
Yeni Tefrikan1ız ı 
Bir iftira yüzünden 

_ Nakleden: Meziyet ÇilrUksulu. "Kör kuyu,, rom.anım lezzetle okuduğunuz muharrJ; 
renin bu yeni ve daha gUzel romanı yakında Haberde başlıyor. 

e = 2 Temmuz 1936 Perşembe 
5 Kuruş. Telefon: 23872 

Sene: 5 - Sayı: 1602 

::,,, 

Frans•z~vekııısövdor: Üniversite bu yıl 
A vrup~ a . verinıli oldu nıu? 

e~mug'ör;' ciddi ş~kı~de 187 sı mezun oldu 
ba göstermıştır 

Ş t hliKeve karşı koymak 
Fransa bu e 
için hatta harbi 

bile göze aımıştır 
Cen l (A A ) _ Milletler Ce-

cvre, · · 
miyeti asıunblcsi, saat 10,30 da top-
lanmış ve son celse saat ıs,3o da ka-

Panmıştır. 
Başkan Van Zeland ltalyan gaz<'. -

r 'len ha· tccileri tarafından vukua ge ırı . 
diseleri takbih etmiş ve sükun ve ~ı
zama riayet edileceğini ilfLve eylemış· 

tir. T b . 
Kolombiya murahhası M. . ur aı, 

ilk olarak söz almıştır. Mumaılcyh. te· 
·ı . lan rrıcma· k .. 1· 

C{l.VÜZ yolile elde edı mış 0 • Çok mühim bir nutu soy ıyen 
fiin tanmmamasnu mwm~tı~: Fransız Başvekili Blum 

r nrı nmı 1 unrude) 

"/şidilmemiş rezalet,, 
f talyan gazetecilerin 
hareketi er a af ta 

r 
ltalya matbuat nazırı 

gazetecilere " Selam ve 
ı· uhabbet ,, terini bildirdi 

lut h:ıricıne çıkarmakla iktifa et
miştir. Kendilerinden, Mil!etler 

Cenevre, 2 - Milletler Cemiye· 
tinde hadise çıkarıp bu beynelmi
lel mÜe55esede bir devlet reisini 
tahkir eden ltalyan gazetecileri, 
baı müddeiumuminin emri üze~i· 
ne serbest bırakılmıtlardır lsvıç
re hükumeti, İtalyanın müracaat· 
la üzerine bu Z\damları mahke-

Cemiyeti müzakerelrini takip et

mek müs&adesini veren vesikalar 
da geri ahnmııtır. 

ıtalya HUkOmetl hldlseyl 
tasvip ediyor 

Roma, 1 (A . .\.) - Matbuat na. 
(Devamı 4 üncüde) 

• - d imtihan neticeleı~İ şunlardır:--~ 
Edebiyat fakültesinde imtihana giren 80 talebe

den ancak 5 §i mezun olmıı§tur. Tıp fakiUtesindc 159 
talebeden 113 çü, huk-ukta lif dM 53 çü, eski darillfü· 
nım talebeleri arasından imtihana giren 56 ki§iden 16 

Dil dcrsWrinde iki kurdan inıtilıana giren !610 ta.

lcbedcn 1984 dü muvaffakıyetli imtihan 1ie1'mişlerdir. 

Diş tababeti mektebinde ise 34 talebeden 19 zu mezun 

~ı m1tvaffak olmuslardır. 

Universitede imtıhanlar dün bit. 
mit ve netice bütün talebelere bil· 
dirilmittir. Üniversitenin bu yılki 
verimi etrafında Üniverste rektörü 
Cemil Bilse! bugün saat on ikide 
gazeteci' erle görüterek !U izahatı 
vermiştir: 

"- Ümversitenin üçüncü ders 
yılı dün yapılan imtihanlarla sona 

olmtl§tılr. Bunlar eski dariilfünun talebeleridir. 

rına bir eyliilde başlandığı için O. 
niversite tam on aY. çalışma halin. 
de bulunmuştur. 

Bu on ay içinde Omversitenin 
talebesi, yerli ve garplı bütün pro· 
fesörleri, doçentleri, asistanları da 
çok çalı§mıtlardır. 

Bu yıl garp illerinin beş altı Üni
versitesini gezerek gidip gördü. 

ğüm için korkmadan &Öyliyebilirim 
ki düDyanın en çok çalışan Üniver
sitelerinden biriY,iz. 

Bugün Üniversiteye ba:glı fier.. 
keı kendine düıeni yapmıf olmaJi. 
la sevinebilir ve öğünebilir. 

Yıl sonu müna.sebetile bütün fa. 
kültelerden profesörler meclisini 

( DevaTTll 4 üncüde) 
ermi~i~ Bu yıl Ünivers~ede ders- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!ere 2 birinci teşrinde be.ılandığınıa 
göre, ders yılı dokuz ay sürmüştür. 
Bunur.ıla beraber ikme.l imtihanla. 

Büyük müsabakamız 

No.22 
Bu resmi, kenarlarında hiç beyaz 

kalmıyacak bir şeklide kesip saklayt' 

wz. Bu parça, tam bir resmin 42 ye 
bölilnmüş parçalarından biridir. Bun
lar kırk iki tane olunca yanyana getl· 
rerck asıl resmi vilcuda getireceksiniz. 

L..._ -
Ünioersiteye prolelÖr olarak getiril mİ§ olan ecnebi doktorlardan I.ip
man (•olda ile NiHen (•ağda) aleyhinde~ tedavileri yüzünden ölüme 
•ebebiyet verdikleri iddiaaiyle iki daoa açıimııtır. MüJeiumumililt 
ve üniver•İte me•eleyi tetkik etmektedirler. T al•ilatı 2 nci •aylamızdtı 

mes~yadı- almıyanlar okusun! ~ykusuz 19,5 •• saat çah!an 

Mühlet hu akşam Otobus şoforlerı kaza 

rı d"l . . h ermemit ken ı erını u-

beş huçu~!?r n~~~i!la?!.e. Y3J!!!~~!~!h~! !~s~~!!~!!a~r? 
su a1<şa~!caat: etmiyenıerden şoförler böyle söyliyorlar 
~:::a ::.nacak. (Yazm 

4 
üncüde) Halkı~ hayatile alakadar olan bu meseleyi 

ehemmıyetle tetkik ve süratle halletmek lazın·i 
Beledı1e, otobüs kazalarına ma. 

ni olmak için toför!erin dukuz ıla
atten fazla çahıtırılmamalarına 
karar vermif, ve bu kararı geçen 
sene tatbike batlamı§lı. 

Haber aldığımıza göre. Tak
sim - Sarıyer ve Eyüp - Keres
teciler hatlarında ;,Jeyen otohtiA
Jerdf' dokuz saatte bir toför değ.ş
tiri!memekte ve sabahleyin beşte 

ite batlayan bir fuför gece c,n iki· 
ye kadar çaiıttmlmbktadır 

Za.ten yeni ol.mıyar. otobüsleri 
geceley:n birkaç "aat uyku Ht- ikti
fa etmek mecburiyetinde kaldn 
ıoförlerin eline teslim etmek hal- , . 

( Devamt .J 4lnci1.U) 

~ 

Nöbet belJiy_en otobüJer ••• 
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Unlversite profesörlerf nden ilıi eenebi 

te • 
1 

ld·diasayle mahkemeye verildi 
Tıp fakü!tesi için Almanya.dan 

gc~irtiimi~ olan iki profesör aley
hine yanlı? tedavi yaptıkları iddia. 
~ile ayrı ayrı birer dava açıbıuş bu 
lunm:ırktadır. 

Dava edilenlerden biri profesör 
Nissendir. Evvelki gün kısaca yaz
dığımız bu davanın sebebi anlaşıl

dığına göre şudur: 

Bundan bir müddet evvel Ma 
nisa memleket hastahanesi asabiye 
mütehassısı Muhlis ayağındaki bir 
yara için profesör Nissene müraca. 
at etmiş, yarayı muayene eden pro. 
f esör de küçük bir ameliyata Iü-
2um görmüştür • 

Prof eoor Nissen ameliyah müte
akip A vrupe.ya gitmiş ve yaranın 

bir müddet daha aanlı bırakılarak 
açılmamasını tenbih etmiştir. 

Aradn bir iki gün geç.ince hasta 
doktorun vazİY.eti fenal~, ve 
asistanlar hastanın ayağından kan 
alarak ııtma mikrobu aramışlardır. 

Bundan birkaç. gün sonra profe
sör Niıaen Avrupadan dönmüt ve 
hastayı muayene ederek iyi buldu
ğunu söylemiş, oda kan alarak sıt
ma mikrobu e.ramıt, ve hastaya 
ıerom glikoz yapmıftır. Hasta dOk 
torun ailesi uzmı ısrarlardan sonra 
doktor Muhlisi operatör M. Kem.a
la kalcromıılana da o~ör, ya
rayı açınca: 

- 1~ i~ten geçm.İf, 'demiıtir, iki 
gün evvel gelse idiniz kurtarmak 
mümkün olurdu. 
Aynı idd\alara göre, ameliyat 

yapılen ayak iyi ba.kılmadığıı*lan 
yarada toplanan cerahat kana ka
rışını§, ve doktor MUhlis ikanı ze
hirlenip: 

- Mealektaılarmım ihmaline 
kurban gidiyorum! diyerek ölmüt· 
tür. 

Ölen doktorun zevcesi Pakize 
bunun üzerine mahkemeye müra
caat ederek profesör Nissen aley
hine dava e.çmıt ve 30,000 lira taz 
minat istemittir. 

Heyetihakime profesör Nissenin 
memur ohruuı dolayısile meseleyi 
Vilayete bildirmiş, Vilayet de iti 
Maarife havale etmİ§ ve bunun 
üzerine Ankara Nümune hastaha

kip edilmektedir. 
lkinc ı dava 

ikinci darcı, Haseki hastahane
sinde çalışan doktorlardan fakülte 
kaclın hastalıkları profesörlerin. 
den Lihman aleyhine, eski İstan

bul müstantiği Hikmet tarafından 
açılmıştır. 

Davaya sebep, Haseki hastaha
nesinde tedavi edilmekte olan Hik. 
metin karıaının profesör Lihman 
tarafından bir koğuştan diğer bir 
koğuşa nakli esnasmcla ameliyat 
dikişlerininı sökülerek hayatınm 
tehlikeye girmiş olmasıdır. 

Adliye bu iddia ile açılan dava
nın tahkikine tıbbı adli Enveri me
mur etmiş, Enver de yaptığı tahki. 
kattan sonra, böyle bir meselenin 
olmadığrnı3. dair rapor vermiştir. 

Sabık müstantik Hikmet bunun 
üzerine yeniden mahkemeye müra 
caat ederek verilen raporun haki. 
kata uygun olmadığını iddia ebnif, 
mahkeme, evrakı Vilayete, Vila
yet Maarife ve evrak huradan da 
üniversiteye havale olunmuştur. 

Bu iş de profesör Nissen aley. 
hindeki fİkayeti tetkik etmek üze. 
re kurulmuş olan ehli hibreye ha
vale edilmiştir. Heyet bugünkü top 
lantrsında bu mesele hakkında de. 
karar verecektir • 

Düşerek 
yaralananlar 

Son günlerde dü§erek )aralan
ma vakaları her nedense çoğaldı. 
Dün gene bu şekilde üç vaka ol ~ 
mut tur: 

1 - Sarnatyada Sancaktar Hay. 
retin mahallesinde oturan ber
ber Serkiıin kızı, 1 O yaıında Zabel 
evin pencersinden sokağa dütmüş, 
ağır surette yaralanarak hastaha
neye kali4ırılmışhr. 
~ 2-Tramvay şirketinin Mecidi. 
yedeki deposunda çalışan bahçı
van Necip 215 numaralı tramvay 
arabasm,fan inerken fenalaşmış, 

yere düşerek yaralanmıştır. 

3 - Taksimde Lamartin cadcie
sinde yeni yapılan bir binada ça
lışan amele T e~fik beşinci kattan 
düşmüş, yııri".lanarak hasl3haneye 
kaldmlmıştır. 

nesi operatörü Omer Vasfi, ~hri- --ş-=--u-k.::._r_ü_K_a_y_a __ d_il_n __ 
miz Gureba hastahanesi operatörü Edirne ye g~ t ti 
Ali Rrza Fai:k ve profesör '.Akıl Evvelki gün İzmirden gelen 
Muhtardan mütetekkil bir ehli hib. Dahiliye Vekili ve parti genel sek
re teşkil edilmiştir. reteri Şükrü Kaya dün akşamki 

Ehli h ibre şimc!iye kadar profe. trenle Edirneye gitmiştir. 
sör Nisseni ve diğer doktorları din- Şükrü Kaya ile birlikte parti u

lemiştir. Bugiin yeniden toplana- mumi ;dare heyeti a12alarından 
rak raporunu hazırlayacaktır. Meş. dördü de E dirneye gitmişlerdir 
hur bir operatör olanı profesör Nit· Bugün Edirnede valiier, Şükrü 

sen aleyhindeki bu dava bütün Kayanın başkanlığında toplana -
do!ctorlar tarafından merakla ta- caklardtr. 

IHulQgU;nun intikamı/ 
Yazan: Murat Sert:oQlu 

Bu romanda, tarihin kaydetti ği en büyük atkı, en bü· 
yük ıef ah at \'e alçaklığı ve en büyük intikamı bulacaksı 
DiZ ! 

Bu romanda, kızı salman bir babanın ıstırabım, a~a 
leli, hakikati hiçe sayan bir adamın akibetini ve birleşeme· 
yen iki dudağın hasretini hissedeceksiniz! 

Bu romanda, günetin doğdu ğu yerden akan bir ordu 
nun heybetini, köpüklü atların coşan bir deniz gibi savle 
tini, kdıçlann ıimtekleri ürküten çarpışmalannı duyacak
ıınml 
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Kasır•ıpaşada bi 
cinayet oldu 

16 yaşında bir kızı kaçıranla 
kızın babası vuruştular 

Kızın akrabasından biri ve kaçıran adam yaralandılar 
Kasımpaşada bir kız kaçırılma. dır. Kızının evinden kaçtığını ha- fiyi ııağ böğründen ağır surette va

sı yüzünden cinayet olmuştur. Va- bası biraz sonra öğrenmiş. ak--a ralamıştır. 
ka ıudur: basın..Jan Lütfiyi yanına alarak Lütfi de bu sıra.da tabaocaıı 

Kasımpafa ile Okmeydanı a- Dem:ı le kızının gittikleri tarafa çekerek Demiri sJ.ğ kolundan vur-
rasında 82 numara1ı bostanı tutan doğrn ko~muşlardır. muştur. 
bahçıvan Zekeriyanm güzel bir Bahçivan Zekeriya kPını k11.- Silah seıler?ne devriye gezen 
kızı vardır. 16 yaşında Leyla is- çıranı Okmeydanmda ele geçir- polisler yetişmiş, yerde yatan ;ki 
mindeki bu kızı civar bostanlar- miş, üzerine atılarak kavgaya tu . yaralıyı otomobille Beyoğlu has•.a.. 
dan birinde çalışan 35 yaşında De. tuşmuşlardır. hane~ine kaldırmışlardır 
mir istemiş, kızın babası aradaki Demir, iki kişinin el~nden kur-J Bahçıvan Zek~riya yakalanmıı· 
yaf farkım göz önüne aJarak kızı tulmak için bıçağını çekmi,, Lüt- tır. Leyla da evin~ dönmüştür 
Demire vermemi§lerdir. ---

Fakat söylendiğine göre. kız Bonazlar kon-feransında 
Demirle evlenmek istemektedir. ::1 • J • 
Babası vermeyince Demirle Le} la u Aıı. t 
düfünmü,Ier, taşınmışlar. neticede m U m l 0 p l a 0 t l 
Demir, kızı kaçırmaya keırar ver-
mittir. t e 

Dün gece saat ona do'Vu De C U m 8 r e S } 
mir, Leylayı evinden almıf. Ok. 

meydanına doğra uzaklatmıılaT - g Ü n Ü o 1 a c a k 
Afişaj ücreti Hariciye Vekilimizle Litvinof 
h~~!;:~:e n:!:ı:;e ve Eden arasında mühim 

davaya başlandı bir anlaşma 
sinde Holanda bankasının İstan- sının hususi surette gönderdiği muha- tezini müdafaaya karar vermişlerdir. 

Dün ikinci hukuk mahkeme- Montrö, 1 (A.A.) - Anadolu ajan-ı yanın tehir talebini reddederek ~ 

bul cihetinden, Kadık<iyden, köp- birinden: Cumart?sl gUnU umumi 
rüden, ve kısmen Boğazdan görü- Teknik komite mukavele projesi- toptanlı var 
lece&: surette Karaköyün yii.kaek nin ikinci okunmasına başlamJş ve 
binalarından biri üzerine koyduğu mukaddemenin tahririni tahrir 

0

komi-
70 küsur metre murabbalık bir tesine havale etmiştir. 

Londra, 1 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesi, Boğazlar konferansının cu
martesi gUnU~ni"'bif "uili'imır-tçrnu 

elektrik reklamı için istenen afifaj 
ücreti dolayııile Belediye aleyhine 
açtığı davaya bakılmağa baılan
mııtır. 

Holanda bankası, bu reklam 
için, yer kiralamıt, kocaman elek
trikli bir tabela yaptırarak astır
mış, damga ve il.in resimlerini ver
miş, fakat Belediyenin kanun da

hilinde ve Heyeti velkile kararile 
:kendisine verilen bir hakkın dai
mi encümence tesbit edilen tarife 

mucibince istediği afişaj ücretini 
vermekten imtina eylemiştir • 

Bu şlerle iştigal eden müessese 

keyfiyeti Belediyeye bildirmiş, ora 
sı da usulü veçhile takibatta bulu
narak 1kanunun kendisine verdiği 

hakka iıtinıaden ücreti verilmiyen 
bu levhamn teşhirden menini 
kal'arlaştırarak hu kararını da ban 

kaya bildirmiştir. Banka bunun 
üzerine mahkemeye müracaat ede· 
rek teminat göstermiş ve teşhirden 
met1 halkkmrlaki Belediye ka~ .. ı-

nm muhakeme neticesine kadar te. 
birini temin eylemiştir. 

Diin ikin<:i hukukta Belediye ve 
bankanın vekilleri karşı karşıya 
gelmişlerdir. 

Bankamnı avukatı dfaı mahke
mede vaziyetin kanuni olmadığın
dan bahsetmiştir. 

Belediye vekili ise bu iddiaları 
reddeylemiş, kanundan, Heyeti ve
kile kararından bahsederek talep 
olunan ücretin daimi encümence 

yapılan bir tarifeye müstenit bu
lunduğu cevabını vermiştir. 

Heyeti hakime, Be~e:liye vekilin 

den Heyeti vekile kararının musad 
d·ak sureti ile daimi encümence tan 
zim edilen tarifeyi istemiştir. 

Mukaddemenin metni projenin he
yeti umumiyesi tamamen hazırlandık
tan sonra tesbit edilecektir. 

İngiliz delegesi Lozan mukavelesinin 
birinci maddesinde yazılı olan serbest 
geçme :prensibini boğazların tekrar 
tahkiminden mütevellit olması tabii 
olan kolaylıkla yeni mukavelenin bi -
rinci maddesinde teyidini istemiş, di

aktedeceğini bildirmektedir. 
Bu gazeteye göre, Lord Stanhope 

bu arada Londraya gelecektir. Zira 
dış bakanlığında huzuruna lüzum var· 
dır. Bu münasebetle Lord Stanhop ! 
yeni Boğazlar mukavelenin imzası i· 
çin lüzumlu fedakarlıklarda buluna
bilmek üzere tam salahiyet te alacak
tır. 

ğer delegeler de bu isteğe iştirak et- ----------- ----
mişlerdir. Yoksul 

Türk delege heyeti esasen mukave-
lede derpiş edilen ahkamdan neşet muhacir! er 
etmekte olan bu prensibi asla reddet-
mek tasavvurunda oımadığını bildir - B i r y ı I m ü d d et 1 e 
mi~, yalnız bu prensibin mukavelenin Otıkt\met tarafı odan 
baş tarafında teyidindeki fayda me - iaşe edilecekler 
selesinin konferans tarafından umumi 
celsede ve diğer maddeler müzakere e- Ankara, 1 - Hükfunet, mem· 
dildikten sonra münakaşasını istemiş- leketimize yerleımek üzere geltn· 
tir. Komite bu veçhile karar vermiş- lerle mültecilerden ve m'.lhacırhır-

t ir. dan ve hükfunet tarafındaıı getir· 
İkinci maddedeki sağlık hizmetleri tilenlerden muhhç olanlara yar· 

ve diğer takslar meselesi yeniden nok-
tai nazar teatisine sebep olmuş ve ko- dım edilmesi hi\kkında )eni bir ıcı_ 
mite meselenin konferansa havalesine lirnatname hazırlanmaktadn 
karar vermiştir. Talimatname mucibince, T~r-

YaplldıGıı bhdlrllan anıa,ma kiye}'e bu suretle gelenlerden ve 
Atina, 1 - Gazetelerin Berlindcn Türkiye içinde bir yerden ba~ka 

aldıkları bir habere göre, Boğazlar bir yere nakledilenlerden ml.:htaç 
meselesı. etrafında Eden, Lı'tvın· of ve 

olanlar bir ıene müddetle hükGmct Tevfik RUştU Aras arasında esas iti-
barile bir itilaf hasıl olmUştur. tarafından iaıe edHeceklerdir. Mu. 

Bu itilA.fa nazaran Milletler Cemi- hacırlara tohumluk ve yemE'kl'k 
yeti tarafından bir vazife ile tavzif buğday verilinciye kadar da bü
edilen ve her hangi bir devlete men- yüklere 1 G, küçüklere 6 kurut yev. 
sup harp gemileri boğazlardan ser- miye verilecektir. 
bestçe geçebileceklerdir. 

Japonya ile İtalyanın bu ~eldi ka
bul etmemeleri ihtimali Uzerine Tür
kiye - İngiltere. - Sovyet Rusya ara
sında bir protokol imzalanması ve ar
zu eden devletlerin bu protokola im· 
za edebilmeleri kararlaştırılmıştır. 
TUrk fez"n1 mUdafaaya karar 

Kuyuya dtlştlp Uleo 
t.uyucu 

Ortaköyde 26 metre derinliğin. 
de bir kuyuya iner. kuyu uıtıılarıne 

dan Artin, kuyunun yarıınıda iken 
havasızlıktan burıalmıı. arkadaş. 
larına keıdiıini yukarı çekıneleıi
ni ıöylem~ştir. 

Muhakeme, mahkemelerin yaz 

Bir İki gün bekleyiniz 1 tatiline girmek i!zere bulunmalan 
____ ._. _ _.. ... _..__ ..... ___ .....__...,. ______ _.

1 
dolaY.rnile eyJule talik olunmuştur, 

Cenevre, 30 - Fransız hariciye na
zırı Delbosun da iştirakile yapılan kU
çük antant ve Balkan antantı devlet
leri mümessilleri toplantısına burada 
büyük ehemmiyet verilmiştir. 

Bu toplantıda boğazlar meselesi 
mevzuu bahsedilmiş ve devletler ltaı-1 

Artin belindeki iple yuka.rı çe
kilmiş, tam kuyunun ağıına geldi-

ği zaman ip kopmuf, Artin kuyu
nun dibine düşerek ölnıüştür. 

J 
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~~: 
"-~ - - - ,_,,,., aen, 
lnaınuyoırurn ı 
Meıhuı· bir hikaye vardır: • 
Bektaıi ıeril ıefil, peripn bir 

~ide yolda giderken, pkır s~r 
kılıç ve nal ıeıleri itibDİf · 11 

e 
~önnıu,. bakmıf ki ipek ve •;ı:• 
tçinde, pürsıhhat ve pürdeb e e 

lalcerler... . lla bi· 
- Bunlar kim? - dıye Uf1l 

l"ine &ormuı: 
- Derebeyinin kulları ... 
Bekta•i, ba•mı ıemal~ ~al~~· 

:ı :I' 1 • eoı-
lllıt, Yirtık pırtık elbiıt erını 
lererek· 

• bb. r Bir ken· 
- Yarabbi! Yara 1

• • in 
di kulu b. d .. derebeyın na, ır e r 
kullanna bak ... 

:ıı. "' ,,. 
I Kurumunu, 

Ne zaman Ulu• ar d'' 
ı--· t db. ı . ıilih yartflDI U· 

"'-1"} e ır erı, r or· 
§Ünsem aklıma bu fıkra ıe •>: . 

- Y~rabbi ! . diyorum • bırbt.u 
h k kuvvetlere ır 
lrhe mani olaca bak 

de u ha edecek kuvv~tlere • • . J. rp .. stada her derebeyının, 
"'unınuvu d. mah,us 

her zenıir. evin ken ıne... d lan 
Oekrileri, aıkerle!İ, batta orl u d" 

:r .. yasa ar ı· 
"ardı. Gerç.i umumı • fakat 
lli kanunlar da mevcuttuktu, but 
ı_ "d • yo ya 
ounların müeyYı etı ' h Yok gibiydi. Kuvvetin ö~ünde v~:; 
kes eğilir; kısas, ekserıY•. ~e -

.... 1 ··fuT -"hıbı ferL 
tarafından degı , itU 1 l d beyler tarafından yapı ır-

d
er,N edre sonra böyle huıusi kuv· 
ı. e en ' U 

l .-.-dan ka1dmldı. mu· 
'Yet er on- k 

·..-etini temin edece mer. munem:u., 
kezi bir müeyyide yaratıldı. Zcr-
balar ancak bundan ıonra borula· 
trnı öttüremez oldular. 

Farzediniz ki Ahmetle Mehmet 
bir mukavele yaptılar. Muhkem 
·mzalar attılar. Yapıları mukave· 
: •rse~ ikisinden birinin iıine 
gelmiyecektir. Eğer bunlar ahlak-

Vapurlarda Ankarada olduiJu gibi 

Dükkanlar 
yeni tarif eler k. d 

ffallcln dUn, Akayın se iZ e 
bugUn başladı kapanmah 

Haliç idaresi yeni ya2 tarifeıi- Teklifiyle e~naf 
nin dün ıabah tatbikine baılan- Belediyeye 
mııtır. Haliç idaresf bugünkü ıe- müracaat etti 
rait dahılinde mü§terileri için yaz 

tarifesinde hiç bir kolaylık yap
Ankara Belediyesinin, yaz mü· 

nasebetile, dükkanlann kapanma 
mak imkanını bulnmamı!lır. saatlerini 19 dan 20 ye çıkarması 

Akaym yaz -tatifeıinin tatbiki- üzerine şehrimizdeki tüccar ve es· 
ise bu sabahtan itibaren baılan. naftan bazıları Belediyeye müra

~~tbr. Akayın yeni tarif esinin caat ederek aynı usulün latanbul· 
bathca hususiyetleri Adalar ve A- da da tatbik edilmesi için müsaade 
nadolu ~ahili postalarının çoğaltıl- istemiılerdir. 
maıı ve Adalardan aktam posta· --------------
)arının daha geç bb.reketlerinin te· Askeri 
min edilmit olmasıdır. kamplar 

idare bu sene ilk defa cumar· 
tesi günleri tatili de olduğundan Liseler de yakında 
cumartesi öğleden sonra ve pau.r askeri kampa 
eünleri Adalara 11k sık postalar çıkacaklar 
koymuttur. Üniversite talebesi için kurul-

Yeni deniz 
fenerleri 

inşaatı biten altı fe
ner Jşlemeğe başladı 

Türkiye kıyılarında yeniden a). 
tı fener in§a edilmekte olduğunu 
evvelce yazmıttık. lnıaatı biten bu 
fenerlerden T av§en adası, Morto 
ve Akba§ fenerleri 15 hazirandan 
sonra ve Kaledonya fenerile mua
vin fener. ve Adraaan fen eri de 1 
temmuzdan itibaren yanmağa bat· 
lamıtlardır. 

Rumeli aahilindeki Ak bat f ene· 
ri e.ıetilenle yanmakta ve 5 ınil me. 
safeden görülmektedir. Morto fe
neri c!e asetilenle yanmakta ve be, 
mil meıafeden görülmektedir. Tav 
fan adası feneri asetilenle yanmak 
la ve 8 mil mesafeden görülmekte· 
dir. Kaledonya feneri petrol buha 
rile yanmakta ve 15 mil mesafeden 
görülmektedir. Kaledor.ıya muavin 
feneri de petrolle yanmakta görün 
me ıahe.11 3 mili bulmaktadır. Ad. 

rasan fenıeri eıetilen gaz ile yanmak 
ta ve 8 mil mesafeden görülmekte. 
dir. 

Diğer fenerlerİlt)izin de intaatt 
na yakmda batlanacaktır. 

Şirketi Hayriyenin yaz tarifesi muı olan birinci kamp bibnittir .• 
bet temmuzda ha9lıyacaktır. Şir- Kampın ikinci devresi de bu sa
ket yeni tarifeıinde bir yenilik ol- bahtan itibaren Pf'ndikte baılamıı 
mak üzere Boiazın her iki sahi- bulunmaktadır. Kampın bu dev
linde doğru postalar koymu§tur. resine hukuk fakültesi, güzel sa· 
Bu doğru postalar sık sık olacak natlar akademisi, eczacı ve dişçi 
ve \'ınların aruı aktarma posta- mektepleri talebeleri iştirak etmit --K---1-•• -1-Ç---1-:_-.J--K--
lariyle vasledilecektir. Bu suret- lerdir. Yalnız hukuk fakülteıin
le Boğazda bir yere hem çabuk den nakliye sınıfına ayrılanlar H A B E R L E R 
gitmek istiyenlerin, hem de Boğa- Ahırkapıda ve topçu olanlar da * Dün ~iktaş halkevinde Atatürk 

• 

···-·---·-·-·------...-·----------· 
Romaırııya 
DılükOımetn 

Romanyayı ziyaret ve tctkık eden 
Sadri Ertem, Kıtrun re/ ikimizde §oy le 
ya::ıyor: 

Romanyada Titülcskonun politıkasr 
bir parti politikası olmaktan çıknırş. 

bir millet politikası, vahdet poliUkası 
halini almıştır. 

Millete mal olan bu vahdetin eko
nomik bünyesi o kadar derindir ki bu· 
nu ancak hürriyete ve toprağa kaım· 

§an bir milletin heyecanı if adc edebi· 
lir. 

* * * Pırofesöır 
kontenJanı 

Açık Sözün fı1ı."Ta.cısı ya::ıyor: 
Bizim üniversitedeki A\TUpah pro

fesörlerin Tilrk profesörleri ve do· 
çentleri yerine A\.TUpadan adam getir· 
lilmesini istedikleri gibi garip haber· 
lerc §aşmıştık. Hemen aklımıza profe
sörler ve doçentleri de (kontenjan) a 
tabi tutmayı teklif et-qıek bile gelmiş
ti! 

Tuhaf! lthnhilta bu kadar Heriys 
gitmektense, her halde ecnebi prof~ 

sör ihracatını tercih ederiz! 

* * * Asri adam 
Yusuf Ziya, Tan gazetesinde reni 

a<l.amı §Öyle tarif ediyor: 
İnsanın maddi varlığını tahlil eden

ler, iki yüz kuruşluk bir erzak pusu
lası çıkanyorlar: Yağ + sabun şe-

ker ... su ve bunlara benzer bir kag 
50y .. . 

Yeni adamın, bugiinkü varlığını a• 
rarsak. şu muadeleyi buluruz: Aşı +ı 
taksit + mnkinc. · zı görerek gitmek iatiyenlerin ar· Oavutpa§ada kamp~ gireceklerdir. ve İsmet lnönünUn imzalı resimlerime-

.zulan yerine setirilmit olacaktır. Ahırkapı kampının 20 temmuzda rasimlc yerlerine asılmıştır. Bugünün insanına, artık makıne a
b&§İ&ması takarrür .etmi~lir. Da- * Orta tedrisat müdürü A\•ni \'C dam dn diyebiliriz: Evinde bir çok şC'y
vutpaşaya talebenin ne vakit gi- kUltür direktörü Tevfik, diin şehrin ler bir düğme çevirmekle oluyor: Duğ· 70 lik ihtiyarın 

Kulaklarını 
ısırıp döven 

d · h l d ld muhtelif semtlerindeki yeni orta mck· meyi çevir, asansör merdiven başın· eceğı enüz ma um eği ir 
tepler için ayrılan binaları teftiş et . da! .. Düğmeyi çevir. salon ı~ık ic;in-

Liselcr kampı da imtihanlar d ı DU~ · · kl · ·n mişlerdir. c.. gmeyı çcvır. yeme er pışsı , 

lı iseler bile, varisleri ahdi boza· Uç adam polis 
çaklardır. Nctic~de imzalar ta· tarafından yakalandı 
nınm~~cak.tır. . • • Merdl"enköyünde Tekke soka-

bitmit oiduğundan batlıyacaktır. • Yüksek muallim mektebi mezun- etler. börekler kızarsın! Düğmeyi c;e
Uk olarak altı temmuzda lstanbul !arından bazılan maarif vekaleti tara· vir, banyo sıcak sularla dolsun!. n•ığ· 
lisesi kampa çıkacakbr Kampa me>yi c('vir. telefon en uzak dost! ra 

fından hastabakıcılık tahsili için A· seni kavuştursun!. 

Lakın bır polıs. hır adliye, hır ... d t lep 71 ya•ında Hü· .. . . l l . gın a o uran ce :r 
1cra daıres1 vardır. nsan ann 1m- . .1 Hamam sokag"ında otu-

b.k . ıeyın ı e 
zr.sını, ister istemez tat ı ettır- - d d Emı·n dün sabah ran on urmacı 
tir. kavga etmitler, etraftakilerin mü· 

İtte, devletlerin akettikleri mu- dahalesiyle ayrılmıtlardrr. 
kave?eler:n, muahedelerin bövlt 

Hrrsmı yenemiyen do:ıdurmacı 
hir müavvidesi yok ... lnıanlık, 0 1 
\. · ... J J d Emin, Kürt Nazarla Cema i yanı· 
Q6knndan, bir derebeylik halin e na almıf, kahveye riden ihtiya
)oııyor, Hak, kavinindir ! Zo~ba 
ı_ b ı 1 l rın üzerine hücum ederek yere ya· 
oqz_\>vetlerinin yerine eyne mı e 1 ki !» 1· tırmıtlar, dövmütler, ku a arı· ır polisin teessüs edece 1 ~a-
lı, kada~ bu emniyetsiz bal böyle· nı mrmıtlardır. 
te Hüıeyin, dayak neticesinde ifa. 

sürecektir. h 1 ) · 
i ka de veremiyecek bir a e: re mıf. - Öyleyse balık kava • çı . • 

~ k 
1 

hastahaneye :kaldırılmıtbr. Nazar 
... ıar. d'" l "k t ..._ Kimbilir: Derebeylik xama- yakalanmıf, ıget erı açmıt ır. 

l\J llıda da fertlere ait hususi asker· Sof kast isnatlarında 
'ti k v kat'iyetle 

l 1\. aldırılamıyacagı bulunan adam 
'-hıraın edilirmiıtir ! I d 
. Seu, kendi hesabıma fUn& yaka an• f • • 
11le.n1y • F rt. rin mukavelele. Cumur Reisimize surkut teıkıla. 
. orum. e ıe ek b k ı 

tı n,,d b ta ve icra )cuvvotiyle tına dahidir, diyer at a arına 
latbjL dz·aı· ı beynelmilel mu- isnatta bulunan Ahmet oğlu Yu-
h 

~ e ı ıyoraa, . 
~ edeleri tatbik ettirmek için de auf Kaıtamoni de tevkif edılerek 
•leride bir beynelmilel zabıta v~- tehrimize getirilmi.t ve ha.ta oldu· 
~d~ i•lecektir ve insanlığın seia· ğu için umumi hapııane hastahane 
'h bundadır. ıine kaldmlmıttır. 

çıkacak lise talebelerine elbisele· 'k ·· d ·1 ki rd" 
merı aya gon erı ece e ır. Aşı. taksit, makine. lşte yeni ada· 

rinin tevziine ba•lanmııthr * o·· k E · ·· .. h lk · d :s 'J' un a şam mınonu a evın e mın formülü. 
Bu sene askeri kampların kon· azaları bfrbirile tanıştırmak ii1.erc bir • * • 

trolu dahp sıkı yapılacaktır. Bilin- toplantı yapılmış, sonra Karagöz oyna- f ııi ctmif ki, taksit ba1Mini dr for-
diği üzere asker} tedrisatta ve tılmıştır. mille ilave etmcği wıufmamı~ ... rok8ıı 
kampta muvaffak olamıyan lale- * Londrada toplanan Osmanlı ban- tablo tamam olmıyacaktı. 
benin sınıf geçmesine de imkan kası umumi heyet toplantısına iştirak Hatta formül ekseriya şöylrdi'r: 
yoktur. eden Osmanlı bankası komiseri lbsan Diiljmcyi revir, asansör çıksın, e--

Liselerin askeri kampları bu !e· Rifat, şehrimize dönmüştür. lcktrik tıan.cnn. fa1mt taksit <ıtıatılsın! 
ne gene Anadolu sahilinde kuru- ı;ı lik mektep talebeleri için Eren- Ah, iıı.c1anlık bir icatta daha bıılım· 
lacaktır koyünde kurulmuş olan kamp dün 8 • .~a: Diiğm.mıi çevir, ta'JMit atlasın ... O 
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GEÇEN SEr\"'E BUGUN NE OLDU':' 
Dlln akgamld ilk d<'nlz bayramı muıınam 

teznhllratın kutıulanmı~tır. 

Aydm drmlryolu bugUndrn lUbarcn dev 
!et ldaresln<' geçmiştir. 

çılmıştrr. zaman. mcdC'niyctc bir divrc('].: nlmı· 

"' Ankara - Kayseri telefonunun yacaktıl (H t S ., 
. f · a - • ltr) 
ınşası etra ındakı hazırlıklar ikmal e- --------------
dilmiştir. İstanbul telgraf ve telefon Seferberllkte kimler 
Cabrik~sı.dcp~sunda bulunan ~~zeme- tecile tAbl tutulacak? 
den muhım bır kısmı bu hat ıçın har-
canacaktır . 

• Üniversite rektörü Cemil Bilsel 
bazı meseleleri görüşmek üzere bugün 
Ankaraya gidecektir. 

• Gazi köprüsünün temel atma me
rasimi, Unkapanı tarafına konacak 
kazıkların tecrübesi yapılmamış olma· 
smdan dolayı bir mUddet daha geri 
kalmıştır. 

• Sıhhat \'C İçtimai Yardım baka
nı Refik Saydam göçmen yerle§f.irilen 
vilayetlerimizde tetkik ve teftişlerde 
bulunmak üzere bugilnlerde orta Ana· 
dolu içind9 bir seyahate çıkacaktır. 

Seferberlik esnasmdıa kimlerin 
tecile tabi tutulacaklarını göste
ren layiha Kamutayın önümüzd~ 
ki toplanuımda görütülecektir. 

Mevcut kanun tadil f!dilmediği 
takdirde tecil edilmesi lazım ı~ 
lenl~rin hayli geniı bir k:ıdro tef• 
kil edecekleri an;a,ılmaktadır. 

An karada çocuklarını 
dayakla UldUren 

ana baba 

(Yl-NO) --------==========:=::::;:=;;;:::=::::==:::=:====~~~~~~~~~~~~ 

l&t-a-nb_u_l_d_a_z_e_bl:..-r-ll_g_a_z 

Ankara, 1 - Yükıek Ziraat ens
titüıü memurlarından biri karısı 
ile birlikte üç buçuk yqındaki ço

cuklarını c!överek öldürmekten mu 
hakeme edilmitler, müddeiumumi 
idamlarını iatemiı, mahkeme bera. 
at kararı vermitti. 

kursu açılacak . 
~· ~a.arif "Vekaleti temmuzun yır· 
, .. ••inden •iuatosun onuna kad~r 
)~ek üzere lst.nbulda bir zehır· 
ı ta.~ kurıu açacaktır. 

:ali kursta ta.lim ve terbiye aza· 
11lıd • d k a.u Avni Refiğin idaresın e 
İJlttı~alc:er Nuri, Refet ve Hikmet 
ı·e dığer iki lkinıyaker ve iki mual· 
lllıden mürekkep bir heyet den 
"e~ .. -'~· -~ır. 

•-Bu ~rata. liselerle muallin• mek 
~lerının lrisnya muallimleri oku· ., .. ~ .. 

ır. 

zaman size yardını e d ecekti r Müddeiumumilik bu kararı tem• 

Büyük.adada R. R. R. soruyor: 
Hissiyatıma bigine kalmıyan bir genci sevmekte· 

. Falçat ailesi benim lafımın edilmesine bile müsaade 
yım. ., 
etmiyorlar ne yapmalıynn . 

CEVABIMIZ: Bu işte size en çok yardım edecek. 
zamandır. Sabrediniz. 

sevmek ve evlenmek 
ıçin daha vaktiniz var 
'Jf oiJ,ad,a oturan Ba.yan N. sorttyor: 

"Evvelce beraber pek anlaştığımız bir genç beni bir baş" _Y_i_z_e_t_m_i_tt_i_r. ________ _ 

ka kndm için ihmal ediyor, bana dönecek mi ve onunla ir _1111!!1111!119imlll!----------: 
divaç edebilecek miyim?. İkimiz de ancak 17-18 yaş- Yurtdat: 
lannda bulunuyoruz.,, Yurdunun, insana sağlık ve· 
~ ABIMIZ: Öyle zannederiz ki bu ilk aşkınız, ilk ren, yemitlerinden her gün bol 

kalb agrısıdır. Ve her ikinizin SC\'mck ve evlenmek için bol ye ve çocuklanna yedir. 
çok vaktiniz var. ŞUphe8iz kaybedilen bir sevgiyi bulmak Ulusal Ekonomi 
çok gügtUr. Fakat seneler sizi teeelli edecek ve bugün 
kaybetmiş olduğunuz bu çocukça qka mukabil Bize daha ve 
güzel daha cazip saadet ve dakikalar Y.Bf&t&cktır. Arttırma Kurumu 
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Üniversite bu yıl 
verimli oldu mu ? 

(BQf taralı 1 incide) 
yılın veri111i üzerinde konuşmalara 
çağırdım. 

de mutlak ikmale kalmıthr. 
Üçüncü sınıfa gelirı:e, 53 kişi 

rr.ezun olmuı 81 ki~i ikmale kal· 
mıştır. Profe6öder bu yıl veriminin ge 

çen yıldan iyi o~duğunu söylemiş· 
lerdir. Hatta bu yıl alınan ta!ebe 
nin de genel olarak daha iyi gel 
miş olduğurr.ı anlatmışlardır ki bu 
vaziyet liselerin de iyileştiğini gös 
teren :=nemli b:r hadisedr. 

Edsblyat FakU feslnfn mezunleor-' 

bu seneki mezunlar 
Inrtihanlardan Fen fakültesinin 

fizik derı;i neticelerile bazı fakül. 
telerin inkılap derslerinin neticele. 
ri he-:ıüz belli dtğildir. Diğerlerin 
den alınan neticeler ıunlardır: 

Tıp fakiHtesinin son sınıfı 159 
kişidir. Bunlardan 113 mezun ol. 
muı 46 sı ikmale kalmıştır. Mezun 
olanların 37 si pek iyi 60 ı iyi, 16 
ıı ort,ıa derecededir. 

Üçilncü doktorayı vererek son 
11nıfa geçen.talebenin sayısı 158 
ikmale kalaların da 47 dir. Geçen 
lerin 52 si pek iyi 64 dü iyidir. 
ikinci doktora imtihanlarına giren. 
lerin say111 275 dir. Bunlardan 220 
muvaffak olmuf 50 si ikmale kaJ. 

mııtır. Bwılarda iyi ve pek iyi 
nisbeti yüksektir. Ancak 28 i orta 
derecede terfi etmittir. 

Ditçi olculunun 34 talebesinden 
19 u geçmiı 15 i iıkmale kalmıttır. 
Bunlar eski Üniversite talebeleri
dir. 

Hukuk F•kUlt .. ının mezunl•rı 

Hukuk fakültesinde eleme inıti. 
hanılannda muvaffak olup da söz. 
lü imtihanlara girenlerin aeyısı 1 
inci de 174, ikinci de 71 ve üçüncü 
de 142 dir. 

Birinci de 97 kiti sınıf geçmiş 28 
kiti ütsü mizanı doldurmuı oldu
ğurti:lan bir veya iki dersten 49 ta 
lehe de mutlak olarak ikmale kal- f 
mııtır. 

2inci sınıfta da, 40 kiti terfi et
mi§, 6 kişi ü11ü mizanı tamamlan
dığından bir der•ten ilanale 25 şi 

Dil der3lerinir. (A) kuruna <ie· 
vam eden 1037 kiıden 1009 u im· 
tihana girmi§, ~·.: t : muv11f fol< ..,l 1 
muttur. (B) kurunda l 601 ki~i 

den 1163 Ü geçmi§ 19:> i ilcm r: < 

kalmı§tır. Bunlar şimdi açılan ya7 
kurların:ı devam edeceltlerdir 

Asıl fakültenin imtihanlarında 
birinci ve ikinci Söme5trde 165 
kişiden 120 si imtihana girmiş 37 
si geçmiştir. 

Üçüne.Ü ve dördi.incü Sömestr 
talebesinden 80 kişi imtihana gir 

mi!, 5 i muvcıff ak olmuştur 
Eski Darülfünı.n talebesinden 

56 kişi imtihana girmiş 3€ sı me
zun olmu~tur. 

Rektör- neıicayl fyt buluynr 
ilk devrede pürüssü:ı sınıf geç· 

me nisbeti ve bunların dereceleri 
çok memnuniyet vericidir. 

Pariste hukuk fakültesinde tah
silde bulunan iki talebemden al
dığım mektupta her birisinin im
tihana girdiği sekizer ki~ilik grup
lardan birer Fransızla kendilerinin 
muvaffak olduklarını ve diğer al. 
tı kitinin ikmale kaldıkları yazı
lıdır ki bu nisbet bizim talebemi· 
zin ve üniversitemizin muvaffaki-
yetini göstermektedir. , 

Tam mezun olmak ve tam yeti!· 
mek için çok çalışan genç arka· 
daılara sarfettikleri emeklerden 
dolayı teşekkür eder ve ikml\le ka
lan arkadaılarıma da eylül devre
si içi.1 muvaffakiyet dilerim,, 

Rektör Ankaraye gitti 
Üniversite rektörü Cemil Bil-

sel, imtihan neticelerini ve 
yeni yapılacak ıslahat etrafın

da baka11lığa izahat vermek üze
re bugün tayyare ile Aııkaraya 

gitmektedir. 

Avrupada Harp 
tehlikesi 

(BCJ§ taralı 1 incide) 
M. TurbaJ, hükfimetinin: 
1 - Milletler Cemiyetinin bütün 

cihana şamil bir hale getirilmesini, 
2 - Mez~ftr Cemiyet mukavelena • 

meııiniıı kuvvetlendirilmesini, 
3 - Sulhun muhafaza ve harbin ka

nun harici it!n edilmesini, istemekte 
olduğunu beyan etmiştir. 

Bıum'un allzlerl 
Bundan sonra Frarunz bqvekili 

Blum söz alarak nutkunu söylemiştir. 
Fran11z başvekili evvela ııon grev 

ve amele hareketlerinin fena ve haki· 
kate uygun olmıyan bir §ekil de tefsir 
edildiğini anlatım§, bundan sonra bey
nelmilel meselelere geçerek şu 11özle· 
rl söylemiştir: 

"- Büyük harbin neticesinden on 
sekiz sene sonra ilk defa Avrupada 
bir harp tehlikesi baş göstermi§tir. 

Fransa, bu harp yolunu kapamaya 
btitUn azim ve fradesile karar vermiş
tir. 

Harbi önliyccek çare Milletler Ce· 
miyeti mukavelesinin yeniden gözden 
geçirilmesi değil, mukavelenin §artla -

rak bahsediliyor ve savaş zannı kul
lanan uluslar vecibelerine sadık bulu· 
nanlara takaddUm etmektedirler. 

1914 ten evvelki Avrupa tekrar 
teşekkül etmiştir. İşte beynelmilel teş
kilatla önUne geçmek istediğimiz teh
like budur. 

Milletler Cemiyeti bir muvaff akı· 
yetsizliğe uğramıştır. Fakat bunun se
bebi cemiyetin mukavelesi değil, mu
kavelenin geç ve sarih olmıyan bir 
§ekilde tatbikfdir. Buna binaen paktın 
vecibelerini takviye etmek 13zımdır. 

Biz buna hazırız: fakat Milletler Ce -
miyetinin vazifesini akademik bir iB· 
tişarc rolü derecesine indiren her tür
lü formülü reddedeceğiz.,, 

Nutuk naaıl k•rfıl•nd• ? 
Cenevre, 1 (A.A.) - Siyasi mü§a

hitler, M. Briandın vefatındanberi Ce· 
nevrede böyle bir idealist nutuk işitil
memiş olduğunu beyan etmektedir
ler. 

M. Blum, kürsüye çıktığı zaman 
salonda bir ölU sükfltu hUkUm suru -
yordu. Fransız ba§vekili, kilrsUden 
coşkun alkıslar ara.,ında inmi§tir. 
~-~~~--~~~~~~~-

r ı m tatbik etmektir. K 1 z K u LE s • 
Fransa Milletler Cemiyeti mukave- 1 

ıenamesinin muessiriyetini arttıracak p ARK 1 N DA bu c u m a 
bütün tedbirleri kabul etmeğe amade- ve cumartesi 
dir. Hatta icabında harp tehlikesini 
göze almağı kabul ediyoruz.,, Akşamları 6 1 12 

itibaren 
Blum bundan sonra Renin askeri 

işgalini hatırlatarak sözüne şu şekilde D A R UTTA L 1 M 
devam etmiştir: SAZ HE V ETi 

"- Şimdiki Avrupa bir barış Av- Salacaktan (ISnUf vapuru 
rupası değildir. Her tarafta sillihlant· cuma 23. 115 ve cumartesi 
lıyor. Yeni bir harpten mümkün ola -·----·2•3•.•'•5•, .•.4 •.• ıa _____ , 

Avrupada yanı bir t ndlfa: 

Avusturyada 
kralhk 

olduğu taktirde 
Romanya, 

Çekoslovaw ya ve 
Yugosravya 

seferber olal·ah: 
Almanyanın 

müdahalestnden 
de korkuluyor 
Londra, 1 (A.A.) - Siy<'sı 

mıı haf il, muhtelif memb:ılardan 

gclcı. ve Habsbu:-g hanedanı sal
tanaunm iadesi meselesinin hıld 

bir ~ekil almış olduğunu bildiren 
ve M. Şuı.nigin bu meseleyi miİin· 
kere için Cenevre ye çz.ğn ı:masına 

muhik gösteren haberle.· dolayısİ · 
le endişe :çindedir 

E:.ı mı.hafi) , M Şu~nigin Vi)'a· 
nadan ı.yrılmak istemem~sini 
Hnbcburc: hanedanının pek y11.k.n· 
ela saltnnat makamına getirilec.e
ğinin bir delili suretinde tefsir et· 
mcktedirler. 

Ayni mahafil , kiiçük antantın 
Habıburı?ların tekrar saltanat ma
kamma gelmesinin küçük antanhn 

otomatik olarak umumi surette se· R _ _, h ·ıd bul r·· ' al ' l • · · b _, .. 
f b ı .. Sovyet u•yaua ta n e unan ur'~ t c:;e crını 1§ CJ§ınaa ~o.&. 
er er o ması demek olacagınr ve . • y k J .. -• .. ·ı b • 

b 
ren bırkaç reaım: u arı an a;agı ya cıogru sıra ı e asma cleıenlerı 

unun içtinabı nakabil bir tekilde .. . · o k N ·ı ı· f b ·k -' k · ] .. . • • uzerınde çalııan Nurı .ı. er, a.zı ı a rı asının eıe trık cereyamnı 
A 1~any~~ı~ ~udahalesını ınh.ç verecek istaıyonun miista kil ıefi mühencli• Fahri Fuat 
ey ıyecegını bırçok defalar beyan 
etmiş olduğunu hatırlatmaktadır. "lşidilmemİŞ Parıs op!'ra kD111lk tıyaıroaa,::tc 

BinneticeBüyükBritanya,Hahs Artıstler grev 
burgların saltanat makamına gel- rezalet" t 
melerini tehir için elinden geleni (Baı taralı ı incide) Y 8 P 1 
yapacak ve kilçük devletler üze- :urı Cenevrede tevkif edilen lta.1- Paris, 1 - Düu geceki lem!il .. 
rinde onların hareketlerini tadil İ· yan gaz~tecilerine şahsi selam, J den sonra. Ope!a Koınik tiyatro
çin tesir icra edecektir. muhabb~t ve tesanüdünü bildir· sunun artist ve müstahdemlerin· 

Otobüs 
şoförlerinin 

şikayeti 

miıtir. den büyük bir kısmı grev yaparak 
Cenevre, 2 (:A.A.) - Evvelki tiya~royu IHal etmiıler ve .'.! şarı 

gün tevkif edilmit olan 8 İtalyan çıkmamışlardır. Grevciler ücreie
gazetecisi, evvelce bildirildiği gi- rinin arttırılmasını istemektedır
bi, hududa sevkedilmemİ§lerdir. ler. 
Kendileri bu gece hviçreyi terkd- Gece saat ikiye doğru grevciler 

(BQf taralı 1 incide) meğe davet edilmiılerdir. vakitlerini sabaha kadar ho;ça 
kın liayalı noktaşından büyük bir 
tehlikedir. Şoförler otobüs sahip· 

]erine bu hususta batvurmu!laraa 
da ıikayetleri dinknmemiıtir. Şo-

förler bunun üzerine emniyet di
rektörlüğüne baıvurmaya karar 
vermiılerdir. 

Ge.zeteciler, Vaux Kantonu da· geçirmek için bir b:ılo tertip etmiş. 
hilinde kain ve Cenevreye birkaç lerdir. 

·--~~-~-~-~~~~~~ 
mil mesZ1.fede bulunan Ceppefe Hanyada 
gitmi§lerdir. Orada vakayiin ye- Ç 1• f tç ,. , er,. n g reV 1• ni inki§aflarına intizar etmekte· 
dirle?. Atina, 1 - Hanyadaı:i çiftçi!e-

Her tarafta ayıplanıyor rin grev il&n ettikleri Cirit umum 

P · 1 it 1 zete ·ı valilig-i tarafından Yunaıı dahiliye Taksim - Yenim&· arıs, - a yan ga cı e-
rinin Cenevrede çıkardıkları hadi- nezaretine bildirilmiıtir. Grevciler 

Bu sabah 
halle arasında iıleyen otobüs fO

förlerinden bazıları ile görü§ tük. 
Bize §Unları söylediler: 

" - Dokuz saatten çok fazla ça
httırılmamızdan iikayetçiyiz Sa

bahleyin 5,30 da başlıyan karıı
lıklı servisler gece yirmi dörtte so 
na eriyor ve biz her gün istirahat-

ıiz olarak 18,5 saat direksiyon ba
tında duruyor, çalıııyoruz. Sabah

leyin 5,30 da ıerviıe çıkmak için 
dört buçukta uyanmak lazımdır. 

Son servis Yeni mahalleden 24 
tedir. lstanbula ıelmek. otobüaii 
garaja çekmek ise bir buçuğu bu-

lur. Bu yüzden geceleri uykumuz 
3 saati geçmez, bu kada'° fazla ça-

lıtmaya tahammül ediyorsak, bu

nun sebehi, ekmek parasını kazan 
maktır. Batka bir it bulıalc h1! • 
men bırakacağız. 

Uykusuz olarak günde 150 ki
lometre 11efer yapan bir ıoförden, 

kaza beklenmez de ne beklenir? .. 

Otobüs ıahiplerine dert yanacak 
olsak, yapacakları it, hemen bize 
yol verip hatka bir;ni almaktır.,, 

Alakadar amirlerin halkın ha

yatiyie çok yakından ilgisi olan bu 

se ü:terine Fransız gazet~leri tid- mahsul üzerinden alınan belediye 
detli yazılar netretmişlerdir. vergisine itiraz etmekte ve bu v~r

Echo cie Paris, hadiseyi "l~itil- giyi vermeyeceklerini söylemcl<t~ 
memi~ rezalet,, tabiriyle tavsif et- dirle:-. 
mittir. Journal, bu ga2 etecHerin Hanyada askeri tedbirler al.n-

en ufak mua§eA"et kaidelerine hile mı§tir. 
riayet etmediklerini yazmaktadır. Esnaf sendikasına mensup o
Oeu·ne gıtzelesi, ltalyan ıazcted. !anların :la greve ittiralciuden kcr-

lerinin hükumetlerinden aldıkları ,_k_u_l_u_y_o_r·----------
emirle böyle hareket ettiklerini ve Mü h i m bir ziya r et : 
bunun bütün v:cdanıarı isyan et· Lord Halı.faks 
tirdii:iini tebarüz ettirmekte-d:r. 

Ayni gar.ete, bunu ltalyanlar he· Berline gidiyor 
sabma bir gaf saymakta, Populaire Berlin, 2 _ Bir müddet evvel 
de gayet tiddetli bir lisanla hiJi- çıkan fngiliz kabinesi u.alarından 
seyi tenkit etmek•edir. Lora Ha~'fax'ın Berline cidececi 

S d 
rivayeti teeyyüt etmektedir 

Oya 1 Orada lngilterer.in sı:allcri hak 

aJmlyanlar kınd;, temasta bulunmak vaıif .. ıi· 
ni yapacak olan Lord, Hitler tara• 

Soyadlarının cezasız olarak alın • fından da kabul edileceldir. Si· 
ması hakkında verilen iki senelik mUh yaıi mah&fil bu ziyareti sabıraızlık 
let bu akşam beş buçukta bitiyor. la beklemekte ve Lord Halifı:.x Jı"İ· 

Son gün olduğu için bu sabah er- bi bütün dünya mesailini gayrt ·a~ 

kenden nüfus dairelerinin önü görül - kından bilen bir z4llın böylt: bir va
memiş bir derecede kalabalıktı. zife ile Almanyaya ı~lmeıinden 

Evvelce verilen emir üzerine nU- dolayı memnuniyetini belli et
fus dairelerine baş vuranlara birer mektrdir. 
numara verilmektedir. Bunların mua- ================ 
meleleri müteakip günlerde yapıla - si çıkarılacaktır. 
caktır. 

Bir kaç gün sonra nilfus dairele
nüne alacağını ümit ediyor ve bek- rindeki defterler gözden geçirilmeye 
liyoruz.,, ba§lanacak, SOY.adı almıya.nlarm liste-

' 

tikiyetimizi ehemmiyetle röz ö • 
Bunlara kaymakamlar tarafmdnrt 

mUnasip soyadları verllcrek kaydedi· 
lecek ve kendilerinden on be§er ur:ı. 
ceza alınacaktır~ 



= 

şemsiyeli 
aşıl< 
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• Hikmet Münir ve Murad Sertoğlu 
y zan ·~ .. --1n devam) limondan daha nemli, pırıldak ve 
( Dünfdi nııshuo ... n yumuk duran simaya, o ışıl ıtıl kir. 

Ne ıüzel fikir! d" piklere, bir mabut gibi bakıyordu. 
b·ı buna na ır . Varyetelerde 1 e Nefes almıyor, yalnız onu dınıli-

muvaffak olunur! . . yordu. 
Aşak peşinden gıttı. . h" O ise 0 deli fişek sevgili ise an-

ln~iliz kadın casusu beni kontrol 
etmek arzusundaqdı 

, • .. }ü hır ızaya ' 
Fakat kızla hır tur }atıyordu: 

gelemiyordu. . . , _Seni ben de her görütümde 
_ Sevgilim! Sevgıl.ım ·. . kendime yaraıacak, yarayacak bir 
Bir yandan da şemsıyeyı aça~ gı- erkek gibi bulmağa başladığımı 

bi yaparak ona doğru uzatıyor :·k sezer gibi oluyordum .. Fakat tem
Ve kız şeınsiyeli aşıkına her a siye benim sinirimdir. Dünyada 

. · ci 0 yum:ular 
tıkça yine ellerını zen . . .., tek korkum varsa, geceleri uçuıan 
gibi oynatarak kuşlar gıbı çrgrışa 

0 
müthiş yarasaları andıran şem. 

rığrışa gidiyordu. siyelerdir işte.. Bir gece babamı 
:s • l kak koştu· 

Böylece bclkı a tı 50 fırtınalı, yağmurlu bir havada hah. 
lar l çe kapısından kar§ılamağa çıkmıı-

. S ·1· ' Sevgilim!.. şte 1 1 _ evgı ım • . ken, karanlık içinde yarasa ar a 
·ye' Bakın hava, bu şemsıye. l ıemsı · ·· .. bşbaşa gibi buldum. Kanat 3.nnı 

nin altına gir:meğe ne kadar m~sa- açan, kan emen yarasaların. kor. 
ittir. Sizi ıemsiyemin ~l~.ında ı~:~· kunç heyetini antdıran şemsıy~ler, 
d . ..,. . yere kadar gotur:meklıgı- b 1 
ıgmız . . . ? sanki bin tane imiş gi İ, üst erı pa-

-e mu··saade eder mısınız. . . k h h .. ·me doğ ... h t rıldıyara , ıtır ıtır uzerı · 
Yagwmur •imdi bir yorgan a '.n. ı 

,. ru ge1iyorlardı ..• 
almıştı. O kadar sık yağıyor ve 7z Babamla hizmetçisi, benim ne-

,. la o kadar ağır ıurette dalga a· K gar • luk ye uğradığımı bilemediler. apı-
nıyordu ki insan8: bir. yagmur nm eşiğinde bayıla kalmışım. O 

b
. mba gibı geçıyordu.. d .. 
ır muşa 1 . h" I nün bugün, şemsiyeyi gör üm m. u., 

Göle artık kule erm, ısar ann a b ' ı ı ·· ainıirlerim bow.Anarak çılgınlar gı ı 
d ffilmesini andıran aes er e gur· r-

e 000 k"b bağırmağa başlar ve derdimi de 
lu··yor, •iınşekler 1,675,000, 1 • ik d" 

>- anlatam m. Ta iki o mahzur en •· ritiıt bir arada ça'kılmasma benzer h 
!i.X.inden ortadan aklksm. Ya ut 

bir parıltı ile yanıyordu. 5 

Atık ıemsiyeyi ~mıf, Jemıiye da kartımdaki akletsin ... 
tersine dönmÜ§, rüzgar şemsiyeyi Şemsiyenizi rüzgar ldı, yağ· 
almış ve §emsiye rüzgarla bir su mur açtı, seller havalandırdı mı 
akmh!ının görülmiyen kıvrımlan dediniz .•. Oh ne iyi •. Ben de sizi 
içerisirJ:! bir yokutun alt başma her görüşümde keıdime yaraşa-

----doğru yüzmeğe başlamı§h. cak, yaraya~.:ık bir erkek gibi bul-
Bir lumba direği, bir ayak kay· duğumu s::zer gibi olduğumu hia-

m:ısı, sevgiliyi durdurdu. ıediyorum. 
Ve arkasından, - Ben de öyle sevgilim .• 

Z nk V c ikisi, bir !emsiyeliye rasla-l , . 
Diye mak, bir §emsiyeci dükkanının <>· 

nünden gec_mekten ellerinden gel
Ebedi aşık! 
Y.. .. l diği kadar sakınarak bir sinema· 

uz yuze er... · · "tt'I r 
F k h k k. d k1"kaCla mn 4 bucuk matıneaıne gı ı e • 

a at a n~ ya.zr. 1 o A a . - _ SON_ 
ne yağmur dınmı~tır ve atık, §tm 
di elin-:le olmıyan şemsiyesini kul- r:11::::1111........,..a::::::::.::::r-=-·=r 

lanmağa lüzum görmeden sevgili· ı ·· DO ktOr ıı= 
sine ilam atk edebilmekte, ~eneye- Om~r AbdUrrabman 
bilmektedir. Ne de bu yagmurun Clldly• mUteh•••••• İ 
altında ona açacak temıiyesi var. P. Muayenehaneai , Kadrköy,r. 

_ Sizi ıemsiyemin al~~~ alı~ 1 Süreyya ıineması karıı11nda ln-ı 
• d'ğ" . kadar gotürmedı- 8 h ·· ıste ı ınız yere önü ıokağt .ıumara er ıun 
ğime.. k betten dOkuza kadar.. ! - Susun, susun Allah 0.§ ına SU· ::::=tm __________ _ 

aun! d" 
- Ben size ne yaptım, a nuru ı- •••••ll!ll!P.!P.!!!'!l••••ı 

dem? O KTOR 

- Şemsl·yeniz yanınızda değil K 1 -ema ozsan 
ya? 1 k Uroloo - O~ratör 

-Ah iki gözüm! .. Onu se e ap Bevllye MUtehassı•ı 
tırdım .. Rüzgardan açddı. Yağmur Kraköll - Ebelılyor malazaaı 
Clan tersine dörJdü. Sellerlerle ha· yanında. Her 11ün ölleden ıonra 
•alenıp gitti. Sizi ıemsiyemin altı· ı . den 8 • • kadar.. T•l: 41135 

na alıp istediğiniz yere kada.r ..... 
- Susun diyorum. Daha ~smını -------------

duyunca içime fenalıklar gehyor. 
Y agın"' ur seyrel iyordu. . 

. k ..... dın· Bir müddet sonra enı o ..... 
di. 

Rüzgar kesilmitti. 

HAB;E·R 
AKSAM POSTASI 

-IOARE EVi' 
ıstanbul Ankara Caddesi 

... . .. -

Ballar - Onu ben gönderiyo
rum. Resmi i§lerde iki makamın 
temasını temin ediyor. 

Benet - Her ne hal ise... Biz 
onu bot bırakmayız. 

Ledi Dusmund - Şu gençle ben 
tanıtayım. Onun ne mal olduğunu 
çabuk meydana çıkarırım. 

Benet - Bu tecrübeye ben de 
muvafakat ederim. 

Ballar - Hay hay size tanıştırı
rım. Esas itibarile iyi, sadık bir 
gençtir. 

Benet - Milliçi Türklerden çok 
tanıdığı var. Eğer iyi idare edilirse 
bize çok faydası dokunabilir. 

Ballar - Ben de bu fikirdeyim. 
Şimdiki halde hizmetimde kullanı-
yorum. 

Benet - Pekala, siz burada ya
nınızdan ayırmayınız. Biz de ha
riçte onu takip ettiririz. Bize müfit 
olursa ne ala! 

Ledi Dusmunıd - Şu genci çağı
rınız da bir de ben göreyim. 

Kalbim çarpa çarpa masama 1te
çerek oturdum. Rikataon Hat iit
tikten sonra odaya öyle bir tekil 
vermiş ve masayı öyle bir yere koy. 
muştum ki oturduğum yerden ar
kamdaki duvarın ötesinden konu
şulanları dikkat etmek ıartile din
leyebilirdim. Çüil.lku Ballarm oda 
duvanna arkamı verdim. 

Bir dakika sonra kapı açıldı. Bir 
polis: 

- Kumandan sizi çağırıyor! de
di. 

Ara.kapıdan içeri girdim. Büyük 
kanapede Ledi Dusmund ile Kapi
ten Benet yanyana oturuyorlardı. 
Miralay, yazıhanesinin batında 
idi. 

Her zaman itine, mevkiine ve 
İcabına göre makyaj yapan ve kı
yafet değiıtiren kadın casusu, bu 
gün genç, güzel bir salon kadını 
gibi giyinmitti. 

Ben içeri girer girmez onların 
orada olduklannı yeni görmiit üm 
gibi yaparak ilerledim evvela Ledi 
Dusmundu, sonra da Kapiten Be. 
neti selamladım.. Kadın beni dik. 
katle süzüyordu. Kolo:nel Ballara 
dönerek sordum: 

- Beni emretmişsiniz. Bir arzu. 
nuz mu var? 

- Evet Efdal, aıağıda kaç mev. 
kuf bulunduğunu soracaktım. 

- 23 kiti •.. 

- Teşekkür ederim. 

- Bu benim için büyük bir şeref 
o1ur, mukabelesinde bulundum. 

- Yüzbatı Benet size telefon 
edecek. Ne zaman isterlerse o za
man gider kendilerini bulursun. 

- Emirlerini beklerim. 
Bu sefer lafa, Ledi Dusmund ka

rııtı: 

- Bu sizin için bir yorgunluk 
olacak. .. Fakat bir yabancı oldu
ğum için şehri yalnız dola§amıya
cağmı. Kolor.!el sizi bana çok meth. 
etti. 

- Kolonele hakkımda göster
dikleri teveccühten dolayı teşek

kür ederim. Size refakat etmek be. 
ni bahtiyar edecektir. Emirlerinizi 
beklerim. 

Dedim ve tekrar odama döndüm. 
iki caıuaun da biraz sonra gittikle
rini anladım. Telepati, ne tuhaf 
bir şey ... Daha birkaç dakika evvel 
kendi kendime: 

- Şu icadmla iyi ahbap olsam 
da kendisinden istifadeye çalışsam 
Bu kadar nüfuzlu bir casustan her 
halde çok §ey öğrenilir. diye düşün 
müştüm. 

Bir iki dakika sonra, kumandan 
hem kadınla beraber gezip tozma. 
ğa memur etmiıti. Karımıdaki us. 
ta, mahir, ve hassas bir casustu. 
Şimdiye kadar bir~ol< maruf İm· 

seleri okkanın eltma alnuıtı. Bir j. 
pe çıkmış iki canıbaz vazitind idik 
Acaba ikim atlıyacaktı? Her hatde 
benim atlamam ihtimali daha çok 
olduğu için ayağımı mümkün mer
tebe sıkı basmalı idim. 

Ogün akşam üstü tekrar bir iş 
için Kolonel :SaUarın odasına gir
miştim. Benti güler yüzle ikarşıh
yan kumandan, resmi itleri bıraka. 
rak, benimle vaziyetim üzerine ko. 
nu mağa başladı: 

- Biliyorsunuz ki ben akşamla
rı Krokerden erken çıkar kulübe 
giderim. Mister Rikatson Hat bu. 
rada iken bar.ıa e.it i§leri idare edi. 
yordu. Siz bir İngiliz zabiti olma-

dığınız için bu gece işlerinin idare. 
sini resen size veremem. Fakat bü· 
tün bu ifleri çok iyi bildiğiniz için 

bana yardım edebilirsiniz. Bina· 
enaleyh bundan sonra bazı gecele· 
ri burada kalmanızı ve mühim bir 

vakil olduğu :zaman bana danı§ma. 
nızı, yevmi i~leri de eskisi gibi İ· 
dare etmemzi istiyorum. 

- Baıüstiine Kolooel ! 
Ayağa ka1ktı gene güler yüzle: 

- Tabi ıize göıterdiğim bu te-
veccüh ve emniyetini suistimal et
mezsiniz değil mi? 

- Buna tamamen emin olabilir. 
siniz Kolonel ! 

niz lisesinde alaığmı kuvvetli v 
tan aşkı içimde yandıkça bana v 
zife diye gösterilen bu işi büt' 
tehlikelere rağmen yapacakt 
Karşımdakilerin bana gösterdik! 
ri teveccüh ve iltifata mukabil b 
kaca fedakarlıklarda bulunıabili 
dim. Fakat işimden ve vazifemd 
asla!.. Bin enaleyh, Kolone1e v 
diğim bu teminat yalnız dudakl 
rıma münhasırdı. 

KAPITEN BENETlN 
TELEıFONU 

Ertesi günü sabahleyin, Kapit 
Benıet Krokere bana telefon et 
Aram"ızdaki muhavere şöyle cer 
yan etti: 

- Mister Efda1, bugün i§İniz ç 
mu? · 

-Her günkü gibi .•• 
- Ledi Dusmund bugün 3(,.nd 

sine refakat etmenizi rica ediyor, 
- Emrederler. 
- O halde öğleden sonra sa 

ikide Galatada istihbarat bürosu 
da kentdisini bulunuz. Ve kendis 
Je icap ettiği kadar fazla meş 
olunuz. 

- Emredersiniz. 

Öğ1eden sonra, KoJonel Ballar 
büyi.ik kapalı otomobili ile Galat 
istihbarat bürosuna gıttım, Müthi 
kadın, Kapitcn Belıetın odasınd 
yalnız oturuyordu. Hava çok ı 
caktı. Kendisine çok yakışan yaz 
iık ince bir elbise giymişti .. Yüz' 

fe~kalade güzel makyajlı idi. Ol 
gun her erkek tarafınıdan mutlak 
birçok genç kı~lara tercih edilec 
olan bu İngiliz lcadınınm güze1Jiği 

den ziyade artist olan tarafına ha 
ran olmuştum. Çünkü istediği za 
man istediği biçime, kıyafete giri 
yor, kendisini güzelleştiriyor, çir 

IJmleıtiriyor, ya§landmyor 
gençle§tiriyordu. O gün t-le 
beı yq1armda kadar dul, itveli 
haris bir icadın halinde idi. 

Beni görünce, tatlı bir tebeı 
le: 

- Sizi bugün işlerimz<Jen al 
yacağım. Fakat, Türle: olduiul ... 
için beni difer arkadaılardaıı d 
ha iyi gezdirebileceğinizi dü 
düm. 

- Beni size refakat etmek 
finden mahrum bırakmadıl 
için size çok minhettarım. 

- Bugün nereleri do1aplım. 
- Nereleri arzu ederseniz. 

- Evvela tarihi yerleri görm 
istiyorum. 

- lstanbul tarafına geçelim. 

HÜCUM DEGtL MODAFU 

Ufukta hafif aralıklar, onun al-
tında mavi kırmızı gök parıltıları 

' görii'lmeğe batladı. 
Yalnız, suların hafif tırıltrları 

duyuluyordu. "k 
Fırtınaları teklit eden muzı 

parçalarının sonundaki gibi ta~hı~ı 
bir ıesaiz'lik, dügün bir ufuk çız~~
si, adeta her yeri düpedüz ve gu· 
rültüıüz etmiıti. 

Ebedi aırk sevgilisi ile ilerliyor-

Posta kutu•u ı l l•taabul 214 
Telgraf adreı;;ı ı ıstanbul HABER 
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1 Turlti11• ı E~nrbi 
t400 Kr~ 12700 Kr. 
730/l w t450 ., 

•oo 'N 800 M 
150- " - 300 .. .. 

Salubı 11~ N~ırıgal Mütliirü: • 

Hasan Rasim Us 
Bastldıjı 11er (YAKIT) maİhaİm 

Tekrar odama döndüm. Kolone
lin beni çağırması hahar.ı~den baı
ka bir ıey değildi. Kapı arkasın
dan tekrar onları dinlemeğe baıla. 
dım. Fak at bu sefer yavaş konut
tukları için bir §ey duyamıyordum. 
Çok geçmeden Balların benim oda 
nın zilini çaldığını duydum. 

Tekrar ara kapıdan içeri girdim. 
Üçü de eski yerlerinde oturuyorlar 
dı. Kolonel Ballar: 

- Mister Efdal! Madam Dus
mund, birkaç gün i~in gezmek mak 
aadile lstanbula geldi. Kendiıine 
§ayanı temaşa yerleri göstermek 
ve ıehrin her tarafını gezdirmek 
üzere senin kendilerine yol nrka
daılıiı etmeni istiyorum. dedi. 

Memleket için çalııan amatör 
bir casus olmasaydım, bana bu ka. 
dar teveccüh gösterenlerin besle
idkleri emniyet ve itimadı suiisti · 
mal etmek için bir sebep mevcut o
lamazdı. E\•et, bu itimadı suiiati . 
mal etmeğe beni mecbur bırakan 
gayet ml!!ru ve gayet malcul bir se. 
hep vardı. Değil bana böyle baba. 
ca muamele eden Kolonel Ballal' , 

Otomobilimiz İstanbul taraf 
gitmek üzere köprüye doğnı dön 
dü. Ledi Dusmund ile yan Y 
oturuyorduk. Bir şey konu§mıy 
ruz. Aramızda henüz resmiyeti 
verdiği bir boşluk var. Söze bat 
ınak üzere birbirimizi bekliyoru 
Be1ki bu çekingenlikte mesleğim 
zin de te!iri var. Ben onupn 
Entelicem Servisin aslarından o 
duğnu lbiliyonnn. Ne kadar can 
yaktığına kaç dü~man casusunu 
pe taklak ettiğine pekala vakıf 

du. 
Kolkola idiler! 

Ebedi ltık ona, 0 ıimdi sıkrlmıt bir 

kartımdaki ayni vaziyette 62 ba
bam , kardefim olsaydı genre bat· 
ka türlij hareket edemezdim. De- (Devamı IHD') 
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~~ 1 SINEMALAJ\ 

dANA: B E y o G L u 
-;:ı pl;>nno konseri, halk şarkıları, 19,10: TÜRK ı Tivoll cambazhanesi ve 
.ı ı ı, !cnnt haberler, harita okuma sa. 
, k.:ın.ışma, 20,40: konser, ~2,05: piyes, 

:;: ..... hal::erlcr, hava raporu, 23,15: konser, 
1 • r;ı:ı, 24,10: dans muS!klsl. 

l o::, " kUçtik konser, karı§ık ya.ym, gramo
f .l, 20,05: musiki, lsveççe Usan dersi, 20,50: 

• u~ akisleri, haberler, 21,15: kanşık ya.. 
y ,, 23,C',; habeı·ıer, hava raporu, spor, 23,35: 

ı_; • 1.PEŞT:i::: 

l8,0.J : g...-nmofon, 19,05: musiki, 19,85: Ma.. 

car ş:ırkılnn ve çingene musikial, 20,05: ko
nu ma, Zl,05: ııan ile birlikte piyano konse
ri, 21, O: lıonuşma, 22,45: haberler, 23,15: 
\iyolonsel konseri, fransızca konferans, 24,0S 
ııalon orl:estrası, 1,05: son haberler. 

BÜKR8Ş: 

iPEK 

SARAY n:;:_ 

ISUMEH 
YlLDIZ 

TAN 
şm 

ŞARK 

ASTORYA 

Voronzo!ların esrarı 

ı Fakir bir delikanlının 

hlkAyesi ve Kaçak 
sevdalılar 

ı Buhran tıltU 

gecenin aka.ndalı 
ve Bir 

ı Programını blldirmeml§tlr 
ı Programını blldirmeml§tlr 
J Hayat kurbanları ve Mıkl-

nln ,en aa.atl 
ı Tangollta ve Renkli peçe 
ı Gündüz benim Gece senin 

ve Sevdalılar kervanı 
ı Kanlı karga ve Gece 

adamları 

ı Sevda kuzusu (rumca) 
ve Kara.mazot kardeıter 

ı Garp kahramanları (24 
kaun birden) ve TaUı su 
bahriyeUlerl 

VUMURtvET ı Meksikalı dansöz ve Garp 
sil varil eri 

lSTANBUL 

HABER - :Al<şam Pos~ası 2 TE1 rMUz - 1935 

utbol 
_';[f_?_,a. A 

. ~-~~.:~---

Dün yaptığımız son 

Macarları 5 .... yendik 
Bununla beraber takım pek iyD 

bir oyun gösterenıedi 
Milli takım namzetle,.inin Boç· J 

kay Macar ta.ltımile son karfılaş· ı 
ması da di:n Taksim stadyomımda 
yapıldı. Kalabalık seyirciler ara
sında birçok mebuslar ve Sovyet 
sefareti erkanı da buluıv.ıyordu. 

Büyük maçtan evvel F enerbah

Orta muavin vasat diğerleri ço!<\ 
fena idilt:r. 

Hücum hattında Niyazi bir türlü 
yerini muhcıfaza edemedi. Müte. 
madiyen ortaya k~çtı. Sait orta bir 
oyun oynadı. Şerefle, Fikret iyi 
Gündüz f ev kala de idi. 

Fikretin bulurımamasile tekrar 
zayıf düşen muavin hattı Macarla
rın hi!cumlarım kesemiyorlar bu 
suretle mi!dafilere pek çok it dü· 
şüyordu. 

18,05: kıraat, 18,20: konser, havadis, 19,20: 
konserin deva.mı, konferans, yeni pla.klar, 
1 onfcr~!lS. 21,10: §&n konseri, 21,35: orkes
tra konseri, haberler, spor, 22,:m: piyano 
kon eri, 23,25: gece konseri, frarunzca ve 
almanca haberler, rumence haberler. 

LONDRA: 
18,20: çocuklnrm zamanı, 19,05: havadis, na.. 
tıon:ıı istasyonu, 21,05: kan§ık yayın, 21,85: 
fas dlynnndan levhalar, 22,15: orkestra kon 
'"eri, 23,15: spor, havadi.I, 23,35: dans mu
sikisi, havadl.ıı, 24,45: gramofon. 

. ı Deline ad881 (tUrkçe) 
Kilc;Uk anne 

ve çe ile İstanbulspor genç ekipleri 
bir maç yaptılar. Bunu ikiye karşı 
üç goJle küçük Fenerliler kazandı· 
lar. 

ı Nevyork haydulan ve 
Meksikalı haydutlar 

ALEllDAR ı Petresburg geceleri ve 

34 üncü dakikada mükemmel 
bir Baç.kay hücumu so1açıklarının 
kale önünde topu havaya dikmesi. 
le yüzde yüz bir golden kurtulduk. 
Bu arada oyun çek sert ve favullu 
o!mağa da başladı. 

ROMA: 
18,20: çan ve orkestra konseri, 19,10 eğlen
celi mu.siki, seyahat haberleri, gra.moton, 
20,50: .:ransızca haberler, 20,55 Yunanistan 
için yaym, havadis, konuşma, 21,40: opera. 
yayını, istirahat esnasında konu§malar, O

pera blttlti zaman haberler, sonra dans mu.. 
81kJs1. 

ihraç 
mallarımız 

Har ç pazarlara 

Tek bir milli isim 
ı:ttıoda gönderilmesi 

dü§:ünUlilyor 
:leni neşredilen ticarette tağşişin 

AZAR 
Morg aokağı cinayeti 

ı Dlltman elinde esir ve Ben 
fahişe miyim? 

KJ!:MALSEt' ı 'farzan yamyamlar ara· 

SO'REYYA 

.J 

BALE 

amda 

KADIKOY 
ı Anna Karenin (Qtt;('lerl 

bahÇt'de oynryac.ak ve 
l\latıne ve .Uvarede birer 
dondurma verilecektir) 

1 Cehennem melekleri (al. 

nema bahçede oynar) 

ÜSKODAR 
ı Programını b!ldlrmeml§tlr 

BALAT 
ı Kaçakçılar peşinde ve 

İngiliz ajanı 

KARAGOMROK 
OZEN ı Bin ikinci gece ve Yıkılan 

saltanat 

rr n'ı ve ihracatın mürakabesi hak- T 1 YAT ROL AR 
kında.ki kanunun tağşi3e ait maddele· 
..,.:ım tatbiki için İktisat Vekaletince 
etraflı bir nizamname hazırlanmakta-

lıı.Sürntle çıkarılacak bu umumi nizam 
nampyi genP. hazırlanmakta olan bü• 

~ .:."l ii.1raç maddeleri için ayrı ayrı ni
Z'.l~nameler takip edecektir. Bu suret
, bütün dikkate rağmen bir türlü ö• 

niine geçilemiyen ihraç mallarının ve 
, dalıili ticaret eşyasına hile kanştınl· 

masmın tamamen önüne geçilecektir. 
öğre~ıdiğimize göre bu şekilde tica· 

rette tanı bir inzibat temin edildikten 

sonra Türk mallarının hariç pazarla• 
ra tek bir milli isim altında ihracı da 
mevzuubahstir. Bu hususta tetkikler 
yapılmakta olduğu söylenmektedir. 

İhracatın tağşişi hakkındaki nizam· 
namelerle birlikte bütün ihraç madde
lerinin standardizesi ve mecburi amba· 
laj düzgünlüğü de başlıyacaktır. 

TAKSİM BAHÇESiNDE 

Saat 21,4:5 

HALiME 
'3UYUK OPERET 

&laaalıtr f'VVl'lden ayırtıla• 

blllr. Telefon: 4S70S 

Veni bir spor 
teşekkillU 

Edimekapıda (Edimekapı Genç 
ler birliği) adında yeni bir ıpor 
klübü teıekkül etmiıtir. 

Yeni teıekkül eden bu klübün 
futbol birinci takımı bu pazar gÜ· 
nü Topkapı ıahasında Yedikule 
Yıldız klübü birinci takım ile yaptı. 
ğı maçta bire karıı dörtle Y ed.iku. 
lelileri yenmişlerdir. 

• • 
Istanbul Belediyesi ilanları 

, . 

Beyoğlu Me,..kez nahiyesinden başı bot olarak bulunup daireye 
ıönderilen boz renkte bir bat kurt köpeğinin sahibi sekiz gün zarfın. 
la müracaat etmediği takdirde ıa tılacağı ilan olunur. "B11 (3691) 

Bir m~tre murabbama 10 lira değer bi-yilen Fatihte Fevıi paıa 

:addesinde yeni 147. 149. 151 kapı No. lı arsa önünde 21,5 metre mu
·abbaı yol artığı satılmak üzere açık artınnıya konulmuştur. Şart
ııamesi levazım müdürlüğünde görülür. Artırmıya girmek istiyenler 
l615 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle. beraber 
10 Temmuz 1936 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalı-
dır. (B.) (35?7) 

Karaa,3aç buz fabrikas, için ıu zumu olan bin kilo amukyan açık 
.k:;iltmiye konulmuştur. Bu amukyanın hepsıne 1270 lira bedel tah· 
nin olunmuştur. Şartnamesi levazrm müdürlüğünde görülür. İstek· 
iler kanunun tayin ettiği vesika ve 96 lirc:.lık muvakkat teminat 
'"akbu;: v~ya mektubiyl~ berab~r 9 Temmuz 936 perşenbe günü saat 
15 d~ ~a!mi encümende buh•nmt\h :hr. (3532) 

Keşif bedeli 3858 lir.ı 5" kuruş oıan Ka:aağaç pay mahalli ahır 
.., · ··n .,~ gene ora::laki ot depc~u istinat d.varmın tamir: açık ~k 

iltz::ıiye k:mulmuş!:.ur. Keşif evrakı ve şartil!unesi levazım müdürıÜ· 

,uı ı.i~ ,.-;. :'1~. lıtekli clnnlar kanunun ay(n ettiği vesik, ve belf"•'İ· 
e fen işleri müdür!üiündt>ıt tasdikli vesika •ıe 289,50 liralı'k rr.uuk 
at temins.t makbuz veya mektubiyle beraber 10 Te..nrnuz ~36 cuma 

~ ·--~ 

Bundan sonra evve)5. Macarlar 
biraz sonra da bizim!;iler saha)'a 
çıktılar. 

Takım: Cihat-Yaşar, Hüsnü
M. Reşat, Hakkı, İbrahim - ~iya. 
zi, Sa.it, Gündüz, Şeref, Fikr?tten 
teş~kkül etmiıti . 

Hakem: Şazi Tezcan. Yan 1 -ı 
kemleri de: Nuri Bosut ile Ahmet 
Ademdi. 

Saat 5,35 de Macarların hücumi
le oyuna başlandı. Ve bizimkilerin 
muavin hattında çelinen bu hü. 
cum Niyazi vasrtasile Macar nısıf 
ıahasına indi ise de Fi.kretin ofsayt 
vaziyette vlması yüzünden heba 
oldu. 

Beşinci dakikada Hüsnü ve Ya· 
farın bozuk vuru9larmdan Boçkay 
lılara mühiır.ce bir fırsat geçtiyse 
de, solaçrklan hafif bir vuruşla to· 
pu dı~arı atarak bunu gole tahvil 
edemedi. 

Dokuzuncu dakikada Yaşarın 
uzun bir vuruşunu Niyazi yakala 
yıp ortaladı. Bunu kapan Gündüz 
Saide nefiı bir pas verdi o da kö. 
şeden hafif bir vuruşla takımımıza 
birinci golü ka:zenıdırdı. 

iki dakika sonra yine Gündüzün 
çok güzel pasile Şe!'ef ikinci golü. 
müzü de kaydetti. 

Bundan sonra bizimkiler hasım 
yarım sahasına yerleştiler. Macar 
kalesinin direği Saidin şiddetli bir 
tütünü kurtardı. On altıncı dakika 
yine Gündüz sağaçık mevkiin. 

den topu sürdü ve iki Macır müda 
fi arasından Niyaziye topu gönder. 
di, o da tam zaviyeden to!lu i.1-i'rı 
cü defa Macar kalesine soktu. 

Yinnih:i dakika Boçkay kalesi 
yine bombardıman olduysa da, Mt' 
car kalecisinin fedakirlığı sayesin. 
de kurtuldu. 25 inci dakikarlar da 
bizimkilerin yavaşladıldarından 
Macarlar Türk ka!e,"ni sık sık zi . 
yaret etmeğe başladılar. 

28 inci dak:kada Marcr1.:.:-m 

1 çok komh:rn bir h:::ur:tu avutıe 

bitti. Bu arada oyun m~tevazin bir 1 

şekil almıştı. Fakat 41 ir..ci dakika 
da bizim takımın b1r hücumu esna. 
sında Macar ka!e!'li cni:n~eki biı 

kargaşalıkt-an istif a~~e ~-:fon Gün. 
düz dördi!ncü gorn attı. Ve bir da 
kika sorra da Macarlcr c!a merkeı. 
muhacimleri vasıtasile b:r say1 yap 
tılar. Böylece birind haftaym 4. 1 l 
bizimkile:-in le1:ıir:e nihayet en ·'1 l 

Bu <!evrede ka e:i yediği gol~enl 
mesuldür. Müdafiler ı:ok çalıştılar 
ve muvaffak oldular. B"'tün kaba j 
hatları ri.;zgar arka!arm::!a olrnası- 1 
na rağmen uzun vuruş yapamama-! 

. . 

Macar kalecisinin bir hurtaıııı .. 

iKiNCİ HAFTA YM 
ikinci haftaym tahmımız da 

kaleci ve müdafile~ s ederini mu· 
hafaza ediyor fakat muavin hat· 
tı Reşat, Hakı, Fikret hücum batta 
da .ı. Tiyazi, Fuat, Gündüz, Şeref 

Rebii şeklinde idi. 
Bizimkilerin hi!cumile başlayan 

bu devrenin iki dakikasında Niya 
zi Gündüz tarafından Macar kale. 

Ka!edmfain güzel bir kt1rlılnşı .. 

sine in-lirdiler to~ Rehiinir: aya?ji 
!e beş"nci defa Ma~ar ~~alesine gir 
di. 

Onuncu dakiha,.~:ın sonra oyun 
heye'.:anlı o'n:ağa ha: la .~ı. Karşılık 

lı hEcumlcır }apılıyor, fakat bizim 

kiler daha fü:tün oluyor. Bilhassa 

Son dak?kalarda Macarlar daha 
üstün oynuyorlar fakat müdafile. 
rimizin ca~ 1a başla oyunları yü
zünden gel atamıyorlardı. 

Oyunun bitmesine i:ç dakika ka. 
fa !talemize çe!i:ilen bir frikik ka. 
l-=!nhı direğine çarparak geri dön
cJ .. · Yine Macarla.rın hakimiyeti ile 
~aç cereyan ederken ha.kemin dü
au~ü oyunun s. ı Tl:rk miJJi takım 
namzetlerinin galibıyoti ile bittiği. 
ni il:lrı edioyrdu. 

İkinci c!evrede takı.::nımız'birin .. ; 
haftayma nazaran <::ek götü bir 
oyun ÇI mrdı. Sağiç oynatı!an Fuat 
çok fen~ idi lll< devredeki Sait her 
hal 'e Fuada tercih edilebilirdi. 
Sağ a:ıkta Niyazi de hiı: muvaffak 
olamadı. Şe,..ef fena bir 2.ilnünd.e 
idi. Rebii eçeyce çalıştı. Fa!<at bir 
tek murl a !am p-:ıs almak kısmet 
olmadı. 

Gün,1üz diin1d! rev'ca ade oyuni. 
le milli taı.nr.a. hı:.k '!ı:aten Ji'.yık bir 
merkez mı•' a-:im ol ... -..,unu ve Ze· 

kiden ~onra bir ti.:rlü doldunıJa. 
mıyan bu açığı kapa~aca(iını isbat 
etmiş el :a. 

Muavin hattı mE:mki:n olduğu 

kadar fona idi. Her iki haftaymda 
da te-:riibe er'!ilen oyunculardan 
Hakkıdan baş!<ası h,..r halde bir 
daha oynatılamaz. lbrahim biraz 
çalışırsa be'ki e5ki formunu bulur; 

fakat sas muavinliğe muhakkak 
·urette Kadri te-r·:~e edilmelidir. 

Tamamen formunda olduğuDU 

gördiiğümüz Iiüsni'.nün, eski yeri 
clC\n m<?rl:ez mı.::ıvin mevkiinde bir 
' ·- • 1·e:-e \e-:ri:be e~!ilmer.i, bugün 
1'el l·emik~i2 bir halde bulunan 
n 'ili ta!~ımrmız icin fayt!alı olur 
qn ~'e;ruz ve bunu tavsiye ediyo
ruz. 

Dün takımımız rakiplerir.ıi 5.1 
yenmış olmn'"ına rağmen pek ıyı 

bir oyun göstermedi. Biz Milli ta
kım namze• ·erinden daha anlaş· 

mış '..,ir h:ı 1 c!e \'e aksamadan bir 
oyun çıkcırmalannı ve l:aşladıklara 
g'bi maçı bitirme~er·-ı' isterdik. 
Halbuki takımımız mar.ın ilk (20) 
dakikasında bir canlılık gösterdi 
ve bu zaman zarfında yaptığı 3 go· 
lün neticesi "Olarak da sahadan 5-1 
galip çıktı. Bilhassa ikinci clevre 
Türk takımı, bir iki akını müstesna 
hiçbir varlık göstermedi. 

O.MK. 

Gündüzün he,. h::-:ur .. m Macar ka Türk bashetbolcuhırı 
lesini alla!t hull:ı!{ ediyordu. 23 ün 

cü dakikada Fikret oyunu bıraktı 

onun yerine lzr. irli J\~il girdi. 

Bundan sonra Bockaylılar ha 

Olimpıyatlara gidecek olan 
Türk basketbolcuları 1ıalondan 
açık hava idmanlarına geçmişler· 
dir. Bu idmanla aftad fa..__~-



Eğer saçlarınızı açık renge 
sokmak mecburiyetinde iseniz 

şu noktalara dikkat ediniz 

S
AÇLARI Loyatm'3.k hiç a· 
kıllı bir ., değildir. Bo
yi\tmamak dahö hayırlı 

olmakh beraber huna bir mecbu
riyet v::.ı:sa, en zararsız ve iyi şe· 
kilcle yapılmasına dikkat edilme· 

lidir 

· l~in hile ve püf taraflarmı bil
mek her halde bilgisizl!k yüzün
den &aç!arınızı mahvetm~kten da

ha iy:~ir. 

Eğer ~3.rışın yahut sarışına ya

kın ~ir tip değilseni2 ~açlarmızr 

kat';yy~n boyatmağa kalkışmayı

nız. Kc;u renkte saçları boyatma· 

ğa ka..!~.aş:nak dehlikten başka bir 
şey det}ildir; çünkü deriyi iğrenç 
bir surette bozuk renkJi gösterir . 

3açbrı mahvetmeniı. eiı kes
t:rme bir yolu, şampuvandan son
ra yıkama suyuna Peroks!t katmak 

tır. Bu madde saçı çabuk kuru
tur, ve zamanla telleri hem ç::ıhuk 
kırılır bir hale getirir, hem de öl
dürür. 

E
CER boyatmak rr.ecburiye-
ti varsa, bu bir defa ya
pılmalı ve köklere ancak 

, kat'i lüzum varsa doku· 
nulr:ıa]ıdır. Kadm saç.larını ken
di kendine boyayamaz. Bunu ya 
bir berbere yaptırmalı yahut da 
birismi çağırıp aşağıdaki öğütler 
dahilinde onun yardımı temin e

dilmelidir. 

Kullanılacak Peroksit en ıyı 

cinsjnden olmalı; kuvveti 20 ha-1 
cimde bulunmalı ve O 880 saf a-

monyak kullanılmalıdır. Gerek 
Peroksit'i, gerekse amonyakı ecza 
cınızdan satın alabilirsiniz. 

PeroKsitle amonyakın doğru 
nisbetlerde kullarulması şarttır. 
Lü~mundan fazla amonyak saç-

ları mahveder; deride kırmızı ka
barcık ve yaralar yapar Amon
yak hiç bir vakit Proksitin otuzrla 
bir nisbetini geçmemelidit 

•••••••••••••••••••••••-.••••••••••-----••H•••••••••--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••-•••• 
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Boyama işine ba.,ıamadan evvel bm·aya resimlerini ba8tığımız •• s 
diyağramları iyice tetkik ediniz : 

Bu resimlerden saçların nereden ayrılması ZQzımgeldiğini ve .~ 
boyanın nerelere tatbik edilmesi gerek ol.duğunu anlayacaksınız 

5 ................................................................................... ._-·············-··= 

fer sağa olmak üzere saçı tekrar 1

1 
ayırmağ;.ı, başlayın ve ameliyeye 
19 numaradaki ayrığa varıncıya 

kadar devam edin. Bu ameliye
lerle saçın kökü boyanmış olur. 

Eğer saç uzun i11e Peroksit biraz 
sulandırılmahdır. Halitaya bir çor. 
ba kaşığı dolusu su ilave ediniz 

Büyükçe bir tülbent parçeşi a 
(arak halitayı saçların ucuna sü
rün. Şimdi ayrık sayıları haşır. 
her iki yarımı için dört yahut beşe 
indirilebilir, fakat evvela sol ta
raf tan başlanır, sonra sağa geçi 

lir. 

mekle olur. Bütün l>u müddet es
nasında da saçlar daima taranır. 

KÖKLERE dokunulanacağı
zaman, sürülen ilacın bo
yanmıı olan saçlara do-

kunmasına dikkat edilmelidir Çün 
kü saçlarda renk dalga dalga 0 . 

lur ve muhtelif gölgeler hasıl e
der. 
Boyanmış saçlann uzunlamasına 

biraz briyant~n, yahut içinde:. ilaç 
olmıyan mayı halinde sabun sii
rülm~lidır. Bu iş için hildiğimiz 
Kastı] sabununu eritebilirsiniz. Kocaman bir çoı ha tabağına, 

Yahut küçük bir kaseye bir kahve 
kaşığı amonyak kor, sekiz kahve 
ka§fğı Peroksit ilave edersiniz. Bu. 

nu iyice karıştrrını~. 

Çok uzun saçlar için uçlar en 
sonrL ıslatılır ve Proksite bit defa 

daha su katılır. 

Ertesi günü saçları fampuvan 
l~m"k iyidir. Eğer saçlar sertle
şıyoı sa .:-aç fırçasını:- kullanmada 
evvel biraz briyar.Hn sürmek fa.; 
dalıdır. 

Güzellik Dokforr 
~u bahar Sitre hasır Ş"r'·alar çok moda 

I 

Kraliçe Margo itrneği şapkalar Paris, 
Londra ve Nevyorkta evrensel rağbete 
mazhar olmaktadır. Kumaş siyah Fötı
dür. Önde Sellofandan yapılmış kelebek 

tıpkı saç gibi durmaktadır. -B
OY AMA işi başın arka ta
rafından başlamalıdır. 
Saç, alın.fan itibaren en· 

ıe köküne kadar sol tarafa ayrılır, 
ve sol taraf boyayı yapan adamın 
elind~ tutulur. 

B AZI kimse!er tülbent yeri
ne yumuşak bir diş fırça
sını Peroksite batınnağr 

tercih etmektedirler. Bütün ame
liyat saçın kalınlığına göre. altı

dan on beş dakikaya kadar devam 

Bir .-;abah tuvaleti 

Bir tülbent alınarak Perokside 
batırılır, tepedn başlamak ve ense 
kökünde bitirilmek üzere ayrık 
batb boyunca sürülür. 

Bundan sonra ayrık hattın or
tasından tarakla bir santim kadar 
•ola ayırın (Dyağramda 2 numa· 

ra ile gösterilen ayrık hattına ha· 
kınız.) Peroksit sürme ameliyesi
ni burada tekrar ... din 

3 numaralı aynkta saçı ayırın 
ve sürün; böylece başın öıı kısmın
~~ olan lO numaraya kadar avni 
I§ı tekrar edı' S • • n. onra tekrar ge· 
nye gıderek 11 numarada, bu se-

etmelidir. 

Saçın renginin değişmesi iç:,. 
sürecek zamanı kat'iyetle söyle· 
mek güçtür. Çünkü saçın nesci
ne, esas rengine ve istenilen en 
son gölgeye bağlıdtr. Bu ondaki
kadan k:rk dakikaya kadar süre
bilir. F "-kat saçlar her on dakika
nın ı.onunda çok dikkatle muaye· 

ne edilnıelidir. 

Saçlar kafi miktarda açık renk 
abnca, tamamiyle kurutulmalıdır. 
Bu da bir havluyu, saçlar tamami
le kuruyuncıya kadar gayet nazik 
bir surette başın üstüne tazyik et-

Baıınıza bukleler yaptnu; . Bukleler olduktan sonra Evvelce kestiğiniz saçlardan y_a--. 
.~ 

P..ılmzı. örğiiyji takınu 
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11~. sene eVven bugün rürkOJ ... b~ ~daii-ı isllıi/ıi ve - kılığına rağme 
Turk donanma~ı Türklerin en büyük düşmanıydı: Mosko 
lbsara'yı zaptetlı car/arının Istanbul sefiriydi 

Bütün ada halkını isyana teşvik ........ rik eden tiınalde Çernagora 
Kaçanik ve Suilen balkan ve . 

eden iki kumandan 500 esirin balkan, Karadirin nehri. garp 

g O •• z u·. o·. n u·. n de o·· ı d u·. r u· · ı d u·. rafını da tefrik eden ve mah 
birçok namlar alan meıela Ka 

ip~ adaıı, dik kayaları ve - - Alçak!.. diye bağn dı Ma- sana, Kdabulid, T omaı vesa 
müatahkem Nikola dağ.1 ile en demki teslim olacaktın, niçin bu gibi, Pindos silsilesi ..• 
kuvvetli dütmanlua meydan oku- kadar insan kırdırdın .. Benı de şim- Bu kesirüladlaın dahilinde 
yacak vaziyetteydi. Bunun için- di seni öldüreyim de ölen kardeş· lunan asıl Makedonya krtası d 
dir ki, Türk donanmasının bura · lerimin intikamını almış olurum. İık araziyle dağlann arasında 
yı zaptedeceği duJ'Ulduğu gün, ada Yeri inin haldı hücumu, Arnavut ıekkül eden ovalardan terekk 
balla müdafaa hazırlıklarına bat· lmmandarJ!arı muhafazaya memur etmiş olup ovalan münbit ve 
ladı. Hıristiyan Arnavutlardan askerler taraf ınudan güçbela &tla- fusu mütekasif bir kıta oldu ... 
Fota-si ile Mülazimi Karahela1 en tıldı. Fakat cezasız bırakmadılar. dan hububat hasılatı kat'iyyen 
mühim mevkileri tuttular. Bunlar Hüsrev paşanın yaverlerintleiı biri, kıtayr idare edemez ve her s 
her ıeye rağmen çarpıpcaklardı. Karabelamn üzerine yürüyen yerli hariçten 8- 10 bin ton buğday 
Böyle karar verilmifti. 1 yi bir kenara çekti. Kumandanın y afloVa ile Prizren arasında Drin nehri üzerinde KurJ Ahmet hal ederdi ki bunun kıamı aza 

1824 yılı 2 temmuz günü, 112 kendilerini nasıl idare ettikeirini PCl§anın yaphrmlf olduğu Şirvan köprütıü ki, Arnavutlar bu- Arjantinden girerdi. 
sene evvel bugün, Türk donanma- sordu. Esir, dişlerini gıcırdatarak nu mukaddes sayarlar. Zaten mahalli ahalinin fa 
eı lprara anünde demirledi. fU cevabı verdi: Afrikadan zenci amele getir- niki Ethenia,, cemiyeti, Bulgar çe- kısmı kaçamak tabir olunan mı 

İki Arnavut kumandanı, Ada - Bunlar, kimseye göz açtrrmı- mek ! leleri gibi, ihtilalci gruplar •çıkar- ununu pifirip yerlerdi. Binae 
zaptedildikten sonra ellerinde hiç yorlardı. Türk ordusunun gelece- Bittabi, gayri kabili tatbik fikir- mağa batladı. Lakin, Makedonya- leyh hububat haıılatı hiç me 
bir teY kalmıyacağmı dütündük- ğini duyunca, hepimizi korkutarak ler ! Ve çiftlikler bu ıuretle kıy- da yaııyan Rum unsurundan böy- besinde olup bilmecburiye ah 
!erinden halla te,vik ediyorlar: harbe soktular. metten düştüğü gibi, islim e,rafı le f edakir efrat bulamadıkları i- sınai nebi'. tat ziraatine tevessül 

- Ölünciye kadar çarpıf8.cağız, Bu izahat kafi idi. iki Arnavut, da servetini yavq yavq kaybetti. çin Giritteki Andarthe'lerden kül- mişti ve bunun da ön safında 
diyorlardı. Türkler buraları zap- küçük bir meydanın ortaıına ge· Fakat ahalinin böyle muhtelif li miktarda celbederek Makedon- tün ziraati gelmekteydi. Maked 
tederlene, birimizi sağ bırakmaz- tirildi. Bet yüz esirin gözü önün- anasıra ve muhtelif dinlere tabi oL yaya dökmü§lerdi ve Osmanlı dev- yada altın para senevi iki mily; 
lar. Onun için kahramanca can de başları kesildi. maundan dolayı hiç biri vaziyete Jetiyle de gizli bir anlaşmada bu- lira hasıl olurdu. 
verelim. lpsaralı1ar, birkaç !aat önce ken- hakim bir mevkie geçemiyordu. lunarak Bulgar unsuruna hakimi· Fakat ayrıca da her mınta 

Donanma adanın önünde ikiye dilerini hücuma sevkeden kuman- Komiteler bu hususu temin için yeti vermemek için mümkün mer- nın kendine mahsus bir ziraati v 
ayrıldı. Bir laımr limanın tahkim danlarmın feci şekilde öldürülüş- evvela Avrupanın nazan dikkati- tebe resmi idareler . tarafından dı. Meseli yukarıda bahsi ge 
edilmit kısmına, diğer kısmı Ama. lerini adeta zevk duyarak seyredi- ni celbetmek ve Türkleı in idare Rum çetelerine müsamaha edilme. Karacaova kazasında kırmızı 
vut kum.and4nlann müdafaa et- yorlardı. Rahatları bozulmuş, ev- kabiliyetı olmadığını dünyaya ilin sine emir çıkartmışlar.dı. Hatta ber ziraatı seiih'l-9C•9'":r1r1't'I .. 
mek~--0fdÜlHan koyun iç kısmına leri barkları yıkılmıştı. Fakat bu etmek için bir takım vakalar çı- birçok Yunan çeteleri :nrf bizim raç olunur ve Sırbistan, Karacı 
yürüdü. Birinci kısım sahte bir beli1arı ha~lanna getirenler de ce- karmağa, katliamlar yaptırmağa askerle müsademe ettikleri zaman ve Bulgaristana giderdi. 
hücum yaparken, ikinci kısmı mu- zalannı bulmuflardı. ve asayişi muhtel göstermeğe derhal teslim olurlardı; Manastı- Tikvef kazası ise afyon hası 
harebenin top dumanları araamda Bu, lpsara harhimn bir ceı>hesi dair olan programlarını tatbike ra g~tirilip hapsedilirlerse de bir- tiyle meşhur olup Makedonya 
karaya asker çıkardı. Hücum bat· idi. Halk, Türk ordusuna ıonuna başladılar. kaç gün sonra hapishane kapıları afyon hasılatı senevi 90- 100 
lamıştı. kad~ mukavemet etmeğe and İç· Bu esnada hükumet akil ve mü- açılır, salıverilirlerdi. Onun için kiloyu bulurdu ve kilosu altın p 

Türk ordusu ile beraber müs- mit gibi çarpıııyordu. Şehre gİTen debbir olsaydı, lngilterenin f rlan- bu çetelerle müsademe pek az vu- bir liraya satılırdı. 
lüman Arnavutlar da vardı. Bun- İsmail pata kuvvetleri, her ıokak- dada yaptığı Homeruhal kanunu kua gelmiştir. Üzüm hasılatı da külliyetli s 
lar, dar geçitlerden, dik kayalar- ta, her evde ayrı ayrı harp etmek gibi bir kanun yaparak ara::;;iyi sa- Fakat Girit ahalisi soğuğa ve vet bırakırdı. Bundan 250 vag 
dan yılmadan tırmanıyorlardı. ilk mecburiyetinde kalıyordu. tın alarak yarıcılara dağıtsaydı ve Balkanların müthiş kışına alışma- Valondova üzümü İsmnide siy 
abb9, en kuvvetli dütman batar- Bir kısım asiler Sen Jan dağın- İsviçre gibi Kanton usulünde, her dıkları için, ekserisi iklim yüzün- razakı Almanyaya yemeklik i 
yasmın 1.aptedilmesiyle :.ıeticelen- daki şatoy;;_ ka.çmı§lardı. Muhaaa. Kanton' un lisan, cins ve mezhebi- den ölmüş ve hatta Morihova bal- gider ve 750 vagon da Sırbiye 
di. Çarptfmada 520 fpaaralı, 800 ra edildiklerini görünce, beyaz ne riayet ederek teşkilatı o suretle kanlarında nicelerinin ayakları ihraç olunurdu; zira S:rbistan b 
Rum, 125 Sisamlı ölmüt, 500 kiti bayrak çektiler. Türk askerleri, yapıp mahalli idareleri ahalinin e· donarak Manastıra getirilmq, ba- ları Flokseradan mahvolmuftu. 
esir edilmi§ti. teslim işaretini veren şatonun önü· line vers~ydi muhakkak hugün Ru. cakları kesilmiştir. Haaıhat tohumundan çıkarıl 

ICurtulUf yollannm kapandığı- ne geldiler. Tam bu esnada kulak- melide bambaşka bir manzara o- Malum olduğu üzere Morihova yağru da kıymeti vardı. Pirinç 
nı gören Fota.si ile Karabela teı- farı sağır eden bir ~nfilik herkesi lurdu. ve alt tarafında bulunan Karacao- raati birçok yerlerde yapılırdı. 
lim olmaktan batka çare bulamadı yerinde mıhladı. Şatonun cephane. T Ü r kof va, Makedonya dağlarının düğüm nupta pamukçuluk genişleme 
]ar. Bu hali gören esirlerden biri, liği ittia1 etmiıti. Her iki taraf da Yukarıda bahsettiğimiz hak:m noktası olup 2000 metreden yük- başlamıt ve bunu itlemek için 
kend: can korkusunu unutarak ku- zayiata uğradı. Bu, ~.si kumandan- unsur 0 ana kadar OsmRnlılar ol- sek birçok zirveleri bulunan Du- den:ı'da 272 metre yüksekliğind 
mamlanmın üzerine abldı: larm son:lrurbanlan di. masmdan dolayr, hunlar; tahtla- disa, Şarenka, Gırbaftsa gibi So- sukut eden su tesirde 16 me 

Ş m ~ 1 i ng' in evi yan d 1 rından devirmek için biı harp la- buska ovasını çepeçevre ihata e- mikabı kuvvetinde bir ıelale v 
zımdı. Ruıyadaki Panslavist!er den dağlar timale doğru Morihova diğinden bunun bir kısma kuvv 

Berllbden gelen bir habere göre, boksör Şmelingin kar11İle 
birlikte oturdoju eve yıldırrm dütmüt ve ev yanmıştır. Şmelbg
Je karısına bir §ey olmamıştır. 

Remıimiz Alman boksörü karısı Anni Ondra He beraber Hit
ler t.arafmdan kabul edildikleri sırada alınmıştır. 

bunu iyice idrak ettiler ve sefir balkanlariyle yükselip oradan Ni- tebdi\ 11!.:lilerek burada ve 
Türkof'•ı bu planla fstaııbula gön- kodim, Babuvna, Suhagcra silsile- raferyada 30.000 bro§, yani iğ 
derdiler. leriyle etrafa yayılır. lemekteydi. 

Türkof, o derece Tiiridüğe ya
kın olarak kendisim göstermek is
terdi ki bizim o zamanki adeUe
rimi:t üzere galoş kundura giyer
di . Ve her yerde Türk an'ancleri
ne hayran olduğunu söy .erd; Bu 
suretle Babıaliyi uyutup Balkan 
konfederasyonun.1 hazırladı ve 
Balkan harbini meydana. getirdi. 
Netice cümlece malumdur. 

.y. ;ıı; JI. 

Yunan çeteleri 
Bulgar, Sırp ve Ulah ce~eleri

nin yuka,.ıda anlattığımız m11vaf
fakiyetleri üzerine birçok Bul
gar patriarkist. yani Yunan mu
hibbi ahali, kısmen korkuların
dan ve kısmen de muhe.bbetlerin
den, Bulgar amaHne temayül et
meğe ba..,ladi. Bunlar, Patriarkist
likten ayrılmağa başlayınca "Eth-

lsıam çetelerı 
lslam çeteleri ise, Makedonya

nın ikinci safhası başladıktan son
ra, yani beynelmilel maliye ve uı
liih komisyonu ve Rus ve Avuıtur
ya komiserleri ve jandarma ısla
hına memur Dcorcis paşanın gel
mesinden sonra meydana gelmiı
tir ki pek cüz'i bir. tesir yaptığın
dan ve başlıca şimal,garbide Po
gan Recep ve cenubu şa:-kidc Ge
mici Hüseyin isimleriyle türeyen 
iki çete ancak nazarı itibare alına
bilir. 

İkinci safhaya başlamazdan ev
vel, Makedonyanm servet ve zi
raati hakkında da birkaç satır söz 
söylemek isterim. 

Yukarıda anlatıldığ1 veçhile, 
Arnavutluğu Makedonyadan tefJ 

Burada garip bir vakayı ha 
latmak isterim: 

Akar ve bakar 
Kaula kum panyaaının Mı..n 

tır ıimendiferini inta ettiği es 
da mühendis bulunan Hrrvat 
niç i.sminde bir zat Vodena'nın 
nmdan şimendiferi geçirirken 
sabada misafir olur ve Rum m 
ropolitha.nesine iner Şelalen 

gürü!tüsunden konutmak ihtimı 
olmadığını görür ve bu kadar nıii 
hiş irtifadan dökülen bu büyük • 
yun duman halinde vadiye dütl 
ğünü görür. Sesini işittirmek i~ 
bağırarak: 

-Çorbacılar, bu su her zaııı.4 
böyle mi akar? 

- Akar çelebi! - derler. 
- Siz de eıek gibi buna bakal 

, L(Devamı var) 



L 

- Rn çok kaç kilo geliyordwwz'! 

- 95 kilo. 
- En a.ı. 
- ~kilo! 

Kalb>DDnye~snz 
Dedikodu yapıyorlardı, birisi 

§Öyle dedi: 
- Maamafih fena ah1aklr değil. 

dir, bir sinege bile fenalığı dokun
manııttır. 

Öteki bu fikirde değildi müs -
tehziyane cevap verdi: 

- Tabii dokunmaz, yakalıya 

maz ki! 

-~~ 

- Şu genci görüyor musun, en 
aziz ahbabımdır. Böyle olduğu 

halde benden alacağı var diye 
görmemezliğe geliyor. 

- Nasıl olur? Bir insan alacak· 
lı olduğu halde borçluyu görme · 
mezliğe gelir mi? 

- Tekrar borç İsterim diye kor· 
kuyor! 

VağJDn mOşteırnneır 
Terzi-Hali hesap görmtyecek 

miyiz?. Çeçen sene hana on kat 
elbise yaptrrmıttmız ! 

Mütteri - Şatırdın mı sen? be. 
nim topu topu iki elbise borcum 
var. 

Terzi - Evet .ama, dostlarınızı 
da bana gönderen ıiz değil misi
niz? 

- Haydi yavrttm, Ayşeyi kendisitıe 
teşekkür için öp. 

- Ya, öpeyim de dün ak§am brıba" 
ma yaptığı gibi bana da tokat vursun! 

_Kocam bir dcvridlcm seyahati yapmamızı teklif edi• 
yor.Ben:sc ba.§ka yere gidelim diyorum. 

Kclğıt yapı§tmcı - A!;, kapı orada mıy 
dı' Ben oraya da kliğıt ya'Pı§tırmıı.ştıml 

veoıın daınsoaır 
Genç kız müstakbel nişanlısını, 

babasına takdim etmek için eve 
getirmifH. Evde bulamayınca va· 
kit geçirmek için radyoyu açtılar. 
Bir rumba çalmaktaydı, dansa bat
Jaddar. 

Birden odanın kapısı açıldı, kı· 
zm babası girdi ve danseden de
likanlıya hiç bir ~ey söylemeksizin 
hörmetli bir tokat wrduktan sonra 
zavalJıyı tekme tokat kapı dışarı 

itti. 
Ertesi gün genç kız telefonla de

likanlıya izahat verdi: 
- Babamın kulakları sağırdır. 

Radyoyu duymadığı için .... 

- Utanmıyor m1'3ım, san yaşta ço
cuk sigam içer mit 

- Ne yapaı/lm, ıiç senedcııbcri siga. 
rayı bırrı.km.ağa u.ğra:ııyorıım, bir fiir
lil olnıuyor ! 

- Bizim eve hır8tZ girmi§.' 
- Vah uah ! Çok bir şey götürmüş 

mü' 

Şi~li salonlarında dedi kodu ya. 
pıhyor. iki bayan yani (hanrme . 
fepdı) mü,terek bir ahhaplann . 
dan bahsediyorlar: 

- Çocuğu, babasına çok ben . 
ziyor. 

- Evet, hayatta ne garip tesa
düfler vardır!. 

G=flaırognsnının? 
Bayan Rebeka lle Mişon o gece 

tiyatroya gideceklerdi. Bayan ıor 
du: 

- Miton! 
- Ne var? 
- Ellerimi mi yıkayayım, yok . 

ıa eldiven mi giyeyim?. 

- Sizi ölilmilm nı ·ii.rlcdfiııcc .~cvecc
ğiml 

n<nm? 
Fransız intihabatı esnasında so. 

kak hatiplerinde biri nutuk ~Ö)'}ü . 
yordu. Bir aralık: 

- Arkadaılar, dedi, on doku. 
zuncu asırda i~ç.ileri uyandırmak 
için en ~ok himmet göıtermit olan 
kimdir? · 

Ahaliden biri atıldı: 
- Çalar saati icad eden !\dam! 

IH1al(l!0 ır <e<e"aı ~ 
Seyyar satıcı - Aynalar. ısa 

bunlar, taraklar, dlidükler, pudra. 
lar, lavantalar, makaslar ... Ne alır
san yirmi beı kuruıa ... 
Kadın (herifin kapı önünde mü

temadiyen bağırmasından bizar O· 

larak) - Defol! şimdı polis çağı. 
racağım ! 

J SaırlhıoşD u k 
Amerikan mahkemesind6 bir a

dam aarhotluk suçundan muhake
me ediliyordu. Neticede hakim: 

- Mahkfun oldun, dedi. Ya bir 
hafta yatarsın veya beş dolar ceza 
verinin. 

Sarhot suratını l>urutturdu: 

- Bende bet dolar n~ gezer? 

Hakim bunun üzerine celseyi fU 

sözlerle bitirdi: 

-1ıte içki içmenin zararlarını 
görüyor musun? paranı içkiye ver

memit olsaydın timdi ıarhoıluğun 
cezasını öder, hapisten kurtulur . 
dun! 

ö 

- Tuhaf şey, burada hiç balık yok. 

Satıcı - Mademki hediye içitı al
dınız, fiyat etiketini çıkarayım. 

Mil.1teri - Hayır çıkartmayın, 

yalnız etikette 90 Tı".'ltruşu 9 ·ura ya • 
~mi 

Diktator namzedi - Muhakkak 1Jir 
bıyık §e'kli kabul etmem ltiztm, ne 
yapmalıt 

Akşam 
yemeğnncıe 

~ 

Yamyamlar memleketinde se • 
yahat eden iki Avrupalı seyyah bi· 
ribirlerini kaybetmiılerdi. Bunlar• 
dan birisi ilk vardığı köyde kabile 
reisini bularak sordu: 

- Arkadatımı gördünüz mü? 

- Gördük ' 
- Aman kendisini görmem la •· 

zım 

- Ak,am yemeğinde buluıur· 
sunuz. 

- Daha evvel olmaz mı? 
- Olmaz, çün!<il dah& pişmedi! 

Saçoaır 
Karı koca konuıuyorlardı Kadın 

bir ılralık: 
- Dün ıazeted~ okudum, dedi. 

Erkeklerin ıaç!arının dökülmesi • 
ne ıapkalar sebep oluyurmu' 

Erkek o gün Ödediği fB.pka pa· 
rasmın acısiyle cevap verdi: 

- Evet ama karılarına aldıkJa .. 
n şapkıı1ar yü'Ziinrlen ! ... 

Duymamoşl 
- Kocam bana yirmi beı tane 

inci hediye etti. 
- Neden yirmi be~? 
- Yirmi bet ya,ıma girmem do~ 

layısiv'e .. 
- Aman karını duymıuın ! 
- N ... den? 
- 4Jtmış yatında olduğunu 

- Bekçi ~ MMiyet kilidim/ 

Seyyar satıcı - Öyle ise size 
yirmi be§ kuruıa çok sağlam, bir 
düdük vereyim r 

Halbuki kitapta "kez.ya balıklan kay<t" 
ltk yer'lerdfJ bulumtr,, diye ya::ıyor! unuttunuz mu? 
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Cocu.k baltası 
Hediye kazanan/atın 

'f 

adlarını yazıyoruz 
JJ haziran 936 tarihli bilmccenıizin( eczanesi, 53 - Nusret Arıtıı.vutköy bos 

ita1
li BAY BU RT'tur. tan sokak 12, 54 -1.!met Günger R:a• 
1 1 İ r a k a zan an dıköy Çanakknlc sokak 11, 55 - Saba 

Birinci : Şakir Turgul İzmir sahil Suner Haytlarpaşa 21, 
sıhh iy~ memuru Raif oğlu, -\' lf. :t-

8 [ .. r $1$e kolonya Mürekap. kazananlar 
kazanan 56 - Macide 44 üncü okul 389, 57 

İkinci : MUncvvcr Çemberlitaş Çilin• Ayten Bağlarbaşı şetaret sokak 15, 58 
girlcr sokak 5, - Sabahat Hübyar Cağaloğlu yokuşu 
Bir dolma kalem 33, 59 - Esat Kirman 42 inci okul 

kazanan sınıf 5, 60 - Pandazi Kurtuluş kuyu

ÜçüncU: Neriman, İnebolu Evrenyo 
köyilnde gUmrük memuru Hüsnü Me
ral kızı, 

• 
Bi•küvi kazananlar 

lar ba§ı sokak 25, 61 - Vahe Azad 
Pangtıltı çayır sokak 46, 62 -Suna 
özel Betiktaş sporcu Adil sokak 19, 
63 - N. Akdoğan Aksaray Sinekli 
bakkal külhan sokak 9, 64 - Muradi· 
ye Çapa mürettip sokak, 65 - İsmail 
Turgay Hayriye liMsi 384, 66 - Saba· 
hat Uçan kıt lisesi 195, 67 - Ziya Be-
şiktaş Kô~ebnşı 13, 68 - Ncc1A Kan.su 
Bakırköy 1 inci okul 180, 69 - M'U· 
kerrem Sirkeci Demirkapı Tayabatun 
sokak 42, 70 - Fikret Yaşar Bakıı • 

HABER - 1'k"pm Foılai. 

Aç karnına bır kahve kaşığı alındıkt. 

Kabızlığı defeder 
Yemeklerden birer saat sonra alınır. 

sa HAZIMSIZLIGI, mide ekşilik ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tatsız· 
lık ve kokuyu izale eder. HOROS mar. 
kalı ambalajına dikkat. 

Depoıu: Mazon ve Bot ton ecza de 
posu, Ycnipostane arka!ı Aslr Ef. Sok. 
No. 47. 

1 - Hasan Çetin Ayanaık kurtuluş 
okulu 146, 2 - Bedia Balat Lonce Ebe 
sokak 6, 3 - Selameddin 27 inci okul 
44, 4 - Sami 44 üncU okul 110, 5 -
İsmet .Arfaal Beşiktaş Dergah sokak 
15, Hanife Güner 64 Uncu okul 594, 
Ahmet Ersa.y Sirkeci kliçilk karadeniz 
oteli. Cihangirde İlhak Çelebi mahal
lesinde 37 numarada Sedat 

köy hatboyu caddesi 44, ------ - ------------

..... 
"Şekerleme kazananlar 

~ - ŞUkriyc Rıfat Fatih merdiven 
10kat 24, 1 - Neriman Okta. Kadıköy 
lz.ett.ln eokak 31, 7 - D. Zamboğlu 
Beyoğlu yenlyol Aleksandridis Ap 10, 
8 - Lemi Caner Kadıköy 6 mcı okul 
147, 8 - Blagey Hütikof Beyoğlu Bul 
gar mektebi, 9 - Ahmet Dinç Kasım· 
paşa bahriye caddesinde 66, 10 - Pe· 
rlhan Bakırköy Yenimahalle fırın so
kak 26, 11 - Serap Feride Beyoğlu 35 
inci okul 348, 12 - Ülkü Arman Sa· 
matya şimendifer caddesi 45, . 

~ "' . 
ipekli mendil kazananl(I) 

:ı.S -Erol Rauf Beşiktaş dere sokak 
G6, 14 - K. Özek 42 inci okul, 15 -
Tanser Lüleburgaz muhabere subayı 
A\'lli J.:.zı, 16 - Onnik Erman Bezci• 
yan okulu 234, 17 - Cahit Çal~ Davut 
paşa orta okulu 84, 18 - Cevriye E
dirnekapı Çakırağa kuyulu sokak 26, 
19 - Ara Papazyan Harbiye mektebi 
karşısı i7, 20 - Vedia 20 inci okul 
200, 21 - Osman Şemsi Falay Bakır 
köy Zeytinlik 100, 22 - Hakkı Engin 
ÜskUdar Ağahnmam dolap sokak 20, 
23 - Vahan Zartaryan Heybeliada 
güzel sokak 16, 24 - Halime Edirne 
kapı 'gillgeçmez mahallesi, 25 - Mus· 
tafa Arar Küçükpazar değirmen so
kak 10, Naime Beyoğlu 2 inci noter 
dakWolarmdan. 

Kitap kcua'ltanlar __ _ 
26 - Mustafa Nuri Sultanahmet 

Kabasaka~ torun sokak 3, 27 - Reşat 

Beyoğlu 11 inci okul 37, 28 - İsmet 
Serlm Galatasaray lisesi, 29 - Acar 
Bele Şişli Terakki lisesi 371, 30 -
Zehra Arat Maliye vekaleti takip kale .. 
mi Ankara, 31 - Süha Beyoğlu 29 un· 
cu okul 77, 32 - Burhan Beşiktaş 18 
inci okul 599, 33 - İsmet İzmir Birin
ci beyler sokak 61, 34 - Bcrç Çağlı 

Samatya Milli Müdafaa caddesi 52, 
35 - Posta nakliye memuru.Orhan, 
36 - Şevket İzmir birinci beyler sokak 
61, 37 - M:. Z. Meriçli Karagümrük 
uzun yol 40, 38 - Melih Kadaifçi Ak· 
hisarda, 39 - Rabia Arnavutköy bos· 
tan sokak l8, 40 - E, özek Pertevni
yal lisesi, Dilşat ötegece Kadıköy Kuş 
dili 66, 

DAKİK.ZARİF 

SAGL'\M 
. . 
ISVIÇRE 

MAMULATI 
Htn ft111Jt A»ArıNız 

FİATI UCUZ 

VE 

iş Bankası asgeri 25 llra mevduatı 
bulunan bütiin kur_nbaru sohipieı·tne 

senede 7 defa "ur'a çel<er~k 

20,000 Lira mükafat 
veriyor. Müka.' atJarın 10.000 L rası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrini~vvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmekted ·r. Bu iki keşidenin her 
birinde 5000 l ı ra, şu ~ekilde tevzi ed ·lmektedir. 

,, 
100 
50 
10 

•• yuzer 
eHişer 

onar 

llc-rden 

" 
Ceman 207 k: şiye 

1000 Lira 
250 

1000 
1009 
1750 
5000 

" ,, 
,, 
" 
" 
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8\1.TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN 

lik ta ı .... a::;ı ile kapıaı 't! 

yüze t.abH bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve . 
yüze bir ın:ı.kiyaj şeklir.i 
vemıeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu ~eni 
Tokalon pudras. yüze y:.ı. 

pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,. tabir 
derler. Artık ne parlak bu
nm, ne yağlı cilt görünmi· 
yecek, belki riizgar, yağ. 
nmrun ve tcrlemnin icrayı 
tesir edemi) eceği mat, saf 
ve sevimli_ bir ten görüne-. 
cektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
27/611936 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa~ Lira 

Altın safi kilogram 17.07 5,9181 L 24.0l 8.644. 88 
Banknot • , , • • ., 15.231.311 -

Ufaklık • • • • , . ,, l.024.7ôR8.j 40.214.719.72 

Oahlldeki Muhabirler ı 

Tilrk lirası • • ~ L .737.431.JS 137 431.1 3 

Hariçteki Muhablrler: 

Altın Safi kilogram 4.398,244 6. 186.482 30 
Altına tahvilikabil Serbest döviz-

ler. S27 083 88 
Diğer dövizler ve borçlu kiliring 
bakiyeleri . • 10.2li>.09I.77 16 725 657 95 

Hazine 1'ahvlllerl: 

kar§ılığı. L 158. 7 48.563.-
Kanunun 6 ve 8 inci mad· 

PASiF' 

Serma~e - ····--··-·····-····--·················--·--· 
thtiyat akçesj ·-·-···--··-·- ··················-··-········· 

1 ecavüldeki Banknotlar 

Deruhte edilen evrakı naktiye L J 58.748.563.
!{anunun 6 ve 8 inci madde 
lerine tevfikan hazine tarafın-

1 dan vaki tediyat. 

Deruhte edilen evrakı naktiye. 
bakiyesi . 

Karşılığı tamamen altın olarak 

12 OM.61 ı.-

146 tı8 I 952 

tedavüle i15veten vıızeoil cnı 16000.000 

TUrk Lirası Mevduatı ···----·· 

Döviz Taahh Jdatı 
Altına tahvili kabil dövizler~ 4 4t O i09 iO 
Diğer dövizler ve alacaklı ki-

Deruhte edilen evrakı naktiyel 

delerine tevfikan Hazine tara-
fından vaki tediyat. 1 ~ 12.06•.6I !.- 14-6.683 952 - lirin g bakiyeleri . 22 ll:-l.459.31 

Sen edat CUzdanı . 
Hazine bonoları • 
Ticari senetler • 

Eaham ve Tahvilat 

~ L 2 972.125 -

·l .. 7.S4fU 17. f7 

CUzdanı • 

84.421 :;68 83 
tahvilAt itibari kıymetl 

10.518242 17 

f Deruhte edilen evrakı nak~ 
'. ltiyenin karşılığı esham ve 

B Serbest Esham ve Tahvilat .. 4. t 70. 87!l 7 5 38 592 442.58 

Avanal3r: 

Altın ve döviz ilzerine avans • SS.847 .59 
Tahvilat üzerine avans. 17.230.738.21 17.264 585.80 

H laaedarl ar········ .. ·-··-·--·--·-········--
M u hte=lf 

4500000-
4005 38149 

Muhtelit -·················································--·· 

Lire 

15 000000 
155 1 182 

17 250 ~7 :> 

27.174 T600 

55 o3b 18-1 .! 

y ekAn ~79 302.362.84 Yek On U9.302 .• K>-

2 Mart 1933 brlhlnden itibaren : 
lakente hatldl yUzcle 5 1·2 - Altın üzeri11e avana yUzde 4 1•2 

Saoah dokuzdan akşam 
saat be~e kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Günrlüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yo~·. tşt e; htl\'alandırıl. 

ınış yeni Tokalon pudı ası
nın garanti muhassenat1 
bunlardır. Bu cazip hava· 
}andırma usulü, Parisli bh 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landınhmş yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadaı 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalan 
pudrasının istihzarmda 
kullamlmaktadrr. !şte bu
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha rniikemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen g-örünmez bir güzel 

··-----Dün ve Yarın neşrigatı -----· .. rs=::t;i;'k'k'Ağır kooakil 
Ç İ Ç E R O N ~,I Nuruosmaniyede Şeref sokağın ~ 

KARYOLA meşheri 
.! da 40-42 numaralı kigı'r konaku.· E&ki Roma tarihinde hıtabet ıtibarile en ileri gitmİ! bir ;ı: 
5 ehven şartlarla satılıktır. Boğazal 

Fabrikanın yeni binasında husust ~rette açtığı mcahcrin bir kere gö
rülmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Somyclerimiz dün· 
yanın en rahat somyeleri derecesinde olup en hassas kimseleri memnuu 
edecek mükemmeliyettedir. 1ahsiyettir. Zamanına en yakın v~ en yüksek bir tarihçh: ol..ın ve Halice fevkalade manzara, yirmi 

Plülr.rk tarafından yazılan tercümei hali Haydar Rifat tara· oda ve büyük bahçe. !stfycnlerin HALiL SEZER 
Karyola ve madeni eşya fal)rikası 
Sirkeci Salkımsöğüt Demirkapı ca•Jdesi No. 7 (E'Ski Ford 

tından tercüme ?dilmi§tir. Tarih ve hitabet ile alakadar olan· Nuruosmaniyede bakkal Hafız .. 

1 lara hararetle tavsiye ederız. Fiatı 40 kun.ııtur Nuıiye.mÜl'8caatlan. 1 
Tevzi merkezi - VAKiT Kütüphanesi: lstanbul. ~ım:m:n==::::::-.:=::::::--:=-r.:: •••••••• Garajı binası) TelE>fon: 21632 •••••••"' 

468 FAUST~ FAUSTA 46S -
ladığı hakareti yapamıyarak a~a· 
ğıy:ı düştü. Büssi Löklerk, hançe· 
rini -!ötemenin üzerine fırlatarak 
kollarını kavutturdu. 

Müthit bir seaaizlik içinde fU 

sahne:, hemen iki üç saniye kadar 
devam etti. Giz genit salonu bir 
ba~tan öbür bata doğru iri ve 
kuvv~tli adımlarla dolatıyor, sert, 
~•!lsıılan odayi sarsıyordu. 

Giz yavaf yavaf kendisine ge· 
k. ~k Bü11i Löklerkin yanına gel· 
di ve: 

- Eğer surahna bir tokat in· 
c!irmiş olsamdı, ne yapardın? de· 
di. 

Büssi, sarsılan yerini sağlamlaş· 
tırmak için kellesini tehlikeye ko· 
'Jan bir adamda görülecek bir 
cesaretle: 

- Monsinyör, sizi vururdum. 
Sonra kanınızla kızaran hançeri 
kendime çevirerek bu suretle ;ki 
lekeyi bir anda temizlerdim. 

- Nasıl iki leke? 
- Evveli bana sürülerı leke -

,;, tokat yediğimden dolayı. 

Sonra size sürülen !ekeyi, beni to· 
lcatladığınız için! 

Giz ditlerini gıcıdattı. Büui 
löklerk tevkif dilmesi için veri
lecek emri bekliyor. Ve ıunlan 
dütünüyordu : 

- Zannedersem, af folunayım 
derken dilimi biıtaz faz laca uzat· 
hm. 

Hayır! ••. Giz ditlerini Bü11I 

Löklerke gıcırdatmamııtı. O dit
lerini, sırf kendisine böyle bir ha· 
karet yapıldığını, yüzlerce ki~i, 
askeı, jantyum, ve halk önünde, 
dost ve düşman arasında toko.t
lanmış o!duğunu hatırlıyarak gı • 
cırdatmıf ve eskisinden daha mt.it· 
hit bir hiddet bütün varhğ:nı kap· 
lamıflı. 

O, kendisini tokathyan herifin 
hala &ağ olduğunu ve ileride Fran· 
sanın kralına böyle bir lekeyi sür 
düğünü söyliyerek iftihar edebile
ceğini dütünüyordu. 

Dudaldarının arasından boğuk 
bir inilti çıktı. Pardayanm tekrar 
ele geçirilmesi lazımdı. Böyle bir 
zamanda ise en sadık hır adamr 

nın yardımından uzak kalması 
istemiyordu. Şu düıünce. ona bi· 
raz ;oğukkanlılık verdi. Büui Lö· 
kler!< ha~kındaki kararlarını son· 
raya bırakarak ona elini uzattı 
ve: 

- Büssi, ben haksı%lık etti.n; 
dost kalalım. Bu zamanda birbi· 
rimize söylediğimiz ıözleri hot 
görelim. Fakat tunu da. itiraf et· 
melisin ki, muhafaza için &ana ve· 
'l"ilmi~ o!nn adamı ... Fakat anlat 
'-aka!ım nasıl oldu da herif kaç 
tı ?. 

- Ah, Monsinyör. bunları öğ
renirseniz ne olacak? 

Ar1'ndan hiddet, korku ve ümit 
sizlikle dolu, insan sesine benze
miyen bir homurtu duyuldu: 

Surun etrafında halk civar a · 
raziyi gözden geçirerek dütmanın 
kim olduğunu anlamağa çalıııycır
du. 

Etrafa sevkolunan keıif koUa
rı birer birer geri döneıek: 

- Parisin etrafında kral ta· 
raftarlarından kimseyi göremedik. 
Dütmandan, hücumdan eser yok! 
Haberini getiriyc:lardı 

Fakat bu pahrdı nereden hasıl 
olmuıtu? Dikkat işaretini kim 
~erınitti. Bunu bilen yoktu. 

"" • 4 

Giz, :sapsarı ve sini:-li bir hal· 
de .>muzlarını silkelert~k yanında 
bulunan Menevil ile Moröve e: 

- P~rislilerimi2 bir gölge için 
bu k~da~ heyecana gelirst: acaba 
hakiki bir tehl=ke kartısınd~ nP 

yapAcaklardır? Haydi arkad3.!lar, 
annem bu itte haklı. Hemen hare· 
ket etmeliyiz!. .. dedi. 

Asker geri döndü. Halk kl•rka, 
korka tekrar şeh?·e girdi Zincir · 
ler, enge!ler, Barikatlar kaldırıl • 
dı . Giz konağına girdi O yolday· 
ken halk yarın büyük bir aıayın 
tertip olunacağını ve Davudun oğ· 
lu mukaddes Ha'lrinin Valvanm 
yamna gideceğini söylüyordu. 

Giz, konağına döndüğü zaman 
saat sabahın beti olmuttu. He· 
men Şartre hareket içirı ha.zl!'lrk. 
emirleri verdi. Sonra Morövere 
dönerek: 

- Moröver, aen de yann be-

rabeı geleceksin değil mi? De· 
di. 

- Neden ge!miyecekmiş;m 

Monsinyör? 
- Nebileyim ben? 8f"lki Mon· 

martr manaatırın.:la görülecek bir 
işin vardır. 

Moröver sarardı Giz onun ya· 
nına yaklaıarak parmağının ucı • 
le air.ına dokundu Ve yalm2 Mo
röverin duyabileceği derecede bo· 
ğuk ve hafif bir ~esle: 

- Evet, yüz bin frank alaca· 
ğını2 ve Monmartrde bir muba· 
fızlık vazifesi ya;nıcağnıız bir za'" 
manda, Moröver ... 

- Monsinyör: 
- Evet, evleneceA'iniz ve rre· 

sut olacağınız bir zamanda Morö
ver, ben sizi •.• 

Giz, ditlerini gıcırdatıyordu ..• 
- Onun ... Şu bildiğin sevimli 

mahlukun yanına yaklaşmaktan ..• 
Ve beni terketm.?kten menediyo· 
rum ... I ' 

Moröver büsbütün sarararak: . 
- Monsinyör, emin ofunu2 ki •• 

diye kekeledi: 
- Beni terketıniyeceksin ! ..• 

Burada oturacaksın! diyorum. E • 
ğer şu parmağımla dokunduğum 

batının yerinde kalmasını ister • 
sen ... r 

Mcröver tam bir imatta bu 111"' 
nacağını anlatm20.l< için başın rğ· 

di. Fakat içinden §Unları düıünü· 
yordu: 
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ailelerin ve bilhas.qa Yüksek 

ençlerin lezzet ve kokusunu se-

Mecburi satışt 
istifade fırsatını kaçırmayını 
lstok mallar azaldıAından acele adınız, 

Hazır elbise, pardesil, palto, manto, çocuk elbisesi, kadın erkek 
muşambaları tasavvur edilmiyecek bir ucuzlukta satılmak h seve kullandığı yegane diş ma- Seyyar me nı ur 

mudur. Dişleri beyazlatır, mik-
. .. Taerada seyyar bir şekilde ve müsait şerait dahilinde çalışmak üzere 

~plan ızaie edıer. Türk malıdır. şahsi kefalet vermeğe muktedir bay ve bayan memur alınacaktır. 
Fırsat:tan istifade ediniz. 

. Hali tasfiyede EKESL~YOR K. Pala~, J. Herşkoviçi 
Tasfiye memurları: Avukat 1. Agah Akkan, H. Sü er yerde bulunur. Talip olanların her gün öğleden evvel İstanbul Ankara caddesinde Ca -

Fiatı 15 kuruştur. ğaloğlu yokuşu 8 numarada Tecelli matbaasına müracaatları. (V. P. 12) 
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- Mel'un Pardayanın iıkence
si yapıldıktan sonra hareket ede
rim. 

Yüksek sesle de: 
- Monsinyör, bu sat;ah Bastile 

gidecdrtik. Bana olan vadinizi u
nutmadınız sanınm? Dedi 

Dük Dö Giz, Moröverin itaat 
edeceğini anlatan tavrından sa· 
kinleıerek: 

- Evet, evet ... Sen hakikaten 
iyi ve fedakar bir adamsın ve e
aı-in ol ki ben de verdiğim sözü 
unutmam. Hatta sana teklif olu -
'!lan ııaray muhafrzhğı kuman
. danlığını bile ... 
' Moröver titredi. 

Dük devam etti: 
- Yalnız o kadar meraklı ol

duğun loımandanhğı sana verecek 
olan kimseye sadık olduğunu is -
bat etmen lazımdır. Bastil hak -
kında söylediklerin doğrudur. 

Düşmanının i~kencesinde hazır 

bulunacaksın. 

Moröver hırsla: 
- O halde Monsinyör tam za· 

:ınanıdır. Çünkü celladı.ı saat ve· 
cHde gelmesi emrolunmuştu. de • 
"di. 

Giz güldü: 
- Haydi Bastile... Dostumu

nn iştahı geçmesin... Yoksa ye
mek için nerdeyse bizim üzerimi· 
:zıe atılacak. Sen de geliyor musun 
Menevil? 

yana karşı olan kin ve düımanlı
ğım pek fazla olmakla beraber, 
itiraf ederim ki ne olursa olsun 
bu adam bir kahramandu. Böyle 
bir babayiğitin elinde kendisini 
müdafaa edecek silahı olmadığı 
halde işkence ile öldürülmesini iı
temem. Ve bunu da seyretmek ho
şuma gitmez. 

Moröver iae: . 
- Ben ise buna can atarım. de

di. 
Kapıya doğru ilerledi. Şu ha· 

reketile Gize adeta: 
- Haydi gidelim! Demek is

tiyordu. 
Bu anda bitişik bekleme salo

nunda bir gürültü hasıl oldu. Ka· 
pı, Gizin konağında meraınmın 

Luvrdan sıkı olmasına rağmen 

birdcnbircı açıldı Bir adam gö· 
ründü ve bir adımda içeriye atıl · 
dı. Bu adam Büssi Löklerkti ! .. 

Giz hiddetlenerek: 
- B•ı ne demek? Diye bağ:ı:r

dı. 

- Ah Monsinyör .. Monsinyör 
beni vurunuz, beni öldürünüz! ... 
ben bir sefilim, ben bh deliyim! 

Büssi hemen iki dizi üzerine 
çöktü. Giz ile Menevil hayret içjn
de keılmışlardı. 

Morövere gelince, sapsarı bir 
halde-, dehşetli bir ih•ilaca yaka • 
lanmış, bütün sinirlerini sarsmış, 
olduğu halde bir iki adım kadar 

Büssi Löklerk, zangır, zanğır 1 
titriyordu. Yüzü buruıuyor, dişle
ri biribirine çarpıyordu. Bir asabi 
humma bütün vücudunu sarmış -
tı. 

Giz: 
- Löklerk, ayağa kalk ve aklr 

nı başına topla! Yoksa hakikaten 
çıldırmış olduğuna karar verece -
.... 1 d d" gım. e ı. 

Büssi soluk soluğa: ... 
- Sanki çıldırmadım mı? .. 

Oh, nasıl oldu da gebermedim. 
Bu, uğradığım felaketin yanında 
hiç kalır! Monsinyör ... Basti! ... 

- Eh bakalım? .• Bastil ... Ne 
1 olmuş Bastile be adam?.. Söyle-

sene .•. 
- Pardayan ... Mel'un Parda -

yan!.. 
Giz

1 
önündeki masaya bir yum-

ruk indirerek: 
- E? .. Pardayan! dedi. 
Büssi, bir hamlede: 
- Kaçtı! diye bağırdı. 

Derhal bir lanet sayhası, RC1 

bir çığlık duyuldu . Moröver can -
sız bir kütle halinde yere yuvar -
landı F~kat kimse ona dikkat et
miyt>rdu. 

Hanri Dö Giz, hiddetinden 
bembeyaz kesilerek: 

- Lanet olsun! diye homur
dandı. 

Menevil de şaşkın bir halde: 
- Lanet olsun! diye tekrarla-

Büssi, '1aima diz çökmüt 
halde: 

- Evet, oh evet!.. Lanet 
sun 1 Diye kekeliyordu. 

Şu hayret anından sonra 
de müthit bir buhran baş göst 
di. Menevil onun bu buhranla 
nın verdiği kötü neticeyi bild 
için Düke baktı. Gizin yüzü 
vela sararıp sonra mermer g 
mai damarlar peyda ediyor, gö 
leri kanlanıp bütün vfü:udu şi 
detli bir raşeyle sarsıhyordu 

Menevil titriyerek çekildi 
sırada yerde baygın yatan Mo 
vere çarparak olduğu yerde m 
lanıp kaldı ve kendi kendisine. 

- Büssinin eceli geldi. D 
mırıldandı. 

Büssi Lôklerk te Gizin bu m 
hiş buhranlarını bilirdi. Hem 
yerinden kalktı. Soğukkanlılığ 
ele alarak kendisini topladı. 

Giz ona bir müddet alık a 
baktı. ihtimal ki ne yapacağ 
düşünüyordu. O zaman eli hav 
ya kalktı. Büssi fU hareketi gö 
müştü. Mosmor kesilerek hem 
masanın üzerinde bulunan b 
hançeri hızla kaptı. Düke do~ 
uzatarak homurtıya benzer 1j 

sesle: 
- Monsinyör, eğer vurmak niy 

tinde iseniz, asılzadelere yakııa 
cak bir ,ekilde, fU demirle vur 
nuz! dedi. 
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