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Harbi durdurmak • • 
ıçın Rokf ellerin öldüğü. 

doğru değilmiş! son bir deneme 
----------------------~--~~---:------:-üç devlet arasında bir konfe-

ransla Habeş istilasının önüne 
geçilecek mi? 

1 Kirli banknot-

Meğer 96 yaşına basıb 5 mil
yon dolar sigorta primi almış 

Mu.olini ile Haile Se~tui artuınJa mut~vaıııt r~lünü oynamak lava/in ların degv ı·şmesı• 
·ıya.sasına uygun du§ecek mı? 

(Yazısı 2 nci sayfada) 
-------- . ------

Bulqar ::ralını butün 
Ankara, 11 - Finans Bakanlı

ğının muvafakatiyle Merkez Ban
kası tarafından para değiştirme 
talimatnamesi deği§tirilmiştir. 

öldüreceklerdi 
Fakat suikastçılar yakalandı 

Münderecatı kolaylıkla okun -
mıyacak derecede kirlenmİf, yağ • 
lan.mı§ veya parçalanmıt yahut 
Yanmif banknotlar yedekleriyle Rokleller'in en ıon remri 

Sofya, 11 - Poliı, Kral Borise 
karıı suikast hazırlamakla ıuçlu 
at&rak birçok lmmiteci tevkif et
lbit, ve bunların evlerinde yaptığı 
llraftırmalarda 95 tabanca ile bin 
80o fiıek ele geçirmİ§lİr· 

çılar Makedonya komitesinin pro
togerof kısmına mensup ve Mihai· 

.Jofun düımanıdırlar. 

değiştirilecektir. (Yazısı 4 ncO sayfada) 
Üçüncü maddenin A., B, C fık- ---------7--------...::...-t..._:_ __ 

raları §U şekilde değittirilmittir: 1 A t d F 
. A -JCirleanaiı. ~Y.anm11. ren- ~ emmuz a ransa 

. Suikasta sebep kralın · Make
donya komitesi taraftarı olan T o

fef kabinesini tutmasıdır. Suikast-

Söylendiğine göre suikastçılar 
kralı evvela Varnada öldürmeğe 
te§ebbüs edecekler, muvaffak o· 
lunmadığı takdirde suikast, sofya
da bugün yapılacak olan jimnas-

\ (Devamı 11 ncide) 

gı uçmuf, yanmıı ve kavnılmuı 

olup da. çe~çive içindeki sathı~: yı·ne karışacak 
dan eksılmıı banknotlar en az ıki 
seri veya sıra numaralarım ve ya- . 
but bir seri veya bir sıra numara • Bilttlo siyasal partiler ntlmaytşler yapıyor 

(Devamı 11 nclde) pOlfSJer feJılkeffO ÖDÖDe geçebllecekJer mı? 
~----0-l_u_r_v_a_h_ş--=i-:--l ı=-=· k:---d-:-e---:ğ-:-i:-::1:--1---- (Yazısı 11 ıncı saytamızda) - -

Çorunilan bildirildiğine göre 

Sungurlu kazasının Mehmedbeyli 

köyünde feci bir cinayet olmut • 

tur. 

Mebmedbyeli köyünde Nuri is

Jnıinde ve elJi yaımda bir ihtiyar 
&yui köyden Fatma isminde bir 

kızla oğlu Hacıyı evlendirmek İs· 

temi§, fakat kızın babası buna ra
zı olmadığc için oğlu ile beraber 

kızı kandırarak evine götürmüt ve 

baba, oğul kızı orada berbat et • 

tikten sonra bir ağa.Ça. bağlayarak 

balta ile öldürmü§lerdir. 

Zavallı kızı parça parça eden 
caniler parçalan bi:r çuvala dol .. 
durarak şaklamıtlaraa. da tahkikat 
neticesinde meydana çılanIJtı:r.Ba-

ba, oğul ilk ıorguda kızı bab~ınm 
öldwdüğünü söylemek istemit • 

ler, fakat yalan söyledikleri anla • 
tılmıttır. 

·-

r··o;-q-;;;--
Elyaz.ııı kitabın l>CI§ /angıcı böyledir ! 

Bugün havalar yine b~~~u. 
Bu 1abah Jatanbulda tiddetli yağmurlar yağdı. Reamımız Kopru ba· 

· tmm sağnaklardan sonraki manzaruını ıöıteriyor •• 

kazanan Veni tefrikamız: 

numaraların Dünya ıtüzelillıin 
Tam Listesi ~ 

1111 nc:D Saıyfaıda )!JeŞJlfide ... 
1111ıııınııııu11uıııııuııııum-.. 1-..........., Eski bir iran eserind t 

HABER 
ıst:a-nt>uıun en çok satıf.an
hakiki akşam ~azetesldlr . . . 

ilAnlarınt HABER'& 
1 • • • 
verenler kaır ederler. 

it ... 
. _,,,, . 

Muharririmiz Hatice Süreyya' 
1
. en erceme 

· B nın e ıne elyaz b" ki · tır. unun üzerinde "Sultan Murad . ~·~ ır tap geçmıı-
cüme edildi,, diye yazılmıştır. H t" ın ~~rıle farısıden türkçeye ter· 
ği bu yarı masal, yan tarih ya a ıce ureyya, okuyup pek beğendi. 
eseri timdiki türkçeye çevir:nişt;:. roman, fakat tam manasiyle güzel 

Bugün 4 üncü sayfada başlıyor 
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lzmir müzes·nde b:r ızhk 
..:mmıım.~.-,ı..aımm.-:ıı--=::s:ı:::ı:::=a.:zc:::r::::ı:ı:!!::::!:o::ı::::::=a~ıs:=:.ır.ıı::=:rr&Z::ZZ::11 

150 kıymetlı z• ne 
Harbi durdurmak • 

ıçın 
• 

son bir deneme Samsunda ku
rakhk var altını c;al ndı ............................................................. 

üç devlet arasında bir konfe- TiltOn mahsulü 
fena olacak 

Jzmir gazetelerinde okunmut • Sarraf Leon Habif rnahker.ıe. • 
tur: de şunları aöylemittir: 

ransla Habeş istilasının önüne 
geçilecek mi? 

• At.arı atika müzesinden ?lı - Bu zat bana müracaat eede-
Samsundan gelen haberler ora· nan l50 parça Bizans, Venedik rek bazı altınlar satmk istedi. Ken 

da kuraklıjm devam etmekte ol· ve Osmanlı altını davuına dün disi pazarcı olduğunu, bu altınları 
duiunu, tütün ve m11rrlarm bu asliye cezada bqlanmıftır. Bu ha- köylerden ıahn aldığını söylüyor-

Londr&dan ıeç vakit aelen bir alnuftı. lt.lyanın "bu ife karqır • 
habere pe, timdi Londrada bu • sanız, Uluılar Kurumundan çeki • 
lunan Uluslar Kurumu genel sek· lirim,, diye tehdid editi, ve bun • 
releri Avenol lnııiliz siyasa adrun • dan ıonra da Uluslar Kurumunun 
lariyle ltaJyan Habq iti üzerinde :zayıflayacajma ihtimal veTenJer , 
konuımab.rma denm etmiftir. • duramktızm yaimakta olan 

ATenol, ihtilifı sulh yoliyle hal· tenkitler altında • bu iti dı§Al'da 
letmek ·üzere lnsiltere, Franıa ve halletmeli uygun buluyorlardı. 
ltalya arumda bir üçler konf e • Bu1ıün üçler konferansı dü • 

yüzden çok zarar ıördüklerini bil- du. 15 parra altın satın aldım. Bu 
diıenin iki ıuçluıu, altınları çala- · :r 

dirmektedir. adam altmları getirdikr~ nereden rak satan müze ambar memuru :r-
Bir çok kimıeler kuraklıktan l aldıgv ıru aoruyorum. Esatla, albnları satın a an sarraf 

diktikleri fideleri tökeTek yeni • Eier bunların hıraızlıkla elde Leon Habif idi. Suçlulardan Eaat 
den dikmektedirler. Geçenlerde edildiğini bilseydim; ıatın almaz· hadiseyi ıöyle anlatmııtır.: 
yağan hafif bir :y.apur neticey:i dmı. 
değİ.jtirmemiıtir. - Bina dahilindeki etYalar ba- Suçlu Esat, l&J'Taf Leonun hü-

ramı yapılmumı teklif ctmiıtir • tü~eıini ileri süren Uluslar Ku • 
f~iltere hükGmeti ıibi, ltaf yan rumu i'C1lel 1ekreteri olmakla be

hü1dlmetinin de AYenolun bu tek· raber, bu ihtilafı bu itle doğrudan 

Kuraklık bu fd<ilde devam e- na teslim edilmişti. Son zaman • viyetini bilerek bu altınları ken • 
derse tütün mahJUlünün çok fena larda paraya fazlaca ihtiyacım diıinden aatm aldıiını aöylemiştir. 
vaziyete düteceği tahmin edil • vardı. Muhafazam altındaki ziy- Bundan ıonra ifadesine müra· 
mektedir. net altınlarından bir kıımmı Leon caat edilen asarı atika müzesi di-

lifini kabul ettiii haber veril • doiruya ilgili (alakadar) üç dev· K k ·ı A Habife ıattrm. Bunlar asarı ati· rektörü Bay Salahddin, Mayıı a -oca arı 1 acı 1 

kadan madut olmadığı ve her za- yınm 25 inci günü yaptrğl tefti§ 
ile man piyasadan temin edilebilece· 111raamda 150 altmm yerinde yel-mektedir. let aruında halledilmeğe çalrııla· 

Ancak ltalya, konferamı topla· cak demektir. Uluslar Kurumu, 
mak tqebbü.ünün lnsiltere tara • nihayte ıon merci olabilir. 

ğı için icabında yerine koyabile • ler estiğini gördüğünü ve iti za • 
Bir berber zavallı cektim. Bunların aatııındanJoo ti· brtaya haber verdiğini aöylemiş _ 

fından dejil, fl'&Dta tarafmclan 
yapılmumı istemektedir. 

Diler taraftan lnıiliz bakanla· 
nndan Eden: "1nsiliz hükOmeti 
artık harb çıkacaima ihtimal 'ter• 
miyor. Buıünkü durum, on ıün 
öncekine nisbetle çok i7idir,, de
miftir. 

HABER - Habet • lt.Jyan ih· 
tilifmı Ulmlar Kurama zeniyle 
halletmek oldulr.ç. tehlikeli bir hal 

Paristen bildiTiliyor: 

Uzak Şarktan ıelen haberler, 
bütün tekziplere rajmen Japon 
imparatorunun ltalyan - Ha.bet 
ihtilafını büyük bir ilıi ile (ali· 
ka ile) takib ettiiini Te bu iki 
memleket arasında biT harbin ö· 
nünii almak için yan resmt ve 
dostça lefehbüslerde buhmduju • 
mı bildirmektedir. 

gencin UlllmOoe ra bir para elime eeç.ti. Hepsini tir. Muhakeme, bazı ta.bitlerin cel 
sebep olmuş ! de harcadım. bine kalmııtır. 

Bir berber kendiıine müracaat B 
1 

• • 
e~en bir delikan~ıya bi~ illç ve~- e e d ı y e· n ı n 
mıt ve ıonra bu ılicı yıyen delı· . 

kanlı ölmüttür. k t ı •• ı •• "11 •• d 
~erberyakalanm~ttır. ~r~er, on ro suz ugun en 

delıkanlıya tatlı nevınden hır ıllç 

venniıti. ~~li~anh il~ı ~edikte_n Ekmek 1 ere arpa ve 
ıonra kendıaıru Agop ısmınde hır 

doktora baktmnıf, dokto~ haıta - yulaf karışıyor! 
lnglltere Uluslar 

kurumunun dışında 
Habeş işine 

karışmamalıdır! 

n?t~ kaldınlmasını tavııye et· Buğday ieini iyi bilen biri diyor ki: 
mıt ır. 

ölm~::. bu delikanlı hastanede Ekmeği iKi kuruş pahah 
Vücudunda yapılan otopsi a - yememize hiç Sebeb yoktur! 

meliyeıin.de delikanlının zehirle -
nerek öldüiü anlatılmııtır. Son :ıamanlarda lıtanbulun ek • ı1 fu.ıMP. bakmalı: Acaba Ura• 

Takibat devam etmektedir. mek iti .hergün üzerinde durula. . yın (belediyenfnr ekmek i, IetixI.~ .. 
~k .. ve ınsanı liayrett~n ba~te uğratan malCamı ıon zamanlarda 
dıquren dunımlar(vaz11etler)aıoı· İstanbul ekmeklerinin içine azim 

İngilizce akıam gazetelerinden 
(lvnias Ni)'U), "biz UhHlar Ku
nmıunun bekçui miyiz?,, diye bir 
haımakale yazmıt§ır. Bir vakit
tir, lnıiliz Uluslar Kurumu iıleri 
bakanı Edenin mnkiine de aaldı1'
makta olan bu gazete, bu başma
kalesinde tnıilterenin, Habeı -
İtalyan ihtilafını yalnız kendi hal. 
)etmek istiyormut gibi bir durum 
alınasına çatıyor ve Habefiıtanm 
n,ktile Uluslar Kurumuna a!m .. 
mIJ olmaımr yanlIJ buluyor •• 

Bir gazete iblyle yazıyor ce, İtalyan öfkesini, bariz bir su-
surette belli olmamıt bir memle- rette, Uluslar Kurumundan bizim 
keti, Uluılar Kurumuna sokmak, üzerimize çevirmek oldu. Bize fi
Uluslar Kurumunun ba1ına İf çı- len yardım etmek ıöyle dursun, U
karmak demekti.. luslar Kurumunun diğer azaları 

ltalyan • Habeı itini kendi lia
kunından tahlil eden lngiliz ak· 
pm gaızetesi diyor ki: 

''İtalya • Habef anlaımazlığın
dan bud olaıı durum, ıitlikçe 
bozuluyor. ;fa1mz ihtilafı çıka -
ranla.r aı•aında lialloluııac.k iki 
taraflı 'bir ihtilaf olarak baıladı ... 
Böyle bir ihtilafın ilk ıafhaların · 
'da, dqardan birinin karıpnası, ya 
bir taraftan, yahut lier iki taraf -
tan itirazlarla karıılaıır. Ve an .. 
cak bu iki taraf, diplomatik usul -
lerini tüketip, kunete dayanmı • 
ya ba,ladığı ıırada dııardan ka ,. 
nımak fay dalı veya doinıdur .. 

Habesıstan Ulusıar1 

kurumuna kirme- 1 

meli idi 1 
"Me yazık ki Uluılar Kurumu· 

nun mevcudiyeti, ihtilafta olan iki 
taraftan zayıf olanını dojnı Yeya 

yanht da olsa bu kuruma. J>aşvu· 
nıp imdat iatenıeie aeYkctti. Ha
beıiatan çabuuk 'bunu 7aptı .. 

"Habeıitt.anın Ulmlar Kuru
muna ıimıoıino meydan verilme
meliydi. FJtrl nliıeti bir yana 
tiuraun, köleliğin en taliammül e
dilmn teJdftertfe tutundu~ bu 
son memleket .•• Hudutları kolllf\1· 
larııım nza11 üzerine henüz kat't 

"Habqiıtan bağırarak Uluslar bu işten kendilerini dikkatle uzak 
Kurumuna koıtu .. Cenevrede bu tutuyorlar. Bunlar arasında en ö
meseleye dair - ne olduğu bu- nemlisi Fransa, bizim, Habe§lere, 
giln çoktan unutulmuta benzi- Franıız Cibutiaine rakip olabile • 
yen - bir takım refmi §eyler ya- cek hir liman vermek gibi hece • 
pıldı. Ve hemen akabinde, Mu- riksizce teklifimiz karşıamda el -
aolini, kendisiyle Habeşistan ara- bette yardım etmek istemiyor .• 
ıında geçen hususi bir kavgaya "Şimdi bu talisiz mevkiimiz • 
Uluılar Kurumunun, burnunu sok- den çekilmekliiimiz yolunda bazı 
mamasını söyledi. gecikmiı emareler görülüyor. Kcn 

iş karışıyor di baımııza bir Uluslar Kunıımı 
"Bu suretle iki taraflı olan kav- olmaktansa, Uluslar Kurumunun 

ıa, üç taraflı oldu. ve kavganın müttehit bir sesle konuırnası eıa. 
eıas 1ebepleri, gözden kaybolma- ıı üzerinde ıebatla durmakhğnnız 
ğa ba,ladı. Birkaçımız, Ual - Ual ve lnsiliz aılanımn aökremesi -
denilen bir yerde bir ıeyler oldu- h'ep bir ağızdan ıöy lenecek evren
ğunu silik surette hatırlıyoruz. sel §arkının - ancak bir parçası 
Fakat bu memlekette pek az kişi, olarak görülmesi iyi llulunuyor. 
ne ltalyanın Habqistana yaptığı "lt:alyava dO~man 
korkunç ithamları, ne de Habeşis- değiliz,, 
tanın kendini korumak yolundaki "lıte bu, alınacak ıaliın durum-
mukabelelet"ini biliyor.. dur. Ve bu durumdan lngiltere 

"Denebilir ki, bugün Habe!İS· hiç ayrılmamalıdır. Bizim ltal -
tan ltalya ile Uluslar Kurumu ara- yayla çekitecek bir şeyimiz yok. .. 
tında çarpışmıya sebep olan bir Uluslar Kurumu davasının en baş 
kemiktir. V c Habetistan bu ara- terviç edicisi niçin biz olalım?. 
da gürültüye gitmek tehlikeıinde- Çoktandır bellidir ki, Uluslar. Ku. 
dir. lhtil6f timdi ltalya ile Uluı· rumu, birinin nuınna basmadıkça 
lar Kurumu arasında olmak üze- hiçbir ayağı kımıldatamaz.. Ni
re gene iki taraflı oluyor. ltalya çin "lngiltere Uluslar Kufl:lmu iş
Uluslar Kurumundan ayrılırsa, leri bakanı,, diye bir bakan '(E
Uluslar Kurumu bir kenara çe- den) tayin olunsun ve bu, Uluslar 
kilir de, ltalyanm bu kemiği ra. Kurumunun nalçalı kundurası ro
hatça yem~ine meydan verirse, lünü oynasın?,, 
yine ölü sayılır. Şimdi Uluslar ltalya gümüş para-
Kuruınu nıuıl kurtanlacak? ları kaldırıyor 

lngiltere nasıl Roma: 12 (A.A.) -Resmi gazetede 
davranmalıdır? 20ve10 liretlik g{imüş paraJann kal· 
"1 ·1t · 1 .. b d dırılarak yerlerine onar liretlik )[Ağıt 

• Dil er~nm ro u • ura a ge- paraların konuJJnası hakkında bir e • 
lıyor 6ylc mı ... Eden bir zamandll' mir çıkmıştır. Bu kağıtlar bir milyar 
uğraııp duruyor. Elde ettiği neti- 850 milyon liret tutarındadır. 

termektedir. . 
D.. d . .. v d.... mıktarda yulaf ve oldukça arpa 

un e yenı ogren ıgı .. k 1 k ld .. f- _...:_ 
. b. hakik t .. l d h ... anıtm ma ta o ugunun ans:nı· 

mız ır a gun er en, atti 
haftalard'lnberi latanbul ekmek da olmuyor mu?. 

çeınisinin çok bozulduiu, ek· 
meklerin yenemiyecek bir hal -
de çıkarıldığı hakkında yaptığı • 
mız neıriyatın ne kadar yerinde 
olduğunu göstermektedir. 

Bu öyle acı hakikattirki, bu 
tehir miılini ancak genel ıavaı 
(umumt harb) ıibi bütün birci .. 
hanın darlıkla kar§ılaıtığı bir za. 
manda görmüftür. 

Türkiye dünyanm dört köte • 
sinde buğdayı az memleketlere 
buğday satarken, Türk buğdayı 
bütün dünya.da manitaba huğda -
ymdan daha büyük bir ıöhretle 
anılırken ve daha geçen haftanın 
çıkı (ihracat) hanesinde buğday 
çıkardığımız yazılıp dururken, 
bizo bu hakikati ,c>yleyen zata çok 
inandığımızdıuı, kulaklarnn_ıza 
inanamıyacağımız geldi l •• 

Bu haberi bize söyleyen ve 
buğday tecimiy.le (ticaretiyle) ye.· 
kından ilaili (alakadar) olıın zat 
diyor ki: 

- Urayın (belediyenin) ekmek 
narhı hakkında yürüttütu müta • 
lea araımda latanbul ekmek çewni· 
sinin Orta Anadolu buğdayların • 
dan terekküp etmeıinden ve Mer· 
sin, Tekirdağ buğday:Jan uaıZJa .. 
makla beraber Orta Anadolu buj -
dayları ucuzlamadığmdan ekmek 
fiyatlannm indirilemediğini oku • 

Şehrin muhtelif semtlerinae bjr 
çok fırınlar halka r.ulaflı ve ar • 

palı ekmek yediriyorlar. , Hatta 
ekmeğe beyaz mısır unu karıştır .. 

Jnanın da yakın olduğu f imdiden 
görülüyor. 

ltte bir tarafta dağlar gibi 
yığılmıt buğday stoku ve olduk • 
ça iyi bir rekolte, beri tarafta 
yulaf ve arpa ile. kan§ık ekmek 
yiyen halk!... ,, 
Balıkesirdenibret: 

alalım 

BAlıkeıirde çıkan _(Türk Dili) 
rauteıinin 10 Temmuı; tarihli ae, .. 

yısmdan: 

Ekmekler ucuzladı 
Zahire fiyatlarının inmesi do • 

layısiyle ekmek fiyatlan da yirmi 
para ucuzlatılmıttır. Francala 

on, ikinci nevi ekmek sekiz kuru • 
ta satılmaktadır. 

Bu seneki vari
dat iyi 

Ankara, 11 - Finanı Bakan. 
hjı Haziran ayı i,indeki tahıilitın 
ıonunu almııtır. 

1931 mali ıenesinin Haziran 
ayına niıbetle bu Haziran ayında 
400 bin liralık fazla varidat ı. 
min edilmiıtir. 

dum.. Evveli. bu itten anlayan t=====::;=;:;::;:;;;;::;;;;:;:;;:=::;;::; 
hereka bilirki memleket buğday -
lan içindeki yabancı maddeler 
farkı büyük olmadıkça hiç bir za
man öy)e ekmekte iki kurut fark· 
ettirecek bir fiyat dejitikliji JÖı • 
termez. -

HABER 
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Ii.ortlıyan 

bortlıyana ... ~~ı==~=-se:==-------~-"'-'~~::1111 
Plô}larda alınacak Ucuz satışın 

-;;;;.flarında iyi tesir bırakan ve faydaları 
- Zaten iyi adamlar çok yaıa-

genç ölen insanlar hakkında dai- Tuz ucuzlayınca 
ına böyle söylenir. istihlAk çoğaımıya 

·ücretlerin tarif esi 
Ak . . . . 'ld'"' .. 'tıne· başladı Girme ilcreti birinci sıiıır plajlarda 20 

ikinci sınıflarda 15 kuruştur ' .. sının ıddıa edı ıgın! ıtı Tekiller (inhisarlar) idaresi 
ınıttim. Fakat tU Lavrens le Rok· ·. · d' ·ı . · d f l · · d tuz f ıyatlarının ın ırı mesın en 
e ler hadisesi buna benı ınan 1

• sonra bir çok mıntakalarda tuz 
racak galiba... istihlakinin yüzde 20 derecesin • 

. Havadis kısıuınıızda oıru:aca· de arttığını görmüttür. Bilhassa 
ğınız gibi, meğer, methur mılyar· tuz istihlaki ötedenberi az olan 
der Rokf eller ölmetnİf··· Bizim a· KuJp ve Kağızman bölgelerinde 
jans tarafından öldürülmüş... (mmtakalarmda) bu yükseliş da· 

Ajans adeta resmiğ bir bildi- ha çok göze çarpmaktadır. 
riş müess~esi olduğu ve onun ha· Bu hal tekide (inhisara} genel 
berlerine inanmak lazım geldiği tuz iıthilakinin yüzde 20 derece -
için, hepimiz, verd!ği telgrafı al· ıinde artncağı umudunu vermif • 

dık ve sütunlarımıza büyük bü· tir· 
96 l k 'h T ekitler (inhisarlar) idaresi 

yük geçirdik ... Meğer, 1 1 
• 

1 d.. ya hı· bu yd 127.000 ton tuz elde edile -
tiyar, parasını pu unu u.n~a .. 
rakmak 'öyle dursun, bila~ıs, dun· ceğini ıanmaktadır. Kilo b&§ına 

Belediye, İstanbul plajlarruı bi· 
rinci ve ikinci ıınıf olmak üzere 
ikiye ayırmıı, tarifelerini tesbi· 
etmiştir. Birincilerde giriş ücret 
20, ikincilerde 15 kurut olara!{ 
tesbit edilmiştir. 

Mayo için bet kuru§ ücret kon · 
muıtur. Denizden çıkınca kuru· 
lanmak için verilen havlu yü~ ~ 
ı·adır. Bornua 15 kuruştur. Baı -
lık, ayaklık, tatlı su banyosu d:
beıer kuruştur. Kabine ücretler.. 
tesbit olunmamıftır. Plaj sahip -

leri bun,far için normal bir fiyat 
koyacakl t. rdrr. 

Floryaya yeni tari
fe yaı·ın başhyor 
Şark demiıyollan sosyetesine , 

Floryanın bayı:ndırlaşması (ima • 
rı) ve burasının her sınıf halkın 
ucuz istifa.de edebileceği bir plaj 

olmasına çahıılnıııası dolayısiyle, 
bilet ücretlerinde yaptırılan ten -

zil atlı tarife yarın •abahtan bat • 
layacaktır. . \ 

Adalara su gelecek b' . pa tuz fiyatınm 3 kurut indirilmesi Sağlam ağaçları 
yadan kendi hesabına ızım • inhisar gelirinden bu yıl 3~10.000 ramızla altı, yedi milyon lira da· lira azaltmıt olacaktır. Fakat bir kesdlği için yaza kaldı 
h 

· ·, Sarıyerkaymakami Depoların yapısına 
a geçırmı ... yandan istihlakin artmasiyle ek • 

R kf 11 
verdig .. i mahkemeye Eylülde başlanacak 

Her hnJde, o e er, siliıin .denk getirileceği umul • 
sözü tutacak ve yüz yatını do\dur- maktadır. verilecek Adalara su verme iti etrafında 
madan ölmiyecek ... Zira, önümüz- Bu münasebetle öğrendiğimi • Vilayet idare heyeti, Şanyer hazırlıklar devam ediyor. Ada'da· 
de, bir de Habet · Italyan harbi ze göre memleketimizde yılda tuz !~~akamı Memduh haklandı.. ki eski su depolarmm işe p.ra • 

b 
.. b"t" hayat bu~ hl k h 1 !uzumu muhakeme kararı ver· .., - . var .. · Bundan us u :un isti a i orta bir esap a 125.000 . t' B k "b b M d mıyacagı anltl§ılmıttrr. Yemden 

hun b' k"' 'd 
1 

.. · d yapı acak depoların yerleri tetkik 
lacak 

'· Muharebeye petrol li.zım... tondur. Bunun 5 bin tonunun mıt ır. u b.l'ara se e em u· 1 
Satacak ... Biraz daha "dünyalık,, endüstriel (sınai} alanda (saha • ır oye gı en yo uzenn c • . 

d b
. ki kurumamı" ag"'açları kestirme • edilmektedir. Eylulün birinde y_e. 

kazanacak ... Pek lazım 1 ıçare- da) ve 120 bin topunun da insan• ~ 
· lar ve hayvanlar tarafından iıtih· sidir. ... ni depoların yapısına bqlana • 

ye... caktır. 
Rokfelleri kırk sekiz saat ka · lak edildiği anlatılmıttır. A --o- ' 

. ...ı 

dar öldü bildikten sonra onun Tuzun köylü için önemi büyük. meJt hayat mekf e• 
"hortladığını,, itilmek, aklıma tür. Peynir, yağ ve saire gibi tu • l binin yeni şekil 
batka bir hortlamayı getirdi: :;:a ihtiyaç gösteren maddelerden Bir komisyon tara-

Lavrensin hortlaması... bafka ~ayvan da tuza muhtaçtır. fından tesbit 
Köylü bunu da düşünmeğe ediliyor 

Son gelen Fransız gazetelerin· mecburdur. Tuz yemeyen bayva. Ameli Hayat mektebi §İmdiye 
de de ayni iddianın•tekrarlandı· nrn derisinin aailam, yününün kadar Vilayet Huau•İ idaresinin 
~ltır okuyoruz. iyi olmıyacağı gibi etinin lezzeti yardım faılmdan verilen tahaiaat 

Bakınız, nasıl yazıyorlar: Je olmaz. ile bir ticaret liıesi halinde idare 

l 
.. Kafi miktarda tuz alamıyar_ ediliyordu. 

41Miralay Lavren.in ö ümrıne Qİf tafsilat dikkatle okunacak 0 . hayvanın banaiı da çürük olur. Orta ve Lise derecesindeki tah· 
• Bu ı'tibarla tuzun önemi hem ·ı·n· d Eko · B k I u .. lurıa, §öhretıiz, ve hiç ıüpheıız, sı ı ın e nomı a an ıgı mu· 

b
• sağlık ve hem de ekonomi bakı· useseleri tarafından temin edil -

kimsesi olmıyan, elelô.de ır moto-
riklet kazatı kurbanının, Lavrens rnmdandır. diği gözönünde tutularak Ameli 

Gelece1' yaza Jtadar Clepolarla 

su boruları döşenmesi iti tamam-
lanmıt olacaktır. _ · \ 

Zincir ıİ ku~u . lJ 
mezarlığı 

Belediye bayındrrhk (im.ar)' cif· 
rektörlüğü, Zincirlikuruda yapıla
cak mezarlık planlarını hazırla • • 
maya hatlamıttır. Diğer yan· 
dan Berli~, Viyana gibi büyük 
şehirlerin mezarlık planlan <la 

getirilmektedir. Bunlardan da 
istifade edilecektir. 

- - ---Bizim kılıbıklardan 
bazıları! 

Geçen gün Haber'de şöyle bir 
havadis vardı: 

(İngilteredeki kılıbık erkekler 
cemiyeti kendi aralarında mükem. 
mel bir piknik (kır gezintisi) ter· 

~i~ elmit ve bu eğlentide iki gün, 
ıkı gece durmadan yemiş, içmiş, 

gülmü§, oyıi.amıı, zıplamı§, hopla· 
mıılar. 

. lngilteredeki bu kılıbıklar ku
rumu her yıl böyle büyük eğlen· 
celer yaparlarmıt· 

Dün haber aldık ki, Edirneka
pısında da bir (Kılıbıklar Kuru
ma) kurulmak üzereymİf... Bun

lar §İmdilik ıekiz, on kiti olup ge
çen aktam oradaki Nlkonun kah • 
vesinin bahçesinde hususi bir top· 

lantı yapmıılar ve bu toplanbya 
kılıbık olmıyan hiç kimseyi alma
nııtlardır. 

. Bunlar da yamda tıpliı lngil
tere kılıbıklar gibi bir kır gezinti· 

ıi yapacaklar ve orada kılıbıklar 
ıerefine yiyip, içip, oynıyacaklar· 
~u. . . 

1 

, Bunların ı1m-dilili liaşlianı F e· 
nerci Yaraaimo' admda biridir. 
Otekiler de §Unlardır: . 
~ erzi Hristo, liakkal Petro, Iie

realeci Haralam1ios, eski futbol 
kaptanlarından manifaturacı Kir-

~ 
yako, komiıyoncu Zizo, terzi Pro-
doromoa değirmenci Hriatofu • 
los, Lonca valisi namiyle maruf 
Kiço, llasmacı Yorgi, kahveci Ni
ko, terzi Sotiri ... 

• Xılılnklar d"" · Fenni heJaplara göre bir insanın Hayat mektebinin bugünkü ~k • 
adı altında gömülmek iıten ıgı a· yılda tuz istihlaki 5, bü~.:~1. baş 

h l 
,. un linin değitth ilmesi kara.rlnştırıl -

çı açık anla§ı ıyor. ha~anın 10, küçük baş hayvanın 
Dün lçişleri Bakanlıgm:dan lie- 'Klübünclen 

le.diyeye bir yayım _(tamim) gel. BerlJer. Muıtcila · 

K.ıiıbıklar 
Klübiinün en . 

mıttır. ihti1ar azası 
Lavrenı olduğu iddia edUen b~ 1,8 kilodur. ' 

motosikletçi "Shaw,, un ıon dakı- M~lekette yılda 125 milyon 
ka!__arında hiçbir gazeteci bulun· kilo tuz istihlak edildiğine göre, 
marnııtır. Lavrenı olmamaıı pek bunun bet milyon kilosu sanayide 
muhtemel bulunan bu "Shaw,, un ve yüz yirmi milyon kilosu da 
•on dakikalarını hiçbir ütihbaral nsan ve hayvan tarafından iıtih • 

Ameli Hayat mektebi, f('hir 
çocuklarına daha kııa bir zaman· 
da ameli sahalarda ve işlerde fay· 
dalı olaiblecek bir hale getirile • 

cektir. 

mittir. Bunda ıehir içinde, cami ' Niko 

ajanı, hiçbir gazeteci görmem~tir. 15.k olunmaktadır. 
Ôyle ki, Lavrenı netice itibari~le, 1934 yılında. yapılan bir ar&§· 
lntellicens Serviıin üç dört a1anı tırma, Ankara, Erzurum, Konya, 
müstesna olmak üzere, hiç, amma Kayseri, Sıvas, Erzincan, Siird ve 
hiç kimsenin, nasıl öldüğünü gör· Bitli• mıntakalarmdaki tuzlarda 
-ecl .... b' "l" Ve cenazesi hiç satılan 56 milyon kilo tuzun 11" 
... ıgı ır o u... .. 
kimse tarafından göriilmeden go· milyonumm köylüye 24 mil'yonu • 
miilen bir ölüdür.,, mm tüccar ve esnafa aid olduğl4 

d anlatılmıttır. 
işin garibi, bu iki hortlak a Sahil ambarlarındaki satışın ise 

llabeşistan yolunu tuttu ... Biri pet· yüzde 31 i köylüye yüzde 69 zu 
tol gibi yakıcı maddeler ticareti da esnafadır. 

Mektebin yeni §eklini tesbit et· 
mek üzere Vali ve Belediye Re· 
isi Muhiddin Ostündağm reisliği 
altında br komisyon kurulmuştur . 
Bu heyet yakında toplanarak i§e 
başlayacaktır. 

Bugünkü talebenin açıkta kal • 
masma mahal verilmiyecektir. 

Tahsil vaziyetleri yeni şekle 
uygun olmıyanlar Ticaret Mekte • 
bindeki muadil sınıflara yerleşti • 
rilecektir. 

lcenarlannda bulunan müstakil 
küçük mezarlıkların haran olma-

sının önüne geçilnı.eai, bunla.rm 
etrafına parmaklık duvar çevril • 

mesi, bu iıin sür'atle yapılması 
bildirilmektedir. Yola çevrilecek 

olan mezarlıklar ancak tarihi bir 

kıymeti olmazsa bozulabileceli • 
tir. J ı 

-0- ' 

Tllze ~akanı gitti 
Bir kaç gündenberi §ehrimiz • 

de bulunan Tüze Bakanı (Adli • 
ye Vekili) Saracoğlu Şükrii dün 
Ta~ı vapuriyle lzmire gitmiştir • 

Yapmak için, öteki de petrolden 
daha yakıcı itlerle uğraşmak için· ------------------------------------------

~ . 
Ölen fena adamların arkaıın· ş E H R ı N DERDLERİ 

dan "yıkıldı gitti cihandan dayan- . 
ıın ehli kubur!,, derler .•. 

·- ..1 -- • 

Bunıarda:Hortıadıgeldidün· 20 dakı·kada bı•r tramvay 
Yayat dayanım ehli hayat 1 

(Vl·tlO) Dün bir ba11an dert yandı: 
--ŞU_k._r_U __ K_a_y_a_g_e_l_I y-or ''Evvelki gün öğle~in bir işim çıktı da Edirneksrpıya 

gitmek Jazımgeldi. ~ramvay durak yerinde v_e kızgın 
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, bir güneşin altında; Ed!rn~kapı _tramvayı ~a geldı, ha ge· 

kaç güne kadar Ankaradan ıehri· lecek diye tamam yırmı dakika bekledım. Orada bek • 
Ilı.ize gelecektir. Jiyen yalnız ben değ!Jdim. Benimle birlikte kırk' elll 

Kızıl aya yardım 
•'Müalüm~n Kadmlar Birliğin 

learlay KUTUmuna 218 lira 43 

kuru, vermittir. KızılaY. tefekkür 
~t1tıekted· ır. 

kişi daha vardı. . . .. 
Nihayet "mübarek,t geldi? Fakat bınmek ne mum · 

kün ... Tramvayın içi tıklım tıklım... Yasağa rağmen 
basamaklar da salkım gibi .. Çok güçlükle, hatta; biraz 
da yüzsüzlükle ayakta durabilecek kadar bir yer bu • 

İabildim. 
Haddiistfabisi azami 33 olan tramvaya her durakta 

20 ·- 30 kişi katıla katıla ne hale geldiğimizi tasavvur 

edemezsiniz. 
Yere adımımı attığım zaman dayak yemiş gibi bütün 

kemiklerim sızlıyordu. Yolda bilet~iye framvayın ne· 
den bu kadar geç kaldığını sorunca, Edirnekapı tram· 
vaylannın öğle zamanları 15 - 20 dakika fasıla ile iş • 
lediklerini ·öğrendim.,, 

lllatbaamıza kadar gelip yanayakıla şikayetini an • 
latan bayana hak vermemek kabil değil.. Yirmi daki· 
kada bir kalkan tramvayda bir yer bıılunmzyacağ: mıı· 
hakkak olduğuna göre 1·ra'Tlvay Sosyet1>si buri bunları 
beş altı rom~rkörlü bir nevi tren şekline soksa ... Bu 
kadar fasıla ıle trenler, vapu .. lar bile kalknıryor. 

Tramoay Sosyetesi bu faısılayı makul bir hadd · • 
d . lid' e ın 
ırnıe ır. 

Bunlar Iien'di aralarma alacali
lan kimselerin tam kılıbık olmala· 

rım ıart koşmakta, yarım kılıbıli· 
larla daha ham, piımemiı diye a. 
lay etmektedirler! 

Tam kılıliık olmali için en bi· 
rinci şart da, en atağı yılda bet 

kere bayanından dörtba§ı mamur, 
. sunturlu dayak yediğini isbat et-

mektir. itte l>unlann tim dilik baı· · 
kanlığını yapan Fenerci Yarasi
mos, bayanından yılda en a§ağı 
on kere dörtbaıı mamur, sunturlu 
dayak yediğini arkadatlarma İs· 
bat ebnit ve onların başına geç 
mif, duble kılıbık bir adamdır· 

• Sovye'tlerde posta 

w Sovyet ı><>sta v~ telgraf baka~ 
lıgın:rn bastığı statistik, ülkenin 

~kürde bilhassa bu son yıllar 
ıçınde ne kadaT ileriye gitmiş d • 
~~ğunu göstermektedir. 1934 yılı 
ıçınde 4s.ooo posta idarehanesin • 
d~n .1.267.000.000 mektup geç • 

mıştir. Bu yekUn 1913 de gecen 
mektup ıayısından iki misli d~ha 
çoktur. 

1931 yılında Sovyet posta ha • 
neleri 5 milyar gazete dağıtmış • 

lardır. 1913 yılında dağıtılan ga· 
zete ve mecmuaların sayısı 358 
mil1ondu. 



Rokf ellerin Uldllğü 
doğru değilmiş! 

Meğer 96 yaşına bastb 5 mil
yon dolar sigorta primi alm1Ş 
Laknud, 9 (A.A.) - Dtinya • J olup ticldetli _Propaiandalar ~p • 

DUL en zenıin adamı Rokfeler -.. maktadtr. lhttıann ._,..,ta Mt 1ei1c 
ıün 96 yqmda oldulu halde öl • amacı petrol ••-k'L. •u alur • 
müttilr. da da büyük tecim ( tiearel) fikir • 

• • • leri yarattı. 
latubuJ 11 (A.A.) - iki ıün Geçen yüz yılın ıonlarma dotru 

eY'ftl, dilllyanm en sensin adamı Alya piyualannı illill iÇia b6J ile 
olan Rokfellerin ilclülünü bildi • dnletler anemda ~ ,Wdetti hlr 
ren bir telpaf nepetmiftik. Haki· mücadele oluyordu. Rokfeller 1'ir 
kat Rokfellerin almmliı, telırafı limba fabrikuı Mim alarak me
neımtilimiz ıün 96 Yatma ıir • murlannı senit Cin ülkuine aal • 
miftir. dJrdı. Buıalar Çia avlerinin kapıaı· 

Tel.iz emiayonlarmm fazla pa· m çalıyor ve her •ileye hedava • 
razitta müteeuir olarak çok ka • dan l>irer llmba armalan ediyor • 
ntık 1>ir tekilde almmıı olmaam • du. 
an dolan bu yan)lfbiı d&zeltiriz. C-mliler eDeriae llmJ,ayr reçi • 

:: • • rince, bunu )'Ümak için ıazyafr 

Dünyanm en aenıia adamı Jon 
D. Jtokfeller'ia öldiijünii ltütiiD 
ukadatlanmız yaZJDJf olm•kla 
IJeııMer, petrol kralı ölmemiftir. 
Ve timdi dipdiri yqamaktadır • 
Havadia bir tercüme yanlıılıim • 
dan pkmqbr. 

Yatlı zenıin ite &atlarken bir 
baY!t ıiıortuma sinnlt " '8P • 
bit anJall"• ile dobea altıncı 
J&fm& ftl'dıiı sün bet milyon clo
larlık bir prim •lac•lı kararl&f • 
tırılmıfb. 

Bu bet milyon dolan IİIOl't& 
kumpan7alan 9 TmDIDuzda kea • 
diaine veımif olcluldarmclaa ıa • 
zetecilerden biri "Rokfeller artık 
hukuk bakımmdan &ldü,, diye 
yum,., bu da Türkçeye, adam • 
cala llmltUb", diJ.9 ptı2rlt • 
tir. 

Bütün amaçlamu elde etmif o
lan Rokfeller haptta lrir rekor 
dalla bun•ak :Utborı Yls p • 
tında bir .u,..... ı .. 

itte ha ••acma ftl'abUmek 
için ihtiyar milJons, tehinlen a
zmlrça ltir ali,..de m tlisenli bir 
yapma rolu tulturmUflur. Erken 
yatar, erken kalkar, cloktorlar.n 
ftl'dili atGtlere .... her tün 
eöJlendili kadar yol ,...., Iİpra 
içmez, alDna bir damla iıpirtolu 
içki koymaz. 

aatm almaia kottular ve bir kaç 
Jd IOftl'& Rolıfeller'ia petrol ıe • 
mileri Umk Dola deisl..mi kap-

o~- - petrol 
krüı hep .ka•ncla eattı " ta'ftti· 
ni her yıl hir kaç milli artbrdL. 
Bundan bir kas yı) llYYel bütün 
dU.,. culan yabuz Mil mlnaama 
olan Ol alon haftlmı çalarken, 
Rokfellere bansi Tiirküyii eevcH • 
llal IOl'ID'lfl&r, o da c16tffnmeden 
"Jalaq petrol,, ..... olan 1 . 

- Oil alone !.. 
ICartılıimı ftl'lllİftİr. 
Dünyanın en zensbı adamı olan 

Rokleller ayni zaman dünyanm en 
açık elli adamıdır. Bizim para • 
nıala yüz milyon liradan fazla 
. illir ..... ...... . 
....... ...... RiıWeller -

ıılantuım nuıl ıiderecejini bil • 
ID9J9A bir adamdır. KmdiaiJle 
her sün bir Uç tut ıolf oynama • 
lan için Amerikaam ıolf fUDpi • 
Jonlanna eenede on milyon dolar 
wwinlL Falrat ıolf OJD&Yumyac:Ü 

kadar 1&11anmca, artık Jeslne a • 
DIACI olan Jis J&flDa ft1"abUmek 
için iti gücü kendine hekmal• 
inhiMr tdmİf Ye tiıacli Mp aai)ı • 
ima dikkat ve itina ile siinlerini 
ıeçirmektedir. Belki de J'ÜZ Y&fl• 
.. varacaktır. 

••• 

l2 TEMMtTZ - 191~ 

~abeh Gazeteleri 
ne diyorlar? 

.lmavut ha1dadları 
J&baneıları nasıl 

---~ 

Dünya 51üzelinin 
peşinde ••• 

teerlbe ederlermiş No: Nakleden: 
KURUN- Bir Amavtd hikdl/nUe t - Hatıce SDr~gya 

....,_,.. 6afltıa A.,. Uı, anlat. dl k• f • • 
,,,. ldWgenl,. ,,.gllnldt dllllga dur•· - "Ferruhname a ı es ı arısı ,,.,,,.. p ıizel blr iSru1' olajunu H 

""ndan dalıtı '"'"11e111iır·1rne1ı bul· tarı·h romanından alınmıştır-- aMnı tll••*luıı söglenwkW- • 

titr. Arnmırıt lllkdgeei fUdur: Eaki samanlarda, Hozanda, ılldl. Artık J&Ynılan olmadı. Ya-

AP'llGllt ""'""""" ~rrnff Cemtid n•liDdea Nüman Şah İ• valarına da, bu yüzden dikenler 
Amaııt lıagdutlar tlerwrlermft. ~'11· miyle tanmmJt bir padifah Yardı. •• 11lanlar doldta. 
,.,. llllilllM .Udldar tdtırftınlaf. Şa • Kendiıi ormanlarda, kırlarcla ava Ba .Szler, NOman Şalun ,Ure-
.n, f/Gbaa '""' ..ı.rfM .,,,.. b 
taboıtcalile lu>F'alı atanları tUt1ffı - ,ıkmaiı pek aeverdi. f ,nde ıilinmez bir iz rralctı. Kut-
nraa hagdutlar k~arlar.çıkma4ıı ar Ba ıaintiJ.rde içki içer, 011111 lann halinl dütünerek •rayına 
tık bıı ıabancının bqına muıallat o· da oynatıp •lleair.U. dindi. Fakat daha siyade lcendi 
lurlarnuı. Bir ıün, maiyetiyle beraber, halini dUftiniyordu. Çiinldi p-
Aıım Uı bu lıikdgegl anlattıktan ıw atlara biaclilw. Avla•map cula Joktu. Bu zamana kaclar wı .. 

1011rtı dlgor ld.: çıktılar. t6n &mini halayıklarla, odalık· 
Omur lrfıl lıtır1tı Ucıanlt11111t1 ktırp Sala aola beypr ıürüp ıeliti larla ı~yor, fakat hiçbirinden 

hazırlık f/GllG1'kn '* lnMrrlt nolctql ıüul yol abrU., lnlwincle, P- de nlldı olma1ordu. Aeaı. omm 
ldf ,._n aclc ıııt.....a ,.,,,,... y.t abel bir on WinH. Burada, tla mı JUftll lt&Jle JJ1aa mrın.tı 

zA•AN - Bfr lwlıran ubebl aha ....... ltir ç ... ıtla aiirii1 sQri) olacaktı? 
IHıfllllNle 11aziılı llfUllln4a lıponga • 
Ue ..,,. ....,.,. _,.,__..,. - ...... akıyonla. Hele ptmelllD Hele o pce pek lmrlmla riifa· 
lımm 6MNfll ,.,,,..,.. _,,.plerdm '-tmclüi Jmcamen •• 79817..U • Jar tirdi- Fakat, riiralarmm -. 
bıml dalıa olacalım tllllatmaktadır. laç, cidclen alriilecek ..,.ti 1 nunda, onu, aol ıö-ı kapalmda Iİ· 

Genel ıtıVOflan 6nc. Aorııpa blJlliJk Patll19h, ahahtan'-l •• pe • ,.la Wr beni olan, blce kqlı, ince 
bir ekonolfllk ımffllll lflntl• itli. Deır tincla at koftaı••lrtan eok ,..ı • Wff, toluk tenli, zarif endamlı bir 
letZ.rtlen 6frfıdn .,,..,. 81kantıga dulu için: iradın fel&ketten kurtan)'or&la. 
.... .., ve bu 6deCia ,,..,,,,_ 41 _ Hele ..... asıak oturup 
_, .,_,_ Uz.ti ,_., .,,,_, ltSl lrteti ..... 111&İ7etini topladı. 
...,.. ._ gepl w ,_,.nı- ..,_ dialenellml • lledi. z....,.. lHmWi oaa dediler ki: 
r- L-f_. ,,__. -..llttlL Olurdular. Sofralan Jmnlalar, 
.... .,... ~ - - Ancak 1nı tarlfteld bir km 

--L Nedimler, 10hbete bafladı. Bilhu-
Bü • ,_ ... at ıolc en aonra "" lftılar da onunla nlendiiin •man malı ınecbıui11etba4- kaltlık. lıpaııl/G 1a, albnda halaa.ı.Jclan alacm 

a. t1ear1 tlllltJflll'llllUUI o1manum, sflsellilfnclea ~lartlı. ~ocafan olaeakbr •• :rana niha. 
bu memlebtle •atera tleart rnlinaNW O matla, ,.aitaJa, 1-pm ha-.. yete kadar bayındır (mamur) I. 
tunu 41 ol dula ~ P>k belki fOk ya kaldmhlı ...._ .. .._ &191 da 8'nlOlll Jmm ne tekilde oldu-
...,_ ~ ,.,, - • .,.. tepeelndeld iM,... ftltti. lacakbr. 
bu. tlc9rl Wraa dojııru lfllMııler- , __ n..L--1 d de iL..~- !1---' .11-L ---
den blrldlr. Ama 6ıuufq blzlm luıba- Bu yuva~ UWl9 n e J&•· .uuuun UM:Tıne, .,.....,...., ••7-

luıtunu oar 11111 Bagır. Çllnill Tront11r ralu oldata ılrllllJordat tunu daha etraflı tarif etti. 1 

Janı Wr ,_, ..,, ..... Nedtml•t Resim 79..-ımı ela biliyordu. 
COllBVBIYBf'-l'ıınuNalll•· _ ..,.n ....ııml • dedllene MulaneJaevpıiainiçizıiveboya. 

... , .... 141 .... ......... fi. ··- •.. .._ if .......... .. 
nemli bir adım "adlı,, yazuuıda An· Ava çıkanlar araamda kut ı · Herkes. kadın .f~I 
kar.,. wır. ıu;a/tfılılfl .......... f • mlnden aftlar, Hlnılm adında y. olduiuım ~ .....,,.itti- it o

~ .,,,,.,_ ...,,.,.,_ ~Is ri nrdı. nu ı.ı..lrt& blmlfb. Bgf-Jr i
bunlann çok gerinde ola,._ .,. · Nlman Şah, ona der11al Mr a. pa de, memLıilielin içine ve dstı· 
leınakü H laalla ....,,,. llllflır • dn (vuife) Terdh L- ..1 

malıla hr~, elDll -toı.nn ı.naı - L __ ......__ • ı-1.ıler ı&nderilui. ,,.,_ - Bu kutlara •lrmaa, ....... 

:,. "':'W::edl"':':""' """"""'"""' hiç"" ..,., .. ım..e.m. 11-.111 K • BI 
y.,..,Nfllll,,....,,,.Ud_.,.aM- olmakhundanaonraaealnftlnditl y 1 zan 

tarla dolııurııı/or. BrınlcrnlD .,,, • dedi. T .. k .., 
(ltaıonlanmn ıap&lw, w.w ıaa Sonra, yediler, içtiler, eilendi- ve ur ese. 1 

:.ar::==:.~- roaa1,,,.,.. ~~!:!:~ u.er1, ıen• paytahta Jeri b ndu 
Raat ,,..,bzlerlnlrı irırulınalle Aradan ..,ee uman ıeçtl. Bu Çalmrb_,,ada profaör Sdau· 

,,...,.tlın&ln ..,,..,,, bir • .,. it btlabGtUn aautulmuttu· --- idareli utalcla yapdmakta Biyle .......... ıeçirilen laayat 
için F,.......... MI' maalı Yar • 

dır, ODU bmwl& t.krart..ktaa 
baclimiıi ... -11 .. 

:::-~~ lal el • Bir sin .... av PetiaWe llola· olasa hafriJat bi IODUçlu- (netice• 
Bbim ıueteler RokfeHeri ya • ----------- llP clururken ...... hm aklına o ı.) ftl'IDeldetlir. 

lanc-1.&-- lldiirürken, ölümün .-.-ııe L••mm 1İaland11iu Oft)'& ff-~-._ m-..1..--! n.1-1 • ..L.f 

Yatlı bir köylG "-llliae ita • 
ba doktora aidenll, tlüa mun 
..... J&PyaOilmelc içia ...... 
'bir Njim takib etmeli Jbaa ıel • 
Cfliiai eorar. Bamın berine tlok • 
tar klJliiyeı 

- .Sara& ~er miıiniz? •. 
,r. - Yirmi 1&1nilclan beri alnma 
),Jr ._. iıpirtolu içki koyma • 
mm .. 

- Slpra lmllamr 1111tmız ? . 
- Yirmi Ue otm Yat arasında 

iken bir bç ıiıara içmiıtim.. O 
vakittenberi ite dwlaklanmm ara· 
ıma bir bık llpra Mle lco,madım. 

- Kadaalua pder miaiııiz?. 
- .,._ doldor bayle llz mü 

olur? Otuz Jalnaa sirdiiim alin· 
ele.beri hlÇ l»ir bdmm eline bile 
Clokuamadım .. 
Bmıun üzerine doktor: 
- ldd içmez, aipra kullan • 

..._ bdmlan iltifat etı ıaain de 
m d&e ~pmelc latiyoreua, ı.. a· 
CIMD?. 

• • • 
...,..... kendlai ipDedl1dm 

....... iW••dl ... iskl alerbtan 
ft .....,.._.,. .......... ta• 
Jdlıl1t WrUiinin,, ... kanıdır. Ba 
~ra-.,U.da bal& faaliyette 

l&Ulll Bu nasıl baba? ~ _, am.,._ ~ -~ 
IOiuk penç•i p~ekten bir batka ıitmek ıeldi. camiWlr. Buruı Blwla cleıttind• 
milJ&rdmin yakama J&Plf1Dlfbr· y nu Hemen atlan o tarafa dotra ıU· ee1ri kilieelerin ltahmdutu JSdir. 
Petrol kralı ..kHn altına yqmın 8VrUSU rerek, ataç t.ltma nrdılar. Burada meytlana çılm.alda olan 

:! "!':1ı!t.:U.=:::; dayakla öldürdü ,., 5;.ı":' ~ı!;-.:7'9'· ... ,. ::=_ ~ Z:"".ı! 
Van der Bilt de Nnyorkta öl • Babkeairde Biıatepe kaJGnden Padiph, birdenl,ire kutlan ha- .a,l_.ktedir. 

miiftür. Fatma ilminde bir~ yedlii tırlaJIP batım kaldırdı. Fakat, Bulunanlar aramada bilhuaa 
Roldeller lseHi ••.etini lcen • dayalc neticesinde &JınGttiir. Ktt • yuvalardan birinin eaki.i sihi ~- ,._.,._ aaa•m altın ,Uclızb bir 

diai '8111Dlf bir adamdır. Halbuki çtlk Fatmanın a11&11 zabıtaya mü- yındır (mamur} bldıtrnı, ateki- ...W içindeki reemiJle ıeae al. 

v..._ Biltı.ia aiı..i• -.in- racaat ederek ~tunun ba*ı nin iae diken •e yılan yuvau ol· tm-'dızb--1.1a .. ~•1• -·-..n..... 
lik ı-..1-1.-indm WilıraJ eba=tir. M-·-fa tarafından dhe dhe ıı. 7.. -.va .,anru --~ .... 

llll9U9I • - duiumı ı&rdil. •- ---..1D'. Ole. hdmm knhlr ..,.c1ı Vircia- dürüldüiünü iddia etmiftir. hal .... Y..-u 

ya Fair'clir "bu .U..iD •lini • Zabıta •e doktor vaka m•hal- Bundan clolaJI yüreii fena....: Ahfbnnalara dnam edilmelc • 
dir. t• 11lmda famll,amn en line aiderek tetkikatta "'11unduk. cleüsiWü. H--U......- teclir. Bul-puplar arumda 
büyük oiha Vil,.. Kllan Vander tan IODra otopeiye Hlsum ılrlll . ılmı ~1 

( • ") • • eeki tlnirlere alcl Türk eeerleri ele 
BiJdle ev1-it .. 1127 de lroca • mGt ve çocuk memleket hutaneai. 

1
_;,!=

7
:-'S:::, ;:: meydana çı....,,.adır. 

tmdm boter •tb. ne kaldmlmıttır. '---·1-.. B 0 

Bir OIQm 
Eski Mercan Ye To ..... 1171 ıu· 

belerinde tahsJI m•aru n •l1nm 
BJlp maliye pbelfJule ••• hhl • 
nan lbrahlm Etem memvlJet .. ,. • 
tmda ~ phplı netleesf • .,... ... 
dula hastalıktan lnlrtulalllf1UÜ 
U Te-u 935 perpmbe rtce81 Plll 

·--- bir ,.... rahmeti llakb b· 
.,....... Tt peqnrbe ıthrl birçok ar • 
bdqlan w llfttllerbl om111Jarmcla 
.._. .... b141ınlarü Betfktqm Yah 
;a Bfeadl b1tltltamdül metfeal r 
bedtllne tndl tdllmlftlr. llerlral ıe
rtk h.., n ıerebe memarlyet b· 
ntında ıtızeı ahllldle keadlsbal her 

1arc1aa biri --~' L"'V9~·.. u Bir vapur kazası Otopei raporu henüs ftrilnae • ne halclır'l• ••• .iye 1111rftı. • 
dilinden çocapq h.ldkatea da· Haqlm pek l.:ttT'ktu Tltremeie R-, 12 (A.A.) - . Bmaul 
yaktan olüp ilmedili belli deiil • hqladı. Decli ır ! yakmlanncla N&an Attilio adm • 

tlir. - Kutlarm bu hale ıelmuin- dald ltaban ~paruaun babtı ..... 
Mutafa eti ile usun mUcldet • de benim laif euçam yoktur r lancla alman ilk haberı... sire ita 

tenherl datpn bulunduklarından Sia, ,.llardaDIMri bura~ 1.ı. ftPUl'da 14 plca •e 1& taJfa..,., 
JCocuma iftira etmeai lhthirali "' medilim ifln Dk sefer pdQI· dı. 
ah&nlintle tutulmaktadır. Bu hu· nüz yavrular bü:rüdii. Onlann •• Vapur Binıazlden henb altı 
••ki tablcikat derinl .. tirilmek • pvruları oldu. Şu baymdvr ( ma· mil kadar asılmUDlf idi ld bir • 
tecllr· mur) kalaa 'irinci yuyacla airclü- denbire p.na )'allanmıı ve ıı..... - - - -------------
k .. ...,.dlnalt kiJaaetU bir ıençtf.Cr 
aze meraelmblde lnal1111&D arkadaı 
" dOltJamra alleel taratmclaa ttpk • 
ldlr edflmektedtr. 

iüab kutlar, ikinci kutak (ltatın) terline döurek batmqtır. Santlal• 
kuılardır. Onun için, yuva hali lan bile indirmeye vakit kaim .. 
ı,a,.le ten•• ,tiler Jk)Odlr. Otelci mıflD'. 13 yolcu ve 8 tayfa bojaJ" 
Jll'ftdakl kutlana lae neıilleri k• 111111tur. 
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Birr Aşkın 

l 
..... !!.!..~~vesi 

N kJ d 
............... -, 

a e en: 1 "" 

I..~.~~~~~ .. ~~~~!!~.. 71 • 1 
Yüreğim burkuldu b' ... . .... 
" Artık hayatta feli.ketten kur· ır1.~glık koparır. gib~ J:ıa!kırdı: 

tulamıyacakmı mı · . . ~an bey .. Sız mıaınız? 
" f ~ıhı ıeldı... Dehkanlı, pek ciddiydi: 

i i Ha~~ard~nbe.~ı, zaten için • - Evet, Samiye hanım .. - di• 

----:=-~~K_A_Di_._R_C_A_N~K_A_F_L_J ____ ~=-~~~_.::N~o._6_0~~ 

Her şeq hazır. . . Şimdi 

ç n, buyuk bır mucadele geriri . ye ona doiru b' 'k" d 
d 

~ ır ı ı a ım attı 

yor um... y·· ·· ı · 
"Gönderdiğin mektup, arık ba

na hükmümü verdirdi ... Birdenbi
re, ıeni, ne kadar sevdiğimi anla _ 
c:lım... Hayır bu aşkım o delifi
tek, o aaman alevi gibi aıklarJan 
değildi! Yani, delilik hastalık de
ğildi .•• 

uzu so muıtu. 
Seıinde, bir heyecan!n titreyİfİ 

hiuolunuyordu. onun - Ne var ... 

beqnini • • • patlatacafım 
menin iki katının arasına çevril -
mitti. 

- Çok feyl~r var... Fakat her 
feyden evvel tu mini miniyi ben· 
den alır m11ımz? 

- Öyle ıörünüyor, fakat kaza· tu. Yapabilen pek az ve kendile-
b&caiız... ri çok pahalı oldukları için ancak 

Hüamen bu aözleri 
0 

kadar sert krallar, prensler, kontlar veya a. 
.... o kadar kızsın aöylemiıti ki 51• miraller bulabiliyorlardı. 
rılc Ahmet enaeaine bir kılıcın kıl f ernando beline götürdüiü e
ka.dar keskin ajzı yulanmıt ıibi tini çekti. Şimdi tabanca onun e· 
Ürperdi. lindeydi. 

Namluıuna baktı· 
Tetiiine haktı. 

O anda Hüsmen, yalm kılıcını 
lreakin olnuyan tarafından afzın• 
e.lnuı, calcetini ve külahını fırlat· 
llaıt, kendiıini denize atmııtı. 

R . ' - eıı .... 

R 
. , 

- eıs, nereye .... 
Sırık Ahmet şaıkınlıktan böyle 

'baiırmıfh· 
Fakat çabuk toparlandı. 
O da kılıcını ağ:r:rna aldı ve ken· 

Cii ... ini denize attı. 
LeTentler de onun gibi yepa . 

caklardı. Hüsmen bir an için ağ -
2ınclaki kıhcı eline aldı ve geriye 
doğr.ı bajırdı: 

- Siz gelmeyin ... Biz ona yete
riz de artarız bile.. . Siz kıyıdan 
~~r* ihriye gidin ... 

1"""'0Tada ne yapacai .. ? 
...... Burunu kıvrılmadan önce ka· 

~?• çıkm:Lk iıterae yakalayın .. · 
o;:·;-nüzü ~çın, kıza bir teY olma· 

tırı ha.! ... 

- B~üatüne ... 
Leventler. avının önünü kes • 

~~ıc iıtiyen birer kurt gib ileriye 
~bılar. 
d Hüımen bir balık ıibi yüzüyor· 

u. 
O zamana kadu hiçbir gemici 

de RÖrülmiyen bir hızla yakJaıı· 
l'ordu. Hattl fU yelkenli ve kü· 
teJc•· le 1 · 1 'd" • ı rr angıçtan bıle hız ı gı ı· 
)'ordu. 
l Fet-nando ilk defa olarak yaka· 
anmak korkusuyla titredi. 

~ l<ız~ın ve ümitlerinin tarsıldı· 
. nı JJÖıteren bir yüzle kayalık ve 
••~n buruna baktı. 

Sonra doiruldu. 
Elin beiine ath· 

. Odda itlemeli ltirer mahfaza 
tç.inde iki tane tabancaıı vardı. 

Bunlar ağızdan dolma, çakma~ 
~ fitille alet a1an, ıüı)ü ve geniı 
11•tnlulu. biçimsiz t~ylerdi. 

Yu-varlak kurıun atardı. 

dt Dütmanla karşı kartıya gelin· 
d ti zaman ancak bir d;f a atet e· 
ile bilirdi. Çünkü ikinci defa ate' 
:bn~k için içini ıHmek, ıüpürmek, 
ilce barut doldurmak. baıtmnak. 

'otıra da kurıunu g•ne ağızdan 
-lllluya t'Okarak çeriye doiru it
bıeJc rerekti. 

B·,nun için de urun zaman 1i-
2rlndı. 

Onu kullananlar, birer defa a
~ ettikten sonra, eğer dütmanla· 
;:11 öldüremezlerse, tabancaları· 
.. •rtık bir tarafa f,rJatırlar, krhç, 
~RÜ, balta, topuz gibi diier ıİ· 

ara Japı9ırlaTd1. 
a..1:-'- o ırralarda bu tabanca· 

14:at edileli elli 111 ancak olmut-

- Her teY hazır ... Şimdi onun 
beynini patlatacağım· .• 

Diye homurdandı. 

Sırık Ahmet Hüsmene 
verdi: 

haber 

- Gördün mü? ... Kendini bu 
şeytan tuzağından koru! .... 

-Gördüm. 
Sırık Ahmet geriıine baktı· Se· 

vinçle haykırdı: 
- Kızıl Kadırga ... Kadırgamız 

geliyor ... 

Hüımen de baktı 
Yüzünde hiçbir sevinç görülme· 

di. 
- Geç kaldılar ... Geç kaldılar ... 
l)İJP• !l!IUl'dd.adL 
Batını auyun i~ine daldırdı. 

Kollarını ve bacaklarını tıpkı bir 
yeqeç ıibi açıp kapıyor, ıuyun İ· 
çinde yüzüyordu. 

Böylece ıidiyor, gidiyor, bjraz 
sonra otuz, kırk ad•m ileriden su· 
yun üstüne çıkıyor, nefes alıyor, 
tekrar dalıyordu. 

F ernando k- yığına zikzak çiz
diriyordu. sr ,Jelilcle Hüımen 
Reiıten mümkiin olduğu kadar u
zak bulunmaja, onu tatırtmaia 
çabalıyordu. 

Hüsmen kıyıya baktı· 

Kimseyi söremedL 
Birkaç adım geriden gelen Sı

rık Ahmede sordu: 
- Bizimkiler ne oldular? Gö 

rünmilyorlar ... 
Sırık Ahmet bu ıef er boyunun 

tersine olarak birdenbire akı11ıca 
bir cevap verdi: 

- F ernandoyu kutkulandırma
mak için çalıların ve aiaçların ar
dından gidiyorlar ... Böyle !:annım. 
Hüımenin hotuna gitti ... 
- Varolsunlar ... Eğer böyle iıe 

iyi dü,ündüler. 
F ernando. kayığının burnunu 

mümkün olduğu kl'ldar kıyıya yak. 
Ja,tırıyordu. Eğer onunla hemen 
hemen baıbata giden Türk kara
kol gemisinden önce burunu tu
tamazsa. bir an önce karaya çıka
rak oradan kaçmayı tasarladıir 
anlatılıyordu· 

Hüsmen ıon bir hamle ile bir 
ablıtta k~ndiıini F ernandonun 
kayığından bet altı adım geride 

buldu. 
F ernando birdenbire tatırır ıi· 

bi oldu • 
Fakat çabucak toparlandı. 
Tabancaaını ıenç Türk akıncı

ıma ~evirdi. Alev ve CSlüm ku -
ıacak olaıa namlu. doıdotnı Hüs -

-Reis ... Denize dal ... Denize .. 
"Emin, devamlı, aklı batında 

atklardandı bu ... Suya dal! ..• • Böyle baiıran Sırık Ahmetli· "Bizim birleımemizden mut -
Suyun içi;1de upuzun bir kılıç ha· laka haııl olacaktı. 
lıiı ıibi yüzerken birdenbire ür· "Hülua itte böyle, Mecdi
permif, genç Hüameni alnmdan ciğim ! Birkaç dakika içinde 
kanlar akarak ıuları kırmızıya bo· kararımı verdim ... 
yarken ve ölürken ıörür gibi ol- "Madem ki ıen beni hala iıte-
muıtu. melde devam ed~yordun, madem 

Hüımen, biç fÜpbesiz ondan ki bütün hiyanetlerime ve ahmak
daha açıkgöz ve atikti. f ernando- hklarıma rağmen benden aoğu • 
nun tabancayı yukarıya kaldırdı· mamıttım, öyleyıe benim de bir ıey 
ğ_ını. nitan aldıiını, parmağını te· aöylemem zaten manuız olurdu ... 
tıie dayıyarak çekmek üzere 0 ). Seni yalnız hi11imle değil, fikrim· 
dulunu ıörmüttü. Bunu önce • le de ıeviyorum artık ... 
den hiç. heıaba katmam19h am - ''Bunu anladım. Derlıal poıta • 
ma..... haneye koıtum ve fU telgrafı çek 

Hüsmenin dalmaıiyle, tetiğin tim: 
çekilmesi bir oldu. "- Gel, evleneceğiz!,,, 

Tabanca büyük bir gürültü ile "itte, ıen de geldin ... 
patladı. Samiye, bu sözleri, babaımm 

Beyaz bir dumal\ havada yuvar· 
landı, toparlandı ve dağıldı. 

Hüsmenin dald1iı yerden: 
- Coffffft.-
Diye bir aeı çıktı; ince bir ıu 

direii yükıeldi. 
Acaba kan var mı? 
Hüımen vuruldu mu? .•• 
Sırık Ahmet bir küfür Avurdu. 
lıeriye saldırdı. Eter Hüımene 

bir t•Y olduysa, itt• Sırık onun 
yerini tutmuıtu ve öcünü alacaktı. 

F emando Hüımenin vuruldu
ğunu görmemitti amma, kendi ni
şancılığına ve tabancasına o ka· 
dar güveniyordu ki, yüzde doksan 
kurtulmuf sayıyordu. 

Fakat naııl kurtulmuı ıayıla
bilirdi. 
Hüımen kadar korkunç ve ya

man olan Sırık Ahmet kayığın 
ancak bet altı adını uzağında j. 

di . 
Onun elinden nasıl kurtulacak

tı? 
F ernando ikinci tabanca11m. 

Hüımen ölmiyecek olursa ıene o
na kartı kullanmak için ıaklamış
tı. Fakat timdi onu Sırık Ahmet 
denilen fU upuzun kılıç balığına 
kartı kullanmak lazım ıeliyordu. 
Kayık tallandı. 

Beatriıin ayıldıi• ve bağlarını 
çözmek iıtediil anlqılıyordu. 

F ernando buna da çolc kızmıt· 
tı. 

Her korkuyu atlattıktan ıonra 
onun yerini bir baıkau dolduru
yordu. Sırık Ahm~de kanlı göz
lerle baktı: 

yanında aöylemitti. 
lhtiyar: 

- ikiniz de çok iyi yaptmn ... Bi • 
ribirinize çok li.yıkaınız.. iyi ah .. 
Jlklı. fas1etli .-çleniais- H.I.• 
Samiyenin batından pek çok fe • 
liketler geçtiği için, aklı batma 
ıeldi .... 

Yemek odaımm penceresin
den, eylll ıünetinin aon qddan 
ıiriyordu. Dikit makineıinin par· 
lak madeni, böylelikle, ıtıldıyor • 
du. 

Genç kız. çoktanberidi'r, bu ma 
kine ile evde dikit dikmeğe ve pa· 
ra kazanmaia baılamıttı. 

Bahri: 
- Çocuklar! - dedi. - Ben 

ıizin Y.erinizde olsam, on bet ıün 
içinde evlenir, bütün iti bitiririm .. 
Bu gibi itleri ıeciktirmek lıiç te 
muvafık deiildir. 

iki ıenç: 
- Pekill, baba.. Söylediğin 

ıibi olıun ! - dediler. 
Tam bu eınada, kapııe:la, bir o -

tomobilin durduğu iıitildi. 
Frenler ııcırdamıt. bir otomobil 

kapısı açılıp kapanmıştı. 

Mecdi Tahiv batını çevirince, 
tozlar içinde büyük bir otomobi -
lin kap!da durduğunu gördü. 

Otomobilin içinde, köylü kılık· 
lı bir kadın vardı. Kucağında bir 
çocuk tutuyordu. 

Direkıiyonda ise. gayet zarif 
bir adam vardı: 

Kapıyı açıp ıokağa atlıyan da 
buydu. 

• • 
- Alın ... Zira, naıtl tutacağı • 

mı bilmiyorum B • • . . . .. u ıtın acemııı • 
yım 

Adnan, renç kadma çocuğu U• 

zattı. 

Samiye: 
- Peki efendim .•• Verin,, tuta· 

ymı. - dedi, 
Fakat kucaimdaki bu rüzei 

port bebe1i çocuia bakmadan: 

( Deoatm ""') 
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lstanbul Ankara Caddesi 
Telgraf adresi: ISTANBUL HABE 
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senelik '400 K cıttt ı 
e avtık 
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- •• 300 

iLAN TARiFE 1 .. 
Ticaret uanı S 
· R••ml ııanı:"""'" ••ttrı •2,so 

rın 10 kuru.tur. 

Salaibi ııe Ne~rifal Mütliirü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldılı ver (VAK,...• ,., .. , ..... 

- Allah &elim versin ... Şeytan 
Öt.. il • ' r ura n ıenı .... 

Ataiı inince. çocuğu kucağına 
aldı. Bahrilerin evinin bulundu -
ğu tarafa yürüdü. Hatta o binaya 
girdi. 

Aradan ancak bir dakika geç _ ---------====
Diye homurdandı ve ıunturlu 

bir küfür ıavurdu. 

Sırık Ahmet de ondan •talı kal. 
mamııtı. Tükürür ribi homurdan· 
dı: 

- Allah ıenin bellnı verecek, 
alçak herif ... 

.(Devamı var) 

mitti ki, evin kapısı çalındı. 
Baba, kız mü~takbel damat 

yerlerinden kalktılar. ' KUPON 
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ihtiyar dülger, kapıyı açtı. 
Demin otomobilden inen adam 

la kar§ıla•-:nx~tr. Kucacında hail 
çocuk vardı. 

onu görür ıörmez, Samiye, adet! 1-------------J 



" Atlantid ,, medeniyeti gibi j 

Medeniyetimiz de 
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ÇiNGENELER 
ARASINDA Ilıah.volacaktır! 

1 

Haıy~t~aını alOolr\1maş !Mla!kn~a ~nır m~e®ıra 

- N 7 \'azan: Osman Cemal Kag~ıs1z 

Atlantitefsar:'_esin!~~oğru!uğunaverin siz şinci şu şoparlara birkaç 
inananlar boyle ıddıa edıyorlar para ufakhk da yarın avşam 

Acaba bizden evvel dünya • 
da bizim kadar, yahut bizden da
ha ileri bir medeniyet var mıydı? 
Böyle bir §ey olduğuna dair ileri 
türülen bazı nazariyeler doğru 
mudul"?. 

evvel garpterı doğ-duğunu isbat 
etmek ve yanlı§ zanları düzeltmek gene konuşuruz .. 

D~nyanın teşekkül ettiği devir
lerde bazı büyük çökme ve yük · 
sclme hadiseleri olmuştur. Bun -
!ardan biri de dördüncü zamanda 
olanıdır. O vakit şimdi Atlas de

nizi dediğimiz Amerika ile Avru
payı birleştiren kocaman bir kıea 
denizin dibine çökmü!, buna mu
kabil Anupa v3 AmP.rikda bir 
kısım arazi yükselmi~tir. 

lfte hu çöken Atlantid kıt'aun· 
da bir umanlar dünyanın en ilel'i 
medeniyetinin kurulmuı olduğu 
ve bütün cihan medeniyetinin e· 
salı burada olduğu vakit iddia 
edilir. 

Hatta Avrupa ve Amerikada 
6ırf bu işle uğraşan, ve o zamanki 
Atla:"tid kıt'asmda yaşamı§ olan 
İnsanların yüksek medeniyet 
mah:!ulü eserlerini arayn ilmi 
cemiyetler ... e bunbrm binlerce a
zası bile vardır. 

Bundan bn~ka Atlantid kıt'ası 
ve ehanesi bir çok romancılara 

da mevzu olmuş Gabriel Boisay, 
Claud Farrcre Landowski, Pierre 
Benoit ve daha bir çok tanınmı§ 
~ahsiyetler bundan ilham alarak 
kitaplar yazmışlardır. Hatta bun
ların ba7Iları filme bile çekilmiş -
tlr. 

Ge;enlerde bir Franuz gazek 
ci bu mevzu etrafında (Atlantid 
lilerin Dostları Cemiyeti) retst 
M. Paul Le Cour ile konuşmuş -
tur. 

M. Paul le Cour Atlantid kıt'a- J 

sının mevcudiyetini isbat edecek 
alametler bulmak için bu kıt'anın 
yüksek dağlarından ibaret oldu · 
ğu iddia edilen Asor adalarına 
citm~k üzere olduğunu söyledik -
ten sonra, Atlantid kıt' aaı hakkın • 
da şu izahatı vermittir: 

- Atbntid kıt'ası ıimdi deniz -
den 6000 metre derindi. Aser, Ka
narya ad~ları bu kıt' anın yüksek l 
dağl~nndan baıka bir §ey değil . 'ı 
dir. Bu kıt'ada yaşayanların bir 
çok eserlerini ben bu adalarda 
bulclum. 

Öyle tahmin ediyorum ki ilk 
medeniyet ve insanlar Avrupanın 
üstiinden Amerikyaa bu yoldan 
geçmiılerdir. 

tir! . 
- Acaba bir gün bizim medeni

yetimiz deAtiantid kıt'aıı gibi 
denizlerin dibine çöker, ve mahv
olabilir mi?. 

- Dünya ve hadisat tekerrür · 
den ibaretir. Kimbilir, belki! . 

M. Paul le Cour bundan ıonra 
!\Özlerini §U tekilde bitil'miştir: 

- Bugün dünya bir felakete 
doğru ilerliyor. Ortada sosyal. P· 

konomik ve politik karı~ıklıklar 
var. Bu sıkıntılar arasında ölüme 
doğru koıuyoruz. 

Ancak eski Atlantid medeniye
tinin ke~fedilmesi bu felaketin 
önüne geçecebilecektir. Bu zaman 
Avrupalılar, hakiki menşelerini, 
benliklerini, kabiliyetlerini, kur -
dukları medeniyetleri görüp anla -
yacaklar, bu mes'ud hadise or.la -
rı mahvolmaktan kurtaracaktır. 

Yani muvaff akıyetimiz yalnız 

ilmi değil, ayni zamanda felsefi, 
sosyal, ve hayati olacaktır. 

Bu suretle Atlantid diyarının 
yeniden doğması, ruhların yeni 
bir heyecanla dolmasına sebep 
olacak, dünyadaki karışık ve bed· 
bin ruhlar çözülecek,.herkes yeni 
bir ruh ve heyecanla çalıtmağa 

batlayacak ve dünya saadet ve ra
hatlığa doğru ilerliyeecktir ! .. 

Bu manzumeler bittikten son -
ra arkadaı kösele suratlı sırım gi
bi adama döndü: 

_ Bak, dedi, iki günün içnide 1 

nasıl alııtılar, becerdiler ş.opar -
lar? Sen bir de diyorsun ki bi • 
~imkilerde bu iş yavandır. Bu iı: 

daha çok Sulukulelilerle Ayvan -
saraylılar yapar. O ise ki sizinki
ler de biraz talim ve terbiye göre
cek olurlarsa onlardan hiç de a
~ ağı kalmıyacaklar .. 

- Orası öyle amma. Kim uğra
tacak bunlarla.. T e görüyorsun, 
bunları zenaatları, işleri, güçleri 
hepten ba§ka .. Bunların kimi te 
gördüğün gibi sepetçi, kimi de
mirci, kimi diyirmen, tarak tami
ratçısı, kimi orakçı, kimi harman
cı, kimi falcı, kimi de ayıcı may
muncu, ıebekçi, kukla~ı ... Amma 
gene ayıcılarla maymuncuların , 
~ebekçilerin, kuklacıların çoğu 

da rumdur .. 
- Rum mudur?. 
- Biz hep Rumuzya ! 1lle vela-

kin onlar hıriıtiyandır, biz elham
dülilah Müslümanız!.. 

- Hep Rumuz dedin ya?. 
- Yani ya efendim, sizin anla-

yacağınız, bizim bütün çingene ~ 
lerin adı rumdur; daha doğrusu 
Romdur .. Ne yana gitseniz, çinge-
nelerin hepciğine birdr· ""om de
nir .. Çingene adı !: ' ; an uy
durmadır .. Hani ya kendi aramız· 
da biz öyle biliriz .. 

- Ya todi ne demek?. .. 
- T odi de çingene demek ya .. 

1 Amma sanırım o da gene sonra
dan konmadır.. Bizim aslımız 

Romdur .. Veki konuştuğumuz dil 
de Romcadır .. 

- Sulukuledekiler filan da öy
~ lemidir . 

1 - Yok be beyacağım, onlar 
büsbütün başkadır, bakarsan aslı-

- ~ na onlar da bizdendir, ille v~la -
•• k' 1 b' l l . . R _ , ın on ar ı mez er şıncı omca -

} eşil pamuklu bas/fa üzeriru: ko -
caman beyaz çiçekli bır pldj kostümü •• 
Bu model bu senenin en son nwda 
plaj kostümü modellerinden biridir. 

yı, yani ya ki çingeneceyi .. On . 
lar tinci olmuftur şehirli artık .. 
Hem onlarda büyk adam da var 

l - A ... Büyük adam .. Yani ya, 
ağa var, efendi var, belki de pa -
şa bile var! .. 

- Paşa bile mi var?. 
- Belkim var ya .. Zere onla rm 

içinden öyle men,ur hanentlE:ler, 
menıur çalgıcılar var ki sarayC!an 
yetişmedir .• 

- Acaba burada ya~ayanlar 
bizden daha mı medeni idiler? 

- Medenilikten kastiniz ne · 
dir? Eğer zeka ve akıldan bahset· 
mek istiyorsanız ben İnsankrm o 
devirden bugüne kadar hu saha -
da terakki etmiı olduklarına ka
ni değilim .. Eğer zekanın tatbi • 
kat sahasındaki eserlerinden bah
sediyorsanız, evet biz daha mede
nıyız.. Bizim otomobillerimiz, 
tayyareleı imiz, radyolarımız var .. 

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen-

- Nasıl earaydan, Ayv;:ınsa -
raydan mı?. 

- Yok, tekir ıarayrndan .. Bü . 
yük saraydan büyük.,. Yok mu -
dur sarayın çalgıcıları, İnce saz 
takımları? Hani diyorlar ndınt-. 

Fakat unutmamalı ki her ~eyin 
eskisi yenisinden daha kıymetli -
dir. Eski ıeyler insanı daha e
min, daha doğru yollara götürür . 

- At1anttd kıt'aa1nı tetkik e
denlerin g.:.yesi r.edir?. 

- Bugün menıenin Şark oldu · 
ju bbul edilen medeniyetin daha 

lerin terzisi 

Her ayın 

modelini 

orada 
bulabil!rsiniz 

ISTAN t UL 

Y ~nipostahıne 
karşısında 

Foto Nur 
ranında 

Letafet hanında 

mabeyin muziknsı .• 
-Ey?. 
- Eysi itte rnların içinden bi-

le vnr ki söz misali Ayvaıaraylı 
hanende Kurban lsmail Bey, ha -
nende Mehmed Bey, Mehmcd Be
yin babası, Hurıid Efendi he;> o · 
radan yetişmedir.. Sonra kema -
ne~i Meftun Bey, menşur klarnet
çilerin piri lbrahim Bey ki alatur
ka ince saza klarneti ilk iptida bıı 
adam sokmuştur ve hunlar lstnn· 
bulun en hatırlı beylerindendir • 

- Peki, ıen bunları nereden 

Yazın Topkapı dışarısındaki JJlal tepe lıarmanlarında çadır kuranlardan 
bir demirci kadın körük çerken 

/Jir lıidrellez günii gÖ<;cbe çingene -
lcrc sepetle fırından peynirli pide ge
tiriliyor. 

~,iliyo:·s'!.ln ?. 
- Temin söylemedik mi, be -

nim bilmediğim bu dünya yüzün
de beş vakit namaz. 

- Onu ne için bilmezsin?. 
- Onu da bilirdim eskiden 

memlekc~te iken amma sonradan 
t~nultum ! .. 

- Senin memleketin nereı;i?. 

- Benim memleket .. Ah beniır. 
memleket .. Ne ise çok konuştuk , 
veri.n siz ıin :i şu ıoparlara bir kaç 
para ufakl:k da yarın avşam gene 
konuşuru:.. .. Zere geldi ( u:!aktan 
gelen bir falcı kadını göstererek) 
bizim baş !:>elası .. O açmadan ağ • 
zını, ben gideyim ser ha. (çadır) 

yanına ... 

Herifin benim yanımda, bizim 
arkadaşa tirşe gözlü, ince, esmer 
kızdan filan hiç söz açmama11; 
lafı hep l:.:ışka şeyler iizcrinde do
laştırması benim dikkatime çarp
mıştı. Kurnaz çingene belki de 
benden çel~iniyor, arkadaşı daha 
hassas, daha ı;af, daha hayal sever 
uördüğü i;;in onu henden gizli sız
<lırmk İ3tİyordu. 

iki gün sonra bizim arkadaş bir 
sabah erkenden ve daha gün doğ -
mada:-ı gelip l:eni uyandırd1: 

- Haydi, dedi, bugün de har -
manlara sabahtan gideceğiz •• 

Çünkü oranın ıabah keyfi akıam• 
dan çok güzel oluyormuş. Hem bu 
sbah keyfine bizi dün akfallldan 
Etem davet etti. 

- Etem de kim?. 
- Hani iki aktam önce görüt • 

tüğümüz herif! •• 
- Yalnız seni mi davet etti, 

yoksa beni de birlikte mi? 

- Beni, seni var mı canım? He
rif çağırdı İ"'te, kalk gi im"! 
Hatta adamcağız bu sabah bizim 
için incirlikte sütü ile kahvesi ile 
güzel bir l!e çingene kahvaltısı 

hazırlayacak!.. 

Bu teklif, hiç fena ve kaçırılır 

bir teklif değildi. Hem benim gi • 
hi, çocukluğundan beri hayat sah • 
nelerini etütten zevkalan bir genç 
İçin T opçdardaki harman yerin • 
de, henüz güneş doğarken bir 
çingene k~·.hvaltısında bulunn·.ak 
pek kolay kolay bulunamıyncali 
bir fırsatt •.. Baltt!m arkıda~m ko· 
lunda kemaıı kutusu da vardı. An· 
}aşılan hu sabah kahvaltısındftn 

sonra yapılack cümbüş ağız armo
niği ile yapıbn ak~m cümbüşle • 
rinden çok hoı kaçacaktı .• 

Bir çeyrek sonra harman yeri • 
ne geldiğimiz vakit, çingenelerin 
çoğu uyanmışlar, çadırların :>nUn· 
cleki ocaklarda sabah kahvelerini 
pişiriyorlardı. 

Etem bizi uzaktan görün .e ön· 
ce iki elini birden alnına doğru 

kaldırıp sallayarak sel3mladı • 
Sonra, esmeı, narin, tirıe kıza 
incirlerin dibini ıımarladı. 

Zaten orada kilimden, hasır • 
dan, çaputtan, minderden bir mi· 
safir odası hazırlanmış ve bu ha • 
zırlanmış yerin yanı başına da 
küçük bir ocak kurulmuştu. Oca • 
ğın üzerinde yeni kalaylı bakır 

bir güğüm fıkır fıkır kaynıyor , 
hasırlardarı birinin üstünde tahta
t!an, yuvarlak bir yemek tablası 

duruyordu. 

Oraya yaklaşınca Etem gülerek 
bize yer gösterdi: 

- Buyurun te ~övle kilimlerin 
üzerin~ .. Bakmayın kusura.. Ze· 
re harman yerinde çingene ikr;, .. JJ11 

bu kıdar olur .. 

Ben kar~ılık verdir.1: 
- Bundan alası can sağlığı be 

hemşehrim! Daha ne olsun ki ? • 
(Devamı ıJar J. 





Fa.kat "ıüzeUik,, aabn almıyor. 
A!l:UD& bu tüzellik maddi güzellik
tir. Parayı verince, yüı:ün düzeli
yor, on bet yirmi Yat kazanıyor-
aun .• 

Yüzün gü~elliii için türlü teY· 
ler söylüyorlar. Kimi, yüzde ene
.. ılı ıe1in "ıözler,, olduğunu söy
ler, hatti biriıi demiıtir ki: 

''Düıün .. Kuıurauz bir yüz .• a· 
iız, burun, katlar ve her teY var. 
Fakat pzler yok .• Neye yarar?,, 

Aynı adama sorulabilir: 
'Ya ıözler olup da burun ol . 

maaay-!•, atız olma..ydı neye ya
t.& ' rıy&OL'-.1.I .,. 

Yüzün bütün parçalarımn tam 
ve ayrılıja gelmez bir topluluk ol-
dulu turade.u belli ki, hepsi bir
den töküyor. Aizm kenarlarının 
aarkmaıı buınun ıev19mesi, göz· 
lerln ferinin kaçmakta oluıu, s•-
çın pr.~dtısını kaybediti ve dökü
liifJ bu tam topluluğun beraber 
ıelifmesi abine olarak, elele inhi
tatıclır. 

aeçili,.or. 

ihtiyarlamak meselesinde en 
çok aüriiltü yapan kadmlardır. 
Onun için inl&Dlan ıençleıtirmek 
üzere fon adamları çalıııyora, 

111uh~a,k im ,_.. telatli mahlek 
lan aeTindirmek, laem hiraz da 
tlt'1'Mt~ para çıkarmak dileğiy. 
13 çalıııyor. 

Ve timdı kadmlan epey mem 
nun edecek itler hazırlanmıtbr. 
DoiUfta küçük, leblebi gibi ıöz
lü bdmlar bugijn arbk iizülmi1• 
cekleri aibi. çenesi sarlmut, kir
pikleri d6külmüt ve renai solmut 
bdmlarm kederlenmesine de lü. 
zum yok.. · 

Oftce itin "yaradılıı,, tarafm· 
dan iİliyelim.. iri ıözler, en töh· 
retli sözlerdir. iri sizlerin, ka
dınlara senetler kaandırdıiı ıö-



ne hale soktu! 
- Bakın, köpeğiniz pantalonumu 

l /ıitap ediyorsunuz? 
- Tanımadığınrz bir kadına nası 

{' m 

ti J 
~Jf/ l / ı ı ı ı ı l\ ı~t 
~.P. ··.:.-.: 

A.p<1rtımanın komşuları çorap ö -
~erken yarenlik ediyorlar. 

~ ©> lill t ırce ifil 
Koşa koşa istasyona geldi. Ras

ge!d iği bir memura sordu: 

- Son tren kaçta kalkıyor? 

Memur kekeledi: 
_ E ... E ... eğer ... b ... be.·. ben-

den... b... ba... ha,... başkasına .. 
ıo .. sor .. sorsaydınız ... ye .. ye .. ye-

tiıirdiniz ! 

1 l'WA. 

Nışıttnlisilc karı1a eden adam 

Ço O<gJD Ui1Cal sı~lk 
İki kız konuşuyor: 

- Seni seviyorum! deyince, 

hen de fakir bir kız olduğumu iti-
raf ettim. 

- O zaman ne dedi? 

_ Seni deli gibi seviyorum! de

di. 

- Piyanoda kazandığımız piyanoyu { 
fletlrdlk. 

Nesimaçi, aşağıdaki dükkanın

da gürültü olduğunu işitince ta

bancasını kaparak fırladı: 

- Eller yukarı! 
Kasayı açmağa uğraşan hırsız 

fena yakalanmıştı. Fakat Nesima
çinin tabiatını bildiği için kurtul
manın yolunu buldu: 

- Taban caya yüz lira var! 

Nesimaçı, kelepir bulduğu için 

sevinerek elini uzattı: 

- Pek ala. ver parları! 

Kı11metli kedi 

n IJi) ~ n <SJ ce ır©ı aı lfi1 o o r 
Şık bir kadın vapurda küpeşte

ye yaslanmış dalgın dalgın guru
bu seyrediyordu· Yanından geçen 
bir erkek sordu: 

_ Affedersiniz! Gerdanhğmı-
h • h k"kA '? zın incileri sa te mı, a ı ı mı. 

Kadın hiddetlendi: 

- Size ne? 
- Bana göre hava hoş .. Ger -

danhğınız denize düştü de .• 

r .. 
< 

Domino meraklıları ziyafete hazır· 

[anıyorlar. 

~e~eırn 6'tsn~ 
ma~eır®'{Ç 

Hizmetçi _ Bayan, evde olma· 

d .., · ·n pek üzüldüğünü söylü· 
ıgı ıçı 

yor! 
Misafir _ Bayana söyleyiniz, 

ben de gelemediğim için pek ü

züntüdeyim ! 

Oyuncak 
Elleri oyuncaklarla dolu ola

rak eve geldi. Onu sevinçle karşı· 
!ayan küçük çocuğu oyuncakları 
görünce beğenmedi ve: 

- Baba dedi ke""ke bunların , ' ~ 

hepsinin yerine bir bisiklet alsay· 
dm ... 
Adamcağız sinirlenmişti, cevap 

verdi: 
- Bisiklet mi? Niçin otobüs 

değil de bisiklet? 
Çocuk sevindi, ellerini çırpa

rak haykırdı: 
- Aman baba, dedi, doğru 

mu söylüyorsun? 

Vesveseli aile babası 

K<e<dJD ve Ç@ClYlk 
Kadın, küçük kediyi göıtere-

rek: 
- Bak ocuğum, dedi, bu kedi 

ne kadar zeki, çağırınca hemen 
geliyor. 

Çocuk atıldı: 

- Anne, ben ondan daha zeki
yim! Hiç çağrılmadığım zaman 
da geliyorum. 

Otomobil sahibi eski arabacı pek 
dalgındır! 

KaıpDaıırıı avn 
Bican liiııd1standaydı, kaplan 

avına çıktt· Lakin karşılaştığı 

kaplanı o avhyacakken, kaplan 
onu avlav<vt>ı di ! 

Arkada41ları, bu feci haberi ai
lesine tel~rafladılar. Cevap geldi: 

"Cesed~ yollayınız!,, 

Merhumun arkadaşları icap e

deni yaparak telgrafla haber ver

diler: 

- Af/edersiniz. Fotoğraf kullanma ğa yeni başladım. Acaba poz mu ver • 
mek lazım? Yoksa enstantane mi ala yım?. 

G=Oe©ınwe 
- Bir hediye alacağım, biri

sine vermek lazım .. Yalnız ne ve
receğimi bir türlü kestiremedim. 

- Bizim mağazada yüksükten 
tutunuz da, otomobile kadar her 

şey bulunur. Ne isterseniz vere
lim. 

- Bana ikisi ortası bir şey ve· 

riniz .. Otomobil çok pahalı düşer; 

yüksük de çok ucuzdur •• 

I · . 
1 

Yağnwrlu havada cigaraların sön· 
memesi için ... 

Hizmet-;i kızı azarlamak istedi: 

- Bak, dedi, masanın üstünde

ki tozda ismimi yazabiliyorum. 

Hizmetçi kız ahyran kaldı: 

- Ah, bayancığım! dedi, yaz

mağı biJm'!k ne iyi şey! 

~ ~ m 
~ .· . 

- işte gördün mili Taraçaya ağaç 
dikilmez dediğim Tıalde dinlememiş · 
din! 

M@@leırlfil ko~Oaır 
'l ~ rı 

lli:i sporcu kız komquyor: 
- Selms fena kız değildir. 
- Evet amma, biraz efemine 

bir tip 1 

Daire kdtibi, banyodan sonra çocu • 
iiunu kuruluyor! 

Lokant:da garson sordu: 
- Balığı yediniz mi? 

--Evet! 

- lster;eniz başka bir tabak 
balık getireyim. Deminkinin ba
yat olduğ'Jnu anladık. 

"Yoldadır. Falan gün İstanbul- _ Ağlama yavrum! Baban şimdi 
da olacak., tenekecilc gelip seni çıkaracak! 

Telgrafh bahsedilen günde 
Bicanm ai!esi vapura gittiler. Ne 

görseler beğP.nİ'rsiniz? Demir bir 
kafe5 içinde kocaman bir kaplan!. 

Tekrar bir telgraf: 

"Diri bir kaplan geldi •. Bicanın 

cesedi yok 1,. 
Cevap: 
"Bican, kaplanın karnında!,. 

- Evli bir adam, bekar bit- a

damdan daha çok yaşarmış, öyle 

mi? 

- Yok canım! Evlilere hayat 

daha uzun görünür de ondan! - Kocam nasıl doktor? Penbe tu • 
valetimi temizleteyim. mi. yoksa ıiya .. 
ha mJ boyatayım?, - - • 



1 ıstanbal Belcdlyesı ilanları 1 
Belediye kanununun 15 inci maddesi mucibince esnafın tescili 

için verilen mühletin ıon olarak bu ayın nihayetine kadar uzatıldığı 
ilin olunur. (8) (3973) 

Karaköy köprüsünün sabahları açılan parçasının dubalarından 
bir tanesi değiştirilecektir. Bundan ötürü köprü ayın 11 İnci pazartesi 
ıabaıı açılıp kapandıktan sonra per tembe günü akşamına kadar açılıp 
kapanmıyacak ~e gemilerin Halice girip çıkmalan kabil olamıyacak
tır. Yine bu müddet zarfında küçük merakibin Halice girdiği lstan
bul tarafındaki göz kapalı kalacağı cihetle merakibin Halice girip çık
ınaları yalnız Karaköy tarafındaki tek bir gözden olacaktır. Alakadar
larca bilinmek üzere ilan olunur. (B) (3974) 

Memur alınacak 
Turizm tubeıine 80 lira ücretli bir memur alınaacktır. Bu memu

run İngilizceyi türkçeye ve türkçe yi İngilizceye çevirecek ve konuşa
cak kadar bilmesi lazımdır. lngi lizce ile beraber Almanca ve başka 
diller bilen tercih edilecektir. 15 Temmuz pazartesi günü seçme im
tihanı yapılacağından istiyenlerin sabahleyin saat 10 da belediyeye 
~elmeleri. (8) (3906) 

Talimatname ile tayin edilen miktar haricinde görülerek Çubuk
lu gaz depolarına gönderilen müş teil mayilerin yapılan tebligata rağ. 
men esbabı müracaat etmediğinden bunlar 16 Temmuz 935 salı günü 
ıaat 11 de bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin o gün o saatte Çu
buldu gaz depolarındaki memuru na müracaatları ilan olunur. 

(8) (3975) 

latanbul aıliye birinci 
mahkemesinden: hukuk ~ 8 O R 8 ff : 11-1 · l~J~ ~ 

latanhul Belediye1i, tarafın - Blzalarmda yıldız ltaretU olanla.1', Uze -
rinde muamele göreııle:rclll'. Rakamlar u. 

dan Fatihte Kadıçeımeıinde af • ı.ı kapan11 llyatıandır. 

tı Puça camii civarmda 36 mcı ı ·----- nukut 
adada belediye malı arsaya i~a 

etmİf olduiu hanede mukim 
Halil aleyhine açılan teeavüz ve 
meni müdahale davaımda ya -
pılan tahkikatb. çıkanlan dave -

tiyenin müddeaaleyh Halilin i· 
bmetılhı hazımun meçhul hu -
lunduiu ıerhile bili teMiğ iade 

edilmeai üzerine mezktlr daveti -
yenin hukuk usulü muhakem.ele • 
ri bnununUD J41 inci madde.si 

mucibince on bet gün müddetle 
ilanen teblifine taılıkikatm. da 

19 - 9 - 935 saat 13130 a taliki • 
ne karar verilmit olduğundan 

mumaileyh Halilin tayin olunan 
itbu ıün Te aaatte mahkemeye 
gelmediği Te,ra 'bir vekili kanuni 

ıündennediii surette hakkındaki 
muhakemenin ııyaben hakrlaca • 
lı da•etiyenin teblii makamına 
kaim olmk üzere illQ olunur. 

.03024) 

Ehven fiatla sat1ık 
hane 

Beydğlunda Taktim civarmda 
Tulabaımda Altınbakkal ıokağın 

da 38 mımaralı ki.gir tekiz oda 
mültemmel hamam, blııbçe, 3 hela, 
ıarnıç, terkoı, ıelektriii havi iki 

üç, hölü;e taktime el•eritli, tram 
vaya bir dakika mesafededir. 

Görmek iıtiyenler: 

Pazar, ıalı, günleri öğleden .on
ra ıaat altıya kadar içindekilere. 
Pazarlık için Cim•nairde Saaam 

sokak kristal apartımanmda Ba· 
haya müracaatları. 

lıtabul Aocılar cemi~tinda 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da A.m -

barlı av merası, Kotova da dahil ol -
:mak ilıere, kiralanmıştır. 

Cemiyet üyelerbdn gidip gelmeleri· 
ni temin için Beyoilu n lstanbulun 
:muhtelif yerlerinden otobüs seferleri 
tesis edifocektir. 

* Loadra 
• Nnyork 
• Parls 

li23, - * Viyan• 
12~. fO * Madrld 
16?. - * Bcr)ln 

28, -

!6 -
42, -

• Mll.tno ~oo. - • Vu~ova 24, so 
* Brükse' 
* Atına 

82, - • Budapeştc ; 4, -.o 
94. - * Bükrc~ ıs. -

• Cenevrt B~O · - • Bclgrad ~4. -
• Sofya i4, - * Yokohama s2, -
• Arnsterdı-n S.'\, - * Altın 94l. -

• Pra~ ıoı, - * l\Iccldlye 59, -
:ıı, -· • Baalcnot t30, - 1 u----- Çekler ___ _. 

• Stokho'm 

* Londrı 6'll.7~ * Stokhlm • 3. l24l' ı 
• l\"nyork 0.797700 • Viyana 4.ıtt7~ 

• Parls 12.04 • Madrld 5,81 -
• Mlllno 9.693'4 • Berlla 
* BrUkse' 4.7937 • Vaqon 
• Atin• E3.6t~ • Ba:JıpeŞte 

1 

* Cenevre 2.4~~6 • Bükreş 
• Sofyı 03,63 - • Belgrad 

I • Amsterdım r.t7- • Yo:tolıArnı 
* Pnı 19,0892 • ~loskovı 

I,0760 
4,ıtl7ll 

Mt-
78.048! 
:ıoa.t4 

2.7375 1 
[095.~0 

1

; -ESHAM 
1 iş Bankası 9.5•> - Tramvay ~9.-
*Anıdolu ~:'i .~O * Çimento as ın.o!' 

1 

Rejt 2 6tl Onyoıı De?. -,-· 
Slr. Hayriye !5. - ~ark De?. -. -

ı 
Merkez Bankası 57.75 Balya , 

U. Şlgona - ,00 Şırk m. ceza -, -
rıomontl P,40 Tcleroo -.-

Listikrazlar - tahvmer-
1.ı933Tilrk Bor. 17,70 l<.:lelttrlk -.-
* . il !!'1,8 ! Tramvay 

• _ IU 76.07 Rıhtım 

1stikr1ııDıhıtt 1 94,00 * Anadolu ı 
trgaııl lstilcruı 95. - • Anadolıı il 
[928 A ;\I ıo, AudoJa lll 
Sıvu-Erzurnm 95 ·-, * \llimessil A 

RADYO 

Sl,70 
li,00 

44 JO 
<14,20 
~t.50 

4~.()) 

lST AN BUL - 18.30: Dans musiki· 
si <plak) 19.10: Hafif musiki (plAk). 
19.40: Ege caz. Türkçe sözlü eserler. 
20.10: Konferans. 20.30: Stüdyo or -
kestrası. 21: Stüdyo caz ve tango or
kestralarc. 

21.30: Son haberler - Borsalar. 
21.40: Bayan Alexandre Meyler. Ma· 
tar halk hanları. Orkestra refakatile 
22.10: Plik ne§riyatr. 

ZAYl: -1339 8ellesinde Galata sey
riseferinden almış olduğum ehliyetna
memi zayi ettim. Yenisini çıkaraca -
ğnndan eskisinin hükmü olmadığım 
ilan ederim. 

Göztepede Hamam sokağında 34 nu 
marah hanede arabacı Şerif. 

- - ~ 

~ --- - - --
: ~ Dr. Nihat Tözge ~ , 
~ 1. ı.aı 11001 Perl • l'r"nıı .. , ) 

; ~ dl .. ., ZOhrevl h• ıiıftl. ' 
~ • ---- 4 

~ 
Babıih Tafyııtt c-iytll lıhtllt 1 ) 

No. 11 Tel 1190 ~ 

~:_'~~·~- _J, 

Ava adedinin biran enel tesbitl için .---·---------~ 
§hacllde.n qağıdakf yerlere müraOUlt 
edilerek resi111U av kartlarmın abmrra 
sı: Şişlide eemlyet merkezine: Galata· 
'da Necati B. caddesinde No. 288 Mü -

reffe falntkwM: Emiaintin.de Hüse
Jln elmcll lımma .ı ınnnuada: Çar
şıcia Çahaeı hanında Bay Annanak 
Şehzadebqmda HIIU sinemasına. 

Yeni çıktı 

Epikür 
ün 

AhlAktyatı 
Haydar Rifat 

F~yat:ı 30 kuruş 
. 
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·Hasan--ı~Hasan 
TRAŞ I Traş Sabunu 

BIÇAGI 
1 - 2 - 3 n 4 numaralı ga • 

yet keskin ve hassas tarafları 
vardır ki her bir tarafiyle Jaa
kal on defa traş olmak kabildir. 
Bu hesapla 5 kuruşluk bir adet 
Hasan traş bıçağiyle 40 defa ve 
ıslak bardı k ile bilen dikte yüz 
defa traş yapılmak mümkün -
dür ki dünyanın hiçbir bıçağın
da bu meziyet yoktur. 

VE 

Sabun Kremi 
Çok köpürür ve köpüğü de ' 

vam eder. Cildi yumuşatır ve 
traşı suhuletle yaptmr. Adedi 

25, kutusuz 20 kuruştur. Trag 
krem sabununun adedi 30, kutu" 
suz 25 kuruştur. 

Hasan 
T raş Pudrası 

Hasan bıçağı istediğiniz hal • 
de başka marka verirlerse al • 
danmaymız. Taklitlerinden sa· 

kınrmz. Fiyatı 1 adedi 5 kuruş· ı ıı ' ııııı ı j 
tur. 10 adedi 45 kuruştur. 1 " . 1 ı1 l il l l l l il J 

Nefis kokuludur. Kutusu 15; 
orta 25, büyük 40 kuruştur. 

HASAN DEPOSU : Ankara, istanbul, Beyoğlu 

Mide ·.;·aarıJau '..~ ;;·: .. 
·······.· Mide. ekşi lifüri 

·.·,·· Mide y.anmalau ', 
h a .z im s 1 z ı I k dan i 1 e r' i g e 1 e n 

yürek çarpıntılau 

SU-DOL 
alnıakla 

· heinen ,. geçer_ 
' -ııııııııııııım-

Eczanelerde . 50 kuruş . . 
Kullanılması .kutudaki kağıdda 

yazılıdır. · '. ' · ·· · · · 

İstanbul dördlüncü icra meurlu
ğundan: 

Yeminli ehli vukuf tarafmclan 
tamamına (20328) yiımi bin üç 
yüz yirmi sekiz lira kıyın.et kesi • 
len, T etvildyede Metruliyet ma • 
haUesinde,, Afitap sokağında, es· 
ki: 7, yeni: 18 No. lı içinde ter .. 

1 Devlet Demiryolları ue limanları ıııetme Umum ~aresi ilônları 
Muhammen bedelleri ile mik tarları afağıda yazdı lastik malze. 

me 5. 8. 1935 tarihinde pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf ~ 

sulü ile Ankaı:-ada idare binasında satın alınacaktır. Bu ite girmek i .. 
tiyenlerin 1480.65 liralık muvakkat teminat v~rmeleri ve kanunun ta
yin ettiği v~sikalar ve ite girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair. 

beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 14.30 a kş,dar komisyon reisli. 
ğine ~ermeler; IizmıdD". 

Bu ite ait tartname1er parasız olarak Haydarpaşada tesellüm vd, 
.sevk müdürlüğünde, Ankarada malzeme daire,inde dağıtılmaktadır. 

32 kalem lastik malzeme .Muhammen bedel;. 19742 lira. 
:(3820)' 

Muhamm~n l>edeli ile mikdarı aşağıda ya21lı balata kayıılan 
6. 8. 1935 Salı günü sa.ıt 15 de ka pah zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında sabn alınacaktır. 

Bu İ§e girmek iateyenlerin 641.25 liralık muvakkat teminat ve!le 
meleri ve kanunun tayin ettiği ve sikalar ve ;,e girmeğe mi.nii kanu• 

nt bulunmadxğına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün ıaat 14 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımd11'. 

Bu ite ait §artna~eler paraıız olarak Haydarpqada teıellüm ve 
sevk müdürlüğünde ve Aııkarada Malteme d~ireıinde dağıtılmak • ~ 
tadır. :C3820. 
Balata kayıtı 100 m7m 1400 metre"/ Muliammen l>edeli 
Balata kayıtı 120 m/m 1000 metre 8550 lira 

ko~ el~ri~ veh~~azi~sb~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t:ıı bulunan, on daireli, ve tama. Satlık Hurdavatçı dtlkkAnı 
men kagiT aparbmamn onda bir 
hissesi dairomizce açık arttırına · 
ya çıkardmıı olup, ıartnameıi, 

1 - 8 - 935 günlemecinden iti
baren ·divanhaneye asılarak, 14--
8 - 935 günlemecine rastgelen 
çarşamba günü ıaat on dörtten· 
on altıya kadar dail'emizde ~atı -
lcaktır. Arttınnaya girmek için, 
yüzde yedi buçuk teminat a,kçeıi 
alınır. Birikmiş vergi belediye 
resimleri, ve vakıf icaresi, müşte· 
riye aittir. Arttırmada, gayri 

menkule takdir edilen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmak şart 
olup, alui halde, en son arttıranın 
taahhüdü yerinde kalmak üzere, 
arttırma, on beş aün daha uzatı -
larak, 29 - 8 - 935 günlemecine 
rastlıyan perşembe günü ayni 
yer ve ayni saatte satılacak, ve 
arttırmada, yine kıymetin yüzde 
75 ini bu1mazsa, 2280 numaralı 

kanun hükmüne tevfikan, satış 
geri bırakrlacaktır. 2004 numara· 
b kanunun (126) ıncı maddesi 
mucibince, ipotek sahibi alacak -
hlarla diğer alakadarların, ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin, gay

ri menkul üzerindeki hak • 
lannı, huıuiyle faiz ve 
ınasrafa dair bulunan iddi -
alarmı müsbit evrakiyle birlikte 
ve yirmi gün içinde dairemize ge· 
tinneleri lazım olup, aksi halde, 
hakları tapu ıicilleriyle sabit ol. 
madıkça, satış bedelinin paylaı -
masmdan hariç kalırlar. Daha bil 
gi edinmek istiyenlerin, 934 / 4306 
numaralı dosyamıza başvurma -
ları ilin olunur. ,(159) 

Piyasanın iyi bir yerinde bulunan 50 senelik tanınmış bir hurdavatçı mağa' 
zası 7000 liralık eşyasile satılıktır. Müracaat: Jstanbulda Makulr.an han No. 

11 Te1. 22794 it . 

T~ Q. KiVE 

l\R~AT' 
BANKA51 

" 



BugünkU keştdede f~~~~~J~~e Musoliİıi Kondili; 
kaz ·umaralar· Paris, (Hususi) - Temmuzun ı•ıe nel k t anan n on dördüncü günü "KatrzJulye,. er onuş .u? 
- 12 TEMMUZ-1935 _ HABER - 'Akşam rostam 

soaoo L.kazanan 

8256 . 
20000 L.kazanan 

Fransızların ulusal bayramıdır. Yunan Sü Bakanı General Kon o·~ 
8335 11513 17245 18066 18405 Butilin sukutunun yıl dönü· dilisin Romadaki konutmalllr: 11zc ıger taraGftan batka bir fran· 
1997 4727 19264 17805 16328 raünü gösteren bu bayram için bu hakkında fran1ız "T a gazete, eneral Kondilisin ı l p . b ca an,, gazete- Roma konu• l d y . 

871 yı arıste üyük poliı tertibatı a- ıinin Roma muh b. · d' k. :rma arın a unams • 
40 Ura kazanan lınıyor. 100.000 polis bayram !Ünü "G 1 a ırı ıyo t ı: tanda krallık itinin de bulunaca. 

28994 8538 9911 25035 2367 bir karıtıklık çıkmaaına engl ola· • enera Kon~ilis, ~omaya ğını söylerken, Romanın noktai 
5178 20135 1711» 25904 9176 cak., yaptıgı bu sey~hatınden ıstifade nazannı töyle toparlıyor: 

80 6701 18103 
F ederek, Yunanıstanın, bilhassa "G kt 

24204 6255 257 ° ransanın "ıağ,, ve "sol,, ve erçe en ltal d 
15627 1023f 16274 2595 41 "Fatist,. !erden ibaret üc esaslı krallığın iadesi bakımından siya. kral tar f d ya, son erece 
10742 2948 25126 22134 29616 - sal durumu anlatacı.ktır .1 f . a tan ır. Kral hanedanı 
10119 20656 25650 6252 24292 siysal grupları sokaklarda nüma • "G . . . . ı e aıızm ara11nda yani kralla · ki d eneral Kondılısın görü•me devlet arasında h. b. h 

2515 1644
4 15134 13909 3063 Ylf yapaca ar ır. d B I :r ıç ır zaman a-

p 
. . programın a a kan andla•ması- k•kA b. h 1 f 

6272 21881 19191 27088 20963 arısın zafer takının etrafında k" .. k dl :r ı ı ır mu a e et bulunmadıg"'r 
48 15043 26297 

... h nın uçu an atma devletleriyle d l"' d .... 
21084 23181 22 1 sag cena politikacıları bütün a ma um ur D t f 

12 

mÜ§lerel( hareketi ve andlaıı.manın A · ıger ara tan, 

000 Jı•ra kazanan 24757 12879 447 27800 23067 mevcudiyetleriyle hazır bulunacak d . . :r vrupanın cenubunda B lk 
2516 16843 20421 27277' 474a ve Bast'l d .. . 'h urumu ve gayelerının de bulun- ndl . . ' a an 

7 5 8 S 25254 29077 23221 d 

ı mey anını uı Jtlı az .e - l h . . a aıma11na dahıl hır devlette 
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ORMANIN KIZI 
Vala§i hayvanlar arasında ue Alrilaonın ba.ıta girmemit ormanla· 
rurıl• geçen Qflı cJe 1ıahrama11lık. lıeyecan. •var 11• tetkik ronuuu 

•Nır- - 52 M Yazan: Rıza Şekib 

Aslanh adam, iki tuzağın içindeki 
taşları geçitteki vahşiler üzerine 
devirdikten sonra çağırdığı 
hayvanlarının yanına koştu 

Aılanlı adamın bulunduğu nok- ı lundukları yerleri uzaktan tayin 
tadan bu kalabalık tıbkı bir ka- etmeğe imkan yoktu. 

rmca ıürüıü gibi yavaş yavaş Yavuz, onlara ürperti veren tiz 
yaklattıkları görünüyordu. Aılan· ıeıiyle araııra bajırmaktan geri 
lı adam kendisini her ihtimale kalrnıyor ve ayni zamanda orman· 

kar!ı gene ~itin ipini bağladığı a· daki bütün hayvanlarını kendi • 
ğaç altına saklamıt ve aslanlarım sine yardıma çağrıyordu. 

da hareket etmemeleri için yatır • Aalanlr adam bütün bu tuzak • 

mıştı. lardan başka mağarasına yakın 
Vah,iler evvelce iıaret koydu • bir yerde tabii olarak açık duran 

fu yere yakla§ıyorlardı. 

Bu it~tretli yere çit devrilince 
arkasında yığılı duran binlerce 
büyüklü, küçüklü taş ve kaya par· 
ça1arı düıecekti. 

ipi, Niyam NiJ.amhlar kafilesi • 
nin batı İ§arct koyduğu yere gel • 
cHği zaman kesmit bulunsaydı, 

tqlar üç yüz metreden gtÇide 
ininceye kadar kafilenin baş tara
fı t~hlikeyi atlatmıt olacaktı. 

On.lan Hldürmektense korkut -
~anın daha hayırlı olduğunu bi • 
liyordu. 

Kafilenin ucu iıaret koyduğu 
yere gelmezden önce belinden 

hançerini çekerek ipi kesti.. Çit 
büyük bir çatırdı ile devrildi ve 
irili ufaklı taı ve kaya parçaları 
cene büyük bir aüriiltü ile dütme· 
ğe başladı. 

Üç yüz metreden aıağıya yu • 
varlanan tatlar göz gözü .görmiye· 

cek bir toz bulutunun yükaelme .. 
ıine ıebep olmuıtu. 

Muhakkak ki karınca ıürüıünü 
batıtlatan kalabalık içinde bir 
çokları da ezilmitti. Aılanh a-

dam, yuvarlanan tatlann gürültü
ıü biter bitmez keskin sesiyle üç 

defa haykırdı. Bu haykırııa yar
lardan yarlara, yarlardan orma • 
nın ta içerilerine kadar yankular 
uyandırdı. 

Bora ve Fatuf, Aslanlı adamın 
sür'atle orman içine doğru kotu • 
ıuna uydular. Onlar da efendileri. 
nin arkaamdan oradan buraya at· 
layarak biT an içinde gözden kay
boldular. 

Niyam Niyamlılarla Monbitolu
lar, hiç beklemedikleri bir zaman· 

Cla uğradıkları tuzaktan tamami • 
ı: !8.§Irmıf bir haldeydiler. 

Binlerce kiti birer çivi ile mıh • 
lanmq gibi yerlerinden oynamak 
bile istemiyorlardı. 

Mf.lleviyatları tmnamiyle bozu]
muıtu. Bunu takib edecek ufa • 

cıli bir batka hadi1e belki de yüz 
geri çevrilmelerine ıebebiyet vere· 

"'kti ce • 

Aslanlı adam bunu bildiği için 
o ayni §ekilde hazırladığı ikinci 
tuzağa kotmuttu. Uerlemek ceaa • 
retinde bulunanların tuzak altma 
yaklaımalarını büyük bir sabır • 
ıızlıkla bekliyordu. 

Filhakifoa çok geçmedi, birinci 
fırtınayı atlatmı§ olanlardan elli • 
yi arlan bir kalabalık geçide yürü· 

yorlar ve batka bir tuzağın mev • 
cuc:I ol-. olmadığmı arattırıyor • 
!ardı. 

Aalanlı adam tuazklarmı o ka • 
dar İyi saklamııtı ki bunların bu • 

aeniı ve derin bir kuyunun üzeri • 
ni ağaç dallarile örterek onlara ta

bii bir mezar hazırlamı§tı. 

Aılanlı adam ormanda yapa· 
yalnız bile bulunmut olsaydı bu 
hazırlıklariyle vahıilere galebe 

çalabilridi. Üstelik ormanın bütün 
vahti hayvanları ve maymunlau 
yardımcısı olduktan sonra korku
su yoktu .. 

Arasıra, yarclan aeçide baka • 
rak vahşilerin periıanlığını gör • 

dükçe dudaklarında bir gülü~ be
liriyordu. 

Geçen vak'elardan Bora ile 
Fatuı bile taıkma dönmütlerdi • 

Karıa babaaınm ilk sesini iti • 
dir itilmez, Niyam Niyamh esiri 

amc.aaiyle beraber mağaradan çı• 

kararak büyük çukurun yanında • 
ki ağua uluca bağlayacaklardı . 

Aslanlı adam han~erini iki~i 

tuza.im çitini tutan ipe ~zatırken 
bunu hatırlamı§tı. 

Kızına inanı vardı.· O muhak .. 
kak sesini itidir itilmez söylediği
ni yerine getrmiş olacaktı. 

Bu inanla hançerini ipe dayadı. 
Ufak bir çatırdıyı bir gök gürle • 
yiıi takip etti.. Yüzlerce taı yu. 

varlana yuvarlana havada ~iribi • 
rine çarpa çarpa yere indi. Yol 
üstünde uzanıp giden çikolata 

renkli, tüylü ve poıtlu vahıiler ge· 
ne biribirine karıftı.. Bağrışlar 
göklere yükıeldi. 

Aılanlı adam, her çit devrilitin· 
de en az otuz kırk yerlinin yerlere 

serildiğini görüyordu. Bu defa da 
ayni olrn.u§tu. Bağn:anlar ve bağı • 

rarak yerde sürüklenmeye çahtan· 
ları tehlikeden kendilerini kurtar· 

mı~ olanlar kenarlara çekmeğe 
çalıııyorlardı. 

Aslanlı adam burada da iıi bi· 
tince gene aslanlarını yanına ala • 
rak uzklaştr .. Şimdi artık çağırdı· 
ğı vahşi hayvanlarının başına git

mekten ve onları muhtelif yerlere 
taksim etmekte batka yapacak 

bir işi yoktu. 

Dallardan dallara bir maymun 
çevikliğiyle 11çrayarak on dakika 
içinde ulaıacağı yere vardı. 

F atuıla Bora baıka yollardan 
gene efendilerine kavuımuşlardı • 

Aalanh adam Muradla Karıayı 
da kendisini bekliyor bulmuştu. 

Filler, Yavuzun emrine hazır 
duruyordu. Maymunları bile gel • 
mitlerdi. Aılan, maymun ve fil .. 

Bu kuvvetlerin üstüne üç tane 
de i§leyen insan kaf uı .. 

(Devamı uar) 

HABER - Akşam Postası 

29 uncu Fransal 
turu 

Bu ay Avrupa), en fazla allkada.r 
eden spor hadisesi şüphe yok ki4 tem· 
muzda başlamış olan bisikletle 29 cu 
Fransa turudur. 

Her sene olduğu gibi bu sene dahi 

lstanbul atletizm 
birincilikleri 

bu hafta 
Otto gazetesi tarafından tertip edilen A .. At• lstanbul futbol 
bu mühim yarışa Avrupanın en ytik· ynı gune ına • 
sek bisikletçileri iştirak etmiştir. • ~ ti d v d 

Bugün bütün spor meraklılarunn musabakası da ras a ıgın an 
nazarı dikkatini üzerine çeken bu • • • • _ 
mühimmii:9aba~ahakkında_okuyucu· saha ıçın ıhtllaf var 
Jarmuza bıraz ızahat \·erelım: 

Yarış 4 Temmuzdan 28 Temmuza Dün akşam öğrendiğimize gö -
kadar devam edecek ve 21 merhale re lstanbul atletizm heyeti, atle -

2. - Atletlerin lisansları ile yarışa.• 
lanmda i:ÖSterilen vakitte bulunma " 
ları. bütün Fransa turu yapılmış olacak -

tır ki bu suretle katedilecek mesafe 
4.338 kilometre)i bulmaktadır. 

Bu Mneki yarışa beş memleketin 
en yüksek ve tanınmış 190 ı geçen bi· 
sikletçisi girmiştir. 

Müsabakaya iştirak eden memle · 
ketler şunlardır: 

Almanya, ispanya, Jtalya, Belçika, 
Fr:ınsa. 

Yarışta lld türlü derece nrilmekte 
ve tasnif yapılmaktadır. 

1 - Takım üzeı-ine 
2 - Fert üzerine 

Takım üzerine fU şekilde tasnif ya· 
pılmaktadır. Her memleketten )irmi 
bir merhalede en iyi derece alan bi -
sik1etçllerin bu merhaleleri kaç.ar sa· 
atte katemi~Ierse bunların yekQnu ya
pılıyor ,.e neticede en kısa müddet 
zarfında Fransa turunu bitfrmeie mu
vaffak olan takım birinci addolunu -
yor. 

Fert üzerine ise, izahata hacet ol · 
madan anlaşılacağı veçhile yarışı en 
kısa zaman içinde bitiren müsabık bi
rincilill kazamr. 

Birinciliği kamn_ takım ile mUsa
bıka bu sene verilecek mükAfatın ye
kunu bir milyon frangı geçmektedir. 

Yukarda söylediğimiz ibi ·i Tem • 
muzda baş1ıyan bu müsabakada ilk 
katedilecek merhale Paris ile Hl a -
rasında idi. 292 kilometre olan bu me· 
saf e:)i Belçikalı Romain Maes yedi 
saat 21 dakika ve 25 saniyede koşa -
raJ~ birinci gelmişti şu halde vasatf o
larak saatte 35 kilometrelik bir sti • 
ratle seyretmiş demektir. 

İkinciliği 57 saniye farkla gene Bel
çikalı Dec A.luwe almıştır. Romain Ma 
esin 57 ı:;aniyc farkla birinci gelme · 
~ine sebep tren yolundan geçerken 
yol kapanmadan hemen kendisi geç • 
miş ikinci gelen ise treni beklemek 
mecburiyeti karşısında kalmış ve bu 
suretle 57 saniye geçmiştir. Maes ka -
zandığı bu 57 saniye farkı sonuna ka
dar muhafaza etmiştir. 
Takım halinde de Belçikalılar ka -

zannu~tır. Tasnif şöyledir: 
Birinci Bel~ika ~2 sa.at 10 dakika 32 

saniye • 

ikinci Fransa 22 rr.at 18 dakika rT 
saniye 

Üçüncü Almanya 22 saat 31 dakika 
1 saniye 

Dördüncü İtalya 22 saat 35 dakika 
20 saniye 

:Ceşinci ispanya 22 saat 59 dakika 7 
saniye. 

Charleville ile l\fetz arasındaki ikin
ci merhaleyi Fransız Pelissid kazan · 
mı§trr. Her iki şehir arasındaki 192 ki
lometrelik mesafeyi 5 saat 32 dakika 
18 saniyede katetmiştir ki saatte va -
sati sürati 34 kilometre 667 yi bulmu§
tur. Pelissid bu muvaflakıyeti üzeri
ne umumi tasnifte halen ikincilifi al
mış bulunmaktadır. Memleketler ara
sındaki tasnif gene eski şeklini mu · 
hafaza etmektedir. 
Okuyucularımıza müsabaka devam 

ettiği müddetçe bu hususta malumat 
vereceğiz. 

Perry, Von Gramn'ı 
teniste yendi 

ln•ilterede Wiubledında yapılan u
hısla.rarası tenic;; müs&bakalarında fi· 
nale kalan İngiliz Perry ile Alman 

tizm birinciliklerini yarın ve pa • 
zar günü Taksim ıtadmda yap _ Atletizm heyeti aşağıdaki bayları 

hakem olarak çağırır: Burhan Ah • 
tırmaya· karar vermİ§tİr. Atletle • met, Rıza Süeri, tıhami Unvan, Adil .. 
rimizi çalııtırma yolunda bu ka .. giray, Ekrem Rüştü, Enis, Hikmet, 
rar tabit pek yerindedir. Fakat Vedat Abut, Sudi, Şinasi, Rauf, Şe • 
gene öğrendiğimize göre bu yüz • kip, Tahir, İlhan, Cemil, M. KA.zım.ı 
den futbol heyetile atletizm he .. TalAt, S. l\lümtaz, Umran, Ali Rıd~ 

yeti arasında önemli bir anlaıama Recep, Ferhat, Ekrem, Nadokki, SuP," 
hl Hayri, Agopyan Ka.ngelldls, Prl " 

mazlık çıkmıjtır. Sebebi ıudur: dis, Davit Devecis, Şekip Besim, Cev. • 
Futbol heyeti ıehrimizde bulu - det ı. Hikmet. 
nan Yunan futbol takımile fut -
bolcülerimizin bir maç daha yap- MACAR GÜREŞÇiLER DÜN lZ· ' 

malannı kararl&§lırmıttır. İkin • · MlRE GtTTlLER 

ci maçtan evvel bu yolda ba,hyan Şehrimizde iki maç yapmış olan 
konutma anlatma ile bittiği için Seget Macar güreş takımı Türk takr 
bu maç yapılacaktır. Yapılan iki mı ile birlikte dün saat 16 da Tarı 
maçın birinin beraberlikle bitti _ ' 'apuru ile lzmire gitmişlerdir. l\fuca% 

takımı lımirde burada güreştiği ta• 
ğini, diğerinin mağlubiyetle neti • kımımızla iki maç yapacaktır. 
celendiğini biliyoruz. Mağlubiyet-
le neticelenen maç futbolcüleri - ŞlLT YE KUPALARIN DAGlTlL-

1\IASI GONU mizin yorgunluiuna raıtladığr, or- ' 
taya. çıkan karışık takım en kuv - T. 1. C. l. lstanbul bölgesi Bat c 
vetli karıtık takımımız olmadığı kanlığından: 
için bu maçın neticesi sporcuları Geçen ve evvelki senelere aid 
pek de doyur:ımamıştır. Bu itibar· bölge birincilik şild, kupa ve ma "' 
la bir üçüncü maç yapılarak iki dalyalarmın 31 • 7 • 1935 günle"' 
tehrin futbol derecesini daha iyi mecinde C. H . • lstan vil"yet 
olarak ölçmek düşünülmüştür ki idare heyetinin Cağaloğlundakİ 
bu da güzel yerinde bir fikirdir. merkez binasında dağıtılacağı 

Fakat bu vaziyette ortaya alan ilin olunmuttuı·. O gün içiı.ı bu 
(saha) meselesi çıkmıştır. Fut • tören geri bırakılmıştır. Gün ve 
hol heyeti sahayı o gün aaat üç- saati n::nca bildirilecektir. 
ten sonra kendiıine haarebneyi --------------
atlezim heyeti de alanı paylaıma
yı istemektedir· Meselenin nasıl 

halledileceği belli olmamakla be -
raber biz öyle sanıyoruz ki orta
da anla9amıyacak bir vaziyet yok
tur. 

Çünkü seyircisi futbol ıeyirci
si kadar olmıyan atletizm birinci
liklerini elbette futbol seyircileri 
karıısmda yapmak çok f aydah o
lur. Bu, arayıp da bulamadığımız 
fırıatlardan biridir ki bunu mem
nuniyetle kartılayacağrmıza, ba -
zı maddi zorluklar yüzünden İ§İ 
anla§mazhğa dökmek garip olur. 

Futbol müsabakasının atletizm mü 
sabakaları bittikten sonra yapıl -
masında zarar yok; fayda vardır. 
iki tarafın anlatmalarını iıti -
yoruz. 

Atletizm heyetinin müsabaka -
lar için yaptığı proğram ıudur: 

31/ 7 /935 CUl\lARTESt 
Saat 

15 - 100 M. seçme - üç adım 
15.15 110 1\1. seçme 
15.30 1500 Final Diks <Yunan) 
15.45 200 l!leçme 
16.00 400 seçme 

16.20 10000 F!nal 
17.20 4X400 Bayrak 

14/ 7 / 935 PAZAR 
15 - 100 m. Final Yüksek Final 
15.15 400 m. ,, Gülle ,, 
15.30 5000 m. ,, bir adım ,, 
16.00 200 m. ,, Disk ,, 
16.10 800 m. ,, ısrrk Ye cirit ,, 
16.30 4X 100 bayrak 
1 - dereceli 1 inciye (beş), 2 inciye 

(üç), 3 üncü (1) puvan alır. 

Yüzme 
yarışları 

Almanlar Fransız· 
ları yendiler 

Almanya ile Fransa arasında yüz• 
me, atlama, su topu müsabakaları ter' 
tip edilmiş ve iki gün süren bu yarıf' 
}arın ekserisinde Almanlar kazana • 
rak neticede 68, 1/2 puvana karşı 119 
1/ 2 puvanla Fransızları yenmişlerdic. 

Her iki tarafın kazandıkları yarır 
lan aşağıda derecelerile yazıyoruz • 
Almanların kazandıkları yanşlat 

şunlardır: 

Erkekler arasında 100 metre derect 
1 dakika 1 saniye 2/ 10 
Kadınlar arasında 20 metre derece 

3 dakika 7 saniye 4/10 
Sırtüstü 10 metre (erkekler) 1 da• 

kika 12 saniye 2/ 10 
1500 metre: derece 20 dakika 3t 

saniye 

800 metre: derece 9 dakika 37 saniy• 
Erkekler arasında 20 metre dere<:• 

2 dakika 47 saniye 2/ 10 
400 metre: derece :5 dakika 13 gnf' 

ye 4/ 10 
Fransrzların birinciliği aldıklatl 

müsabakalar da şunlardır: 
· Kadınlar arasında sırtüstü 100 ınet' 
re: derece 1 dakika 23 saniye 
Kadınlar ara..c;ında 400 metre derece' 

5 dakika 47 saniye 2/ 10 
Kadınlar arasında 100 metre ser • 

best: derece 1 dakika 8 saniye s;ıo 
, 

Erkekler arasında yüksekten atta." 
mayı Almanlar, kadınlar arasındaki~ 
ni de Fransızlar ka?ıırmıştrr. 

Su topu maçında her iki taraf tıC 
Yon Grann arasındaki maç on beş iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• Uç ilçe berabere kalmr~lardır. --~ 
bin kişiden fazla bir kalabalık önünde 
oynanmrş f:lknt Umit edilen heyecan 
?e zevki çermeıniştir. 

Perry hasmına )1(iksek bir o~ gös-

termiş ve kolaylıkla Uç sette 6 -2, 
6 - 4, G - 4, rakibini yenmiş ve bu -
suretle Wlubeldon 1935 turnuvası şam 
piyonu olmuştur. 

Görülilyor ki erJs;ekler arasmcıa

bütiln yarışları Almanlar kazanınlf
kadınların hemen ekserisinin de rrsıı· 
sızlar üstün gelmişlerdir. 
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yor. Benim resmimle o genç ka • 
dmm reamini ,.apryor .. Ya o genç 

bdin.. Ah • .Ah. Anne. Anneci • 
..., . 
gım.. 

Bu "anne,, kelimesi, Lantene -
nin ağzından çıkarken donağmda 
da müthit bir taraka kopardı. 

Bu kelime, senelerin hafızaıma 
yığdığı bütün enkazı yıkarak onu 
bir aydınlığa çrkudı. 
On~ tekrarladıkça lbu aydınlık 

çoialıyordu. Bundan sonra bir .~ 
çok vakalar, unutulmuf aözler, gu· 

lümaüyen çehreler tarafm<lan ta· 
mamlanan bütün bir alem, hafı • 
zumın derinliğinde doğuyordu. 
Eğer konağın tertibatında bir 

deiitiklik olmmamıııa, büyük k~ 
bul ıalonundakiler,ipek cepkenlı 
gemi ıeklindeki karyolasının bu • 
lunduğu odadan ara sıra gidip at· 

lan seyrettiği ahıra, askerlerin 
kendisini kucaklarına aldıkları 
fuakola kadar her yeri ayr.ı ayrı 
biliyordu. 

Evet, bütün bunlar kafumda 
canlanmr§tı 

Kendisi bu konakta bulunmuı-

tu. • 
ilk çocukluk günleri burada 

geçmitti. 
O vakit, ao, müthiı bir hakiknt 

ağır bir balyoz cibi beynini in· 

di. 
Kendisi polis müdürünün oğlu 

"d' J ı. 

Bunu evvela !ta.bul etmek iste-

medi .. Öyle ya, belki de bqkalan 
oturduğu sırada kendw bu konak· 
ta dojmuftu. 

Fakat Kont dö Monklann bü
yük bir gaddarlıkla hakkından 
geldiği bu ağır vazifeyi üzerine al
dığı gündenheri bu konokta otur
duğu biliniyordu. 

Ayni zamanda onun tuz ıene
denberi polis müdürlüğü ettiii de 
maJUındu. 

Lantene, Monkların oğlu oldu
ğunu anlaymc::. bu tesadüfün ken• 
disini kurtaracağını aklına biJe 
getirmedi. 

Polis müdürü Doleyi öldürten· 
ler araımdaydı. 

Delikanlı bu anda, Etyen Dole
yi; sevdiği, taptığı nazlı bir mah .. 
JUkun baba:n olan muhterem Do· 
leyi diri diri yaktıran bir adamın 
oğlu olduğunu dütünüyordu. 

Gece ilerliyordu. 

Delikanhmn zihnine yava.t ya .. 
va§ sükUnet r,:eliyordu. 

Uğradığı sadme kendiıinde de
rin bir tatkınlık bırakm.t§tı· 

Monklara ait hiçbir ıey dütün
ınüyordu. 

Onu bir daha göreceğini zan• 
netmiyordu· 

Şunu da ıöyliyelim ki, Lante· 
ne ce~aGJnın pek yakın olduğunu 
bilmiyordu. Muhakeme olacağını 
umuyor ve Monklarm verdiği ka
rarı eklına bile getirmiyordu. 

Onun içiu bütün gec~yi cezaaını 
düQÜnmeclejl srec;irdi. 
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Yalmz babaımı bulduğu aklına 

geldikçe - bir sevinç duymak 
§öyle dursun - nefretini yenmek 
için büyük bir gayret ıarf ediyor-· 
du. 

lıte l;u anda zindan kapısının 
k,jlidiııde bir anahtann döndüğü. 
nü hi11etti. 

Biri geliyordu. 

Bu da, ~üpheıiz bir zindancı i
di. 

Fakat, karanlık höcreaini bir -
denbire aydınlatan ıfığm altında, 
Lantene bu gelenin Kont dö 
Monklar olduğunu gördü 

•il• 
Polis müdürü: 

- Aıağıy~ inip bu adamı gör
meliyim, diyerek koltuğundan 
kalkmıttı. 

Bu ıırada saat dört idi. 

Mantosuna sarındı. Bir hırsız 
feneri aldı. Avluya indi ve sonra 
zindana doffru yürüdü. 

Zemin kıtmda karakol gibi bir 
oda bulunuyordu. Burada zindan
cılar uyurlardı. Zindanlara inen 
merdiven de bu odadaydı. 

Monklar: 

- Mevkufun kapısını açınız! 

dedi· 
Kendisine bu emir verilen zin

dancı anahtarları aldı ve: 
- Monsenyör, yalnız mı inecek 

ler? diye sordu. 

- Evet .. Niçin soruyoraun? 
Zindancı korkudan titredi. Çün

kü poliı müd~rüne sual sormak, 

hati. hüanii niyetle hile olıa, pek 
büyük bir küstahlıktı. 

- Monsenyör, kuaurumu af bu
yuraunlar •. diye kekeleyip zinda
nın kapısına Cloiru ıitti. 

Monklar da onu takip ederek 
qağıya indi. 

Merdivenin alt bapıda yuvar • 
lak bir mahzen bulunuyordu. Bu 
mahzende iıe büyük kilitli, bet al· 
tı tane demir kapı vardı. 

Bunlar, zindanlann kapdarı i . 
di. 

Mahzende ıoğuk ve ağ1T bir ha· 
va vardı. 

Zindancı bu kapılarm birine 
doğru .. "'d" yuru u. 

Fakat Mo~ lar onu kolundan 
tutarak durdurdu. 

- Bana yukarda bir ıual ıor. 
MU§tun? dedi. 

Bu sual pek basit ve eh~mmiyet 
sizcli. Hatti bqka zamanda aorul· 
muş olsaydı Monklar aldın§ hile 
etmezdi. Fakat o anda bambaşka 
bir halde bulunuyor, en ufak bir 
fdey gözünde ıon derece büyüyor • 

u. 
Zindancı titriyerek: 

- Evet Mo~enyör ! dedi. 
- Bunu bir daha tekrarla! .. 

d' - Madem.ki Monıenyör emre .. 
ıyorlar •• Mevkufun yanına yal • 

nız mı girmek istediklerini Sat' • 
muıtum, 

- Yalnız! demekten makaadın 
nedir? 

- Moruıenyörün yamna hir~-=ı:ıt 
Forma:13 
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muhafız alıp alaıııacalmı öJ • 
renmektir. • 1 • , ;xu ' ·il a .. 

Monklar ~ereli:: J i1t ·' 
- :Ya,_ 'demeli benhn ~in ICor" 

kuyoraun Öile mıı reıekkGr ede • 
• & " 1 

rım. 1 it ritfıt. : ,,. ' , 

Bu sözaen eea.rel alan sfn'.ftn· 
cı devam etth: , il 

- ,Çünkü MomenJ.Br .. -" 
- Çekinmeden .&lle ... Emre .. 

diyorum .. 
- MonıenY.&r. MevlNf tlelirdi. 

',.. ' 
... -·· ' 

- Deliı\ii mi. Hay(li orauan 
oudala .• · iff 

- Eve~ MonıenY,ör. Delir.di. 
·)eliJerin kuvveti artar derlerde ... 
Bilmem doğru mu7.. ht 

Monklar biran kadar ıe11iz ve 
dijtünceli bir halde kaldı. 

- Bu adamın delirdiğini ner • 
den biliyonun? Deliliği nedir .. 
Bağırıyor mu, ıaldaıyor mu? 

- Hayır Monsenyör ... 
- O halde .• 
- Bakınız? Monsenyör, kona· 

ğa geldiği, daha doğrusu getiril 
diği zaman araba avluda durun · 
ca a.yıldı Gözlerini çarak etrafına 
bakındı. O vakit askerler onun 
kafuına evvelce kendisini 
bayıltan gibi bir yumruk yemi§çe
'ine ıarardığmı gördüler. 

- Sonra ... 
-·Evet askerler onun saral'dı· 

ğını gördüler. 
- Çabuk söyle herif!. 

- Evet ... Askerler onun sarar -
dı2ını 2ördüler ve "deli olmu-

tum!,, diıe nimldandıimı d~ydu· 
lar. 

Monklar omuzlarım ıilkti. 
Kendisini göıtennek iıtiyen 

zindancı:. 
- Datiuı var MoDHllyör ! dedi 
- NedlrTı 
- MomenY.ör, söyliyeceiim ıey 

Clalia meraklıdır. Günün sonuna 
doiru ıidip aıabpuau görınüttüm. 
Kendisine ıemek götürmek za • 
mam idi. Onıun için bir ekmekle 
bir teati •uru alıp ap.ğıya indim • 

Zindancı pek geveze bir adam. 
dr. 

Söylemeli istediği sözlere bir 
çok lüzumsuz laflar katıyordu 

Eğer batka. bir zaman olsaydı 
Monklar arkasını dönüp giderdi. 

Fakat timdi bu tafıilita büyük 
bir ehe.ımmiyet veriyordu. 

Sanki zindancı çok fay dalı bir 
şey anlatıyormut gibi dikkatle 
dinliyordu. 

Zindancı onun dikkatiini gö • 
rünce kendi kendisine: 

- O .. Yoksa mesele umduğum· 
dan daha mühim mi? diye dütün· 
dü. 

Monklar! 
- Devam et! diye emretti. 
-A!ağıya indim. Testiyi ve el(. 

meği mahpusun yanında bir kö· 
§eye koydum. Fenerimi alarak çe· 
kilmek üzere idim ki, o vakit Mon 
senyör, ekmeğe ve suya aldırıt et
miyen mahpus .• : 

- Haydi çabuk bitir ahmak. 
- "Bana bakm&ğa başladı. Fa· 

kat bakışı o kadar ygmuşak, oka· 
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- Vallahi hepsi doğru .. Lakin 
bunları nereden biliyorsunuz ? .. 

Lantene hiçbir şey söylemedi. 
Evvela morardı, sonra sarardı, ni
hayet 11riüstü düşüp bayıldı. 

Ayıldığı zaman zindancıyı gö • 
remedi. 

Karanlık içinde yalnız kalmıştı. 

Fakat buna aldırış etmiyordu. 

Bu anda, düşüncesini toplamak 
için geçmişe karışmış bütün vaka
ları hatırlamağa çalışıyor fakat 

tamamen muvaffak almıyordu. 

Dolenin yakıldığını unutmuştu. 
Nişanlı11 Avet aklına bile gel · 

mi yordu. 

Niçin tevkif edildiğini, niçin 
zincirlendiğini bile bu anda bil· 
miyordu 

Yalnız, sanki orada oturuyor • 
muş gibi polis müdürünün kona
ğını tamamen biliyordu. 

Ve artık hundan başka bir şey 
düşünmüyordu. 

Acaba ne olmuştu. ~ 

Tuhaf bir şekilde hatırladığı bu 
şeyler ne idi? 

- Bir gün buraya mutlaka gir • 
miş, avludan geçmiş demir, fe
nerli kapıdan geçerek bütün hah· 
çeyi gezmit olmalıyan. Acaba bu 
ne vakit oldu. Madem ki avluyu 
gorur görmez kafamda birçok 
hatıralar uyandı. Herhalde ben 
buraya eskiden bir kere geldim. 

Haydi bakahm, aklımı kaybet.: • 
miyeyim. Ben ne vakit ve n.için bu 
konağa geldim? .• Bir kere geçen 

seneleri gözden geçirmeli, hayır. 
Oh hayır ... Bir türlü ıbulamıyo · 
rum. Bu konağa kat'iyyen girme · 
d. K ,. ' ım.. at ıyyen ... 

Başını iki elini~ arasına almak 
istedise de o zaman zincire vurul· 
muş olduğunu gördü. Çömeldi. 
Gözlerini yumdu. Etrafı kapka . 
ranlık olduğu halde o daha karan• 
lıkta, daha derin ve daha sakin 
bir karanlıkta buJurrnak istiyordu. 

Hayır! Buraya hiçbir zaman 
girmedim. Belki buraya giren bi • 
risi bana bunları anlatmıştır. A • 
caba kim ... Oh. Hayır!. Hiç kim· 
se değil! Hiç kimse bana bunları 
anlatmadı. iyi biliyorum bunu. 
Oh, çıldıracağım .. 

Sinirlerinin gerilerek kütürde · 
diğini hissetti 

- Aklımın yettiği kadar uzal 
geçmişi düşünsem kendimi Ser . 
seriler Yatağında görürüm. lhti· 
mal ki burarun tafsilatını bu ko . 
nakta tevkif edilerek sonra ser · 
best bırakılan bazı serserilerin aa. 
zından işitmişimdi. Hayır .. Hayır. 

O halde kaf am.ı aydınlatan bu 
şimşekler nedir? Evet .. Görüyo . 
rum.. Yukarıya. Geniş koridora 
nihayetlenen taı • merdiven, ıon . 
ra karşıda. Genç ve gülümser yüz· 
lü bir gencin çalıştığı oda .. Sonra 
benim bulunduğum yer. Oh .. E .. 
vet, evet. Ben nasıl duruyordum 1 

Ayakta.. Bu genç kadının yanın
da.. Önümüzde de biri çalışıyor. 

Bu adam kim idi? .. Görüyorum, 
bir ressam. Bizim resmimizi yapı· 





Floryada 
Dünyanın en güzel tabii plaj 

larından bir olan Florya, Büyük 
Atatürk'ün İ§aretiyle, modern ve 
düzgün bir hale getiriliyor. Bu 
mevaim sonlarında, hele gelecek 
mevsim Florya en modern plajlar. 
dan biri olacaktır. Florya daha 
timdiden tanınmaz bir hale gel
mi9tir. 

Resimlerimize bakınız; bir ta
rafta halk kumların üzerinde, de
nizde günet ve deniz banyosu ya
parken diğer tarafta yolların ya
pılması için çalı,ılıyor. 

tarafta alt kötedeki resim
de, Atatürk için yapılan kötk. o
nun üstünde de bu kötkün yapıldı
ğı yerin yirmi gün evvelki hali gö
rülüyor. 

( --· 
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