lydud
ların şefi ile bir arada! göz
lerime inanmak istemiyorum! 
dedi. 

Fakat bu sırada odadan 
büyül:c gürültüler ve eşya 

bir türlü gözlerimin önünden satafa oğlu Mubarre~dell 
gitmedi; hep dnkuzluyu gö- bağ sınırı mes~~e~aşıo· 
rüyorum sandım ve işte iste· Hamza ogw Iu Mebıne ı u""c.tUr· 

ld··roı ., -' mediğim bu musibet de niha- dan yaralıyarak ö u tullJ.I 
yet başıma geldi... Katil zabıta tarafınd~U ·.tir· 

. erıloıı .. 
Fakat, hiç dikkat ettiniz muş ve adlıyeye v dal 

mi? İşsiz kadınlar, ellerine Kolyoz, sar p 
bir takım iskambil kağıdı ..., ıJ 
geçiıince Pasiyans'dan baş· ye bo)f Ug .ı,.r-
laıyor ve kahve falında ka- il• 

rar kılıyorlar. Erdek - Bu seoe d•l11 

Maça dokuzlularının kor
kulu rüyası veya kahve fin
canhrının temaşası içinde 
akıllarını kaybetmemeleri için 
bu çeşit kndınların elinden 
iskambili ve fincanı mı al
malı? 

e sar 
marada Kolyoz " ~at' 

B'lhassa 1' 
balığı boldur. 1 

0 
iye pe 

mara adasında Sar da )<ıırıı· 
1 Ada 3 ,, ıı 

çok tutu uyor. fabri~11 

lan konser11e . de bil• 
balıkçılığın ilerlenıesın 

Yük amil oluştur. safede 
·ı ı:Pe • 

Erdeğe 18 ?Jll bur• 
İşsizlikle:-ine nihayet ver- d sına • 

olan Marmara a a fst•" 
meli. dan motörle gidiliy~r. post• 

d bır .,.,., 
muhtelif dillerde çıkmıştır. 

Maksim Gorki'nin eserlerinin 
bu dillerdeki tabı adedi 160 
dır. 

devrilmesinden doğma bir 
takım sesler duyulmağa baş
ladı. 

Detektif ile polis müdürü 
delikten yine içeriye baktılar; 
Elsgurs ile haydudların şefi 
boğuşuyorlardı. 

Vakıa kuvvetli olan bay
dud şefi, zebani suratlı he
rif, polis şefi Elesgorsu ya
zıhane üzerine / yatırmağa 
muvaffak olmuş ve parmak· 
larile boğmağa çalışıyordu. 

Smit hiç vakit kaybetme
den kapıyı bir tekmede açtı 
ve odaya girdi. Fakat hay
dutların şefi, şiddeli bir ha
reketle Elsgursu yere atti. 
Ve elinde tabancası olduğu 
halde polis müdürüne dön<iü. 

Bu anda bir tabanca bat-

boldan hafta a 
1 118 IY• .. 

ao ar o' 
vardır. Son zanı 'denlet ç 
mara adasına gı 
ğalmıştır. ~-

. . tıtbll . 
1 d . h dud reisır.ıll sıııit•" a ı, ay un lı 
sından çıkan kurŞ ıJıY't• t 
kulagw ının yanındaP "/dlı falı• 

Jaıt · ' geçti, dıvara saP 1' d•!fi 
. yuıPr11 ı. rı 

Smit, tam bır rath ... e .. ,., 
besile zebani . su bir 11g 
beş metre ilerıY~ f ,ıatt•· 
et ve kemik gib• 

1 
de b0! 

R '&J" 
Bu sırada z. icsgor9 i' 

durmadı; heDJeıı kaıdırO'' 
yanına koştu, dİ 

çalıştı. herif Y~di· 
Zebani su~~t~pdır•Yor d~r· 

canlı bir ge~ıyı ıııru1' Jııll• 
Yidiği müthış yu adaJJJd.,iJle 
besine r. ğrnen b k ke" 

1 

Ça u 
bayılaıadı ve te" 
geldi. Smite: ·pıdi g6' 

- Sana ben şı 
ririm 1 Dedi. kası "') 

(At 
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lznıir Yün Mensucatı ij aman-
Bulunmaz Fırsat 

Kiralık 
Kraathane IIa~kapına;~u~:~r~=~rikasının 1 /ar kızı g,. ~etsım dolayısiyleJyeni çıkardığı komaılar: IJ I lkiçeşmelikte Merkez kra· 

ethanesi namile maruf kah
vehanenin lüks mobilyasiyle 
birliktg icara verileceğinden 

gJam ~ Genç muharrir Erol Teki-

zarl•f 1 nin iki fzmirli gencin his, 
~ heyecan ve sevgi dolu "Aşk 

Ve Ucuzdur ~ gecesi,, adındaki romanını 
talibleria Kemeraltında Bey 
hancısi bay lsmaile müraca
atları. .,. seve seve okuyan karileri-

~ Satış yerJerİ ~ 
'!~0rdoııda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 

tn:ıaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu S 

... ~~~~~~~~ 
lı :lll 

1 ecrübeli öir!!::.en 
~ı "Ik · · d 0

1
iul talebelerinden ikmali olanlar ile orta 

lai,. e hazırlanmak istiyen gayet ehven şeraitle az 
· t!:'nıan içinde muvaffak etmek üzere çalıştırıb 
~ ti temin ve taahbüd eder. 

'"ab furunu ·Yağcılar sokak No. 12 

--·Pl'l'l 5 

A.- Doktor 

''l.Şevki Uğur 
~Dahili hastalıklar mütehassısı 
~'-111 liamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

l. ~ h ••at d~:Cuza kadar ve öğleden sonra birden 
h~"ı ~tleri dahi muayene ve tedavi eder. 

ıslı •ııeıi: Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
l L'1 lllda 36 numaralı muayenehanesinda. 
,. karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 

kıarı, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

• 
1Çenler bilir 

mize ayni muharririn içli ve 
hisli kaleminden doğan ve 
bütün fzmirlileri alakadar 
edecek olan "Yamanlar kr::ı,, 
adındaki orjinal romanını da 
büyük bir zevk ve heyecanla 

takib edeceklerdir. 
Birkaç güne kadar tefrika 

edeceğiz Yamanlar kızı mev-
simin en kuvvetli eseri ola
caktır. 

Büyük 

M. Depo S. 
tübü 15 kuruş 

ŞİFA 
Ferid eczacıbaşı 
ECZANESİ 

1C*.*~~~:l:~:l::l:~:A::A:)t~*~ 

! . DOKTOR . .. 
~ A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
hastalıklar mütehassısı 

Basmahane istuyonu karşısındaki Dibek sokak baım· • 
da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 1 

fC akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. ı 

13 Atat-

Fakir ve kimsesiz çocuklar 
için oarasız sünnet 

En son sıhhi usullerle ve ağrı çektirmez 
ayni zamanda çabuk tedavi etmek üzere: 

Her hafta salı günleri sabahtan akşama 
kadar Keçecilerde üç katlı yeni binada No. 
122 de kain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTlN 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

· ,,.T .~i 
.'V "''! 

'. :,,,. ·.,,.. . . ,· ..... 

. "'1 

fıifl'~h . ,_. 

KORDON 
Rakısı 

pek yakında 
CIK YOR 
--------·-------------

" Fil başı" markalı " Türk çamaıır çividi " çamqırlua 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaprla· 
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalp 
yapmaz. Eski çamaşırları adeta yenileştirir çamaıırlar ana 
müddet beya2lığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanma1aa 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sanmbrak bir renk al•ak· 
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zenpa 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eyliil Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

TERZi 

Mehmet Z eki 
Kemeraltında Hükümet karşjsında numara 24: 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 
tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- '! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19!!!~!!!e~!!!!!!!!l!!l!l!!!!!!!!!!:!!!!!!!!P--ı!ıııl!I!!!!• •-• i

f( Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair 4( 

lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- tt Eit~rlariri 
sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 M tiJ 

~":w:mm~:n~-.~"~,. INazarı Dikkate 
Özel ders veriliyor ; 

ikmale kalan talebeler için hazırlanmış fırsat ti . E 
Orta kısım için Fenbilğisi, Riyaziye, Fransızca Liseler a Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon Ye • 

Cebir, Hendese, Fizik ve Fransızca derslerini ehven şerailtle S Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yapbrmak 8 
almak istiyen her gün saat 9 dan 11 kadar Karataş hamam t!l ayni zamanda menfaabnızı gözetmek istiyorsanız: R 

İzmir 6 ncı Arsıulusal Fuvarına iştirak ı 
edecek reklam sever pavyon sahiplerine: 

.. ~ BALCILARDA NO· 1 l 1 de BOYA TiCARET 8 çıkmazı 17 numaralı eve muracaatlan. ~ · 
D-7 F D N Ç 1J EViNDE NiYAZi OZAN ve arkadqlanna ltltfen 8 

. · ve . . 11 müracaat edersiniz .•. TELEFON 3855 1 
~AAıt.•ı•Att1ı66dlıı666iı6A6ılıAAAılı6-dh61 ~~ES~f~U~~~mE E~RRR8 
3 Ressam - Dekoratör 1 · 
! Kadri Atamal 1 

'"'~ı -------------------1 lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden : 
~" "Ç! mezun muallim ve Dekorasyon mutahauısı 

ilrını yepyeni yapmak 1 Fuarda Yaptıracağınız 1 
\~ • ~ PAVVON iNŞAATI ti) ' 'tı.. ıstiyenler ... DEKORASYON • ~ ... lb61 ~ - = '...;' 

, L 1-ıe teınınel surette akörd ettirmek ve onları fJI PLAN - RESİM 9 
~ ~llb-.ı •ok~ak istiyenler matbaamıze müracaat 1 ve bilumum tesir:o-': kabul eder • 
~ llco.~?. gelen kıymetli bir aan'atklr reklim ti ADRES - «FUARıı PAVYON 48 t ' 

'lso3 ıçu, yalız (175) karaı alacaktır. ~ ......... ,...,..,......,...., , 
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Tourağa gö· 
mülen paralar 
Cumaovası nahiyesinin 

Güner köyünde Araplı Sey
yid Ali oğlu Mehmet Ali, 
senelerdenberi (257) altın 
lira biriktirmiş ve bu parayı 
gömmüştü. Evelki hün pa· 
ralarını saymak istemiş, fa
kat yerinde olmadıklarını 

görünce büyük bir felaket 
karşısında kaldığını anlamış-
tır. 

Derhal karakola müracaat 
eden Ali, komşusu kayıobi
raderi Hüseyinle kansı Ayşe 
Meryemden şüphe ettiğini 

söylemiştir. 

(ftalkıa Se•l · ' J3Ai~ 

• ispanya ihtildli 
~~~-~- ne ·netice vereceh 

Yaşarın başına Alman kı- lspan~adaki kanlı ihtilal: Diğer taraftan bii~::: 
devam ediyor. Her iki taraf namına söz söyliyeıı defı~t 

l 
e d e d e ? da askeri harekatm kendi başkanı da bunun ş bır 

zıt Cl 

Dinarlı -
İstanbul 12 - Greko - Ro-

men güreşlerde Yaşar Erka
n}n dünya şampiyonu olma-

siyle Olimpiyada iştirak eden 
elli iki millet~ mensub spor
cular arasında on ikinciliği 
kazanmış bulunuyoruz. 

Yuğoslavya, Belçika ve 
Lehistan bizden geridirler. 

• 

nası gıy lr l 
lehine inkişaf etmekte oldu- otoritesine karşı y~pıl:

1

bj\~İ· 
e ğunu iddia ediyorsa da va- askeri kıyam oldugud ll'ıl' 

ziyette esaslı bir değişiklik riyor. Her iki taraf ' 0}dıJ' 

Cim Londosla güreşecek 
olmadıgvı anlaşılmaktadır. Jetin kendi tarafında:er•ber 

ğunu iddia etmekle . . h0' 
Faşist taraftarları Fasın ta
mamen cenubi ispanyada 
Endülüs eyaletine ve şimal
de de Sensebastian müstes
na olmak üzere bütün sahil-

herhalde halk kütlesı~ıll şiW 
kumet tarafında oJduglu o)'• 

ı 
Yaşarın birinciliği ilan edi- 1 DİNARLI-LONDOS 
lince olimpiyad şeref di- Dünya ağır siklet şampi-
reğine bayrağımız çekildikten yonu C im Londosun Pazar 
sonra bir Alman kızı Yaşarın günü Dinarlı Mehmetle kar
başına zafer tacını geçirdi. 
Ve uzun ömür remzi olarak 
bir meşe fidanı hediye etti. 
Yaşar stadı dolduranların 
bravo Türk seslerile alkış-

landı. 

şılaşması ihtimali tahakkuk 
ediyor. Ayni gün kara Ali 
Yunanh Markosla, Mü ayim 
Tekirdağlı Hüseyinle güre
şeceklerdir. 

V 
spll 

he kaldır:naz. e . lsP8ıı· 
tarihi göstermiştir kı daiı1l1 
yada bu nevi kıyaınlar 8ft• 

· tar 
Jere hakimdirler. Hükumet halk kütleleri hangf Jıııı•oır· 
kuvvetleri ise, Madrid ve ise neticede o tara bile 
Barselona ile beraber İspan- Büyük Napolyon'oO blJ 
ya yarım adasınm orta kısım- mağlubiyetinin başlangıd~tle' 

Avrupa fatihinin, kar btııı• 
larını ellerinde tutuyorlar. ta 

rinden birini, İspanya bU5nııe 
Bir k zı zorla 
. kaçırdılar Is na ya ihtilali Başvekil 

Hül<umet kuvvetlerinin iJk kıral ,yapmak teşe; a\(l•ıı• 
hedefi, asileri Saragozadan k41şı Jspanyolların . Ydeı:ıbe' 
atmak, asilerin hedefi de ması idi. 1813 senesı0 .• M Piyan20 

ÖdeIDiş'm Birgi nahiyesine 
bağlı Semit köyünde çirkin 
bir vak'a olmuştur. Bozoğlan 
kızı Fatma'nın evine gece 
Hacı Fakı oğullarından Mus
tafa oğlu Tahir, küçük Ali 
oğlu Salih ve Er Süleyman 
oğlu kavuşan Mehmet bas
kın vererek, Fatmayı zorla 
kaçırmışlar ve kirletmişlerd ı r. 

•• 
Odemiş'te 

bir otomobil 
kazası 

Ôdemiş'te bir otomobil 
kazası olmuştur. Şoför Meh
met oğlu Ali'nin idare etti
ği 73 numaralı otomobili, 
Meşrutiyet mahallesinden ge
çerken Mustafa oğlu 11 ya-
şında Hasan adındaki ço
cuğa çarpmış ve çocuğu 

ağır surette yaralamıştır. 

Güzel Yalıdaki 
otobüs kazası 

Dün Güzel Yalıda feci 
bir otobüs kazası olmuştur. 

İnhisarlar idaresinde kantar 
memuru olan Muharrem vazi
fesine gitmek üzere sabah
leyin otobüs durağanda bek
lerken o sırada Güzel Yalı
dan gelmekte olan 465 nu
ıuaralı otobüsün önünden 
geçmek istemiş, fakat oto
büsün tekerlekleri altında 
kalmış ve kafası ezilmiştir. 

Yata çok tehlikelidjr. 

İne·~ y .. zünden 
bir dam 

öldürüldü! 
Tepecik ile Altındağ köyü 

arasında İsmail, Ramazan ve 
Cavid adında üç kişi Mus
tafa oğlu Rasımın incir bah· 
çesine girmişler ve incir ye-
yemimişlerdir. 

Bu yüzden Resimle arala-
rında kavga çıkmış. Rasim 
yediği dayağın tesirile Mem-
leket hastanesinde ölmüştür. 
Adamcağızı öldüresiye dö-

ven katil maznunları dün 
yakalanmıştır. 

Y rli 1 
Son sistem makinelerle 

İsveç çeliğinden İstanbulda 
yapılmış olan ideal marka 
tıraş biçakları cildi kanatmaz 
okşar gıbı tıraş yapar. 

Eşi olmıyan bir tıraş biça-
ğı olup Şeınsi Hakikat ucuz
luk sergisinde satılmakta ve 
tecrübe için numuneler para
sız verilmt!ktedir. 

- Baştarafı 1 incide -

istemiştir. Notada, Amerika 
harp gemilerinin derhal İs
panyol sularına gelmesi de 
istenmiştir. 

Barselon 12 (A.A) - Asi 
general Goded ile Burriel 
Lugün idam edilecektir. Da
va esnasında bu ii<i gene
ral isyanın Cumuriyet aley
hine müteveccih olmayıp İs
panya' da hüküm sürmekte 
olan anarşi alezhine müte
veccih bulunduğunu beyan 
etmişlerdir. 

İsyanın gayesi iktidar 
mevkiinin kızıl diktatörlüğün , 
eline geçmesine mani clmak 
idi. 

Lizbou 12 (A.A) - Rad
yo kulüb Burgostaki asiler 
hükumetinin, şayed Madrid 
hükumeti dün Barselon di-
vanı harbı tarafından idama 
mahkum edilmiş olan Gene
ral Goded ile General Bur-
rielin cezalarını tahfif etme
diği takdirde şimdiye kadar 
esir edilmiş ve şimdiden 
sonra esir edilecek olan hü
kumete sadık zabitleri idam 
edeceğini haber vermekte
dir. 

Parıs 12 (A.A) - Seville 
neşretmiş olduğu haberlerde 
Fransız hükumetinin İspanyol 
asilerine karşı .. mücadele et
mek arzusunda bulunan kim
eelerin gönüllü kaydedilme
lerine müsaade etmiş oldu
ğunu bildirmektedir. 

Bu haber hedüz deyid 
edilmemiştir. Eğer teeyyüd 
edecek olursa müstakbel İs-
panyol bükümcti ile Fransa 
arasında birçok müşkilat çı
kacaktır. 

Bars lon 12 (A.A) - Ge
neral Goded ve general 
Buı riel bu sabah kurşuna 
dizilmişlerdir. Başbakan ile 
sübakanı bunların affedilme-
sini cumur bhşkanına tavsiye 
etmişti. 

Oviedo 12 (A.A) - Hü
kumet kuvvetlerinin ileri 
karakolları Sara güze şehri
nin 1 O kilometre yakınına 
kadar sokulmuşlardır. 

iç bakanı hükumet kuv
vetlerinin Kardovo ve Gre-
netaya doğru yürüdüklerini 
bildirmiştir. Kaçak faşistler 

de bu kuvvetlere iltfüak et-
mektedirler. Bllna mukabil 
asiler de Madride 50 kilo-
metro kadar sokulmuşlardır. 

Handaye 12 (A.A) - Asi 
kuvv~tler Tolasau şehrini 
igal etmişlerdir. Şehir balkı 

-Baştarafı 1 incide
Şükrü Kaya ve İktısad Vekili 
Celal Bayar'ı da ziyaret ede
rek panayır hakkında ken
dilerine izahat vermiştir. 

Celal Bayar Bugün lzmire 
hareket ediyor. İkbsadi tet· 
kiklerde bulunduktan sonra 
Çeşmeye gidecek orada bir 
müddet istirahat edecektir. 

Pannyıra Macaristan tan 
getirilecek büyük canbaz hey 
eti için istenen 10 bin liralık 
döviz müsaadesi hükumetçe 
verilmiştir. -----.·---

İtalyanın 
nüfusu 

İtalyanın nüfusu 42,438,104 
adedine baliğ olmuştur. 1931 
senesine nisbetle İtalyanların 
nüfusu iki buçuk milyon art
mıştır. Ve bu hesaba göre 
İtalyada nüfus senede 400000 
derecesinde artmaktadır. 

Filin Sür'at 
rekoru! 

Fi!ler sür'atlerile ' meşhur
durlar. Londra gazetelerin
den oirisine ~öre· Hindistan
da bir fil sür'at rekorunu 
kır mıştır. 

Kalkütadan 135 kilometro 
mesafede bir yerde bir ka
dını zehirli yılanlardan birisi 
ısırmıştır. •I< adının kacası, 

filine binmiş ve Kalkütaya 
kadar olan bu mesafeyi 3 
saatta kattederek karısına 

ilaç yetiştirebilmiştir. 
Filin saatta sür'atı 45 ki-

lometre olmuştur. Fakat Hin
distan için bu hakiki bir re
kordur. 

Yeni bir moda 
gazetesi 

Afrikada Zenci bir kadın, 
bir moda gazetesi neşrine 

başlamıştır. Bu gazete çok 
büyuk rağbet kazanmıştır. 

Gazetenin sahibi olan ka-
dm, zencilerin moda sistemi
nin beyazların moda siste
mine uymadığı için bu moda 
gazet~sini neşrettiğini söyle
miştir. 

Afrika Zencilerinin böyle 
bir mecmuaya olan ihtiyaç
ları pek tabiidir, değil miJir? 

Sen Sebastiyana iltica etmiş
lerdir. Bar ilon fabrikatörle-
rile zenginler korkudan güa
lerce tıraş olmamakta ve 
amele kıyafetile dolaşmak

dırlar. 

-Baştarafı 1 ncide- M d 'd' ı · k · AA de Yp a rı ı e e geçırme tır. si ri İspanya'da belki 1<et· 
22815 4842 1619 1204 kuvvetlerine kumanda eden k Bu hare te' 
22'>51 21873 14399 ıyam olmuştur. lk g• .. 20781 General Mola, hafta arası lerin ekserisinde ha ıı>9d• 
19418 12585 221222 bir Fransız gazatesine beyCc"- be çalmıştır. ilk çarpış ı11rd• 
20000 Jirahk mükafat natta bulunarak, isyan sebeb galip gelmediği ıa01a"soo'' 
17163 25164 7085 27802 1 lerini şöyle izah etti: da kısa bir fasıldan pııııt 
1076 26714 26564 6016 . " Bu hareket, İspanyayı tekrar bir ba111le f;iştit· 

13793 11669 1965 24530 Marksizm, Masynluk ve bu ve sonunda galip ge ··c1&e' 
17468 25613 2943 19869 nevi milletler ararsı cereyan- Bu defaki ispanya 

111u00ııd' 
2110 12066 332 21019 dan kurtarmak için askerin lesinin de eninde ~o fet' . etıce d't• 

13691 20707 3226 28237 yardımile yapılan bir milli halkçılar lehme . 
0
.btio>111 1 

8863 22050 25164 21756 kımıldanmadır. ,, mesi en kuvvetlı ı 
17349 27660 22759 164 75 0000000000000000000000001000 d 
18 54 3979 8651 20783 Bir kartal bir çocuğu kaçır 1 

15151 4559 15938 26soı - • de 
Düzeltme Çocuk k rtalın pençes!JJ eııl 

Dünkü nüshamızda büyük havalanırken ,,baba yetlŞdb 
ikramiyeyi kazanen numara k t " d. h k or ıı 

13631 °! ar 1Y~-~~e)'e 
Çıkacak yerde 13331 çık

mıştır özür dileriz. 

Volıra - Mosko-1 
1 

va kanalında ! 
S • f • 1 
eyrıse ın l 

Volga nehri ile Moskova 
nehrini birbirine birleştirecek 
olan ve halen inşa halinde 
bulunan 128 kilometrelik 
muazzam kanal üzerinde 50 
kilometreJik ilk bitmiş kısım
da ticari seyrisefaine başlan
mıştır. 

Kanalın diğer kısımlarında 
inşa faaliyetine büyük bir 
gayretle devam olunmakta
dır. Kanalın suları daha şim 
diden beş büyük bendi dol
duı muştur; geri kalan iki 
bend ise 1937 ilkbaharında 
dolmuş olacaktır. Bu kanal 
üzerindeki bu yedi bendin 
mesahası yekiiou 420 kilo
metre murabbama varmak
tadır; istiab edecekleri su 
miktarı ise bir buçu~ milyon 
metre mikabındadır. 

Kanalın inşaatı on ay son
ra tamamen bitmiş olacak 
ve 1937 de baştan nihayete 
kadar seyrisefaine açılacak

tır. 

omobi ·n 
• • • e ncı senesı 

Bu ..,sene otomobilin ellinci 
senesi merasimi yapılacaktır. 
1886 senesinde Daimler ve 
Beds isminde iki Alman bir 
nevi otomobil diploması al
mışlar, ve tecrübeler yap
mışlardır. 

Daimler 1889 Paris sergi
sinde bir otomobil pavyonu 
vücüda getirmiıtir. 

Zavallı anne aklını oynattı ve tiınarIJarı 
kaldırıldı babanın birden bire saÇ ~ 

ben1beyaz oldu . . eriode
9 

A 'k d T t ·1 A • • "t" ek ıçın y merı a a ren on vı a- ıçıne go urm t' 

yeti dahilinde çok feci bir kalkmıştır ha ot
11
• 

hadise cere,ran etmiş, mini- Fakat Vilyaı:ıı. dıı ld•ll''ğl 
mini bir çocuk büyük bir duğu yerden kıPlı "'' ~~ 
kartal ' uşu tarafından kaçı- vakit bulamadan ~aoa b•ıtJ~g i 
rılmıştır. Amerika gazeteleri şun bütün hııı~~ .. k O~; 
bu acıklı hadise hakkında saldırması ve k~Ç;ığ• g•6• 
şu tafsilatı veriyorlar: pençeJerile yaka 8 fe g~~ 

Trenton vilayeti dahilinde yukarıya k~ldırj•:•ştllt· b'' 
büyük bir çiftlikt4! bir karı türmesi hır 0 111 oesile d•~ 
koca ile küçük çocuklarından suretle kartal, aP k0r1'".ıe~ 
ibaret bir aile yaşamaktadır. basının dehşet ve g6J> ~ 
K d V·ı .b. çıtaıı ııır' ocanın a ı ı yam, zevce- fal taşı gı ı a a"'" , 
nin adı İzabeldir. Halü vak- .. ·· d se'lgili Y .,,1•11 

• 

ti yerinde olan bu aile, pek 
mesuttur. Bundan iki yıl 
evvel bir erkek çocuklarının 
da dünyaya gelmesi bu ai
lenin saadetini arttırmıştır. 

Karı kocanın; gündüzleri 
küçük Ciwi çiftliğin büyük 

onun e .. bay ıır' 

kapıp götürDJUŞı '.JC 
50 

t.' 
15 sııo'ı 1ı0il' 

havalana 10 J<ııYbo 
tamamile göıdeP e9' 

)JO f ~ tur. kart• ,.,, 
Küçük Cinı,d ~ıs1'1 bıf 

Çeleri arasın a '.Jette 
· vazı, 

yakalanmış bır . ~of' 
lunurken: t•c be"' ~e 

B ha Ye ı'j' ;se 1, - a , ıŞ y' 
tar d 'ye bağırıı> ı1'lı fe1 .. ~,· 

, b ac ı• ıe 
biraz sonra il ı-ıışttıf• oıı" 

l z o lV • c;o i' 
ları duyu ı:ııa özlerı f•' 
dam Vilyaın. g otaıı bıJ ııİ'lı~; 
cereyan ~t~ış altıııd• eçi"J 
anın tesırı ciftı .. ,~ 

b'r '1 • v 
tında zevcesile beraber mü- bozmuş ve ı boriYetı 
sahabeye dalmıştır. Derken yatırılroak ınec ge~~ 

• bahçesinde açık havada u· 
yutmak adetleridir. Bundan 
bir ay evvel yine Vilyam 
çocuğunu kucağına alarak 
bahçede iki ağaç arasına 

yerleştirmiş olduğu hamağa 
yatırmış, kendisi de 20 met
re ötede bir verandanın al-

gök yüzünde büyük bir kar- olmuştur. b11şııı0 .. " · e · dı.ıv O' 
tal gözükmüş "ve bahçenin Vilyam ıs ' facı• .. ~ıJ' 

1 

d 
bu umulnıadık. ço ,,ıı'' 

üstünde aireler \İzmeğe bıre .. ,rıs> 114ı' başlamıştır. layı, birden ·ıe ,g ~- b' 

Vilyam ile refikası, gök saçları taPlaJJll rtıılt~ ıs>' b' }ta ı 
kralının bu mahirane uçuş- Uğursuı ır. ,.ileY , 

b"f'n bır ·r ,, 
larmı seyrederlerken canavar rışı u u to>;ştı · ı tıı 1 
kuşun yavaş yavaş . alçaldı- ve perişan e .11 ~ı:ırt~ıJ'ıı~~, 
ğını görmüşlerdir Küçük Ciını 8ğı b'·r(e

51 ~ 
. san aY ıı ,, fe 

O esnada, kartallarm çok fından ın "tarı" ,eP ,e 
P daS' "til'e ~ acıktıkları zaman, insanlara olan sar a go dıır l 

1 bile saldırdıkları Vilyamın deki yu~asıll arÇ' ,,.,,dde 
aklına gelmiş ve ~ bir hissi bir surette p 1'~'~ .. . JJlabtı 
kablelvuku ile hamakta uyu- yenildı gı 
makta olan Cimi alıp evin mektedir. 


