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ABONE ŞARTLARI 
Tllrldye Ecnebi 
900 Kr. -•1111 l400 K. 
IOO Kr. 6 aylıiı 1200 K. 
180 Kr. 1 aylalı 800 K. 

IO Kr. l aylalı 300 K. 
Peata lttllwulıaa •ina••lt ••••• 
.. , .... ltl• 21, 14, , ,1 ... ' lira. 

HER YERDE 

3 
KURUŞ 

ispanya Askeri heyetimiz Hataya vardı 

~ - ~· 
ıttıı v~' ~SJti bf 
~'tıı e o~çuıu ·r sporumuz olan c\ri

•tııllıış ~un Uıyası yolunda ilk 
' kıneydanında erkek 

halkın emsalsiz tezahiiratı ve 
candan siiruru içinde karşılandılar 

Bu sabah saat dörtte aldığımız telgraf 

Sivil Ahalinin Bombardımanı 

ve kız gençler ok talimleri yapmış -
!ardır. Ötedenberi oka meraklı bazı 
gençler bu talimleri yapıyorlardı. 

Şimdi bunlar teşkilat.Jaıı.dırılmakta

dır. Ve Okmeydanı, bu tarihi sporu
muzn yine meydanı olacaktır. 

Hataylılar 
bayram 

yapıyorlar 
Antakya, 12 (A. A.) - Genel Kur

may ikinci Başkanı Orgeneral Asım 
Gündüz'ün reisliğindeki heyetimizi 
hilml bulunan hususi tren bugün sa
at 15 te Payasa vardı. 
Kırıkhandan ve köylerden inen 

binlerce halk, köprüyü tutmuş, ge_ 
neralı görmeden, otomobileden in _ 
dirmeden getirmek istemiyor. Davul, 
zurna, alkış, yaşa sesleri ve köy bay_ 
rakları arasındayız. Büyük ve tarihi 
bayram günıeı;ne mahsus bir man _ 
zara içindeyiz. 

Kurbanlar kesiliyor, gözlerden se
vinç yaşları damlıyor. Otomobilimiz, 
Türkün bu göğüs kabartan tezahürü
nü bozmamak, bu heyecan kaynağın
dan uzaklaşmamak istiyor. 

Birtürlü uz~klaşamıyoruz. Birkaç 
kllometre ötede ayni manzara: Köy 
bayrakları, yine davul, zurna sesleri, 
güzel köy kostümleri ve yaşasın Tür_ 
kün büyük Atası ve yaşasın heyeti_ 
miz sesleri arasında Antakyaya va:_ 
dık. Şehir baştan başa donanmıştır. 

Yugoslavyada 
3 - 1 yenildik 
Belgrad, 12 (Hususi) - Bu· 

gUn Oalatasarayla Yugoslavya 
nrasmdokl maçta 3 • 1 yenildik. 

* 

1 

Ne bekliyorlardı! 
TUrk - Fransız itilafı kıymetsizdir! Netice 

bizim karanmıza bağlıdır! diyorlar. 
Antakya, 12 (A.A.) - Türk 

unsuru üzerinde yapılan tazyik 
kalktığındanberi tescil biıroların • 
daki delegelere bir gevşeklik arız 

oldu. Ekseri bürolar erken kapa -
makta ve az kayıt yapmaktadır. 
Bunun Anker'in Cenevreden avde
tine intizaren vakit kazanmağa ma
tuf olduğunu zannediyorum. Komis
yonun halkı asayişi bozmağa ve 
hükOmete karşı kaymağa teşvik e
den tebliği kAfi görmiyormu~ gibi 
Levsiye bürosu reisi vazife ve sala
hiyetini aşarak halka hitaben bir 
nutuk söylemiş ve "Türk • Fransız 
anlaşmasının bizce kıymeti yoktur, 
netice bizim vereceğimiz karara 
bağlıdır,. demiştir. 

Diğer taraftan mayısın başında 
Türklerin yaralanmasiyle neticele
nen ilk hAdiseye sahne olan tahri -
kat kaynağı tavla mahiyetindeki 
tescil bürosunun ı-eisi ve Alevi ce
maati mümessillerini otomobiline 
almak suretiyle Türk lista•i aley . 
hinde kaydı teşvik ve tezshiira 
t~şçi etmek istemiştir. 

(Sonu 7 nci s&yfada) 

Aıkeri heyetten Genel Kurmay 
ikinci Batkanı Orgeneral 

Aaım Gündüz. 

Sarışın kadın kimdir? 
Hacıosman bayırındaki ve ipsaladaki 
cinayetleri işliyen katilin sandığında 
ne var? Bu cinayet nerede işlendi? 

Dünkü maçtan heyecanlı bir aahae lt&fıllltı ıpor ıiltunumuzda) 
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Snyfa: 2 

«Yeni Sabah » ın tarihi tefrikası: 19 --=-ı:ım•11rı. 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 

YENi SABAH 

Tam iki aydanberi ... 
Fransa ile İtalya arasında haftalar-

(IST 

Yeraltı hazineleri 
dolu bir yerimiz 

Bir. gene kızla bir 
' ihtiyar mahkemede 

Yazan: Ziya Şakir ca evvel başlıyan müzakereler yarı H . - .. ş1ıut 
yolda kaldıktan sonra Paris ile Ro - Maden tetkik heyeti Peşine takılmış, fakat epsı curmume ·ıt 

1\ 1 l M .. " J ma'nın yeniden ne vakit konuşmağa yeni bir kömür buldu mahkemede affedildi mahkemesine göndef'ld 
l Y apo yon ısır onunae başlıyacaklan merak edilir bir me - s·· 

6 
H usi) B h. kı · Jda sel 

1 
Fak t bu akı hal _ urt ( us - otan ne n - Hacer adında genç bir kız dün Top. Son zamanlarda Istanbu l3 

1 d
e okm~d· ~h. b~l~ t .. yısmdaki petrol sızıntıları, Siirt ma- haneden Köprüye gelirken 55 yaşla- hadiseleri artmağa başlanuştır .-

e ece orta a yem ıç ır a ame go- . . . k kıl . · cakla, .. -

h 1 F 1 k 
.. 

1 
. Ö 

1 
k. hal b .. 1 kal den kömürü, Billur, is, kükürt ve lı- rında eskıcı Mehmet ar asına ta - hır sebep aranırsa belki sı ~ Eli si la tutan ar ransız arın araya ~u miıyo~. t y le ı, anla O.}~ ır~ mon tuzu, madC'Il köyünde dört saat mış ve tfı Köpri.iye gelinceye kadar ması da gösterilebflir. Ew:elki 

8 et 

knuısa e t~ yanmh_ beşm yak uzak mesafeden görülecek kadar pa - durup dinlenmeden kıza cil~nı aşk:. dan dün öğleye kadar cereyan . ..ı1 

k • J k ın zamanın ışine ıç nzememe - . . • 1 k 1 . . . - ~ ).,.,. ÇJ maSJOa manJ 0 3Ca tedır. rıl,~ panl ~la~an ve __ a~~ın ~en: ~- etmiştır. Fa~t bütün ta ~~atını u - dfüt dayak himsesmı aşaW~ 

d b 1 1 bö
. 

1 
.. dugunu soylenılen buyuk bır dag ıle !anmasına ragmen kızın yuz verme • ruı.: ~ 

• Roma a aş amış o an ve Y e yu- h .. 1 kl b"linrn . 'd... . .. ·h · k. · H · }ıJ 
Deyip gecikmişlerdi. ran dalgalar, ihraç ameliyatının .. ~ kal n lann neden bı- enuz varı nrı ı eyen ruce ma- ıgını goren ı tıyar es ıcı acerın ya- ı _ Ka]yoncuda Kuytı 

Eüstti an O uşına d -L-rl • 5·. di :r... ··yük• t •yt kuJm b d (, d f3': Halbuki Knhirede bu mağrurane pek güç olacnı~ı gösteriyordu. k ıdı- ·· ·k daha · · anla- en cevm: erı; ıır n 'uu serve - nına ı ce so u~ ve u e a a kakta 20 numarada oturnn ~ 
ra ı gı gun geçti çc ıyı le dir unla . keşi dil nla .. .. k ün .... ır 

J •• ı · k lsk d • ed rt· b ·ı lt d 1•L . r · . B ra ge.-n gün · e en onu yanyana yurur en m ase - çtJ.I'~ söz er soy enır em en erıy e Bonapa • u şeraı 8 ın a, .o- şılmaktndır. Paris ile Roma arasında .. . ...... ll-- • •• .. . Pancuıidi yine Kalyoncuda 
rok mühim hadiseler cereyan et- kenderiye limanına cebren girmeyi b' 1 ls d Ç k 1 k maden komurunu ılave etmek l~zımdn betsız sozler soylemıye başlamıştır. tarafı!l 
ır ır an aşmaya varı ay ı e os ova - . .. . . . . . . . .. 1 Tcakta oturan Ali Haşlar _ .. Jıl 
mekte idi muvafık görmedi Donanmaya tek- 1 . . ik. f k 1 Bır kaç gundenberı şehrımızde bulun- Hacer hddetle çckılıp gtmesını soy e - ~, 

· · • ya mese esının ı tara ça onuşu ma-ı . 1 . kıza .ki k t f k H dele rtasında dö ·ülmüştUr· 
General Nnpolyon; donanması- rar hareket emri verdi. İskenderi- dan bırakılmış olması~ kimse ihtimal makta olan maden tetkik arama guru- yınce ı to at a mış a at a. ca o . v ıanıo" 

nı 1skenderiyenin batı ciheti açık- nin birkaç saat şarkında (Merabit) . k . 0 t A . 1 . pu Siirdin cenubunda ve Botan suyu cer de e}jndeki çantayı onun başına h~lıyan Ali Haşlar yaka 
, . . vennıyece tı. r a vrupa ış erı k . lan .. "nd . d" . . muhakeme e verilmiştir 

)arına çekerek İngilizle:i alda~t~k- koy.una çekildi. ~akli~·e gemilerını Fransanın pek ehemmiyet verdiği bağ- . ıyısındakı petrol swntı uzen .. e ın ınnıştir. A Y okağı!IOJ 
tan ve onların fskenderıye sahılın- sahıle yakın demırletti lı b 1 d - . 1 d. 0 . · F an ıncclcmeler yapmaktadır. Geçen gun Bu zorlu 3§Jkla Hacer yakalanmış 2 - Bebekle Hamam s _J.,cı , · u un ugu ış er ır. nun ıçın r - . Ü . . • ad y · k__.., 
den uzaklaştığını haber aldıktan Deniz burada nisbeten sakindi. sanın Çekoslovakya meselesinde İt.al- A. Ban lgen adında bır genem ara- ve hemen Sullanahmct birinci sulh numar a oturan a~ı ar li dO'i 
sonra, gemilere sahile doğru hare- Fakat, yine ihraç ameliyatına mü- yadan istediği, onun kendi tarafına ma gurubuna vaki mürncatai üzerine ceza mahkemesine verilmişlerdir. Mu. ra~bo tarafından bir hay 
k.et e~ri verdi. ~r:esi gün,. İsken~e- sait değildi. . .. geçmesi değilse bile her halde bitaraf şchire ynkın bir _mesafede .bulunan hakemede ihtiyar şöyle demiştir . anilş ıve suçl_u yakalanm~ı:r ~ 
rıye hmanının onune geldı. O gun, Daha yolda ıken, guneş batmış, kalması idi. Halbuki sonra ortaya çı· Mahmut İlhana aıt bahçede ınceleme _ Hacer benim kızım yerindedır.. 3 - Beyoğlunda l{ayabaş (/. 
l 797 senesi Temmuz nymın birinci ortalık kararmıştı. Şimdi burada •. kan sözler çok manalı olmuştur. !er yapılmıştır. Külliydli mikdarda Hiç bana sevgilı olur mu? Olmaz. arn- sinde Dereboyu sokağında ~ 
günü idi. o zifiri karanlıkta ihraç harekctı • İtalyanın birleşmek istiycn Alman- maden kömürü bulunduğu a~ılmış, b. k b" kusurd . ıed· ic: Mehmet Brnt, a)TDi e'\'de otu~ıı., . . . a· ·1 . ma ır ere ır ur lŞ ım ..,- d ela u, 

Harp ve nakliye gemılerınden başlamışb. Gemilerden ın ırı mış ların bu emeline mani olmak isteme- gereği yapılmak üzere Ekonomi Ba- baba . kardeşi Hamza ve Ali a ın , 
. kk 1 b d • 'k k . 1) kanl ğ •. le - d ·ı le. Ne olur ben onun sı yenn - f d l b" ı· . } d .. vü}ııııı1 müre ep o an u muazzam onan- sandallar, bır mı tar as erı, ın diği muhtelif tarzlarda söylendi Bu ı ına numune r gon erı Illl§tır. . : tara ın an e ll". ığiy e o 

manın İskenderiye ufuklarında gö- müşkilat ile karaya yaklaştırmış- sözler Av:usturynnm Almanya tarahn- Bu haberin husule getirdiği e - deyım; benı affetsin. suçlular yakalanmıştır . 
rünmesi, birdenbire halkı tedhiş et- tardı. Fakat, sahile yanaşmam~ im- dan lınması karşısında İtalyanın ne- vinç büyük olIJ)ak.la beraber uzun 

1 
Hacer bu tekWe raz.ı olmuı, af 4 _Dördüncü dayak badiSCl 

ti. Şehirde .. derh~l bir telaş v~ .heye-

1 

ka~ı o~madığı için, tekrar gemılere den ses çıkarmadığı iz.ah edilmek is· ~üddetten beri .söylenmekte olan fetmiş, hakim de ihtiyar aşıka bir deiumumilikte cereyan etwi~ir. fi. 
can baş gosterdı. Hatta, İngıhz za- getirmıye mecbur olmuşlardı. tt-nirken söyleniyordu. Fakat günler bır soruyu tazelemış oldu Herkesin daha böyle bir harekette bulunma _ Ak •d b. k h, d oturan 
bitine o derece zefrefuruşane cevap Bonııpart, bu vaziyette ihraç yap- geçtikçe anlaşıldı ki lta1ya Orta Av- ilgi bağladığı derniryoluSiirt durağı - ihtar ed k L-.... b rnkmıc: _ sara} .a. ır a 'e e 

1 
_., bit 

-k · · S ·d ..... h - l d ~ ı · ' ' ~ . masını ere ser~· ı ,. adında bırı sokakta top ancu• veren gümru emını eyyı ~ue met manın mumktın o ma ıgmı an amış • rupada birleşmek istiyenler Almanlar nm nerede yapılacagı bellı olmamakla blltı;lı 
Kerim Efendi bile ne yapacağını h~vanın biraz dllzelmesini bekle - bıJJundukça onlann bu isteğine mani dönen ~özlere ba~rsa ~~ biraz.Itır. -o-- 1a~~~ı .scyredcr~en yedi ~3 ·ıı ;; 
şaşırarak: mıye mecbur kalmıştı. olmak için hiç bir harekette bulun _ uzak bır mahalde JDŞJ edıleceğı z.an - • • catı onüne geçmış ve Seliııll ,~ 

(Maslahat, mühimdir. İçleri, le- Gece, fırtına şiddetini muhnfa- 'mıyacaktır. Bunun öyle tam mamısile nedilmektedir. İ§te madenin keşfi do- Çorluda bır cınayet 5eyretmesine mani ohn tur J31l ',1 
balep askerle dolu dört yüz pareyi za etmişti. Ancak sabaha k~rşı, or- bitaraflık demek olmadığı ise besbelli- layisile sevinen SıirtliJer, demıryohı Çorlu İlçesine bğh Bakırca kö _ den aralarında çıkan knvgada 1 

mütecaviz Fransız harp sefinesi, talık ağarmaya başlarken bıraz ha- dir. İtalya birleşmek istiyen Alınanla- Sürt istasyonunun şehrin önünde bu- yünde kan koca kavgasından milte- kalı Nceati bir iskemleyi lcııP~ 
liman ağzına. gelmişti.r. Gerçi, bun- fiflemişti •.• O zaman Bon~part, der- nn emellerine mani olmak şöyle dur- lunan geniş. zümrüt ovada ve maden tevcllit bir yaralnma vakası olmuş- Selimin kafasına indirmiş ,~ 
l~~~n ka~ay~ ıhrac~ içı~ elden gele? hal. ihraca. b~şlanması içın tekrar sun Avusturyadan sonra başka bir yanı~da ~-e~~~. için b_ir ,·esile tur. yetişen polisler tarafınlan yak~~ 
dıı_ığ edılmıyecektir. Fa~at e!?e~ı emır .verm~ştı. . . ~ . perdede böyle birleşmek vak'ası çı • lteşkıl edecegı umıdı ıle sevınmekte - Hntıcenin kocası olan Recer.- oğlu müddeiı.mıUmiliğe sev:ke01 as 
mü~afa.a vasıtal~n .• kafı degıldır. Yıne hır haylı müşkılat. ıle. en karsa buna yalnız seyirci kalacak de- dir. ~tsmnil, Hnticenin ikinc.i kocasıdı. Ha- Dün müddciumumih"ktc Ali ndıtı 
Serıa~ ım~at yetıştınn) I evvel (General J?z~ks)ın bır alayı ğildir. Berlin • Roma mihverinin sağ- -<>--- tice'lin askerden izinli gelen bir de şahidin de ifa-Cesi alınmış "-e ~ 

~ıy.e hı~ ~cktup y~zmış .. E~ sil- kara!a çıkanlabıldı. (Ceneral Kl_e- lamlığı için İtalyanın Çekoslovakya POLiSTE oğlu vardı. !zinli gelen oğlu parasız- birinci sulh ceza mahkemesine.(! 
ratlı bır hıcın postasıyle Kahıreye her) ın alayları da, bu ahıyr takip işlerinin Almanyaya tam bir müzaha- hktan öz babasından kalan çaylrı · ı· F knt şahit Ali ifades1J1l 11 

göndermişti Ve derhal şehirde de etti K bol yu··zu .. k · mış rr. a dııt!~r 
o 

0 
• A o 

0 
ret göstermek vaziyetinde olduğu gö - ay an sntmış ve bu yüzden kan koca anı- rek milddeiumumnin oda.5tn • 

tellUillnr bağırtarak; elı sılah tu • Sıra. topçu ve &ÜV&n hayvanla- rülmektedir. İngiliz - İtalyan anlaş - . smda ge...t ..... sizlik bnc:lamı.,. ..... , 7 Ha- k ... ~ ı· ~~nsına 'J'8C',J 
t h ık h f 1 1 b. 1 k ·h l. selenin Perapala!ı oteh snh>blermden Fen s'"'" :ı: ~-· çı maz .,eea ı onun Y• ...<ıfF4 
nn a ın, mu a ız ar a ır eşere rının 1 racma ge ınce, me ması daha tatbikat sahasına çıkmamış . .. . .. - 7.iran sabahı kan koca tekrar kav - ve lis nezaretinde olrnasına ıv Jı 
Fra~sızların karaya çıkmalarına şekli değişti. Çünkü, bu hayvanlan çü:ıkü İsp'1nyadaki İtalyan gönüllü - dm do~dunc~ kattakı t~vale~ o~as:ına gaya tutuşrnu lar, bu sırada itidalini ev:" sen benim aleyhimde ~9 ~ 
manı olmalarını emretmişti. gemiden alıp karaya çıkaracak dt'- 1 . d . k·ı ·şı· A 1 bıraktıgı 30 lırn kıyrnetindekı bir d - h c--- ed . i .1 Hat·ıceyı· Y ~. tt' h , tfü'ert' 

erı ora an gerı çe ı memı ır n aş- .. .. •.. 1 • d M l m\l al.dLCI emıyen smaı yapmıya cesnn:• e ın a.> 
. O sırada~ İs~en.deriye ~i~a~ında, ba vesaire gibi vasıta mevcut de - manın tatbikat sahasına geçebilmesi mas yuz~gu otel hademe erın en ~- 1 yere sererek tabanca ile ağzından damcağm sille toltat dövmilŞ· b'~ 
(ıkabı bahrı) ısmıııde - ıçınde 68 ğildi . . . . . . • med Tckın tarafından çalınmış ve yu. . . ti 

• ' 1 • ıçın bu şartın yerme getırılmesı lazım .. . . vurarak namlu ile d" bır kaç defa yaralamıştır Muhakeme ne 
t?p bulunan bi~ ~smnnlı h~r~ gemi- O 2aman, akla gelenbirçarenin oldunğu İngilterede o kadar Jsrarla ızuk karak~da Mehmet Tekin:n. ~ - kafasının muhtelif yerlerinden yara- yedi sabıka1~ bir ay 20 gUn htı?' 
d bulunmakta ıdı. Bu gemının kap- tecrtlbecıine girişildi. EvveHi altı .1 . ··nılm kt d. k" b .. k-ırt talonu cebınde bulunarak sahıbme ıa- ln-· .... ·- y _,_ ka. dm '--~ hasta 

1 ı . ~ . ı en su e e ır ı, u muş u u d edil . çl k lanmı ~~· anw as~c:x-ı - kCm 0 mu~tur. 
tanı drıs Bey, derhal harekete gel- hayvan denize atılarak yularları hır k d .t'l"f r·ı· tt e mış ve su u ya a ştır. tın1-,.,. çl da akala . . _ arşısın a ı ı n ın ne zaman ı ıya a ooyc ye u~, su u y na - _____ __ 
dı .. ~~a~ız fılosunun ı~c. n;ıaksatl~ sandala bağlandı. Karaya do~u çe- kendini göstereceğini kestirmek kolay 1 Arabade ek.silen balya rak adliyeye teslim edilmiştir. 

8
. f . lik l · 'n otıl 

geldıgını resmen sormnr. ıçın, gemı kilcrek kenarda bir yere baglandı. de"HlJ'- Tam iki. 8 clanL-- g p 
1 

.nd U ır ero.u aıne esını 
b

. . .. • . . & uu-. Y ~ı eçen sa- azar yer en e seyyar man atu. 
za ıtlerınden mulazrm Emın Kap- O d nra gemilerdeki bütün f h b .. 1.-k d • . kırıldı 
tnm Fransız Awiral gemisine gön - b n an lso ' 1 l b - 1 a atın._ ~~n u. var ıgı netıce şu o· racılık yapan Leon evvelki akşam pa MAHKEMELERDE t 

. ayvan .ırın yu ar a.n ogaz arına Juyor: .ıngılız - Italyan anlaşması daha zar yerindeki eşyasını Karagilmrükte Şişh çQp ahırlarında yatan 
derdı. dolanarak birer birer deniz~ atıl~!· kağıt üzerindedir; Frnn.sa - İtalya ile oturan arabacı Ahdurrahmanm nra - Fatma İsminde bir amel~inden 2~ y~lannda #1.i 
. :ener~l. ~onap.a:t; O~mar.lı hah- Ve, sandallarla k2raya dogru su- müzakerleri öylece kalmıştır. İtalya basına yüklemiş ve evine l·oTuınuştır. • • Kaplıın. evvelin gün .tek be._.,# 

ns e .~atiıtının su.ılıne bızzat cevap rülmeye başlandı. ise hal ve istikbali düşünerek Almanya Fakat sonra eve teslim edilen eşyBlar yankesıcı yakalandı basiyle Maçkada Valıde çq'" - ııı' 
verdı ·. . . . Unyvanlar yüze yüze karaya çı1:- ile rr.ünasebetini daha ziyade sıkılaş _ arasında l50 lira kıymetinde bir ma. Fatma adında bir yankesici kadın g~rken hayvau ürkmüş ve.~ 

- llızırn, kımseye zarıı.rımız do- tılar. Ve ilk çıkan altı huyvan etra- tırmak vaziyetindedir. Bu takdirde nifatura balyasının eksik olduğunu gö- 80 yaşında İsmail adında bir adamın rada Mehmedin de ayağı ~~ ~1 
kınmıyacaktır. Düşmsmmız olan fında toplr.ndılar. 01dııkça zahmet- Fransa - İtalya müzakerlereinin yeni· rerek polise baş vwmu.ştur. Abdur • meyva halinden geçerken cebinden kılara yere düşmiiftilr. yü}c 

İngilizler, Hint iklimini aldılar. Bız, li olmasına rağmen bu iş de böyle- den başlaması ve çabuk neticelenmesi rahman yakalan.-nıJ, tahkikata başlan- paralarını çalmış ve yakalanmıştır. raba zanilı amelenin . rtı~d~1' 
orayı kurtarmıya gidiyoruz ... Ben; ce bitti. Birkaç üvari hayvanından beklenmektedir. mıştır. Yankesclnin yakalanmasına İsmailin ve sol omuzunun kemıkl~ 
bütün dünya ile düşman olsam, Os- başka zayi~t verilmemiş~i. Jspanyadaki clııhili h.nrp Roma ile Dö t . k rba.ı daima müteyakkiz bulunması sebep br. ehrnet Beyoğlu 

. Toplar ve arabalar, nısbeten ko- Parisin yeniden konuşabilmesine baş- r uma olmuştur. kaldınlımştır. 
1?1anlılarla :·ın.e. dost~~· Fakat, e - Jc1.ylıkla karaya nakledilmiş; o gün lıca engel olduğu gibi bu dahili harbin Orta.köyde vapur ~elesi yanındaki Çünkü İsmail yankesicilerden çok Tenekeden takma diŞ 
ger gemilenmızın üzcrıne top atmı-1 ildndi vaktine kadar karaya, ancak vclıarneti de gitgide artmaktadır. Bahçeli gazinoda Adil, Recep, Osman korktuğu için daima pantolonunun . • 
ya kalkışırsanız, ben de mukabeJe!beş bhı asker He iki batarya kadar Bu vahim halin devamını istiyenler ve Karlman adında 4 kişinin kumar oy cebine Türk paralarını yerleşt.ırir ve takan dişç.ı eşıet 
için emir veririm. Bir tek geminiz top çıkarılabilmişti. de bulunabilir. Zaten düzgün olmıyan nadıklan görülmüş ve kumarbazlar 01" bunların üzerine de bir hayli kıymet. Zeytinburnunda 5 kard sll 
benim dört yüz parça gemim ile ba: Cenernl Bonapart; bu mühim Avrupa münasebatmda yeni yeni ka· ~'ld~ki 9•25 kuruş para il beraber suç siz Rus paralarını koyarmış. Yanke- ğında 1 n~:alı e~~c _0ı~8 
şn çıkam4z. Beyhude yere ne gemi- muvaffakiyetinden dolayı, derin bir rışıklık fınıilleri baş gösterirken İspan· ustunde yakalanmı;lardır. sici işte bu kıymetsiz paralan çaimış. buı:uu ~:Wt. oglu ~ı:ı:~ cila ,.c. ~ 
nizi, ne de kendinizi telef etmeyiniz. sevinç içinde idi. Karaya ayak ba- ya dahili harbini vücude getirdiği gay· I Bir sandal devrildi sandalet 

1 
tır. polıse muracaatla bir ıd azı;.tıı11 

Dedi. sar basmaz, derhal İskenderiye ü- ritabıilik daha uzun zaman sürecek gö- kurtarıldı Yankesici Fatma, dün birinci sulh da bulunmuş.tur. Buna n dde 

M üliizim Emin Kaptan; gemiye zerine hareket emri verdi. rünüyor. Son hava taarruzlarmdan Niğdeli Ali oğlu O~man adında bir ceza mehkemesinde suçu tam teşebbils tin~~rnunda Demlıha~o fıı 
avdet etti. Ceneral Bonapartın bu Ordu. üç saat ilerledikten sonra, sonra İngiltcrenin beklenen kat'i ha- kayıkçı evvelki akşam sandalına yağ mahiyetinde görülerek bir ay on gün kulubede ot~ran ve ç ,_ .:r~ 
k t . , b · · ~ • rekcti t. , . k? y · h hk,/', lm ..t sında amelelik yapan Aov ti es ırme ce~a ını, gemının suvarı- (Amudu Kayser) mevkiinde tevek- ne ne ıce~e vaınca ·- enı kapanından Fenerbahçeye götürülmek apse ma um 0 u~.ur. . . . · :ıasıı 
si 1dri Be re b·ıd· d. İd · n mesle budur . Tahır adında bırı dıplon ıı.1 
ı. k d . } ı· ı ır ı... rıs ey, kuf etti. Gece orada geçirildi. Şa- . üzere muşamba yüklemış ve yola Tramvayda bir hadise yapmaktadır. Tahir Niy:ı:zciyc J 

en en) e ımanının ufuklarını .. k k c 1 Ki b E ı·hti.falı· F ka H d ' - -~eQ d. d. H. b. fak so er en. ( encra c er} ın · tem Pertev çıkmıştır. a t tam ay arpaşa a . hk d b• f diye 5 lira mukabilinde t~ 
gez ır ı. ıç ır suretle mukave - kumanda ettiği alaylar ordunun çıklarına gelınce sandalın muvazenesi ve ma eme e ır a k tı j3ı.l 
met ir.1~nnı olmıyan bu muazzam ' urk eczaC'llığının ve müstahzarcı - . . . . diş yapıp ağı:ma ta mış r. tıılı1' 
d ld T.'... d kolbaşında olmak üzere hareket e- 1 _ ·ık . bb. le . d bozulmuş ve dcvrılmıştir. Deruz.e yu- Dün tramvayda çirkin bir hftdise d. . Tahir yakalarunı ,.e 

0 uran ı•ı·ansız .?n~nmnsına göz dıldi, Gilneş doğarken, Fran ız or- ~g.nın ı muteşe 15 rın en ecz.acı varlanan Osman da sandalın ters ta · . y _ ışçı 
kuvvet karşısında sukuet ederek ne- d l k de ·e ka}e~inin 

0
-·nun Et.:.m Pertev merhumun vefatının 12 f b. . 

1 
k'l y d. olmuş, sonu mahkemede tatlıya bag başlanmıştır. ı,)j 

. . usu, s en rı, :.s e . . . ra ına ınmış ve su arın sev ı e e ı- ıanmıc:tır G f r,,.,. 
tıccyı bc:!klcmekten başka çare gö- l . ti ıncı scneı devriyesı nıünasebctıle 11 k I kl k da l . t' O ~ · ramO on me P . ge mıs . u e açı arına a r ge ınış ır. s . L tt• d d .. 1 b" k . Be -
remedı. 1 k d k 1 h b. Razıran 938 Cumartesi günü merhu- . . . . ,__ orc ı a ın a guze ır ız yng. h 

en crıye a esı, arap ır manın ımdat ışare.tlen polısıe.r tara - 1 d t b" 'eti Kal b:: ırsız 
Gf!neral Bonapart, şehre hP.ber gön ha'Je id:. A ırl rea ihmal edilmek m.~r. n:cslekdaşları ve sevdıkleri E · fından görlüm.. ve kurtarılmı tır. un ar romv.ıya ınm .r.. a ;ı ·r ne so1' 

derdi Fransız konsolos · .... d 
1 

üd f . yuptekı mezarının başında toplan • uş ılıkca olan tramvayda MUmın adınds Kasımpaşada Tabakha r.1ıl 
ist~di. Vt:: künsolos gem· unu gl:mıyle yuz

1
un. enk, 

1 
burç aB· ndn im da beOa ~ık- mışlar ve merhumun hatmısını ve Sütten zehirlenen hastaneye birisi de kızın arkasında gayri ...tbii da 66 numaralı evde oturan \Je 

· ıye ge ır ga - oer crı yı ı rnış.. e en er e yu k ld ld . ı y • ..ni c " 
ı d . · . . . mesleğe hızmetlerini yadetmişlerdir. a ırı ı · vazıyette dunnuştur. Kalabalıkt .. n oglu Mehmedın odasına a,.- t'ı-

mez, ara arın a şu. muhav~re geçtı: gedıkle~ açılm~._. ~di ı.·e eski bır du- • - j Sütten zehirlenme hadiseleri aldı bulunduğu yerden ayrılamıyan kızca. rı.n Ari! kapının kilidini }tıftl oıııl 
Bonapart - Bız, geldık. Kara- var halıne gelmlştı. Edımede mahsul yürüdü. Evvelki gün de bir hasta iç- ğız meşkül vaziyette kalmış ve bu miş ve Mehmedin bir grarııof 

ya çıkacağız. Fakat hükumet ve Bu duvar~o birçok yerleri. o. ka- Bu yıl Edirnede mezruat çok iyi 
1 tiği süt yüzünden bir kat daha has- hale bir müddet tahammül etmiştir. 15 plal,rını çalmıştır. GralJlof~ 

lıalk ne va~iyette? ... dar aşınmış ıdı kı, yerden ırtıf aı, dır. Vaktinde yağan yağmurlar mez- talanın~ ve zclıirlenme alaimi göste - Fakat Müminin işi gittikçe ilerlettiği- rktar lisç bulunm saJıı'l> 
Konsolos - Ceneral !... Halk, birkaç kadem derecesine inmişti. ruata çok foideli olmuc:tur. u.rlık to- re~k Haseki hastahanesine kaldırıl _ ni hssedincc ilk durnkta bir polis ça - ı>!a .po. e uş,d .ıa};IJl 

d h 1. • · V b d·kı d dökfil ü O :ır ... ~ 1 kain hm edilmış ve hırsız a ~ c şet ı heyecan ıçmde. Kalede, e u ge ı er en en s pr n- humlar geçen seneden faz.la ekilmiştir. mıştır. Bu hasta, Kumknpıd.a Nalbant ğırnuş ve onu ya ttırmıştır. 

mildafaa tertibatı alınıyor. Sonra ... tüler, hendekleri doldurarak tabii Kışlık mezruattan arpa hasadına da Cami sokağında 37 numarada otur.ı.n Dün birinci sulh ce1.a mahkemesi tır. lcç.1 
İki gUn evvel, İngiliz donanma!l bu- birer geçit husule getirmişti. başlanmıştır; beş on güne kadar buğ- 34 yaşlarında HalrriYe adında bir ka - buz.uruna çıkarılan Mümin, suçu in - mütecaviz bir fıstı ~ 
rada icli. İhtimal ki, bu civarda do- Kalede, müdafaa vasıtası na- day hasadı bnşlayacaktır. Yeni sene dıruhr ve Mehmet adında bir sütçüden kar etmemiş fakat davacı Loretti'ye: Seyyar fıstıkçı Mehmet Si 
}aşıyor. Ona göre tedbir alınız. mına hiç bir şey ~ok gibi idi. Bom- koza mahsulü de beş on güne kadar her gün süt nlmaktadır. Kadın hasta- - Küçük bayan, o kad&:.- güzeldi. bir kahveye girerken yoldtııl ı>it" 

B rt b 
_ boş olan cephan~lıkler şunun bunun elde edilmiş olacaklır. Bu sene müs- hanede tedavi e~ ve bir müddet niz ki beni miknatısladınız! Ne halt - Tahsin adında birine bird~ 

onapa ' u sozler karşısında, t f a h h ı· k lb d'l · h il be kild k h ·ğ· · bil d b. k b h t · led. d gelıf , d. . t t d . arıı ın an ıı ır a ıne ·a e ı mı~- ta s ser st şe e oza to umu te- sonra tekrar muayene edilmesi knydiy ettı uru me en ır a :ı a ış ım. mış ve cniçin arkam an ..tı~ 
,rnn 1111 u ama ı. . 1 b t h d ik . . B . ff d. • d ı...+· fı;r . tı. evcut o an eş on optao emen ar etmiştır. le evine gönderilmiştir. enı a c ımz, em~.ır. diye adamcağızın kafasına 

- ~y, ~lıh !.. .. :Bana iç gUn yar çoğunun kızaklan çürümüş, birer Son yıllara kadar, Trakyanın, eki- • . • Hakim kıza somıuş. o da: lo.Mylc vurmuştur. ııtt 
ol. B~şka b~r şey ıstemem. tarafa devrilm~lerdi. BilUJn kale- mi tecrlibe edihncyen Çilek ziranü bil- Bır .. ya.~ı iskelesı ç~ktü - Mademki ne yaptığını bilmiyor- Dün birinci sulh ceza tıl9 

1 
Dıye bagırdı. de sn~lam knJan, llç merasim to- hassa Edirnede faz.la rağbet görmüş Karagumrukte oturan Kazım Fa • muş, af istiyor, ben de affediyorum, . dl) muhakeme edilen fısul'ç 
Talih, pek o kadar yar olacağa pundan ibaretti. Hunların sekiz on ve bir kaç sene içinde bir çok mütc- tihe Malta civannda bir yapıda ça- demişti-:. sın . nalt~.,, ~ 

benzemiyordu. Sabahleyin hava çok taş güllesi de, süs makamında önle-,şcbbisler tarafından çilek tarlaları mey lışırken iskele çökmüş ve sol aynğın. H:;'.dm, suçluya bir daha böyle bir met lSSO kuruş ce.zaı .. d~) 
sakfn olduğu halde şimdi sert bir rine dizilmişti. dana getirilmiştir. Yerli çilekler 40 - dan yaralanarak tedavi altına alın • harekette bulunmamasını ihtar ede · - kuruş mahkeme masrafı 0 

batı rüzgarı esiyor; gittikçe kaba - ( Daha nr) 50 kuruş üzerinden satılmıştır. mıştır. rek Mlimin'i serbest bırakmıştır. kO.m edilmiştir. 

st:vc1ıı.a:J ,_._--o-
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Sayfa: 3 

D • ı l k k "" ,~ (Bat tarafı birinci sayfada) 
1 ettiği mana f Ş er e 0 r u n~c, Bu vaziyete bakılarak, İspan -
htilalle L· 

Ptflerj d r ıun ve ihtirasları da l k yanın fitisi hakkında Uzun uzun 
h ••nı~ e .•ilrülder. Bir zümre ve- hastalıkların a aA ası müüµeaJar dermeyan edilebilir. 
kbııiy,l: ~ır kere ele geçirdi.ii ha- Ve muhtelif ihtimallerden bahsolu· 
•u11 k 

1
' er ne pahasına olursa ol- nabilir. Her halde, General Fran· 

Pıtııt. i!~tıncnıek enditeaiyle çır· Bı· rçok hastalıkların hararetlerin k~ tarafı galebe çalarsa muzaff:r 
'-lır h 

1
. •h, bu aafhalarda kanlı bir t t hır kumandanın senelerce alıştıgı 

~tian-~ •;~kgörcü~~yhor •• Bu~u? tek zayıflıklarJR dış• ten geldig~ İ anlaşılıyor ve filen icra ve tatbik ettiği bir h~-
~t Y•llık ~ ~rı~~~mın o? . . kimiyetten ko1ay kolay vazgeçmı· 
ht d alın terıle çızdıgı ebedı· Yakın zamanlara kadar bu me- olan mukavemet meselesını bura- miyeceğine intizar edilmelidir. İs· 

delalet 
Ağzımızın sıhhati 

/ ispanya meselesi 

• 
lngilterenin harp ve 

sulh siyaseti 
sonra daha aQır illi ll~•l-.~•dır. Kaldı ki Türk ihti- se1e belki de düşünülmemiş ehem- da zikretmekle beraber ağızda bu pan~'Bda askeri teşekküllerin hü -

~ild· ıurnre 'Veya aınıf ihtilali do miyet verilmemişti, bugün hiç de derecede tehlikeli mikropların ya- kUmeti ele almaları ilk defa gö • 

4-. tı_~~ ?rı~ ... millet de, hakimiyet böyle değildir, ağız .r~~ubet, mute- şa~asını hiç kimsenin boş görmiye- rülmüş bir hadise değildir. Artık fedaka" rl ıkları yu .. klanın ı·ye mecburdurlar 
lnoilizler bundan 

• 
4, 

~) ti. ı~tilal de, et bir mana ve dil hararet. müvelhdulhumuza ve cegı de muhakkaktır. _ kat'i surette bu h~lin arkası alın-
'~e l»urünınüt yekpare varlık- mugaddi bir mayii taşıması dolayı- . B~kımsı~~ı~taı:ı kırılmış. ve kok- mış olduğunu iddiaya da imkan Londra : l2 (A.A.) _Milli müdafaa fedaktırlıklar istilzam eylediğini kay-

't• sile hemen bütUn mikropların neş- Jerı dışetlerı ıçınde knlmı~ .} ah ut te- yoktur. 1 k. H tf.ld'de so··ytedig;ı· nu- deylemış· tir 
"''-'d' h · d·1d· ~· h ld k-kl · h ~ta bu naz.ın ns ıp, 8 1 

• "~ı. 1 u tarihin yeni bir aafha- vü nem asma uygundur. Yalnız ~uk- davı e dı 1ıgı. at ert 0 t~ı:_ı. c~İ°t hns- Bugünkü acil mesele harpten tukta evvela İspanya'daki bom bardı - inskip sözlerini bitirirken, hüku -
nıyor: nu da zikredelim ki bir kısım mı - Junan ış erın ev 1 e ıgı - sonra İspanyanın dahili işlerinin İ . nl .: .. . 1 · d . ta • 

.. ~"-lttile al • • roplar mesela (Bacillus Amylo _ talıkları, mafsal hastalıkları bugü- alacakları cere anında de"il İs • manlardan bahsederek ng~ltere n ~etn butun mıl etın yar .. ını. \le S\-

ı;"~ı -.ı.ru~:rına "va~~ ha.ı~ı,: bacter) hazma yardım itibarile nün tababctim~e mühim bi: :nev~i panya hadisele;.inin MilletYe; ara· doğrudan doğruya .müda~~lesın~. ve bıne muhtaç olduğunu çunk~ ya~ıl .. -
' ~~ i' . f olan yuz ellılık f •d 1 d d iggal etmektedır, egzeması ıçın cılt . . d t .. . d d. . ademi mUdahale sıyasetımn degışme- ımakta olan hazırlıkların hır buyuk 

....._. e llllız bü .. k ld.. .. .. a~ a ı ır a. \ . sı sıyasetm e yap ıgı tesır c ır . . . lınd .. 
·-~İtle -ff .. yu yı onumu Bir çürük dişin içinden bir par. hekimine mi.ıracaat eden hasta ılk İs an •a coğrafi vaziyeti itiba • sine lilzum kalmaksızın meselenin hal harp dcrpış edılerck ele a ıgını ve 
ı... ~-ter· • uırayor!... ça alınıp bakteriyolojik muayene- tedavi olarak derhal muayenehane- . 1P A} ' siyasetinde ehem _ lediledileceği ümidinde bulunmuştur. zaferi temin için mevcut bütün vasıta 
~ •n Yultuğ L' b d • . k d. 1 . rıy e vrupa bah .tc' hUküınle .u ar m.u~ .e en1? sinde birçok zararlı mikroplar me- lerimiz.e gönderılme le ve :ş erı- miyet verilen bir unsur sayılmak Çekosovakya buhranından se - tarın kullanılması icabeylediğini e -
~ ol•n " 1 rınden hırını t~tkıl yanında veremi yapan Basil dö kok nin tedavisinden sonra hnslahgı na- iktiza eder. Charles Quint'in Cer- den İnskip, Amanyanın şimdiye ka - hemmyetlc tebarüz ettirmiştir . 
.L içi" lrt ,~rbı~ları, demek kı va· (Koch) tifoyu yapan Basil debert zarı mutnleaya alınmaktadır. men ·ımparatorlugu" nun hatırası dar göstermiş olduğu diplomatik ve t b. 
"' )\i he ır t hl'k d - ·ı ' . spnnYanın ır notası 
ıı..._· .. 2 t\I kadar e 1 e ~gı ' aa- (Eberth) gibi pek korkunç basiller Siyatiğe, romatiz~ayn. benzıyen İspanya ile Almanya birleşecek 0 - polıtik meziyetleri önUmUzdeki hafta- · 
~d'" delal rak~ın nu~a ba- bulunduğu görülmüştur. Genç yaşta lrnstahktann da bu (ınfectıon focal) }ursa bunun Avrupanın kıt'asın-. Iarda da göstermesi lazım geleceği ka- Burgos: 12 (A.A.) - Gazeteler, ya
~e ölçüleb~t ettqıı ~emmı k~y- bir mektep çocuğunun çü~ü~ diş- neticesi olduğu bugün sabit .oln_ıu~- da ne mühim bir rol oynıyacağını naatini izhar etmştir. rı resmi bir nota neşretmişlerdir. Dun
t ...... eıt iti 'fü it eCc~k bı.r ~ydır •. !eri içinde bulunan ve diftenyı (kuş tur. Öyle hastalar kaydedılmıştır anlatmıya kafidir. Fransa İspanya İngliz silahlanma siyasetinden bah- da ahiren satın alınmış olan İngiliz 
-qel' r umhurıyetı daha l ) Ki Le fi k. ·• 1 · c·ha ıhazmi~i hatta · · ·· a··k )~ 

1 
1 kaıılırk ' . . pa azını yapan eoper - 0 er ı, cıger erı, 1 z :-; ' . . da Nazi gönüllülermı gor u çe seden naı.ır tekrar İngilterenin sulh bayrağını harp malzemsei ticaretini ic-

1\ eri hu .. en onu yıkmak ıstı- basili bir insanı ne kadar düşünce- bütün diğer cihazı muayene edılıp bir rahatsızlık duymaya mahkUm· . . b' .. . . ·ı"'-l d . i . ..st 1 t . lm .. kla ·tt· '-et Run nüf k •. t .. kl · d 1 k b 1 d • h ld nzmını te nruz ettırmış, sı wı an a sı ra çın suıı mn e mış o .. ı ı -
"'- .• bır- ua u u erı ı- ye scvkedebilir? hiç bir hasta ı u unma ıgı n e dur 1870 de Fransa İmparatorlu- . . . . . . . . 
'tt~ k1rıa1r iatemiyecek kadar, 1 Birgiln muayenehanemde bir yavaş, yavaş znyıflayaıı, ~abahları ~ '.l R kraJlı"ı .. rasındaki yasetinin şimdıye kadar İngıltereye hnm edılen gemılerın hır lıstesı bu-
'· f\-ı.' olmaktan çıkarak "ma- kadın hastama bu mevzua ait bir- normal hararette fakat akşamları gu ı e usyı· a , n bo.. Al yüklediği fedakarlıklardan daha ağır lunmaktadır. 

•rıe inle ı· . muharebe spanyaya ır man 
s_de ı ap etmittir! kaç söz söylediğim zaman bana de- 38 • 88,5 hararet gösteren_ kımseler rensinin hükümdar ;ılması ihti 

"--~le~ hu ölçü bile, on bet yıl- di ki: "llenim ağzım sekiz on sene- görülmUştür, bunlar da ılk . akla ~a'linden çıkmıştı. Fransa İspan -"' ~d,: Yapabildiğimizi ve nerele- dir hep bu haldedir. Dişlerim çürük gelen d~şler olmalıd~r, böyle ~ımse- yanın kat'i suretle Aiman nüfuzu Polonva Cumhur 
~'!İt. •ardığımızı göaterıneğe olduğu için fırça kollanmıya da lü- !erde bır radyografı yapıldıgı. za: altına girerek kendisinin iki taraf- • • • •ı• 

lier r· .. zum görmiyorurn, niçin verem olma- man Granulomların me~cudıy~tı tan ihata edilmesini pek vahim bir felSlillil ta ti 1 

Alman Generali 
Fransa hududunda 

''· Urlu itirafları bir tarafa dım, niçin tifoya tutulmadım ... ,. görülüyor, ve hakikaten boyle dış- t hl'k Addetmive mecburdur. Ba-
.aı ~r-k 1 • l d·-· t kd. d e ı e a .J 
··~ti . •.onu tatlamağa yeltenen Bunları söylemekle ve ortaya ler ağızdan tcmız en ıgı a ır .e husus bu çemberi İtalyanların ta- Göring müdafaa terti-
lt~r ''rtıdı hir vatanda, aıfatiyle kendisi gibi kuvvetli bir misal koy- bu gibi hastaların hararet ~erecesı- mamlamaları Fransa için tehlike· flk defa ecnebi memle- · · 
~ C~~lttnağa kalkı,mak ancak mnkla nazariyenin belki pek müba- nin normale indiğini kendi~ınde ba- . b .. f"n bütün şiddetlendirir. Da· • batını teftış ettı 
._tı:ı, llrtıhuriyet' .b. 

1
'. d liğah olduğunu anlatmak istiyor - riz bir saJah eseri müşahede edil- yıh bu u.. General Franko tayya _ ketınde geçecek Be 1. . 12 (AA) Almanyanın 

l lrıell • ı ııı ı var ı1tın an . _ • . _. . - . a ugun r ın . . . _, 
.._lıt-,ı errıın ve mazinin en nahof d~. Evet hakıkate? dogru. Adgzı ise- tdıgı~ı ~ek çok kerelerb. gdörkutyolı uz .. relerinin sosyalistliğe meyyal Fran Varşova . 12 (A.A.) - B. Mosiski, earbında bir seynhatn çıkmış olan Gö. 
hı. 'r•nı b·ı . kız on senedenberı bakımsız ı, l er- statıstık yapan ecne ı o or ar · h ".k. . 1...)1 • d , ' . , . f k k . 
~1 • • 1 e, ıatikbalin tath rÜ· I . ü .. ki d a· I . . t d (G r ) d "B. k ha~talık sız u umetı topraK aı ın a )Sp • pek yakındn Adriyatik sahillerinde kA. rıng, Leye blr telgrn çe ere hızme-

ltctdd~'llde eritrn .. ~ t . b. e~ış ç ru er ~ar 1
• ış edrını de - an .a ıppe _ e dırç?. ~t. ~: tıklan nümayişler Farnko tarafı - in Abazziyn'yn gidecek ve altı hafta te ait sebeblerden <1olayı cNeşe kuv. 

~ lldi.i -..e azme mlf ır mızlenıiyordu bıle .. O hal e ne en ların dış ve agız te avısı ne ıce::;ı b . d F • - k .T' .. k · 
}l, İtık il karıdır Ve bu hare 1 li tif t t 

1 
t B _ tl .. 1 r· . . .. t dd·t ha ·ta nın gale csın en sonra ransa nın tatilini orada geçirecektir. Kendisine vetten dogar> teşc ku unun ongresı-

'lıll •li.hın · • . . • mese oya u u mamış 1
• una sura c ıyı eş ıgını mu ea. 1 

• s - İs anya'dan neler beklemesi la • · ·ı f d k t uı- ne iştiril: edememekten mUtevellit te. 
ıl.., •ltrı•· rnanevı çehreaını ay- kolaylıkla cevap verebiliyoruz. Bil- lar üzerinde tecrtibe ettım ... dıyor. P ·v· . .. . zevcesı, aı esi e ra 1 ve as er vem . . . . 
~ .. d h Y•rı k · 1 .. "b' . . . zımgeldıgını gosterıvor. d . kfın f k ed kt• esstirlerını bildırmıştir. 

el\ tı· .. ~•ca en un • ı· miyordu ki şimdiye kadar kım bılır Ciltlerle eser yazılacak kadar bu l •. . b. f k1 alresı er ı re a at ece ır. 
ırıdıı-. ne kadar tifo basili yutmuştu, fa- çok büyük bahisle şurada yapılan Franko kuvvct .. erlınınh ~kr tara - Devlet reisi ilk defa olarak tatilini Paris ; 12 (A.A.) - Tan gazete. 

.. . O . • . . . tan Fransızları boy e ta n etme- sinin Strasburg'dan aldığı bir telgrafa 
Hamıt ZGE kat onlar uzviyettc yerleşememış, hu!Usasından nnlnşıldıgı gıbı, dış le· 

1 
. d . .. t ft t 1 t·· ar geçirmek Uzere bir ccneb'i memlekete 

\# erı ıger ara an ras ge e ucc ·· G .. · a·· b h t 1 k 
(" uzviyetin bütün mikroplara karşı rin birçok tehlikeli hastalıklarla ve ' .

1 
. . b t k 1 ·ıı d b·r gitmektedir. Resictımhur, bUtün mU • gore, or,ng, un sa a an ° ara 

'tf}!ıı • • . . • . . . gemı erını a ıara ngı ere e ı . St b • k d R h · · 
~nıst y ) olan mukavernctı onu yenmıştı. Ya, dolayısıylc sıhhatımızle şıddetle . . l b 1 l him vesaiki yazlık ikametgahında ım- ras urg un arşısın a en ne rının 

~I an- ugos avya k " galeyan ve ınfıa a se ep oma aı il · d k. ",_ k .. rU •· u b ~ ~"at, 
1 

uzviyet herhangi bir hadise ile bu bağlılığı vnrdır. Demek oluyor ı f d" k l ki d .. r · rk za edecektir B Mosiski'nin i~amet e. z.erın e ı .n.ınıan op sun n aşına 
}' l9a6 ta .h2. (A.A.) - 22 Ağus- mukavemetten bir miktar kaybet - birçok hastı.ılıklardan ilk korunma ler ı taşı. ınt . ı darbı. veh ıskıp tınsı.zd~ ; deceg·i kö<:k .ile .Varşovnda'ki Baş\•eka. gelmiştir. Knrlsruhe'den gelen mare-
~o .ı ınde y . t ·ı . - . . 1. . . . b k er ma ııye ın e ır are e mı ır. .. . d b. k 1 ld • ı..' &la\tt• unanııı an ı e seydı, üst tarafının ne olacagını sız şartı ağız temız. ıgı ve dış a ımı· y k F k d de P-c • Jet dairesi nrasındn doğrudan doğruya şal ref-.ıkatın e ır ·aç gcncra o ugu 
~li "a arası d k d'I k~ I~ kd. d · · d 0 sa ran oya yar ıme n · hld d hlR k .. ·· ·· ·· Ust·· ~ll(j C:aret m n a. ~ te 1 .e? ta- pe a a ta ır e ?rsn.uz. .. . ır. . . . . nebi kuvvetlerin takip ettikleri bir ve daim! bir telefon irtibatı mevcut O· a e er 0 en oprusunun une 
bı .. a. ~Q.. Uahedesının tatlılı hak Şu hnlde uzvıyetm pek muhım Dış he kımı. M. Eaat TEMEL 1 .. k . . .d. ? K ··. f ~lcrek Reihsvcr tarafından son zaman 

• }' .. akerel . . . po ıtı anın netıcesı mı ır. omu Jacnktır. Bundnn başka lyume tnyya. 
ııa~ tıRosıa ere gırışmek üzere . t İ h .. k .. metine karc;:ı de }arda vücuda getirilen müdafaa terti. 

t--ı ah \t lıeyeti b ı,.., Af s· ·ı h ı· . b b d nıs spanya ll u "" - re meydanında bir teyyare dalmt SU· 
.... llteket ed .u a~am ı- ıvı a a ının om ar ımanı vam eden mücadelede yiiksek ve : . .. h . d b batını uzun uzadıya tetkik etmiştir. 

4 Clt.. ecektır d G l rette reısıcum urun cmrıne ama e u. M 1 .1 . t· . hr. h. ••san · ·k k 1 ı - d · 1 h siyasi sevk ve i areyi enera . areşa 1 e maıye ının ne ın sa ı-
lla . ın silahlanması Bat tarafı 1 incido kı etme le .o < uguna aır o an. a- . . d ? lunmaktadır. lini teki ettikten sonra arabalara bi. lii !'is: 12 . . • .. . berlere telmıh eden B. Hnl, Vaşıng. Franko ehnden kaptırmış. mı ır. P . 

,~cıbine (J\ .. ~.) _ Hükumet dUn- tak~ırde Ja~onyaya .sı.lah gonderıl- tonun ve diğer paytahtların, ~ivil a- İ~te bir takım sual.ler kı bunla· • d" . • • .k ncr~~ tefi.işlerine ~evnm ettikle:~· 
dL k ota tneclısıni salı günü topla. mesme manı olrnnk ıçın ambargo - h 1. . k b .t . ld kl bom rı bız uzaktan yalnız ırat etmekle Hın ıçının ıstı razı Ren ın Frnnsızlarn aıt kısmından go. 
~ ıı • ı .. . . .. a ının ur an gı mış o u arı · 
t ~ıL llaz.ırlar meclisi tarafın _ nun luzumuna ıhtiyaç gosteren hu- bardımanları takbih etmi;ı oldug·u- iktifa mecburiyetindeyiz. Her S 12 (AA) H ' d ' . . rülmüştür. 
U.. ıı: ~l t b' k 'k l . b t ' "' 1 . aygon . . ,....-- ın ıçını •· ~ ·~ltı!!n· CCek olan yüz kadar ka. sus ır anan çı arı ması ıca e - nu hatırlatmış ve Amerika Hariciye halde, alakadar devletler ispanya 1 B ~mi mahafil biç bir §CY söylemiyor 
lı L_ ın t .ı_. • rncktedir - ld - ·· h halisine hitap eden umumt va 1 re-llt ~t~e~ikıne tahsis etmistir. · '' Nezaretinin şimdiki hattı hareketi - boguşmasını o ugu yere mun a- Berlin ; 12 lA.A.) - Resmi maha· 
~~' eler arasında silahla~ma Bu gazete, Hul'un, l~ponya~a ni tasrih etmiştir: sır bırakmak için çok gayret sa~f vi, şöyle demiştir: fil, Mareşal Göring'in Almanya'nın 
L~iill n~ Senişliğin!n icabeltirdiği yapıl~n sntı~lar azalma~ıgı ~a~~.ır: 1 _ Butün bombardımanlar ettiler. Şimdiye kadar bundan bır Hindiçinin kendi askeri teçhizatı i. garbına icrn etmekte olduğu seyahat 
~ ı... trın vu d de hükumetin memnuoıyetsızlıgını . . . . A ] · kmadL Cünkü · · · • ·f k bUl t f .""tlbiı-ı cu a getirilmesine dari . • • . • hakkındakı nefretını ıHin etmek, vrupa mesc esı çı ~ çın ıhtıyarı znrurı masnrı e te a e • hakkında her türlU sarih malumat ita. 
q.). - ede b 1 gösteren ıkıncı bır ıhtann yapılaca- .1 h , · f d bile iki parti a· . . "tl\d u unmaktadır. w k b . ld _ 2 - Bu bombardımanları teshı • arp 'azıye ın e . .. nıek üzere piyasaya çıkarılan 33 mıl- sından içtinnp etmektedirler. Bu ma-
h. anın m 1 gını açı ça eyan etmış o ugunu edebilecek her türlü tes\'ikleri tak- rasında bir muvazene halı teessus . t •kt d k" . t•k t h hafil Mareşafin 8 haziranda Kronen. 

~ "'llbı, anevra an illi. 1 kt a· .. . . 1h . l k . 1 . b••t•• yon pıvas r mı arın a 1 ıs l raz a - ' 
"la.. ı.ırt • ,., ave ey eme e ır. bih eylemek. etti. tıma ı mese enın u un . . -. . d . burg'daki resim mektebinin küşat res-
ı .. ~ıı~ • 4': ( .a a ) 1r V · gt ı2 ( '\ A ) H · · . ı · k d l k b 1 d.1 b.1 vıllerını satın almağa şıtap e eceğıne 1 ~ •i"' h.itaına ~ .. ,_ landa or • aşın on. · · .- ancı- B. Hu!, hlikfımctin sarfedeceğı a a a ar. ar~a e~. a .u. ~ 1 e 1 e. • .. mini yaptıktan sonra Burg Nogelsang-' 
~ l'a.t rn.}ı _erınış olan manevra- ye Nazın B. Uul, gazetecılerc beya- faaliyetin Amerikun bombardıman cek şekh yıne boyle. ı~ısı ~ras~ bır kanıım. . . a gitmiş ve Ren havzasında bir çok 
~~~İftar. ;:udc büyük bir alfıka natta b~l~narak, bomba.r~ıman t~y- tayyarelerinin bunları sivil ahali _ hal ~aresi. buimıya fılı ~azı~etı. hu Bir çok mılletlcrın askeri satvetle· şehirleri ziyaret eylamiştir. 
ti \j U İt-1-n u ınanevralarm hede. yarelennın, bunlan sıvı) ahahye nin bombardımrınındu kullanabile- kukı va7.ıy~te kalbetmıye ınhısar rini artırmak için sarfetmektc olduk. M k "k d 
~t ı..~· dan gelecek her han- karşı istimal eden memleketlere sa- cek memleketlere satmağa mani ol- edecektir. lhtimal ki bir İspanya lan mesai muvcehesinde Fransa, l ·ı . e Si a a grev 
~~ iclL ka11ı mukvemcti ha- tılmaması taniyesinde bulunmuş - maktan ibaret olacağım ta~rih et - yerine iki, belki de bir kaç Ispan- •olda eri kalmnmnk ve müdafaa kuv- ~ck:ı~o ; 

12 
(A.A.) - ~ensucat 

~·~ Bu ınanevralar serbest tor. miş, fakat sözlerinin muhatabı yal- ya, Avrupa sulhu namına muvak· ~ g . . endilstrısı patronlan amelenın talep -
~ t'l>ıı~sUnden beriirk defa o- Gazetelerde in~r eden ve Ame- nız Amerika olmayıp diğer ecnebi kat fakat daha hayırlı bir tes\ıiye vetıni hiçbir tarruzdan en~ıie e~esı- l~rini reddettikleri. i~n P~e~la. devle. 

it, 1! olan en mühim manev- rika Hariciye Nezaretinin ihaliha:ıır memleketler de olduğunu ilave ey- sureti teşkil edilecektir. ne mahal bırakmıyacak bır sevıyede tinde umum1 grev ılan edılmıştır. 
da bu vadide bir tazyik planını tet- !emiştir. Hüseyin Cahid YALÇIN bulundurmak mecburiyetinde idi. "Penguin,ı her şeyden evvel e-

~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15: O 
-ıı dini kurtaramadığı içın Saıbeyi sıkan cuğu vardı. !ki i fukara çocuklnrıy- kocasına muhabbetini gösterir öy- ı şünilyor, bu ilk bozuklul<tan mQte-

s A D F · ıhhat 'di d le b. ir s .. amimiyet.ıe dola_şıyor .idi ki I vellit vicdıın azabile ezi)mek hıte-yıne onun s ı ı . ı ... 
tv.ıail akşam. .ustü uyandı. Limon- _ Hepsi davetliler böyle sizin .Maıl gozkuyruğıle 0 bıçarenın yü- miyordu. Çok dü~ündü, lakin zev-

1 b b T k K zUne baktıkça yaptığı hiyanetin ' 

\' MAHALLE KARILARI u ır çor a ıçti. e rar yattı. O· gibi rahatsız olacak ercceye kadar cesine karşı böyle bir itirafa cesaret 
casının iniltilerinden sayıklamala - derecesini tayin ile kendi kendinden b .. _ • ı d.l ' ? gö teremedi... Bu ilk hatasını artık . ...,.....: fin__ . rından rahatsızlığrnt anlıyarak bi- eg en 1 er mı· nefr~t ediyor, kendi aldatmakta ce- . _. . 

().,, ""-C"' .. Rahmı" GÜRPINAR N 39 k d .b. _ En az işret eden benim .... Ah- . ld kt fi t Salbe hakkında ızhar edecegı şıd-~~ ~au. o. çare a ın başucunda pervane gı ı saret, zcvcesı a anma a ga e . • . 
~ lt.d-.. dönüyor, ayılması için ne yapacağı- bap hatırından çıkılmıyor ki öteki gösterdikçe bu keyfiyetin sonu ne- detlı muhabbet ve ebedı sadakat ıle 
Q ~ ~Çbı bu büyük eğlenceden bu geccltlle Y• üçüncüydU, ya dör - nı bilemi)•ordu. benim hatırım için diye sıkıştmr. ye varacağını dOşUnerek deh~etin- ödemiye karar verdi .... 
U. ~ · l<erıd~urn bıraktığına Ma- düncü .•• Kadmlar içkide daima l:ıir Sabah oldu Mail kalktı. Artık beri}d benim hatırım için der zor- den titriyordu... Zavallı delikanlı, muhabbet de-
a~ "le11 ını aptallıkla ittiham et- . - · - · · · d ile~ ltıeJt 'h~-Jc. .. tehlıke sezerler. Onun her fenalıgın bıraz dmelmışh. Sarhoşluk ne.~erı geç !ar. EJlerinden kurtulmak kabil e- Fakat henüz meselenin başlan- nilen şeyin kalbte husul veya zevali 

t.ı ~ ll, eglenmek başka . . . · · ı k. G d 1 ı 0 &ece anladı. anası olduğunu bilirler, '%.evçlerinde mı?; faknt onun.yenne bır ne~a~et gı ı... gıcı demekti. önlün e pın pırı arzu edilmekle peydah veya zail o-
işrete inhimak hissedince bunu diğer l kaım olmuştu. Bır gece evvelkı cına- - Doğrusu bu çok fena adet.. şöhrete karşı ateş almıya başlıyan Jan bir muti his o]madığmı bilmiyor-

tl A_ 6 bel&Jara bir mukaddime sayarlar. Ve y.etinin ~orgu~ıtu~u il~ hen~z asabı Bu adet benim hatırım için zorla bir muhabbeti gayret etse söndilre- du. 
~ <t h~,~lllansız aşk ekseriya da bu hükümlerinde haklı tıtrer, Şohretın ışvekar sesıyle ku- bunu iç te hasta 01 demek. Akıllı o- mez miydi? Evet söndürebilirdi. Filhakika kararmı mevkii fiile 
ı. ""' "" &o t- lmı ı kl ı k b k Jd d lan ada msıhhntini ahbap hatırın-"'lıı'': ~ . rı:a yine görUşülmek çıkarlar. ~ret itiyadı o yan bir er. a arı çın ar en aşını a ırıp a Kendine, mertlik, insaniyet de bu- koydu. Refakatieri kendisi için bir 

~ı... ~u ş n_ • • u .. b k k.. dan evvel düşiiıımelidir. 
~<~ e\'in... 0 urete veda etti. Sa. keğin ilk defa olarak zevcesine bu ko. z~vce~ının Y zu?e a amıyo.r, u: nu emrediyordu. Her ne fedakarlı- tehlike demek olan arkadaşlarının 
ıı..:~ " avd Uk b h k t d b h t Söz burada kesildi. Mailin ver-·~ o et ettiği zaman ge- keyu hissettirmesi o kadını pek derin ç ır arc e ın en u ıyane 1 ;;.a tevekkuf ederse etsin o karıdan bir müddet yanlarına uğramadı. 
() ~~ iecenın h nnlaşılacak ko k · ı r b' diği cevaplar muvafık mıydı 1 Böy- 6 

h...~ ita~ llmmarile göz aça. bir yeise dili\irür. r usıy e e ım ır le sıhhat yozuncıya kadar egv • elini çekmeli, haftada bir iki defa Bu zendıstluk bahsini manen ve 
''~-~ taka•-=- b. h ld di s·· t ,;ı:;r..~ ilnd . h ı mahcubiyet içinde ezilip büzülüyor- ·ı . f ,_ k J ~ """b . ~. ır a ey . unne u""ti .. n en zevcının o a · d d eg" lenmek için bil ahara aı enın cıa- maddeten kapadı. Konaktan a c • 

L Q .. ,,. ub u lenilen bir sünnet düğünün e sün-
'llııı-ı &tinia kubbesini ev. de avdeti biçnl'e Saibcnin canını sıktı. · keline sebebiyet verecek bir halden me, kalc..nden k~nağa devama baş-

lı.. ~le anu§ Bir söz söylemiş olmak için Sai· net edilen "Uç çocuk,, az mıydı? 
.'t\ ada.ılann' evden çıkarken. Bu sıkıntısı kocasının sarhoşlukla fena be dedi ki: Çok muydu 1 Yani bu yalan uygun çekinmesi lazımdı. Jadı. Sokakta etrafına lr.ıkınmnğa 
~ltceır. dan birinin evinde muameleye lkalluşması ihtimalinden _ Bu sünnet düğününde kaç muydu? Değil miydi?.. Onu Mail Bu ciheti kendi kendine dilşü- biJe korkuyordu. İki hafta kacl.ır 
"-~ Sô~nn~t cemiyetinde bu • yahut 0 fena kokunun vereceği rahat- çocuk sünnet ettiler? kendi de bilmiyor, izdivacı rnüdde- nerek tasdik etti. Ve ona göre hare- böyle geçti. Fakat zevcesini, çoc,ı· 
'~e fıııd~ tın~u. Onun için 'Z.ev- sııltktan ileri gelmiyordu. Velev en. _ Üç... lince, zevcesine karşı uydurduğu 1 kete karar verdi. Fakat bu ilk hiya- ğunu sevmek onlarla ülfetten eğlc:ı-
~~~e ir isticvaba uğramaksı • der olsun Mail bu muzır mayii ne vn- - Hepsi bir adamın çocuğu bu sözler ilk yalanları olduğu için neti zevcesine nnSll affettirmeli? mPden gayri de zevk aramak hu<:.t!• 
\'a~~~ d:i, s12.dı. kit istimal etse gUnlerce ba~ sersem- mu?.. sıkılıyordu. Ahlakının saffetj, henüz bozulma- sunda verdiği karara, nefsine kanşı 

an beri Mailin içmesi liğinden, mide rahatsızlıklarından ken.. - Hayır ... Ev sahibinin biı· ço- Saibe o katlar rna~um bir çehre mış olan Mail bu noktayı dn <Hi- (D:ıh:ı ·:ar) 
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" ı trı s ~ • rn 
Hayvanlar aleminde: 

' ' Penguin ,, kuşu insana 
en yakın bir mahliikmuş! 
Bir milyon kadar "Penguin .. i kış mevsiminde barındıran "Debsan,, 
adasına kadar gidip eşile o ıssız adada birkac ay geciren ingiliz 
alimi " c. Kerton,, bu acaip tabiatlı hayvanl3r hakkında merak 

gıcıklayıcı şeyler anlatıyor. 
( Bir "Penguin,, Düğünü 

Naııl Olurmut? 

1936 yılı kışında Cenubi Afrika
da "Kap,, burnuna kadar giderek 
bu burundan kırk mil kadar uzak
taki .. Dassen,, adasına ayak bas -
mak cesaretini gösteren İngiliz hay
vanat ilmi mUtehassıslarınckın "C. 
Kertorı,, bu seyahati hakkında bir 
eser neşretti. 

İngiliz Aliminin kış mevsiminde 

Memlekette 
Lüleburgazda kağıt oyunu yasak 

Llileburgaz, 10 (Hususi) - Kay -
makamlığın çok güzel ve yerinde bir 
emri ile köy hakvelerinde köylüye 
tenbellik ve meskenet aşılıyan kılğıt 

oyunlan menedilmiştir. 

Sinanın eseri tamir ediliyor 

Lüleburgaz, 10 (Hususi - Sokulu 
devrindeki Sinan asanndan olup Bal
kan Harb ode yanmış olan tarihi bü
yük camiin duvar aksamının ikmal 
edildiğini evvelce bildirmişim. 

Trakya Umumi Müfettişi General 
K. Dirik'in teşebbüsü ve paraca yar
dımı ile beş usta tarafından minare
nin inşasına başlanmıştır. 

Haziran nihayetine kadar minare 
bitirilmiş olacaktır. Bu büyük eserin 
'ihyası için sarfedilen mesai takdlrle 
karşılandı. 

Avcular birliği kuruldu 

Babaeski, 10 (Hususi) - Değerli 

gençlerimiz bir araya gelerek (Avcı

Jar Birliği) teşkil ettiler. 

Karöakselilerin dileği 

"Dassen,, adasına gitmeyi göze al- Ankara, l!IJ (Hususi) - Ağrı vila-
dırması büyük bir cesaret eseri idi, yet merkezi olan Karakösenin adının 
Çilnkü o havalide yazın bile kar değiştirilmesi ve (Kılıçova) isminin 

l.l BAZIB 

ilim sahasında 
• 

Kaf atasını açarak içiJJI 
ayıklamak 

Beyninden bir uru çıkarmak ba?" 
sekiz saat süren bir ameliyedır 

fırtınaiarı eksik olmaz, deniz müte- verilmesi için mahalli umumi mecli • Kafataaında yuvarlak bir yer açılmak üzere.... ., 

madiyen dalgalıdır. Kış mevsimi•- since verilen karar Dahiliye Vekale- Cerrahlık çok ilerledi. Artık benski bu işi llk defa yapnıa~i)' 
de ise o cenup denizleri cidden kor- tine bildidirlmiştir. müşkül ameliyat kolaylıkla ve sü- vaffak olmuş. Fakat bu al'Jle fl 
kunç bir şekil alır ve dalgalar ku - Edirnede mahsul vaziyeti ratle yapılabiliyor. Fakat hiç şüp- 1 

nisbeten kolaylaşınaı;ı şu so~el 
durur. Hatta sabık İngiltere kralı hesiz en nazik ameliyat beyin ame- 1 lerin muvaffakiyetidir. ,. .A ft1 
sekizinci (Edvard) henUz veliaht 1- Edirene, 10 (Hususi) - Mezruatm liyatı olduğu için bundaki muvaf- uzun sürmektedir. Mesela 0 r 
ken "Penguin,, kuşlarının kışları ic- bu yıl çok iyi derecede olduğu tama- fakiyet diğerlerine göre daha ge- sız mecmuasının tetkik~tırı;so 
timagahlan olmak üzer& şöhret bul "Penıuin" lerin izdivaç mera.iminden bir aafha: Erkek kut mile anlaşılmıştır. Vaktinde yağan cikmiştir. Lakin on sene var ki bu orta bir hesapla sabahleyın ~ 
muş olan bu "Dessan,, adasına hem difiyi boynundan öpüyor.. yağmurlar mezruata çok faydalı 01 • sahada da sürat ve muvaffakiyet başlıyan bir ameliyat öğle~e ıtf 
da bir harp gemisi ile gitmek iste- kika ve dikkate değer bir mahiyet duğu gibi ekim hususunda hava çifçi temin edilmiş bulunuyor. Kafatası- ra 4.30 e kadar sürmckte~ıtj,er 
miş, lakin korkunç dalgalar prensin arzeder için çok müsait gitm~tir. Kışlık to - nı açarak beyin üzerindeki bir ta- bakıcılar, asiı:;tanlar hepsı ~ bİ 
karaya çıkmasına mani olmuştu. • p · D .. • ·· ·• humlar geçen seneden fazla ekilmiş kım şiı:ıleri ayıklamak kolay degı· ·ı- rer çekilerek istirahat edı!e JJ 

enıum ueunu ml '( . t.. bit 11 

"Deaaan,, Adaaa Bu hayvanların biribirleriyle ve kalite.sinin bugünkü duru arına dir. Tutulan rakamlardan anlaşıl- amelıyat yapan opera or ·rıl' 
İngiliz alimi "Penguin,, kuşları- sevt,mesi ve biribirlerine karşı gös- g~re çok ~üksek dereceli olduğu gö • dığına göre 1928 senesine kadar bu kn bile hastanın başından a) 

nın kış kampı diyebileceğimiz bu • terdikleri alaka ve rabıta model it- rulmektedır. Kışlık mezruata arpa ha- şişlerden ölenler az olmadığ: gibi maktadır. .... yı 
ıssız adada geçirdiği hayatı ve tihaz edilecek kadar sıkıdır. Biri sadına da başlarunışır. Beş on güne bunların kafataslarını açıp içini te. Bu ameliyatta hastarı b\ ~ 
"Penguin" lerin yaşayışları hakkın- erkek, diğeri dişi iki "penguin" ilk kadar buğday ~~sadı .. baş~ıyacaktır. mizlemek de olmıyor.... LAkin şu yorlar. Yalnız mevzii oıarıı 
da şu tafsiJiitı veriyor: tanıştıkları zaman erkek dişinin et- Yazlık mezruat ıçın duşmesı beklenen son on senenin terakkisi çok şayanı iptal ediyorlar. 

"Adanın ön tarafına isabet eden rafında daireler çizerek dolaşmıya yalğmur çok faydalı olacaktır. dikkattir. Beyindeki şişler yüzün-
koycuğa vardığımız zaman sahilde başlar .. Birkaç gün, bıkıp usanmak Koza mahsulü den neler olmıyordu? .. Türlü türlü 
binlerce "Penguin,, kuşunun rahat bilmeden, sevgilisinin etrafında ya- Yeni sene koza mahsulü beş on gü- akıl hastalıkları, daha başka türlü 
rahat dolaşmakta olduklarını gör- pılan bu dairevi dolaşmalarda mu- ne kadar elde edilmiş olacaktır. Bu arızalar hep bu yüzdendi. Bugün 
düm. Beraberimde refikam, (kayı- hiti daire gittikçe küçülür, yani er- sene müstahsil serbest şekilde koza ise meselii apandisit ameliyatı nasıl 
ğı idare eden mürettebat ve fotoğ- kek gün ve saat geçtikçe dildadesi- tohumu tedarik etmiştir. Mahsulün erbabı tarafından kolayca yapılı-
raf makinemi, sefer levazımımı \aşı- ne biraz daha sokulur. Erkek, et- diğer yıllardan daha fazla ve daha iyi yorsa beyin ameliyatı da öyledir. 
yan "Kap,, lı bir hammal da vardı. rafında daireler çizerek dolaşır - olacağı tahmin edilmektedir. Koza sa- Yeni gelen bir Fransız mecmuasın-
Kuşlar bu kalabalığı göriince ürküp ken, dişi de, aşıkının duygularına a- tışı eskisi gibi yine Rüstempaşa ha- da okunduğuna göre geçen 937 se-
kaçmak şöyle dursun, bilakis biz- "Penguin,, uyaal olduku kadar mü- Ulkasız kalmadığını gösteren komik nında yapılacaktır. nesi zarfında Franı:ıada bu yolda 
ıere: teceısis bir hayvndır da reamımiz tarzda kırıtır durur. Ed. d b. k 600 ameliyat yapılmışur. Ameliyat 

- Adamıza hoşgeldiniz !.. De- bu garip tabiatlı ku!u l?~iliz aeyya- Bu flirt devresi esnasında çift ırne e ır aza olurken ölenlerin miktarı ancak ~ 
mek istiyorlarmış gibi etrafımızı sar hının fotoğraf makıneıının lcapıtla- kendilerinden geçmiş gibidirler ve İstanbuldan Edirneye hareket eden yüzde ıo imiş. Beyin ameliyatının 
dılar · dostane tezahürlerde bulun- rını yakından tetkik ederken etraflarında olup bitenle katiyen ve Müteahhit B. Nuri Deınirağın ida- ilk defa Fransa da yapıldığını söyli-
dula;. Normal ömürlerini geçiren göıteriyor. meşgul olmazlar ve dişiye yakla- resinde bulunan hw=usi otomobili Si- yen Fransızlar bununla iftihar edi-

bu ~caip kuşlarla çevrili b.r halde !an,. adasında olduğu kadar kesa- şarak g~gasını onun gagasına temas li.v:i .ile Çorlu ar~s~nda .. Balaban çift- yorlar. l 
1 

.,r• 
bu ıssız adada ı;eçirdiğhn ilk gece- fetle y~şadıkları başka bir mınta- ettirir ve bu bir çift gaganın biribi- lığı lle Seymenkoyu uzennde arka 1902 de Fransada doktor Ro- Beyin açı dıktan 10 

rine sürünmesinden tuhaf bir tıkır- lastiğinin patlaması ve bunun üzeri- g} 
nin tahass;;slerini unutmama im • kanın mevcudiyetini ne işittim, ne kl 

de bairim. tı hasıl olur. Belki de insanların ö- ne yapılan fren neticesinde yol kena- Koca bi.r anahtar yutan çocu 
kan yoktur. pilşmesinden ba~ka bir şey olmıyan rındaki hendeğe yuvarlanmıştır. Oto-

Tıpkı insanlar gibi çalı~an, ev- . Yüzbinlerce Kut Arasında bu gaga sürüşü bir müddet devam bilde bulunan Nurıj Demirağ ile B. t ht ı· ti karıldı 
hmen, yuva kuran, sevişen ve dövü- "Dessan,. da penguinler o kadar eder sonra erkek gagasiyle dişinin Hayri ve Tarihçi Turhan Tan büyUk a a ar 3 ffie ıya a ÇJ 
şen "penguin,,ler medeni bir cemi- mebzuldurlar ki insan adada her a- boynunu gıdıklar ve onu boynundan tehlike atlatmışlar ve yalnlL Turhan 
yetin bütün vaziyetlerini, iptidai bir dımda bL· yuvaya tesadllf eder ve ısırır gibi yapar. Tan'ın sol kolu gayet hafif zedelenmiş
rkilde, ~efislerinde yerleştirmiş adeta güçlükle yürür. Bazan iki "Penguin,ılerin düğün merasimi tir. Vak'ayı haber alan Umumi Mü • 
hayvanlar ır. a bı"rı'b' · ~ dar vakındır k. işte bundan ibarettir. fcttiş General K. Dirik kaza:ıedelerin 

1 d 
. a·~- d h yuv ırıne o l\a .J ı 

Aara arın a geçır ıl'>ım a a . . . . . Yumurtlama devresinde erkek sıhhati ile yakından alakadar olmuş -
ilk gece bana onların ne kadar uy- hayvanlar bırıbırının burnuna so- d 

oJe dişi "penguin,, yumurtalarına !ar ır. 
sal, ne derece sokulgan mahluklar kulmuş gibi yumurtalarının üzerin- münavebe ile otururlar ve tıpkı nö- !!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!"!!!!!~!!!!~ 
olduğunu isbat etti. Zevcemle adada birkaç ay ka- b d r.~ t' k 1 de otururlar. et e~ış ıren as er er gibi yuva- yor ve oraya gelince tekrar denize 

Çadırımın etrafına binlercesi daki yumurtayı ihtimamla biribirle- sürüklenmeden ve sahildeki kaya-
toplanarak aralarında ötüşüp dur- tarak "penguin,,leri yakından tet- ri.ne devrederler. Birisi oturur, öte- lıklara hızla çarpıp parça parça ol-
dular. "penguin"ler için "Geveze kik etmek fırsatını elde etmiş oldu- kı kalkar. madan çok mahirane bir hareketle 
km:ı,, derler; bunu söyliyen hakika • • d b h ıar n za ve t h "P · t k gum an u ayvan ı n a • enguın,, yuvası opra ta o- ve soğukkanlılıkla kayalığın en mil 
ten yanılmamış. · tt•ğ· · d d h · 1 b' d l'kt ·b t· b mm e ı ımız en a a ın~ana ya - yu muş ır e ı en ı aret ır ve u na~ip bir noktasına pençeleriyle ya. 

Ertesi sabah erkcnderı kalkarak kın olduklarına kanaat getirdim. hayvanların kımıldamadan yuvada 
pışıyor. 

adayı şöyle bir dolaştım. "Dessan,. Dünyada "penguin" ter kadar yumurtaların üzerinde oturmaları Karaya çıkmak istiyen "pengu-
adasının mesahıısı dört mil murab- enteresan ve komik bir kuş tasav- ve azametle, gururla etrafı seyret- in,, in en münasip dalgayı intihapta 
bamdan fazla değildi ve üzeri top- vur edilemez. Uzakta, tıpkı smokin meleri cidden görülecek bir manza- gösterdiği kabiliyet cidden hayret 
rak ve kum tabakaı:iyle örtül il bür-ı giymiş bir insana benziyen, bu radır. edilceek derecededir. 
kani bir kayalıktan ibaretti. lşte hayvanlardan çadmmızın etrafın - Mukavemetli Yüzücüler "Penguin,, !erin yavrularını yüz. 
etrafı, azgın dalgalarla çevrili bu da yüzlercesi aralarında dövüşüyor, "Penguin,, in karada yürüyüşü meğe alıştırmaları da görülecek bir 
kaya parçası üzerinde senenin mu - sevişiyor, gevezelik ediyor, hulasa hiç te zarifane değildir. Hatta bir- manzaradır. Her nedense penguin 
ayyen mevsirnl'!rinde bir milyona yaşıyorlardı. az k?miktir bil~. Lakin bu hayvan- yavrusu çok sevmiyor ve ana iyle 

yakın "penguin,, yaşar. Vakıa ce - "Penguin,, her şeyden evvel e- ~~rş ~ıi: krer~ .. d~n~.z~ at~~~tlar Bmı mküt- babası müstakbel yüzücüyü yüzme
i1Up denizic-rin;a pek çok yerlerinde şine ıadık bir kuştur ve bu hayvan- e ? uzucu e.sı n. :r. u uş- ğe alıştırmak için, tıpkı çocuklan
bu kuşlar.fi. tcsadUf edilir ama ••f>eı- lardaki aile muhabbeti cidden tet- l~rın .denızde, kendılerının amansız m1za yaptığımız gibi, hazan sevip 

bır dlişmanı olan, köpekbalıkları oksamak hazan azarlayıp tekdir 

• 
. , 

• 

k d 'kl"k ' ' a ar çevı ı ve maharet göster- etmekten ibaret olan ikna çareleri-
"Kap,. h bir yerli bir d~.k~erini . hayretle gördüm. Karada ne başvuruyorlar. 

guıünç bır mahluk olan "penguin,, Bir iki tecrübeden sonra müm . 
"penruin,, yuvaıından tabiatın tuhaf bir cilve~i olarak pek 
yumurta çıkarırken. zarif ve çevik bir mahlük oluveri

yor. "Penguin,, in başlıca gıdası o

lan yağlı kiiçük bir nevi sardalya 
balığını yakalamak için suya dalıp 

l şimşek gibi şikarları üzerine atıl
dıklarını görünce, karada bu kadar 
ağır olan bu hayvanların suya girin
ce nasıl olup ta bu derece çevikleş-
tiklerine şaştım kaldım. 

Hele karınlarını doldurduktan 

sonra sahile çıkışlarını gördükten 
sonra bu hayvanlardaki muhakeme 
kudretine taacdlp ettim. Daima dal 
galı olan bu havalide "penguin,, en 
müna-;ip gördüğü dalganın sırtına 
~,n,'ıınarHk karaya kadar 8Ürükleni-

kün mertebe yüzmeğe ve sardalya 
peşinde koşmaya alışan yavruyu a
na ve babanın gurula temaşa ettik
lerine yemin edebilirim. Kımılda -
madan yavrularının bu ilk tecrübe
lerini öyle bir seyredişleri var ki in
san bilaihtiyar kahkahayı basıyor. 
Hulasa "penguin,, muhakkaktır ki 
deniz ku~larının insana en yakın o
lanı, en uysalı ve en zekisidir. Bu 
hayvanların yumurtalarını yemek 
için toplıyan kişilerin bu şayanı 

hayret mahlükun ne~lini kurutma
maları için "Kap., hüklımetinin bu 
yumurta toplama işine bir nisbet 
dahilinde mü aadet etmiş olması te
şekküre değer bir keyfiyettir. ,. 

Anahtarın röotı~n cihazı önünde çe:kilmit fotografı.. • a• 
d 

.. ,:.j}ll . 
Yanda resmini gör U» ;~ 

caksız Mari isminde dah~ eli~' 
çuk yaşında bir çocuktu~ ıcı ç 
geçse ağzına götüren cıll~cJdel 
lardandır. Bundan bir Jll 

1 
~

vel oda kapı!!ının anahtarıll )'ılı 
le ağzında evirip ı;evirirk~~~il' 
ailesini büyük bir telfişa 

11 
ııe 

tür. Uzun müddet anaht3 r!Je• ~ 
lacağııu düşünüp duran 8~9biı 
yet koca demir parçasınıJ1 o 

~ ··nce 
lardan çıkmadığını gorU pılJ 
ra müracaat etmişler ve yıı 5ıl ... ı.ıll ' 
ayenede ar" 'lların çocug ıŞtıt 
rafında duı uuğ'u anJaşılJll 11tı 't 
cı.r.k ameliyatla anahtar dı~ ı si 
rılmıştır. Şimdi bu bacaksı 
sağlam, yaşıyor. 

• 



Dünya 
l'aıd ~ 

ı,l'l a ıgımız gibi dünya kupası 
rasınd Yunu F' a yapılmış ve Fransız 

kaçırrnransızlar kazanmıştır. Res 
asını ·· t gos ermektedir. 

kupası 

Çin Maresalı Sloven 
ırkına mı mensup 

Bir felsefe ve tarih aliminin 
tetkikleri . Yeni filimler ve yeni artisUer 

Cary Cooper ve Claudett Colbert 

. Sarf•• • 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

Sold&D Saia ı 

1 - Anadolunun me,hur çorbası. Tok 
defli. 2 - Asker, yazılı ta~ 3 - Okuma, 
yemek. 4 - İlave, çok fena. 5 - Beraber, 
&bide. 6 - İtalyan parası, 7 - İlave, ea
ki Yunanlıtanda tanınmı• bir yer. 8 - E
dat, büyük kanape. 9 - Güzel sanat, nefi 
edatı. 10 - İlk kurunda Karadenizin ti· 
malinde ya1Şıyan Türkler. 

Yukardan Ataiı ı 

ı - Araba. 2 -· Temiz, çift. 8 - Be
yaz. 4 - Familya, duacı, 5 - Varidat o
lan, 6 - Nitronun ba9tarafı, aptal, 7 -
Beyrir, yaşa, kadın. 8 - Sonuncu, 9 -
Bir nevi sank, nefi edatı. 10 - Tilrlii, aı
cak altındaki ıslaklık. 

Düııkn Bilmecenin halli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12,16. Roma kısa dalgmn: Odl\ musiki
ai tı·iyosu. (18,15. Od• musiki&). 21,30. 
Bükre9: Oda musikisi (kuartet Mozart). 

RESİTALL'ER: 
18,30. Berlin kısa dalgası: Schumann-

ın eserlerinden piyano kon&eı·i. 19, 05. 

Belgrat: Muhtelif şarkılar. 19,15, Hük-

re,: Romen 1Şadoları. 19,35. Varşova: Şar

kı resitali. t 9,45. Belgrat: Halıe şarkıln

' 1 n. 21.30 Beri in kısa ıtalgası : Keman so-
l lo. 22, 10 Bükrcş: İtalyan romansları (Tos

ti). 23,35. PraiC: Yiyolonsel solo (Piyano 
refakatile. 

22,45. Peşte. 23,35. Lfiypziğ. 
MUHTELİF: 

19,l O. Bari \'O Romn kısa da gnsı A· 
ı'flpçıı musikili program. 20,37. Bari Türk
çe musikili nc~riynt, 21. 11' R:ıri: Ru::1ca 
musikili ııc,ri~·ıt. 
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saifa,. YENi SABAH 

• 
Londradaki istikrazı. Tayyare piyankosu 

tarafı • A 

mızın sıyası 

Çözülen Si~ . . İngilizlerin gerek Almanlara karşı 
Bugünkü kazanan numaraları 

aşağıya dercediyoruz 
8592 5745 65Z 35516 

Fethi, Medihanm .son sözlerini yordu. Yemeklerı çeşıt çeşıt olmı- k b ff k l } k 
dinledikten sonra başmı önüne iğe- yordu tabii. Fakat dnce bir tabakta fe a ette IDUVa a 0 ma arJ, ya Jll 15000 24955 

12797 
27418 
33383 

36056 34875 20433 

16691 8463 10099 
rek uzaklaştı. Sevgisini küçük go - yeşil yapraklan sıralanmış bir sa- k• k•J • • k • • t• 
ren. uzattığı eli geri çeviren genç lata, yahut birk~ç dilim ıturşu, bi:- şarkta 1 mev ı erını ta vıye etmış ır 98t5 15539 31933 

kız yüreğini fena halde hırpalamış- kaç baş taze sogan, sarımsak, bır . . 
Lira kazanan numara 16274 37316 33561 

%538Z 317F6 7275 2i938 
tı. O, saadeti parada bulduğunu, ra- kase yoğurt, dumanı tüten bir çor- (Tribuna des Nations) Fransız ga· teşebbüsünün muvaffakıyetı daha u - 29656 
hat yaşama'k için mutlak surette ba, lbir tabak patates haş:laması bir zetesi Londrada akdettiğimiz istikraz yade tezahür eder. Son seneler za: -

7047 5916 25537 2581 

zengin olmak icap ettiğini söylemiş; kap yemeklerinin manasını değiş • hakkında neşrettiği cYakın Şarkta fmda Türkiye.nin programlarının ıc- . ı 
sevgisine rağmen ayrılığı tercih et- tirmeğe yetiyordu. İngiliz barajı>, cİngiliz - Türk iktıs~- rasında faal _bır pay almış ola~ ~ay~ . Bu numaranı~. ~on ~ki rakamı :ile 

50 lira kazananlar 
· f Hazım saatinde genç kadın kil· di anlaşması> adlı bir makalede dı- muhakkak kı, bu memlekette ıktısadı nıhayet bulan hulun bılctlcr (20) hra 35908 

mış ı. ~ · 1/10 h"I t1 (2) r r b-
34448 18040 10!1i7 25Z~· 

26992 22013 169% ıs9sı 
Başbaşa geçen 

0 
heyecanlı bu- çük bir .sesle şarJa söylüyor, komşu yor ki: n.iıfuzunu daha ziy~de .tezyit etm~ge yanı ı e er ıra amor ı 19836 

luşma saatleri demelc ki rüya ol • apartmanlardan gelen radyo sesle- cİngiltere ile Türkiye arasında şu- pıyasalarında rnetodık hır hulCile gı • zanmı~lnrdır. 30657 2(088 31408 9545 
35,: 
163~ m~tu; sevdiği kızdan a}Tllrnak ö- rfoin hasretini çekmiyecek kadar bat ayındanberi girişilmiş olan iklı • rışmiş olduğu şu zamanda, Şarkta 3000 1

24446 
lüm kadar acı geliyordu. Unutmak ikendi musikileri içinde kayboluyor- sadi ve mali müzakerat, iktısadi ve müstakbel bir yayılma yollarını ha • 32754 
için ne yapmak ii.zımgeldiğini kes- tardı. Fethi, kalbinde açı1ıı.n Medi· siyasi neticeleri en büyük bir ehem - zırlamak için faaliyetini tevsi etmeyi Lira kaz.ananlar 25072 
tiremiyerek önce bir çalgılı kahve- ha yarasının hiç bir gün onmıyaca- miyeti haiz olmaktan hali kalmıya • düşünmekten hali kalamazdı . 4576 U008 

ye sonra bir bara girdi 1çti masa- gmı sanıyordu ama bunun tama mi- cak olan bir anlaşmaya müncer ol - İ ·ı· l T.. ki · " 16354 
sı~a yaklaşan çok boy~lı bi

1

r kızla le aksi çıkmıştJ Çünkü onu birkaç muştur. ngı ız er ~r. :r ~-ıyası 1000 26-194 
saatlerce dans etti ve bir apartma- defa uzaktan gördüğü halde hiç iz- Geçen hafta sonunda Lonclrada im- MahretJerını gorduler 17295 
nın üst katındaki odasına girer gir- tırap çekmemişti. zalanan yeni mukavele, iki memleket . Lira kazananlar 1659 
mez soyunmadan kendini yatağa at- :Mediha çok :şık giyiniyor, son arasında muallakta bulunan mali güç· Y~~os~av ~a~etelerı Lo~drada ak : 9123 
tı. Öğleye doğru uyandığı zamanl model otomobillerle dolaşıyor, dai- lükleri halletmekle kalmamaktadır. d'.:tt_ıgım~z ~stıkra.zlara .aıt haberl~m 22567 34689 11011 
başının şiddetle ağrısı arasmda yj. ma yanında bir başka erkek bulu - Bu mukavele, iki memleket arasındaki buyUk bır dıkkat ıle takıp etmektedr- 31117 

ne Medihanın mavi bakışları gözle- nuyordu. Her rasthtyışlarmda genç müstakbel mUnasebatın seyrını tayın ler. 20000 Liralık büyük 7291 
rine dikildi. Küçük masanın ba~ınu adamı görmemeziikten geliyor ve etmekte, mütekabil mübadelelerinde Yar: resmi .c~~eme> İsta~b~ldaki 39485 

geçerek ona içli bir şeyler yazdı. buşmı başka taraflara ç.eviriyordu. bir tezayüt hazırlamakta ve Türkiye- hususı muha.~ırının·· · Lo~dra ıst.ikrazı m •u• ka" f at 35887 
Bu ayrılığın varlıi:rım bir külçe ha- Günler gecelere, haftalar aylara nin sınat ve askeri plinında İngilte - hakkında g~nderdıgı bır m~k~ubu 26026 
Hne getirdiğinden, onsuz y:a.şı~·ama- eklene eklene birkaç yıl geçti. Bir reye faal bir teşriki mesai ayırmakla· neşretmektedır. B~ mektupta ıstı~ • Ea son çekilen \'C kırk kişi arasın· 1349! 
yac.ağından bahsediyor; saadeti pa- yılbaşı gecesi Handan kocasına çok dır. raz hakkında tc~~k ma~umat verıl • da taksim edilen 20 bin liralık müka- 30161 

rada anyanlann acılclı sonuçların- şık !bir sofra hazırladı. Fethi elinde- Böylece İngiliz • İtalyan anlaşma- dikten ~o~a den~.ıy~r kı: fatı aşağıdaki nwnaralar kazan • 27848 
dan misaller getirerek sevdiği lklzı ki küçük paketleri !kansına verdik- sının ferdasında ve Yakın Şarktaki .. «B.u ıstıkraz Turkıyede fevkalade mışlardır. 35928 
fikrinden vazgeçirmek istiyordu. ten sonra bir tanesini de çiçeklerle Alman emelleri tavazzuh etmeye va - ıyı hır surette k:rşılanmıştır. Halk t.a· 12597 355 5103 37052 14857 3579 118525 

....... süstil yemek masa!lnın üstüne bı- kit bulmadan Londra hükWn.ti Şarki bakaalrı ve malı mah~~ler~~n. b~ ıs- 6889 49410 20061 1362 14227 27330 lllSZ 

Fethi yazdığı gibi uyanmaz uy- raktı: • Akdenizdeki mevkimi çek şükür tak- ti~razın maml~ket cndustrısının •. m • 7511 16925 17262 35723 38642 29!13 ı 5181 
kulara dalmadı. Yaşamak imkanı • - Bunu gece yansı açahm sev- viye temeye muvfafak olmuş bulunu- kişafına fevkalade yardım edecegı ka· 443 18477 13586 25778 24620 10 .. 13120475 
her zaman insanın elindedir. Yeter gili. yor. naatindedir~er ve bu kanaatlerini te~~t 39658 37230 28095 37765 4872 1971 38423 

ki, kendini delice bir hevese kapıp - Peki, nasıl istersen. Makalede bundan sonra Londrada eylemektedırler. Alınan malQmata go- 31566 35844 30318 38131 2069 28968 27746 

kOJU\'crmesin. Ve hayatın manası- Genç adam masanın üstünU süs- akdettiğimiz istikrazlar hakkında tek- re bu i~tikrazm tesliha.t~ ~hsus olan 8298 27357 28872 16085. 3112 

nı bir tek bisse bağlayıp onun yıla- liyen mezelere, çiçeklere, yemişlere nik malumat veriliyor ve deniliyor ki: lasmı bırkaç harp gemısı mşasına sar- 10000 Lı•ralık 21595 
lışı kar~1Slnda 'bütün dünyayı da l'l· baktı; sonra büyük bir ıtıaynnlıkla c ... Fakat yani Türk • İngiliz anlaş- fediJecektir. Bu ~arp ge~ileri her 37258 

kıldı sanmasın. Zaten evlenseler de gözlerini kansının elbisesine dikti. masıw yalnız. iktısadi cepheden müta- şeyden evvel hafif kruvazorler ola - mu··ka,.. fat 23(;62 
mesut olmalarına irnlcan yoktu. Er- Biraz alnı bulutlanarak: lea etmek hatalı olur. caktır.> 24113 
kek 11z ayhkh ibir işyardı. Kız ise - Senin bu tuvaletini hiç görme- Ankara Hükumeti tarafından gırı- Yarı resmi (Novosti) gazetesi dahi l 5 6 5 4 38185 
lükse düşkün, gözelUğinden emin, miştim Handan. şilen sınaileşme eserinde İngiliz sana· Londra istikrazımıı. hakında teknik 104:>8 
hoppa bir şeydi. - Yeni yaptım .Felhi! yüne ehenuniyetli bir pay ayırmak, izahatı ihtiva eden bir makal• neşret- 27032 

Fethi kendini içkiye vermenin, - Kumaş çok :ağır ıve elbise ya- müzakeratı iyi bir neticeye isal etmek mektedir. Bu makalede teknik izahat- 25905 

gece hayatı yaşamanın doğnı ve pacağını bana söylememiştin.. için büyük bir gayret sarfetmiş olan tan evvel ve sonra aşağıdaki mi.ıtale- 500 10556 
kendisi için de mümkün olmadığını - Ne demek istediğinin farkın· İngiliz makamat.mın yegane gayesi de- alar mevcuttur: 35094 

anlamakta gecikmedi. Bir kız için dayım canım. Bu bir sırdır. Gece ğildi. Mezkur makamat siyasi endişe- cHükumetin, Türkiye ile iki ekono· Lira kazanan numara 3154 

bu serserilikte. ~iraz daha devam e- yaı ıı:ı .sö!liy.eceğim. .. .. .. _ . lerle amel etmiş ve Şarki Akdenizde mik anlaşma akdolunduğundan bahis !063 506 21532 33199 36256 8377 
decek olursa ışrn~en ?laca~ı . .:A~ - • I«cthı . karısının • du:.u~lugü~e emniyetin muhafazasına icabında yar- olan raporunu Avam Kamarasında 18937 J6035 21993 26847 13996 34927 
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kadaşları da telkmlerı ve gosterdıkJ ınanmamış olsaydı bu ~,:&d~e mut- dun edecek berri ve bahri bir kuvett: kat'iyycn hiç bir itiraz vaki olmamı' 122!85 20241 Z8273 !%533 24273 
leri. misalle_rlc manevi kuvveUeri ü- hiş -~ir ka:·gayı. çıkarabılmlı. Bekle- malik türkiye ile daha sıkı bağlar tessi ve bilakis bu rapor ittifakı arl ile tas- ll690 21l42 30417 28580 30 lira 
zermde tesırler yapblar. Nihayet megı ~ere.ıh etti. _ . ederek Yakın Şarktaki mevküni tak- dik olunmuştur. Londrada istikraz • l 3259 %3157 
bu hissi. sar.sıntınm üstünden bir .Mukem~c~. eglenıyo.rlardı. Bar- viyc etmeye çalışmışlardır. akdine memur olan Türk müt~hassıs· 200 hra kazanan ar 7837 10132 
yıl geçtikten sonra sade ruhi~ or- daklarda kopuklenen bıralarını yu- İngiliz tekliflerinin Alman teklif • lar komisyonu ile İngilizler arasında 20231 24234 14287 28449 23172 2 7' 22240 

t~ güzelli~te, kendi i gibi kimsesi~ dum yudum içiyor, konuşuyor, ş~ : lcrile kar~ılaşmış olduğu nazarı itiba- cereyan eden mli7.akercler bu suretle ~903 17247 2671::; 
9127 ZG1! 1!~o %7975 

btr kızcagızla tanışarak evlendı. k~laşıyo~, _yılbaşı şerefine sesını re alınırsa, bu iktısadi teşriki mesai birkaç hafla zarfında mes'ut bir ne- 23252 35009 9675 20629 r790t 8313 34587 
Handan, Fethiyj sevgiye susayan bır haylı yilkse1ten k?mşu radyo - ticeye erişmişlerdir. 6188 13059 4783 17964 37920 4406 H 935 
gönlünün bütün ateşi ile sevdi. Y.a- nun tangoları, valslerı, fokstrotları zilne ilişen rakamlar, renkli imza. . .. Türk istikra1.ı müzakereleri gizli 30255 29743 21972 14951 

3722 226, 

şayışlarım gelirlerine göre düzene ile dans ediyorlardı. lar kafasını büsbütün kanştırdı. olmuş ve hayreti mucip olan bir sil· %861! z3oo3 11881 512 
koymuşl~r dnr bir çember içinde Işıklar yavaş yav~ş. karard~ Ve Genç kadın koca!lnı çok bekletme- ratle birkaç hafta içinde nihayete er- 100 lira ka1ananlar 2371' 28971 
olsa dahı y_anıks:ımadaıı yaşamanın ,u kocaman d~nya .ıçına~ eskı yıl den Qç yıllık gizli çahşmasının hesa- mişlerdir. Bu hAdise İngilterenin is· 25175 5871 26953 6177 16477 1620$ 217!0 
sırrına ermışlerdı. y~lnlırk~n, yem Y~l kım bTiır ne ,e - hını birkaç cümle içinde vermi~ ol- tikrazlar hakkındeki an'anelerinin 14198 8010 10311 28022 25869 1467 29494 

Genç kadın bütün gün bir oda, kı1de bırçok şebırlerde karşılandıt du. Bu 2ece ortaya çıkan şık tuva- klAsik bir nümunesidir. Bugünkü 1944'1 6457 4215 34324 34447 25588 36240 

bir de mutfaktan ibaret olan evi ile kutlulandı. . Jetin de ıırrı açığa vurmuştu tabii.. Londra kabinesinin bu istikradar po- 19020 38762 13620 6fi27 13859 1015.1 38435 
uğraşıyor; boş saatlerinde de ..eli- Fethi 'kü,Çülc paketin i_plerini ke- Genç adam hediyesinin pek isa- litikasını tekrar takibe başladığı a • 31290 16595 28439 26256 33257 16130 12303 
ne geçen gazeteleri, mecmuaları, serek karısının eline yayvan ağızlı, betli bir şey olduğunu ve kansının yandır. ingili.t ekonomisinin bu istik-
küçük romanları okuyor; yiln örgü- parlak yüzlil bir kumbara tutuştur- fedalcirJıaını anlamaktan gelen bir ra~dan büyUk faydalar elde etmesi len ihtilfıf ve menafi tesadümlerinden2'335 33. 

37868 

d 
• 377 39850 

ler. danteller, perdeler yaparak yu- u: saadet içinde onu kollarına aldı. tabii olmakla beraber istikrazın veril· fevkalade istifade etmesini bılmişler-
vasının her köşesini elinin emeği ile - Bn yıl maa~ıma zam yapılı - Yeni yıl onlan büyük bir umut mesini icap ettiren amiller ekonomik <lir. Bilhassa Avusturyanın Almanyaya 

14941 14387 

si.islüyordu. Becerikli ellerinde bi- yor sevgilim. Bizim de kuçilk bütçe- ve :şenlik içinde bulmuştu. değil, politiktirler. Politik baklmdan ilhakından sonra çok şiddet peyda 
16859 32141 

rer sanat .eseri kadar değer kazanan mizde lcumbaracığımızı bes\iyebile- Fethi ilk sevgilisine bir kere da- Türklerin de bu istikraz.dan faydalar eden bu meselelerin hallinde Türki· 
8678 37479 

bu ince işlerden bazılarını ev sahi- cek bir kuvvet olacak. ha rastladı. Çocuğunu aşılatmak t- elde ettikleri sarihtir. ye, terazinin hangi gözüne basmış olsa 
6389 16545 

bine \·ererek lcocasına duyurmadan Genç kadın gözleri sevinç ve sa- çin dispansere gitmiştl Mediha, Müzakeratın devamı müddetince o tarafı ağır çektiren bir mevcudiyet ?6940 71! 
sattmyordu. adetten pırıl pırıl yanarak yatak o- muayeneye tabi kadınlar arasında lngiliz mahfilleri Türklerin büyuk si- olmuştur. Türkiyenin komşularile ak- 6390 19000 

259 
14516 
20522 

Yaşaylşları bir su gibi akıyor- dasına koştu. Dönüşte elinden ka - meşum hastalığının utancı ile çök • yasi meharetlerini görmüş ve takdir detmiş olduğu iki taraflı mukaveleler 2068! 
du. Handan her akşam kocasını pağı bej renkli bir defter vardı. müş, baş döndüren güzelliği bir tu- etmişlerdi Fılhakika Türkler, Avru • bu siyasetinde ona çok faydalı olmuş- 12742 
güler yüzle karşılıyon özene beze- Fethi eline tutuşturulan bu ban- tam boya arkasında sanki silinip pa ve Asyaya hakim olan vaziyetleri )ardır. Unutmamalıdır ki, Türkiye 3583 
ne kurduğu masa başında ona hep ka defterinin manasını önce ka vrı- gitmişti. sayesinde, son ?.amanlarda Balkanalr hem Balkan An tan tını hem de Şark 138121 15611 
tatlı ve saadet verici şeyler 'anlatı- >·amadı. Yapraklan çevirdikçe gö. M .Kamil Su ve Yakın Şark etrahnda :ruhura ge- Paktının ~sındandır. 113893 28480 
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Yeni "SABAH,, ın romanı: - 19- rüyasına giriyordu. Küçük şatoyu Bojan mahmur bir halde: .. Bon- bir şey, bir afet gibi geçiyordu. Tıp- net ediyordu. Kolunu uzatarak.(. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~ pek sık olmıyan ziyaretlerinde, jur dokt~umuz! dedi, ~zi tekrar kı bir eksp~~ bir yangın, b~ çö - ta~ aktiri~nyntaiı DstDnc k~P~ 

il Ö il 
genç kadın onun önünde biraz geri- gördüğüme çok memnun oldum.,. küntü gibi. Şakakları atıyordu. "Mti 3ojan mUstchzi bir tauırlıı ·0e0ı KADINLAR G LU nir, bakışları ağzına takılır, ensesi- "Çok memnun oldum!,. diye tekrar nasebetsizlik !,, diye söyle.n~i Hel.. ca ederim, istediğinizi alınız,, tl1' 
ne, ellerine bakardı. Ve llel'i ağzı, etti ve düşüncelerine daldı. Fakat ne olursa olsun bu ışı hallet- Hel parmakları titriyerek ç9

1l 0~0 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ensesi, elleri hararetle yanardı. Fa- Jlel kekeliyerek; ~eliyim. Yerimizden kı~ıldamıya- kanşbrırken, kadın dikkn~e~\' 
Tercüme eden: Nebahat PEYAMi SAFA yazan: vtcıd BAUM k?,t en fenası Bojanı kızıl saçları, - Puk söyledi... Ben de onun U- hm! . ., • .. .. . . seyrediyordu. Hel elli iki şilı~ s1r 

. • . dumdüz teni ve Luluyu oynadığı va- zerine cesaret.. .. Yatagın onunde dımdık ayakta cunun içine ycrlestirdiği va1'ıt , 
gen kalmıyorlardı. j ma yumuşak bır taı}"lk yapmadan kit giydiği kostümile rüyasında gör- _ 0 anladım 1 Gölden çıkardı- duruyordu. Bojan sahnedeki tavır- ı. d ' ıddıı-

Kambur R~i başta geliyordu.h·eçmiyordu. mesf idi. - ' . • ·. . . !ara alışmıştı. Çıplak kolunu yastı- ~nnın. ter en sı:s~_kla:n o ··eeı' 
Sabahleyin sütünU yatağına kadar .ııunlar bir ~ey değiidf. Tehlike- Bojan yatakta idi. Fakat.ne ya- gım1z kilçüg~milziln par~~a ıht1ya- ğınm üzerine koydu. Tiyatrosuz. ge- hısse:tı. ~a~ı.n gulumsıy?ıxltı~tti -~ 
getiriyor, etrafında fırıl fırıl dönü- lisi asıl Anika idi; çllnkU Hel onun- takı Hel bunun bir eşini daha öm - ~ı ~ar demek. A~aba ne ıçı~ ~ara!a çen bu uzun yaz günleri çok boş ve den ıstedığınız bundan ıbar ()ti' r 
yordu. Doğurması yaklaşan Madam la başbnşa geçmiş günlerin sıcak- ründe görmemişti Bir salıncak bir ı~tıyacımız oldugunu_ sorabı~ır mı - can sıkıcı oluyordu' Gözlerini ka - ederim? diye sordu, pekalal "~ 
Bimdl ko k caman kamile H r· ı - lra ı ht - d · ' yım? Doktor, çok mutehassıs <>ldu- · A 1 . yu~ p ! 0 e m ıgını ve oA9ayış annın tat ıgını a aşk sepeti gibi yaldızlı kordonlarla - . . • padı, başını arkaya bıraku ve yüzü se 1 ah rahatlık veraın. şı11 

yanından ayrılmıyor ve b_akışları ha unutmamıştı. Ya .Karla Lissen- tavana asılmı~b. Yerde, iki tarafta g.umku dsız: söyleme: lazı~. : as:.n muztarip bir mana aldı. bekliyor.,, Bunu öyle hain '
18 ı 

genç adamın ban.yo. kıyafe~ınc, ba- bop :a ne denirdi? Bir akşam tara- insan boyunda "ıkı· •amdan ··ardı·. sız a ın an tecess se ee\ e en ır Yorgun bir halde: "Tuvalet oda- bir sesle söyliyordu ki.... ,..ttl' 
1 k ·· ı h t v ~ adamsınız, doktor. Biliyor musu • ll"'" 

zu anna ve ensesının ço guze ~ • çada her zaman Mayla buluştu- Tıpkı tiyatrodaki gibi. Bojan kendi- nuz? ma gidiniz ... Sağda dolap vardır.. Bojan tekrar ona elini ur ed~ 
tına ta~lıp ~~lıyor~u. Saatlerce ıs- lan yerde, karanhkta, kendini sine beyaz ve yorgun bir kol uzat • Hel boğazı kurumu' bir halde Çantam yukanki gözde ... ,, dedi.. llel nezaketle: "Çok teşekk etttf• 
kemlenın üstunde dırseklerini par - May'ın yerine koyarak kollan arası- mişti Bu kol omuzuna kadar çıp b' k k r 1 ld d H Hel ılık ve kokulu havanın iç.inde rim. Binlerce teşekkür. Hi1t111 ıJ gı. 
makJığa deyıyarak, acınacak bir na atılmamış mıydı? Hel şaşkın ve laktı: Göğsü şeffaf dantellerle 6r: ır aç e ıme er mırı an ı. er n.e Bojanın gösterdiği yere doğru ayrıl- eledi ve terbiyeli bir tavırla b t d0' 
hald~ J:Iel'in y_anından ~yrılnııyor- sıkılgan Karlan'ın kendisini öpme- tülmüş ve yine dantel dalgaları se- pahasına olursa ~)sun burada rehı- dı. Burası kendine itina eden bir ka- cak ve yumuşak eli öptü. Fnl<llJ ttl'" 
du. Dılsız ve sagır Stefanı de yüzme . . . _ - k ne konmuş smokınden bahsetmek w ., e • 
d 1 

• 
1 

'-'-·ft • k 
1 

_...ı sını aesınl çıkarmadan tahammul et- petten aşagıya sar ıyordu. . t . d "B. t hhüt A ~ b. dının bin türlü çekici, esrarlı şeyle- daklarına dogru kaldırdıgı 6"~ 
ers erı a mau"n gerı a mıyonıu; . ti F k ib k d 1 • ıs emıyor u. ır aa ..• nı ır . . . . . ,. dil , 

Hel bir mel k abri m n mış · a ~t . u a ın a~n hepsı w Ayaklarının ucuna ba~arak ya- sıkıntı ..• ,, diye fısıldadı. Kulakla- rıyle dolu ıdı. ~olabın ıçınde el yor- sine dönerek avucunu Hel ın . d" 

d d 
e s. dlc u t~za.~an ondan ne ıstıyorlardı? Bıraz evvel taga yaklaşb, klsılmış bır sesle: rına kadar kıpkırmızı kesilmişf damiyle aramaga başladı. Bojanın lnnna yapıştırdı Sonra tna"

1 t1• 
ona a ers verıyor u. Mav1 gozle- p k' t 11• t - b 1 .. . . 1

• • • • 1 · . aııe ~ . . h ı . ı k . o u ese ı e mege mec ur o • Hürmetler ederım.,, dedı; Bojan- "Kadınlar gölünde posta rok fena elbıselerı ellerıne sürünüyordu. - marlı beyaz kol ... ,Uzüne sür ;;.ıı~ 
rı ve sıya saç arıy e ço güzel bır t v · d. ili "k" T ı k " ,ç ., ıdlJıt ~ k 

1 
V f" . A • muş u. e şım ı e 1 1 şı ın a ma la kendisi arasında biraz mesafe oluyor ... ., diye ilave etti ve sustu. ııek çumaşırlar arasında nihayet kil boynuna sarıldı. Hel ne o ıerlıı 

ız 0 an e ı aşıkar hır tarzda ho- için Bojanın yatak oda ında idi. Ö· kalmasına dikkat etti. Ve kendine Bojan da susuyordu. çilk çRntayı buldu Vicdanı rahat anlıyamadı Birdenbire el o " 
şuna git~~i?i anla~ıy?rdu. Her ye - te~le~d~~ fazla ondan çekiniyordu. uzanan eli cesaretle tutarak iki de- Bu suusş birkaç dakika sürdü .• değildi; burada her şey ona mem - danteller i~inde kayboldufll".,ı' 
mek getirıftnde göğsıyle genç ada- Çunku 'l.aln fenası bu kadın daima fa sıktı. Bu dakikalar Hel'in ü::ıtunden ağır nu a-ıbf görUnUyor sanki 'Maya iha- (.,_b' 
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iSayıfa: 7 

. 

Hatay yine Sarışın kadın kimdi ? 
• 

karıştı O da öldürüldü mü? 
Hacıosmanbaymnda ve ipsaladaki 

katilin izi üstünde 



-Sa;rıfa: 8 
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Y"lrfl SABAH 

Bütün dünyanın e.n nefis yağı Türkiyede Ayvalıkta çıkar. 
Ayvalığın en leziz ve en sıhhi yağı da şüphesiz 

Z: 
. . 

~lu· 
• 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek suretile müstameldir. Kum, böbrek ve bilhassa 
karaciğer, safra, sarılık hastalıklarında, zaafı umumide inkıbazda, Tereyağ yerine yemeklerde, 
salatalarda, tatlılarda, pilavda, HASAN ZEYTİN Y ACil kullanınız. 

1 - 4 şişe 40 - 1-2 şişe 50 - 1 litre şişe 80 - 2 litre şişe 160 Kr. 
Tenekelerde 1 kilo 70 - 3 kilo 190 - S kilo 300 - 7 kilo 400 Kr. 

Mutlaka Hasan markasına dikkat. Hasan Deposu. 

Nöbetçi Eczaneler 
8e7efl11 Cihetinde: Tünel batında 

(MatkoYİO ), Ytıkııekkaldırırııda (Vtnıopu

loı) , Galata Topçular caddesinde (Ylço

pulo), Talaim lıtiklll caddeııinde (Kemal 

Rebol ), Şioli Oımanbeydı (Pcrtn), Ka-
r aımpapda (Vasıf), Halıcıoğlunda (Bar

but), Be9iktaota (Vidin), BGyükderedeı 

(Asaf), Ortaköy, Arnavutköy ve Bebek 

eczaneleri. ! 
İıtanbul Cihetindeı Eminönünde (Sa

lih Necati), Alemdarda (Esat), Kumkapı- 1 

da (Cemil), Fatihte (İsmail Hakkı), Ak -

ı;arayd:ı (Sarım), Şehremfnındt! (Hamdi), 

Karagümrükte (Fuat), Samntyada (Rıd

nn), Fenerde (VitnJi), Eyüpte (Hikmet 

Atlamaz), Küçükp:ızarda (Yorgi), Bakır

köyde (Merkez). 
Üıküdar, Kadıköy Ye Adala r: Üııküdar

da (Selimiye), Kadıköyllnde .Modada (Mo-l 
da), Pazaryolunda (Merkez), BOyükada

da (Şinasi Rıza), H eybelide (Halk), Kuz

guncuk, Beylerbeyi, llisaı· ve Beykoz ec- 1 

zaneleri. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 
Öğleden sonra Beyoğl" Ağacami 
çar~ ısınde1 No. 133 Telefon: 435 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahilıye Mütehassısı 

: 

r-------------------·------~ Herkesin Üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 

Sabah, öğle ve akşam her ye!f!e.kt_en sonra 
Kullanmak 

Şartile 

RADYOLIN 
Dişlerinizi ter temiz, 

bembeyaz ve sap sağ-

lam yapar. Ona yir· 
minci asır kimyasının 
harikalarından biridir, 

denilebilir. Kokusu gü
zel, lezzeti hoş, mik-
roplara karşı tesiri 
yüzde yüzdür. 

-
Sabah, öğle ve akşam 

. 
yemekten sonra 

Paıardan başka günlerde öğleden Kul1ananlar, dişlerini en ucuz şeraitte 
sonra saat (2.5 tan 6 yaJ kadar ts- sigorta ettirilmiş sayılırlar 
tanbul Divanyolunda (104 numa· •••••••••••••••••••••••••~:i 
ralı hususi kabinesınde hastalarını l•llll••••••••••••••••-•ılllİ•••••••,... 
sabah •9.5 • 12. hakiki Iıkaraya Halis yerli 
mahsustur. Muayenehane ,.e ev t~le-

kabul eder. Salı, cumartesi günleri s o L y E N 
fon: 22398 · 21044. 

Edirnede tenezzüh 
trenleri 

Trakyamızı halka tanıtmak mak • 
sadle Devlet Demir Yolları Avrupa 
işletmesi önümüzdeki Cumartesi gU • 

Mini um 
Avrupa mamulatından yüksek 'f/e 

Fiab pek ucuzdur. 
Toptan ve perakende sabş yeri : 

Satılık arsa ••••••••••••••••••••••••••••• nü Edirneye hlr ~nezzilh lıe~ ~~ 
tip etmiştir. 

Sülyen Fabrikası 
lstanbuJ : Şişli. Hanımoğlu sokak 20-24 Tel: 40661 

Fiatı 14 Liradır. 
S uadiycde, Asfaltta, pltljın kar§lsın

da btiyük bir arsa satılıktır. 

dam Seı-posa müracaat edilmesi. 

_____ ı 
Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıklarımutahassısı 

Ankara Caddes inde: Hergün 
öğleden sonra Telefon : 23899 

LALELİ ve AKSARAY 

Yangın yerinde satı lık arsa arı

yorum. Bu muhitte arsagı olup da 
satmak isteyenler Tnpu senedi ve 
Çaplarının birer kopyasını (Gala
tada Meh met Ali paşa hanında 42 
numaralı Aflr Türel yazıhanesine 

göndermeleri ve i kametgah adres

lerile son fiatlerini bildirmeleri 
rica olunur. 

YAZ GELDİ hcrglirı lrc.ş ol nıCik zaınaruıı ic;ıbatıdı r. 
Traş bıçağı ıle traş levazımatı nı alırken DİKKAT edınız. Paranm 

yabanc ı ellere vermcyesıniz 
H ALK ve BOZKURT ısmindeki traş levazımatını butün memleket

te arayınız ve ıılınız. Bu çeşitler ÖZTÜR K çocuklarının ınalıdu Unutma ki 
SANA TÜRK OCLU TÜRK TEN BAŞKASI YAR OLAMAZ. 

Sahibi: FEHMİ ARDA LI ve MEHMET BOZKURT. ISTANBUL 

Sahipleri A Cemalettin Saraçoğlu >h.m: Safa 

~eşri yat müdürü · lıhami Sai• 

Basıld ığ rer Matbaaı Eb""·>"• 

İstanbul - Edirne ı.içüncü mevki 1 
gidip gelme 238 kuruştur. •·•••••••••••••••••ıı•••••••••-.,.. 

,1--------------------------------~----· 
SATILIK 

MOTORBOT • YENi 
Yepyeni 

motörlü 
tekneli, 
denizci 

,, 
yepyenı 

tekne 
6.5 metre uzunluğunda, 1,65 metre genişliğinde içinde yepyeni 22 beygirlik bir cFiat• nıoıot' 

bulunan açık spor bir motörbot satılıktır. Tekne ve motör yepyenidir. Motörün yeniliği az ku11aJ1~ 
mıs manasına almmamahdır Tekneye konulmadnn evvel (Fiat) motörünün silindirleri ve phıtol"' 
lar: ıımhalajdan çıkmış (mü reddet ) par~alarJa ye nilenmiştir. Tekne nisbeten küçük boyunu nisbetl' 

on kişiyi ferah feıah alabilir. Ambiriyaj cdiJir. Tornistanı oldukça kuvvetlidir. 

Görmek istiyenler Bostancıda Çatalçe~me kar~ısmda , deniz kenarında seyyar manav Bay !\'fiil' 
lime, fazla tafsila t ve fiat için de gazetcmi1 idaresinde Bay Şabana müracaat edebilirler. 

....................................... ._ ....................... .-;;ı1 ,.., 
tinizdeki memurlar da ekmeklerini dı. Birdenbire gözüne siyah 24 mi- · yabancılardan ek ik etmediği riya- görmekle ne kadar bahti!arl•;if'' 
kaybetmiyeceklerdir. Bana lazım 0 • limetre t>ir kristal camın üzerine karcasına bir gilluştü. Katibine dö- settiğimi de tariften acizırıı! 
lan şey sizin sağlığınızdır. yazılmış olan (Borsa acentesi Cin- ııerek: rek elini sıktı. ı-tı'' 

Ve Lordun elini sıkarak, kapıda gustus gus Tevens) ibarelerini oku- - Wigham, Mö yö l\Iameringi · Bir koltuk gösterek sigar9birill 
duran meşhur baskının kahramanı du. Sonra kapıdan içeriye dalarak i>alona alınız! dedi. kasını uzattı. Koltuklardan toıll' 
sekiz silindirli Hlks arabasına bindi. on birinci kata çıktı. Hiç şilphe yok Katibine vermiş olduğu bu em- sağında dur an zile basarak ~j. 1 

- Bugün öğle üzeri de Teven- - Fakat ben... Otomobil hareket ederken Lord kı Tevens kendi::ıini saat on altıda ri kapının önünde duran Mamering tik viski dolabını yanına çel<ısifli1 
se gideceğim . İ poteğin faizi l:.iri~en Mamering çebinden çıkarmış ol· Fontley: ziyaret edecek olan Lord Fontleyi bile işitmişti. Katip gelerek: - Benim ile bir şey içer Jll , 9111' 
faizlerini ödiyeceğim. Yalnız iki ğudu çek defterinden bir sayfa ko· - Bizleri unutma Mamerıng ı.. müşkü l vaziyetlere di.ışurmek ıçin _ Buyurunuz dedi, l\famering Baron hiç kompliman y 

6 yüz İngiliz lirası. Lakin, fecaate ba· parar ak Lordan ismfnf: muharrer iki diyordu . Lord onu daima bir 'Jalon birçok şeytani planlar hazırlıyordu . katib inin arkasını takip ederek in- dan : hllY1r!.ı 
kınız ki, onu da tedarik edemedim. yüz İngiliz liralık bir çek yazdı. adamı ve daha doğru='u bir gentil- Bır vakıtler Tevens namuskar olıı - tizar salonuna kadar imtidat eden ~ Teş:kkür e~e~i~~ıtuldllf" 

Mamering bu son cümleyi işit- Lord Fontleyin içi sızlayordu. men olarak biliy~rdu . l\lamermg rak tanımlmış olan bir adam idi. E- koridorlardan geçerken her iki ta- Yb~~e. ge~_ış .~led.~a n 
tikçe içinden derin bir ah çekti Ve Çünkü hayatta hiç kimseden para gece canavarlığın: yapan <Baron) . ~ ırısıne gomu u. ıı 
Lorda .. ğer, bor~n işlerine da lmamış olsay- rafa ı.lıkkatle bakıyordu. Sag ve sol . . .. ı· gof. '"' 

istememişti Mameringin, sıkışmış olduğundan hiç te haberi yoktu. . .. . . .Mütemadıyen kendısın . 6 ır 
- Fontley beyhude yere Ciıül- olduğu bir anda gösterm ış ol duğu Acaba, Mamering, Tevense gi- dı belki, brilzel bir siyaset adamı da t~ra.ftakı masaların uzerlerınAd_e bır ile kritik eden borsa acente~: t 

meyiniz. Tevens sizi mükemmel bir bu büyüklüğü, minnettarlıkla kar- dince ne yapacaktı? Yeni bir ma- olnbilırdı. Adeta bir futbol topunu duzıneye yakın tele~o~ ve kagıtlar kıyordu. Aradasıradn ınarı• ·' et 
kafese koymuş. Bundan kurtulmak şılıyordu lkisi de uzun salonun ko- ceraya mı başlıyacaktı? Tevens bir andıran çehresinin oyuklarında par- duruyordu. Salona gırınce, borsa a- , k·ıd ··ı- . T ·eıısiıl ıÇ 
için ancak bir tek çare vardır . Eh- ridorundan dış kapıya doğru ilerli- gece kendisini gaz saçain tabancasi- hayn bir çift mai gözünde ihtiras centesi kendisini ayakta beklerken :;e 

1
b. e gku u!ohr '1 e e"kınflğıt çı 

. _ b ld 

1 

ne ırço şup e er so oı 
nizde, kendisini polise verecek de- yorlardı. Mamering Lordu teselli et- ie bayıltan bu adamı tanıyabilerek saçan bır zekadan başka sapsarı u ~· . . . yordu. Lakin, bi.rdenbire herı tJıi 
tillcr bulunduğu inkdirde bur .tan meğe çalıştı. Tam kapının yanına ge polise teslim edecek mi idi? İşte bil- saçları ile de tüyü bozuk bir hay- , Bır seksen bırınde v~ .bır şarap nun zamanı olmadığını 3 n 1ı1ıı.,. ~ istifade etmektedir. ı· u ı b d d f d b s k tlt ,. ınce: t n mese e ura ay ı . \'ana da pek benziyordu. Sesi gür- ıçı ını an ıran or acı ırı, ço yu- dan bir parça da ihtiy:t !il 

Henüz Portlandnki kiralar gel- - Aziz Lord. Belki sizi rahatsız T L b ' k il · · t k 1 · tUf . evenı, o Ju a t ve Şürekaaı dü. Buna da sebep on senedenberi muşa e erını uza ara : söylemek istiyorsa da bır 

me~ O halde kendisine mektubll ettim .. Beni affediniz Sizin en ~a.n- :ı.:amer~ng Lord Fontley'den ay- ~a.pm~kt~ olduğu bor~a acent~liğ"i .· -ı Iluy~:unuz azizim .. Ma~e .• saret ~demi~or~u. Yüziı_ dt•t şt)lt 
t hh -ıı ·· 1 k • . . k' .1 'd ı dan bır dostunuz o lduğuma da ıtı • rıldıgı va kıt saat on sularında idi.. ıdı. Şımdı hakkında bıl'çok dcdıko- ı ıng. Tacıa\ \ur edcmezsımz. Sızın etmeğı dü~iındli. Tcvcn:> bl i11J 
aa u u o ara 'Werınız ı ı erı e . . . . . . . 'b. . ' · . 'b" k' h' . w . • • •• • rı1 e:; 
almadığını iddia edemesin. Ben de mat edınız Ben gırışmış olduğum Lombas Strud cnddcsını kızgın gü- dular yapılan bir adam ve sıhhat gı ı şansı ~ aver ucmm gı 1 ze ı ır lıyeccgı şeylerı soylıyerne rfljtt1 

~sasen .o~u ziyaret edeceğim içi~ bu b~ylik mücadelenin so~~nda sizi neşin altı?da yür~yere~ b?rsa ~ina- hislerinden tamamiyle tecrit edil _ adamın muştereken . çnlışmas'.~ı ne kızarıyordu. Biitün bunıar11sitliJl' 
artık sızı sıkıştıramıyacaktır. dedı. bahtıyar ve mesut edecegım. Her sına geld1. Galerıden ıçerıye gıre • miı:ı gibi idi. Tevens katibinin elin- kadar zamandanberı arzu edı~ or - şeytan ruhlu borsa acente • 

Lord bir şey söyleme-le ister gi- şeyiniz iade olu nacak.Lone ve Lucyl rek bireı bir er tarsa ..ac~nte l erinin d<'~ .Mnmeringin knrt\·izitini alıp dnm. Lakin, buna bir türlü imkan zll hiç değişmiyordu. Teverı:~ 1 
bi: de saadete kavuşacak l ar ve maiye- tabe l a l arın a a-öz gezdirmeğe başla- o' ·11 • men o::ırıtmnğa başladı. Bu da olamadi. Mamafih ı-izi :;ine arasıra (Dab• 

.... 


