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istifa eden lngiliz dış bakanı diyor ki : 

''Muvaffakıyetsizlik 
durumu daha tehlikeli 

bir hale soktu,, 
Fransız gazeteleri italyaya ateş püskürüyor 

"Artık Italyaya muzahir 
davranamayız!,, 
Ldval 

Bu ayın 26 sında 

istifa mı 
ediyor? 

Paria, 20 - Avam kamarasının 
atln1di toplantı.mm F ranıız gazete 
leri Puia projesinin gömülme me" 

ruimiain son cephesi olarak tav
eif edİY.orlar. Hoarun bu hususta· 
ld dwumunu gayet iyi buluyorlar 
"Mmolininin takındığı vaziyetin 
'41,ak bir inkiarı hayale yol açtı· 
pı iddia ediyorlar. 

Sai cenah ıazete1eri dünkü 
toplantmm gayet önemli olduğu
na ye teairinin İngiltere hudutla
rmdan 'hariçte hi11edilece~i ya
zıyorlar. Dünkü münakatalardan 
Hoatan 'Pfetltlj 'f'lt" awwwa11&ada 

bybetmeden ~r1anıf olduğunu söy 
liyorlar. 

Sol cenah gazeteleri Musolini
Je hücum ederek 1imdiye kadar 

(Devamı 2 ncide) 

. 
T qebbüriimiizün maoaffalnyet: 
mliği vaziyeti daha güçlqtirmiı 
ve daha tehlilıeli bir laale -getir- · 

miftir diyen Sir S(Unoel H~ 

Yalovanın Güney 
köyünde müthiş 
bir cinayet oldu 
Bir köylü 
arkadaşını 

öldürdü 
Katil kaçmıya 
teşebbüs etti 

ıse de yakalandı 
Yalova, 18 (Ozel) - Dün gece 

Y alovaya tabi Güney köyünde bir 
cinayet itlenmit, köyden Mehmet 
oilu Zahit, Ömer oilu Muhsini 
bıçakla kalbinden vurmak ınıretile 

öldüımüıtür. Bu gördüğünüz rerim hileli bir lotoğral O)'Unu değildir. Bu ha 
Bu mütlıiı 'Cinayet bir hiç ytl- lmlade adam son lutınalar eınan!1 da aftın Süleymaniye camii mi 

ziinden olmuttur. Ufak birmeaele rainin Rülalıını tamir eden minare tamircüi T eolilr atadır. 6 
den dolayı aralarında ihtUlf çıbıa M)'llcula fok dikkate deler 'hayatını ve aözlerini olru)'acalmnu. 
iki köylü evveli mtinakata etmele ---------...--.-...------------ı 
baflamıılar. Derken ıııünakata Kadıkövünde bir: hamal kansını vurd 
~~~·· •ı 1ı iledebitmemi,,bıçaladayamn.,. ''Bana J.'anlı ır.ıe me 

tır. 

Katil b~ğım rakibiJıin,kalbine J l J · k. 
aapladıktan ıonra gecenin .ka· aer er auamı .,,a ·arım 
ranbimdan istifade ederek kaç- . , 
maia teıebbüı ebniftir. - -------- v • 

Fakat hadise yerine demaı 1e- Vu_r~la~ kadı.nın SUÇU . yemeg 
ti~ jandarmalar atı.- aurette ya· d f 
ralanan Muhaini Yalova tedaYJ Vaktinde hazırlamaması lr 
erine kaldırdıktan aonra katilin ' · 
peıine dÜflDÜtler Ye az vakiffe 
kendisini yakalamaia ıuuvaffak 

Dün Kadıköyünde bir hamal, 
1 

karısını öldürmüıtür. 
Ruiinpqa mallalleainde · n 
ilkele ıo~ğınaa 95 nuJaaralı e 

' o1muılardır. Ko.til Haydarpqada deniiryol
ları hamatlaruıdan Viınk Mus~ 
oğlu Mehmettir, 49 yatındadır. · 

Öldürdüğü karisı el& 49 yqın · 
dadır. Adı Mir'attır. 

oturmaktadırlar. · · 

Olıayucalarımua hediye edeceğimiz ayakkabJardan bir lrıımmc 
~lan ÇWn«le yaptıracağı~. Ram.imiz bu malazanın ayalrlrabılannı 

gösteriyor. . 

s inci yıl hediyelerimiz 

2000 Dö1rcaDok. 
Muhtelif ve k•ymetli eşyadır 

Bunıann arasında: 
Racl;ro makinesi 

lllldı makinesi 

Lonjin cep ve kol saatim 
Masallmhalan 
Tuvalet takmdan 

Elektrik süpUrgeııf Ismarla ayakkaplar rfbf 

Muhtelif ve kıymetti yüzlerce eşya 
mevcuttur 

Diyebiliriz ki : 
Mtabakamım ittlrak edetek her oku yucamuz muhakkak surett• ve kolay. 
hkla Kazanacaktır. 

1 ikinci kanun 193& 
Tarihi sizin için u§urıu oıacak'l:ır 

Bu tarihi bekleylnlz ve o gtln başlayacak 
olan mOsabakamıza lştlrAk etmek 

fırsatım kaçırmayınız.! 

Muhsin tedavi evinde almiiftüT 
müıtür. 

Ortada ne esrar, 
ne cinayet varı 

Kaybolan 
kasap 

B8ytlkadada keyfine 
bakıyormuş 1 

Dün akpmki "Son Posta,, dı 
ve bu aabalıki "Tan,, da, Haian 
Tahsin i11Dinde bir kuabm lmk 
üç giindenberi ortada olmadığı ve 
ke~diainin bir cinayete kurban 
aittiii yazılıyordu. 

Emniyet müdürlüiünden yapb
lımız tahlrikate ıöre, kuap Ht 
aan T~sin bir cinayete kurban 
aitmediii ıibi earareqiz bir fe" 
kilde de kaybolmamııtır. 

Hasan Tahsinin yeni yaptırdl 
it apartımandan dolayı borcu var
dır. Gece ;ündüz rakı içmekte
dir. Evinden ayrıldıktan ıonra ka 
aap dükkinma telefon etmiı, bit 
müddet evel evine Yalovadan tel 
graf çekerek "Geliyorum,, diye ha· 
her vermiıtir. 

Zabıta tarafından Huan Tah 
ıinin Büyük&dada bir kadmla be
raber y~dıiı ~eabit edilmittir. 

Kadıköyünde Y eldefirmeninde 

Melamet, fazla para ~n 
dıtı için kansmm her iatecli 
yeri~e ıetirememekte ve bu 
d~ :sık, sık kavsa ~~iri 

1 (Devamı Z fndde 

. 

gece. 
BeyoQlu semtinde 

-
ışıklar mas'kelenece 

BelfJİl.u caddesinin bu ıııklara bofalmuı halini bu gece tlolru 
( -r• 6 lı .. • --ıı.: . . • . uru ta •oremıY.-••&Z. 

• • , • (Yanaı 2 inciül 
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E i Bank 
Ergani bakır 

madeni işlerini 
üzeri, ~e alacak 
Öğrendiğimize göre Eti Ban~ 

Ergani bakır madeni hisselerinde a 
mühim bir kısmını alarak bir çok 
mühim İ§İ üzerine alacaktır. 

Son zamanlarda dünya bak1 · 
fiatlarınm yükselmeğe başlaması 
Ergani bakır madeni için ümitli 
bir devir açmıştır. Malumdur ILi 
F evzipaıa - Diyarıbekir hattı bit 
tiği, yani Ergani balarının Mera~· 
ne inmesi için her türlü imkan h~· 
zırlanmıs olduğu halde maden el'· 
an faaliyete geçememi,tir. Hüku· 
met yapılan mukavele mucibince 
madenin gelecek yıl faaliyete geç· 
meıi icap etmekle beraber bakn 
fiatlarınm dütük olması ve bu va
ziyet kar§ıaında ne kadar bir istih 
sal yapılırsa ulusal ekonomaal 
menfaatlere uygun hareket edilmiş 
olacağının tayin edememiı bulun · 
maıı Ergani bakır sosyetesini tc· 
reddütlü bir vaziyete dütürmüttü. 
Şimdi arsıulusal bakır piyasasın· 

da hasıl olan hareket bu endiıele· 
ri dağıtmıf bulunmaktadır. 

Ergani bakır sosyeteainin liazır· 
lık ve inıaatının mühim bir kumı 
bitmiıtir. Şimdi büyük izalie f ı 
rınlariyle kuvvet ıantralınrn in 
!aatr kalmıttır ki bunlara ait ma!· 
zeme de Erganiye nakledilmitti!'. 
Eti Bank'ın itle filen meıgul ol
masından sonra itler daha ıürat1e 
ilerliyebilecek ve 937 yılı ortala
rında maden iıtihsalata baılıyarak 
bakır ihracatı yapılacaktır. 

Kuruçeşme 
Galiba depoluktan 
kurtulamıyacak 
Kuruçeşmedeki kömür depola· 

rının kalkması için uzun boylu §İ
kayetler yapıldı, gazeteler bir ıü · 
rü yazı yazdı ve nihayet mesele 
mahkemeye aksederek depoların 

buradan batka bir yere kalkmaır 
için bir karar alınabildi. 

Aylardanberi tatbiki beklene!l 
bu karar kömürleri koyabilecel. 
başka bir yer bulunamadığındatı 

f imdiye kadar geri kalmııbr. Öne
m üz deki hafta ticaret odaıiyle be· 
lediyeden müteıekkil bir lieye~' 
Boğaziç.inde böyle bir yer bulmak 
için tetkikata batlryacaktır. Yal
mz ıimdiye kadar Anadolu yakd.
sında yapılan bazı aramalar ora
da kömürler için elverişli bir yer 
bulunamıyacağını göstermiıtir .. 
Bu giditle Kuruçeşmenin depo· 
luktan kolay kolay kurtulamıyaca·ı 
ğı anla,ılıyor. ,. 

.. 
Beyoğlu semtinde 

ışıklar maskelenecek 
Bu gece saat 9,30 da Beyoğ\u 

kazası dahilinde bir hava hücu· 
muna kartı maskelenme tecrübeı; 
yapılacaktır. Saat tam 9,30 da dü
dükler çalınmağa hatladığı zamarı 
ıııklarım söndürmiyen, veya dıt a· 
rıdan görünmiyecek tekilde maı
kelemiyenlerden S liradan 25 lira· 
ya kadar ceza alınacaktır. 

Tünel, Taksim, Şi§li, Kurtuluı 
ve gene bu civarda bulunan bütün 
fabrika düdüklerinin çalmasına 

limandaki vapurlar da ittirak ede· 
cekler, bu suretle ıtıkları söndür
mek lp.retini duymamıı kimı~ 
kalmıyacaktır. ' 

Diln ayrıca ilanlardan l>atk~ 
bekçiler de ev, ev dolatarak ışılda
rın ne suretle gizleneceği haklan-
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Galata rıhtımı Dolmabahçeye 
kadar uzatılacak 

Bir hamal 
karısını vurdu 

(Baştaralı 1 incide). 

Dün saat on bir buçuğa doğr. 
eve gelmi§, karnım doyurmak i~ 
temittir. Halbuki yemek henii 

Ekonomi Bakanlığı baş müşavirr tetkiklerını bitirdi 

Mütehassıs bayranıdan sonra 
kat'i projesini hazırlıyacak 

piımemiıtir. 

Mehmet buna fena halde kı 
mıf, kanıiyle kavgaya tutUJmUf 
tur. Mir'at, kocanının söylenme 
sine, ondan daha ağır sözler sö 
lemek suretiyle mukabele etmit v 
bir aralık fena bir küfür aavu 

Ekonomi bakanlığı ba§ mütavi
ri fonder Porten'in çalıtmalan so
nunda lıtanbul rıhtmılarma veri
lecek fekil taayün etıniıtir. 

Bat mü§avir antrepo ve anbar
lann alacağı tekli de tayin etmİ§ 
bulunmaktadır. Müte1ıa1111 bay
ramdan sonra Ankaradan fehri
mize gelerek kati projeyi bazırh · 
yacaktır. 

Evvelce Ekonomi bakanhğı ta· 
rafından hazırlanan bir projede 
Galata rıhtımının Salı pazarına 
kadar uzatdmaaı münasip görül
müttü. MüteıhatSıı yaptığı tetkik· 
ler neticesinde rıhtımın Dolma· 
bahçe ıarayı yanma kadar uzatıl· ı 
maımı azruTi gönnüttür. 

Kibrit 
fiyatları 

Bugünden 
başlıyarak 10 para 

arttırıldı 
Dün Finanı bakanlığındaiı vi· 

}ayete gelen bir emirde, mal me
murları ile kibrit !irketi memurla· 
rmm müıtereken İltanblildaki 
kibrit satıcılarında bulunan kibrit 
·kutularını hemen sarmaları ve 
tutacaklan zabıtlardan... bir sure
tini vilayete, diğer bir ıuretini de 
Kibrit ıirketine vermeleri bildiril· 
miıtir. 

Bunun üzerine dün geç vakta 
kadar lıtanbuldaki bütün bayiler 
de bulunan kibritler aayılmıştır. 

Bu sayım etrafında malumat 
almalt üzere bu ıabah Kibrit !İr
ketine telefon ettik 

Şirket müdürü §unları söyledi: 
"- Finans bakanlığı temmuzda 

kibrit fiyatlarını indinniıti. O za
mandanberi büyük kutular elli 
paraya, küçük fkutular kırk paraya 
ıatrlıyordu., 

Kibrit fiyatlarına zam yapıla" 
cail için dün ak§am bayiler elin
deki kibritlerin miktarı teıbit edil. 
miıtir. 

Büyük kutular bugünden itiba
ren 60 paraya, !küçük lkutu'Iar elli 
paraya ıatılacaktır. Bu suretle ku
tu ba§ma on para zam edilmekte
dir. 

D 

da halka izahat vermitlerdir. Sa
at 9,30 da baılıyacak olan tecrübe 
tam yanm saat ıürecek ve saat 1 O 
de yeniden düdükler çalmaia baı 
ladığı zaman herkes ıııklanm ya
kabilecektir. 

Tecrübe eınaıında ıokak lim· 
);alarmın bir k11mı ıöndürülecei: 
aihi bir kıımı da mavi kağıtlarla 
maskelenecektir. Halk ancak y;,. 
ya kaldırımlarda yollarına devam 
edebilecektir. Caddelerin ortala 
rmda ııhht im'dat otomobillel'iyle 
itfaiye otomobilleri manevra ya 
pacaklardır. 

Bundan bqka Bayazrt, Galata 
kuleleriyle Süleymaniye ve Sul 
tanaelim camilerinin minnelerin
den tarassut yapılacaktu. Şehrill 

500 metre kadar irtifaında uça
cak olan tayyareler de ertesi günU 
raporlarnu vereceklerdir .. 

Mütehaısıs yapılacak ıslahat ve 
in§aatı be§ kısma ayırmıştır. Bi
rinci kıslllll §İmdiki Galata rıhtı
mıdır. Bu rıhtım ıslah ve mibaniki 
tesisatla takviye edilecektir. ikin
ci kısmı Salı pazarına kadar olan 
parça teşkil edecektir. Şimdi de
niz yollarına ve F orda ait bulunan 
rıhtım da liman idaresine verile· 
cek ve buradaki rihtım ıs1ah edile
rek Salı pazarının şimdi deniz ha
ma.mlarmm bulunduğu yere kadar 
uzatılacaktır. 

Bundan sonra üçüncü kısım rrh
tnn Fındıklı camiine kadar olacak 
tır ki burada su derinliği kafi gel
mediği için taranacaktır. Dördün
cü k11mı Fmdrklı camiinden Ka· ı 
bata! inhisar binalarına kadar 

olan yer teşkil etmektedir. Müte
hassıs Kabataş deniz sığınağının 
olduğu gibi kalmasını münasip 

görmüştür. Bundan sonra rıhtım 
Dolmabahçe camiinin &onuna ka· 
dar uzatılacaktır. 

Dolmabahçe meydanında sey· 
yahlar için güzel bir antre ve salon 
yapdması da mukarrerdir. Kezalik 

burası da taranacaktır. Rıhtmım 
bu bet kısmına ay:rı ayn deniz va· 
sıtalan yanaşacak, yük, yolcu, 
hayvan nakliyatı ve seyyah kısım
lan ayrı ayrı olacaktır. Bundan 
sonra şamandıralara hiç.bir vapur 
bağlamıyacak, yalnız parlayıcı 
madde yüklü gemiler Kız 'kulesi 
açığmda duracaklardır. 

muıtur. 

Mehmet, küfrü ititince çilede 
çıkmıf, odanın dolabım açarak ta 
bancaımı almıt: 

- Bana Vanlr Mehmet derler 
küfredeni böyle sererim! diyere 
iki el ateş etmiştir. 

Çıkan kur§unlardan biri M~r'a 
tın sağ memesine, diğeri bc.yn 
nun sol taraf ma girmif, kadın.:; y 
re dütmilf, birkaç defa çırpmdık 
tan sonra ölmüttür. Silah sesin 
kom~ular ve polis memurlan yetit 
mitler, katil Mehmedi elinde ta 
bancaıiyle yakalamıılardır. 

Konsey gizli bir 
toplantı yaptı 

Habeş - ltalya dosyası 13 ler 
komitesine verilecek 

Tahkikata Üsküdar müdded 
mumiliği el koymuıtur. 

lt:aıva ile yeni 
t:icaret anlaşması 
için müzakerelere 

başlandı 
ikinci defa olmak üzere bir ay; 

daha uzatılmıı olan İtalya ile ara.· 
mızdaki klering anlaşması dün 

Cenevrede milletler cemiyeti 
konseyi genel sekreterin odasında 
gizli bir toplantı yapmı§lır Da
rada İtalyan delegesi yoktu. Neti · 
cede, Habeı - ltalya ihtilaf ma 
ait dosyanın tamamını on üçler 
komitesine vermeği kararlaıtır

mıılardır. 
Komite, milletler cemiyeti mi

sakiyle telifi kabil bir hal sureti 
araştıracaktır. 

Konseyin dünkü toplantısından 
sonra, batlıca devletlerin deleg~
leri Cenevreden ayrılmışlardır. 

İngilterenin petrol ambargosu
nu eksperlere tetkik ettireceğ~ 

haber verilmektedir. 

Suya dUfen takllflerln cevabı 

Havas ajansı ıon 24 saatlik ha
diıelerden sonra bütün anlaşma ü
mitlerinin kırıldığını bildirmekt°' · 
dir. İtalyanın Paris ve Londra te'k 
liflerine bugün vereceği cevabnı 

hiç de müaait olmıya:cağını ıöyle bitmit ve bununla beraber İtalyan 
mektedir. mallarına ait zecri tedbirlerin ta 

Haryo diyor ki : bikine baılanını§tır. Artık memle-
Heryo bir söylevinde demiıtir ketimize ltalyadan altın ve gü· 

ki: :: lngiltereye olan itimadımız.. mütle gazete1erden mada hiçbir 
muhafaza edelim. Biz, ıulha doğn; · maddenin gelmesine imkan yok 
bulacağımıza kaniiz. M. LavaliP. Ekonomi bakanlığı ltalya ile 
olan yolumuzda, onu her zamar. yeni bir ticaret anlaımaıı yapıl
ltalyayı yanıbatımıza getirmeğe mak için müz_!lkerelere ba§lanmıf 
uğratmakla ıulhu müdafaa etme..-. olduğunu alakadar tüccarlara bil· 
istemi§ olduğuna samimi ıurette dimıiştir. 

inanıyorum.,, ltalya bizden balık alıyor 
Franaız-lnglllz d!plomaslal pot İtalya hükUıneti zecri tedbirle-

kırmıf 
Amerikan gazetelerinden "Nev rin tatbiki dolayraile it!haline mü· 

.york Taymis,, son vaziyet hakkm· saade ettiği maddeler meyanına 
da ıöyle yazıyor. balığı da koyınuı ve bunun üzeri• 

''Fransız _ lngiliz diplomaıi- ne memleketimizden balık isten• 
si affedilmez bir pot kırmıt v~ meğe baılanmıttır. 
parlak bir hezimete uğramııtır Tacirler ltalyaya gönderileçelC 
Sir Samoel Hor' un istif aıı, lngiHz mal bedel1erinin bloke edilmeıiıı• 
hükUınetinin içinden çıkılmaz bL den dolayı endite etmekte iseler 
bataklığa saplandığını itiraf eder, de ltalya hü.kômetinin burada 
bir hadisedir. alacaklarına mukabil mal ıönde-

rilmeıi meıeleıi bu tereddütleri 

Fransız gazeteleri biraz yatııtmnı§tır. 

Yapılan tetkiklerle ltalyanın biz 
deki bloke alacaklannın daha faz .. 
1a olduğu anlaıılmıı ve bu alacağa 
mukabil mal göndererek bu mik· 
tarın ödenmesj kararlaştınlmııtır. 

ateş püskürüyor 
(Btl§ taralı 1 incide) 

yaptığı yanlışlıklara Paris teklif
lerini reddederek bir yanlışlık da
ha ilave ettiğini söyliyorlar. İngi
liz ve Fransız hükô.ınetlerinin ef
kan umumiyeye rağmen ltalyaya 
müzaheret etmit olmaları ve Mu· 
ıolininin bu hareketi bir iki yüzlü 
lük ve eg.oist bir 1hareket olarak 
tavsif etmit olmasının bir tecavüz 
olduğunu iddia ediyorlar. 

Fransa §İmdiki harbin yalnız Af 
rikaya münhasır kalması için ça· 
htmı§tır. 

Artık bundan sonra ltalyaya 
karşı hiçbir Fransızm müzahir 
davranması beklenemez. lngilte· 
reye lkal'§ı İtalya tarafından bir ta_ 
arruz vuku bulduğu takdirde Fran 
aanm bigane kalması beklenemez. 
ltalya böyle bir taarruza kalkışır· 
aa delilik eder. 

Llval aym 26 smda 
çaklllyor mu 7 

Berlin, 20 (Radyo) - Fransız 
parlimentosunun 26 ilkkinun ta-

rihinde yapacağı toRlantı da La" 
~~~~~~~~~~~~~-

valin istifa edeceği söylenmekte- veni Çekoslovak 
dir. Siyasal çevenlerin kimin baı hü kümet:i 
bakan olacağı hakkında daha hiç 
bir fikirleri yoktur. Belki Başba· 
kan bulmak çok güç o1acaktır. 

Llvaı Fransaya Eden 
Londraya hareket etti 

Prag, 19 (.A..A.) - Hodza yr 
ni kabineyi ayni elemanlarla teıkil 
et.mi§ ve dış itleri bakanlığını ken· 
di üzerine almıttır. 

Cenevre, 20 - Edenle Laval ş· k t ( 
dün akşam Londra ve Parise ha- lf e vapur arı 
reket etmişlerdir. Hareketinden Httktl.met tarafından 
evvel Laval Tevfik Rüştü Aras t J 
M. Pouritch, ve Politis, Balkan 88 ID mı 8 IDJyor 
andlaşması muraıhhas1an ile gö· Vapurculuk §İrketi genel direk• 
rüşmüştür. törü, hukuk müıaviri ve idarc9 

Baldvlnln mevkii sarsılmıt meclisi reiıi Ekonomi bakam il• 
Londra, 20 - "Neuys Ohro- görü§meler yapmak üzere Anka· 

nicle,, gazetesi dünkü toplantı hak raya gitmiılerdir. 
kında neşrettiği bir yazıda Bald· Bu itle ilgili olanlar görüım .. 
vin hükUmetinin dunımunu pek de lerin ne yolda olacağım ıöyleıni .. 
beğenmemektedir. Paris pliumm yorlarsa da en kuvvetli ihtimal 
reddedilmesile beraber Baldvinin hatların takaimi meselesi olduğıı· 
ne türlü bir siyasa takip edeceği, sanılıyor. Diğer bir rivayette tirke~ 
elan bilinmemektedir. npurlarmın hük\lmetçe ıatın ah· 

(Samoel Horun nuh:u.nu 4 iJncü nacağıdır. Görüımeler ancak Cıı· 
sayfa.da okunu:.), martesi günü yapılabilecektir. __ , 
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Seeamnmoz 
&kuUUeşnyoır ••• 

r .. inkılabı batladıi1 ilk günler 
da çok k6tü, çok karikat6t · 

• Wr ıellm Terit Tardıı 
l\andilli teme.nııaya alıtıDA:ı 

eller, p.pkayı tepeainden ya
lcenanndan yakaJıyor, eeki za. 
fÖTalyelerinin reveranslarmı 
latacak bir tarzda, 7erlere 

_, itiliyordu. Şapka, botluklar 

Yerli malı 
haftasında 

GCZEL VITR iN 
MDsabakasında 
Kimler kazandı? 

&erpantin kıvnbtlarmı hatırla- Altıncı artbrım ft yerli mal< 
inhinalarla çiqiler çizerek yec:llsQDCl münuebetiyle Uluaal E· 

r bap oturuyordu. Yüzde, konomi Ye Arttuma Kanunu tara· 
'ı, yayvan, miltabaabıı bir ~- fmdan tertip edilen yerli mallaril ~ 

e de hud oluyordu. Titrin •Bileme yarqma lttirak e· 
Pant artık bu neTi temennala- denlerden &raun•nlan tesbit içi• 
~•mnas oldu. toplanan )Gri heyeti haftanm ton 
l'ıutdqlar, evvel!, f&pnyla ae. ın.nn olan diba alqam Nal d6rtt~n 
•enneği Anııpahlar tanıııda itibaren lmnbul, S.,otlu, Kadı

iler. Fakat, biraz mUbali- k&y, cihetlerindeJd matazala!', 
aaptyorlardı. Mesel&, her ıezmlt Ye latanbal cihetinde birin 

ti bir arkadaılanna rastladık- cilitl Yeril mallar, iktncilltl lpeki 
aırada, ancak pek muhterem, şin 14 numaralı ritrinl, Gçüncülüğii 
ihtiyar bir bayana yapı!muı Ormdibak, dördUnctlllitG lpekiıin 
eden tarzda baılannı açmağa 13 numaralı Yitrini, betincili§i 
rı kafa taslarını dakikalarca Hasan Pertn, altmcdılı Necip lt
hete manıs tutmağa batladı· riyat, yedincilifi Makulı malaza. 

··· eeldziııcilili Ahmet Faruki, doku· 
ı,~ ftıaa11, bayle giye çıkan., zunculutu Şiıman Yanko kazan 
kanm tepesi, kanarlan eskiyor mqlardD'. 
eniyor, bunıtuyor... BeJolhı cihetinde iM blrbdli· 
Y t ıapkanm yerlisi pek taam- 1f Yeril Mallar puannm 20 nu· 

etmedi. Nezaket. aerpuıları maralı Yltrinl, lkincilitl Yerli mal 
eakittikçe dıtan para ıidiy01 lar puamun 19 numaralı Titrin; 

:ihayet, makul §e'kil bulmıduı üçOncUIOIO Nobar Baharyan, dö .. -
-.ııtler, naziler naaıl ellerini dündllnto Bana pazan, betincili· 
dırarak ıelam veriyorlarsa. bi- ği Ronyal; Kadık&y cihetinde bi· 

halk da. eaki kısa temanna rinclliti Aaador, ikinciliti Zümr~l 
kabul etmek temayülünü Dntme, GçGncGllifO Şark Merke. 

reli. ecza cles>OR. d&rdilncillülil Yerl: 

Dikkat eclfyonna mallar, betlncilitılnrk Kardeı 

Bedava avukat 
lstlyenler çoğalmış! 
lstanbul barosuna bu yüzden 
şikayetler gelmiye başladı 
Durutmuı yapdan berbanı· 

bir suçlunun eter aruat tutacak 
paruı ve yardım edecek kiıme.l 
bulunmaua suçlu mahkemed-m 
adli mfisaberet İıter Ye belediT~· 
nin tetkikiyle bu vaziyet tahakkuk 
edene müdeiumumflik baroyu bir 
avukat vermele ve adli müzahe
rette bulunmağa davet eder. Fa
kat ıon bir yıl içinde bu adlt mil· 
zaberet talepleri o kadar çoğalmıt· 
br ki nihayet avukatlar tikiyet et 
meğe batlamıılardır. 

Hakikaten seçen aene latanbu1 
barosuna 194 adli muzaheret tale
bi yapılmıftır. Bunların 17 si af1-
cezadan 98 i asliye hukuk mahke 

Belediye ile Evkaf 
arasındaki lhlllAI 

melerindeıa, 16 ıı aallye ceza mab · 
kemelrinden, 11 i aulh mahkeme· 
lerinden Ye ikiıi de icra mercii~ 
rindea yapılmııtır. 

Bu mOracaatlardan Ye tlklyet· 
lerd•n ıonra hakikaten adli mü· 
zaheret taleplerinin aıklqtılm' 
gören baro meclisi milddeiumum.t
likle temaa ederek adli müzabere\ 
taleplerinin bundan aonra tetkbc 
edilerek hakikaten muhtaç kim 
aelere hasredilmeaini İltemittir 
Bu talep müddeiumum.tlikçe de ye 
rinde görülerek mahkemelere v~ 
belediyelere bu huıuta bir tami1.ı1 
yapılmıttır. Bunun ton ay içJndc• 
oldukça f ayduı g&riilmÜftiİ?'. 

Yeni beş ve on 
kuruşluklar 

Belediye ile evkaf araaındaki Yeni ıümü9 paralardan bet •~ 
ihtillfı tetkik eden yilluek hakeıı• on kurutluklann baaılmaamın ta 
heyeti dün de toplanarak iki taraf mam oldugu Cumuriyet MerkH 
hukuk direktCSrlerinin iddiaların' Bankasına Darphane tarafmdan bil 
haritalar ve vesikalar üzerinde te• dirilmittir. Bu paralardan kurut· 
kik etmi,Ur. Heyetin tekikler~ luklardan timdiye kadar piyaaaye 
eona ermiıir. Karann bugün veyr pek as çıkanlmıttı. Merkez banka
yarm Yerilmesi muhtemel ı!riU · aı yeni ayhıta bu ufaklıklarm t&-
mektedir. mammt verecektir. 

~cak mevkice pelC yübek bir bakkaliyesi, altmcılıtı Ekonom;.k 
kollektif tirketi lrazanmıtlardır. ~ h ~ ~ yahut bir kadına rastlanınca Kurum bunlardan birincilere l • • 

baıtan çıkıyor. Yoksa, ara- altm, .ikincilere g(lmtlf madalyc1 a OıQlj se er, erı 
de ancalt-hi~ iki derece far~ .,.. dıterlere de takdirname Tere 
~rkekter • bılhassa,. ummnı· cektir. Denlzyollarlle 

e lf adanılan· aıkerıye yakm _ 
telamı bqlarmda f&pka Va!"" 1 a için An karaya vapurculuk sosyetesi 
ellerile yeriyorlar. mz çaOrıldııar arasında gene lhtlU\I •• 
~edenem, makule pek ya- Ankaradan aldıtımız bir haber- Deniz ticaretimiz için bugünler. 

hir ipret bulduk l Ah, bir d.ıa de telefon tirketi ile büldlmet ara· de mühim kararlar verilmek lize
marm bonjunınu bll'akaak ımdaki mukaveleyi imza için tir· redir. Bilhasaa kabotaj aeferlerinin 

lürkço sözle selim venek.. ket milme11illeri derhal Ankaraya takıimi meaelesi bu itlerin batm--
(Vt-rt I) çalnlmıılardır. da gelmektedir. 

Ortada d6nen dedikoduya göre 

M aa şl ardan mümessillerin ıecikmelerinin ıeb-! 
bi tlrketin aahipleri ile aralarmd" 

O/ o 2 bazı ihtilaflar olmaamdandır. 

"tayyare ıanesı · -·---------·ı 
lluna baQıanıyor Şeker Bayramı 
llllkQmet halk Te memurlardan a. ...... uw 

yUzde 2 tayyare lanestni bir ka.. 
bağ1amak için bir ldyiha hazır • 
Ye Kamulaya vermiştir. L!yiha 

1.tanbııl MBftlJUJl#lndna: 

Bunun için Deniz yollan genel 
direktörü, Sadettin, V~purculuk 
eoıyetesi genel direktörü Mustafa 
Ye Deniz ticaret direktörü Müfit 
Necdet Deniz .Ankaraya gitmit· 
terdir. Fakat Ekonomi bakanlığın 
da yapılan ilk toplantıda her iki 
taraf da kendi noktai nazarların
da ısrar ettiklerinden bakanlık 
bu hususta eıhrimizde tetkikat 

n.punmu kaybetmif ve ban ft• 

purlarmı kadro harici bırakmak 

mecburiyetinde kalmıttır. Bu va
ziyet kartıımda tonaj taksiminin 
Vapurculuk aosyetesi lehine dön· 
meıi lazım gelmektedir. 

Fakat bir taraftan da Deniz yol. 
ları idaresi yeni on vapur ıamarla
mak lizere bulunmaktadır. Bunun 
için Vapurculuk to1yeteai tonaj 
nisbeti ne kadar değitine değİf
sin kabotaj seferlerinin yüzde 
krrkmm daimi olarak kendine hu. 
nnı iatemektedir. Fakat buna da 
talimatname imkan bırakmamak
tadır. 

Bu karma kanıık vaziyetin na· 
ııl halledileceği Ankaradaki top
lantıların sonunda belli olacaktır. 

lly, encilmeninde geç vakte kadar 
kere edildikten sonra aynen ka. 

Olunmuştur. LAyihada resmi veya 
bütün müesseselerden verilen 

, Ucret, yevmiye, hakkı huzur ve 
\ingt bir işe mukabil verilecek pa. 

Birlnd klnunun 22 fnd pazar 
günü Ramazanın yirmi altısı ol. 
malda ak§&mı (pazartesi gecesi) 
leylel kadir ve Z1 inci cuma. günü 
de bayram olduğu ilAn olunur. 

~~·t olan bakanl.ık bat .. müp· Çenberli taşın tamı 
vın Fon der Portenı de mustace· ri gelecek seneye 
len telefonla Ankaraya çağırmıı- bırakıldı 

SADAKAI FITIR 
~ketlerin idare meclislerinde bu. 1

" En lyl iyi son 
tılara hisse senedi veya tahvilat Bufday 17 K. 16 K. 14 K. 
~blU olmadan verecekleri paralar Arpa 24 " 00 00 
'nı mahlyetteld istihkaklan bu .. Uzum 150 ,, 80 ,, 55,, 

tabi tutulmaktzdll". S D 
llu vergi muvazene vergisi esasla. BAYRAM NAM.AZI 
dahilinde alınacaktır. Bu kanunla Ezani saatle 3 19 
~i\ kuvvetlerimize senevi 15 milyon Ya.satı saatle 8 05 

tır. 

Meıele ıudur: Bu yıl kabotaj 
seferleri yüzde kırkı Vapurculuk 
aoıyetesi, yüzde altmı§ı da Deniz 
yollan arasmda otmak üzere tak· 
ıim edilmiıti. Fakat bu yıl Vapur
culuk ıosyetesi yeni vapurlar al
mıt ve almağa te~ebbüs etmit. bu
na mukabil Deniz yolları lnebolu 

Çemberlitaşın son fırtınalardan 
Mnra arızaya uğradığı ve tamire 
muhtaç olduğu söylenilmişti. Yapılan 
keşifte hakikaten bazı arızalar görül 
mü~ de bunun o kadar ehemmiyetli 
olmadığı ve esasen taşın sağlam bir 
•urette tamir edilmesine nvelce ka.. 
rar verilmiş olduğundan tamiratın e. 
saslı olarak ynpılması gelecek seneye 
bıralcılınıştır. :ı.ılll bir gelir temin edileceği tah.. .................. _... .. ..... - ..... =======--www 

1\ tdilmektedlr. - - -------------------------

li"Jdanblc almak [ ŞE H DİN . DER DL E gj ı.· lstlyenler ._-_. __________________________________________________ ...__ .. 

8.ı aene Büyükderedeki fida-:- · 
hnlka dağıblacak olan fi

r 30.000 kadardır. Bunla· 
i bet kuruı mukabilinde heri~ 

~verilebilecektir. Bu sene ih· 
~ ~ kafi miktarda fidan yetit•: 
' 41linden almak iıtiyenler doi· 
~'" do~ya fidanlık müdilriy~· 
\ lllüracaat edccelderdir. Tev· 

t 9'1hatta bitecektir. 

Bozkurt caddesinin hali 
Feriköyünde Bor.kurt caddesinde oturan bir oku • 

yucumuz matbaamıza eelerek ıu tlkAyettc bulundu: 
- Bblm Bozkurt catldell lıer nedense blr takım 

uyuz kedll~r v• ldJpeltl•rle doludur. /Junlcmn çirkin 
ve t1rn19 man6'1ralanndan, yapt:l.!an :arardan ıarfı 
nazar ıon zamanlarda artan kuduz vahaları bunları 

halkın hayatım tla t~lıdlt t!dcbllt!e~k bir ı·a:lyeto OtJtlr. 
mlıttr. BdtJdl111 mmıurlan bu ıemte ka:lar ıalı~t et-

ıeler de ,.,,.Zan itldf etıeler; bu cloaTtla oturan halka 
bUyllk hlzmd 11aplrllf olurlar. 

Hakikaten aon zamanlarda Beyoflu tarafiannda 
Oreyen bapbof k8peklır latanbul tarafmdaldlerl röL 
e•dı bırakacak derecede çofalmııtır. Son kudas ftka. 
larınıa ekseriyeti bu etvarda oldufuna ıBre belediye • 
nln etddt olarak harekete ıe~meslnl ve bu elnrdaJd 
k6peklero karoı ciddi bir mUcAdole açınamnı beklerll. 

Bizde ber, Amerlkad• ,.... ,_,~ ..... 
eaanettk•-· ..--- ,_, -

PeJ&JDI Safa yaı.a)or: 
~ 

Anwrıkada Stmona Tooı. golcrı • 
lıılc aeentma lıtanbula bir takım au • 
all•r eorugor: .. Şehrinlzde en kibar 
D• .,. gQıel barlar hangileridir 1 Ge~ 
bllJpleri han,,Ueridtr1 IJu barlara 
gitmek için daveUge almak veya bir 
kullJbe aza olmak lôzım mıdır?,.. 

Ve buna fiyle cevap verilmesini 
lıltlJor: 

- Arathluu• ~ylerf tatikbaldm 
btqka blr •amanda, /11tanbulda, l&te. 
dllfnü ,,lbl ve latediğlnu kadar bu. 
lamanınıı. Fakat buna mukabil ara • 
ınadıfuıı• btr role gBzelllkleri i11tedl. 
lfnb gibi ve lltediğlnb kadar bıı. 
lurıunuı: Tarih, e11ki 11cuud ve tabiat., 

Cenp ~ok zekicedir. 
Fakat, doğrusu, tabiat kısmrnı 

Peyami ınUbalAgalı olarak gösteriyor. 
Tabiatın gilr.elliğl ağaçlarla da mu • 
kayyettlr. TOrklye, onnanlannı n ls. 
tanbul korolarını mahvettiği sene • 
lerdenberl tabiat güzelliğinde yaya • 
dır; Ddnd ve hattA UçOncü sınıf bir 
yurt haline dUtmUştür. 

Buna rağmen, Amerikalılara §11 
suali sormak ne pek zevkli: 

- Siz de hlze eski mlbetlerinlzln, 
çeflllelerlnlzln, earaylarmızın, bir ka~ 
bin senelik medeniyet harabelerinlziıl 
llsteelnJ yolla11•-

Peyaınl: -Utikbalden başka b~ 
zamanda bizde boJ bol bar ve kutnp 
bulamıyacakmnzt,, diyor. Fakat A • 
merfkalılar, bakalım, zamanın hangi 
kmmmda bunları edinecek? 

Her memleketi kendi ölçUsile 81<-e 
mek icap edecej?'ini "'e b!zfm ölçOlerla 
daha faik o1duğunu ~österen ne mil. 
kemmel bir ders! 

* 2oc.!'!!.8!.• '?!,•~ 
8ellın Sırrı, efaanel~r.i.n, masalla. 

na toeuklara ötretllip öğretilmC"me. 
sini mltalea ediyor. Buna dair "Alim. 
ler zıt fikirler ileri sürmüşlerdJı\ 

Jimnastik ve konferans üstadı, ma. 
sallann eöylenmestnl taVsiye ediyor, 
7Jra, bunlar, hayalin gelişmesine yar. 
dım edermı, .• 

Zaten bunun aksini yapan yok kL 
Çocuklara hani hani masal söylenif 
duruyor .. Körpe beyinler, ilk terbiye. 
yf masalla alarak bir t.akım ucubelel'9 
inanır ha1de yetişiyor. 

' Cin, peri hlklyelerl kötU itiyat • 
lan körüklOyor. Padişahlı masallar, 
demokrasi aleyhine propaganda yapı. 
yor. 

Gerçi, Selim Srrn: "Mas.ılm ah • 
IW ttsfrfni de gözönUnde tutalmı!I 
Mümkün oldukça büyük mOrebbilerlıa 
~euklar için yazdıklan masallan ter,. 
cth edelfm ?,. diyor. 

Fakat, bunlar nerededir? Umml 
bflyiik an.neler bunları nerede öğren• 
cek! -' 

* Y•hudl ve Arap dU•man·ııı 
~ -',_,1-2 -- - .... 

Sadri Ertem, "Ben Sami zi.hniy-. 
te düşmanım?,, diye başJıyan yazı., 

smda Yahudi ve Arap tesirJeriniD 
biitUn dünyayı kaplamasından en·el • 
ki, tabiati seven dinlerdtın hoşgörii§l• 
bahsediyor; eliyor id: 

"Sakın bunu son zamanlarda moda 
olan Yahudi düşmanlığı sanmayın?l 
Ben YahudUerin etine, derisine düş. 
man değUim! Bu, baytar~a bir hare • 
ket olur!., 

Sadri, Sami ırklann yarattığı zlh. 
niyeti şöyle tenkit ediyor: 

Saml zekd. inaana, tablatin dışın. 
da, tıpkı tabiati bir saat A-urar gibi 
lfleten abstre (mücerret) bir varlığı 

da düpnmeği emretti., 
Bizim fikrimiz sorulursa, Sadri 

Ertem şu cihette yanılıyor: 
iptidai dinlerle Yahudi ve Arap • 

lann dUnyayı telAkkileri mukayese 
edilirse ikinciler elbette daha yüksek 
basamaklardadrr: Dereyi. taşı, ağacı, 
kendi Alemlerinde ve kendi ll~hlarlle 
idare olunur sanmak yerine, hepsini 
Vahdete frea etmek çok ilerlemiş bir 
dlt&ntlftlr. 

Samllerla beteriyete attırdıfl ba. 
ad11111 fnklr etmemeli .. Bitlere ayarak 
-Vurun Yahudilere! Vunın Arapla. 
ra!,. demekte lfıata ıttm,mellylz! 

{Bat-SIJr) 
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istifa eden in il i z Dış iş eri bakanı 5111asa - ... --......... 
Paris konuşmaıannın ne düşüncelerle yapıldığı hakkında çok önemli 

beyanatta bulundu ve sonunda dedi ki : 
n 1.ı l t9 z 

parlamentosuod8k 
münakaşaların 

manası Muvaffakiyetsizliğimiz vaziyeti İtalya - Hahe§ harbine ni 
yet vermek için Pariste hazır! 
barı§ projesi dünyanın heıneP 
tarafında heyecan uyandıraıJ 
Fakat denilebilir ki bu hey~ 
zami haddini asıl İngilteredt 
muıtur. Ve dün İngiliz parlatıı 
tosu bu yüzden büyük münak 
lara şahit olmu,tur. 

daha tehlikeli bir hale getirdi ! 
Kabinesi 397 reyle it:imat: kazanan Baldvin de 

"Bugün bu teklifler tam 
··ı .. t .. ' o muş ur.,, 

ve sarih bir 
dedi. surette Yalnız muhalefeti te§kil e 

amele fırkasının değil biitiln r 
liz milletinin asabiyete kapı 

hüktlmetin kendi yüklendift mes'ull • bana teveccüh ettifi l~n uzakta bu • derin sebeplere dayanmakt• 
yeti üzerinden atmak için Dışbakanını lunan ar1'.adaşımızı mi;dafaa etmcJi Son günlerde bazı siyasal nıii 

Birkaç gündir heyeeanla bekle. Parls konu,maları nasıl başladı 
.-. İngiliz parlamento toplantısı "lşte on beş gti.n evvel bn şerait 
41Gn yapıldı. Son Patis sulh plftnmdan altında Parlse gittim. Konuşmaları .. 
mes'ul tutulan lngiliz hükQmetl, mec nıız bir harp tehdilU havası içinde 
Us Bnüne çıkb. Dün istifa etıMk ınec- bqladı. Milletler CemJyetinde aza 
burlyetinde b.lan İngiliz Dışbakam bulunan devletlerin ekserisi hatta ta. 
!J:lr Samoel Hor da parlAmentoda iza.. mbn, askerl bir harekete muanzdı. 
hat verdL lar. lşde büyük müstveliyet vardr. 

Muhalefet parti liderleri mukabe.. çünkii beş gün sonra Cent1vrede petrol 
Je ettiler. Fakat sonunda Jngillz hti- ambargosu meselesi müzakere edile ... 
kflmeU yeniden itimat reyi kazandı. cektl. 
Kazandığı ltimat reyi l 65 e karşılık 4'J)ffer taraftan zecri tedbirlere 
m cllr. 'ştlra.k eden aza de .. ıetıerden, biz müs 

tesna olarak, hiç birisi askeri ihtiyat 
Per1Ament8 atılıyor tedbirleri almış bir vaziyette değildi. 

İngilh parllmentosu AftDl kama. Cenevrede bir inkıtam önünil almak 
ram dUn .!!18.llt 15 de açıldı. Salon tık.. ve zecrl tedbirler cephesinin dağıl .. 
lım txklım dolu idi. lngiUz vellahdi, masma m.Aiıf olmak içfa Ingiliz -
lordlara mahsus kamarada bulunuyor Fransız birleşik hareketini elzem gö • 
~1L Başbakan Baldvin içeri 11.zttnttilti rüyordu.m. 
bir taTirla girdi 

Ardından, istifa etmiş Dışbakanı Tekllllerl kendl•I de belenmlyor 
Sir Samoel Hor girerken yalnız ka. Tanzim ettiğimiz teklifler Fransa 
bbıe azaları tarafından alkı,landı.Sa. htiktlınetlıı.ln. O.zerinde çalışmayı ka • 
ınoel Hor kürsüye çı~ı . bul ettiği asgari esastı. ilana gelince, 

Slr Samoel Hor 
Umumi harp ve lnglltere 

ltlılya harbı 

Str Samoel Hor söze bir nezaket 
tiaşbngıciyle giriştikten eonra dedi 
Mı 

"Hariciye nezaretine ilk geçtffim 
ftkit, keıulinll iki büyük mesele kar .. 
Şt!ltnda buldum. Bunlardan biri, umu .. 
mf bir Avrupa harbine hemen mtru 
obbllmekti. Öbürü, elimde bulunan 
her vasıtayla Büyük Britanya ve ltal. 
ya arasmda münferit bir harp çık • 
masrıın meydan bırakmamaktı. 

BiltiJn gayretlerlmfZ& rağmen ınu .. 
Juırebe Af rikada başlaclı ve bUtün 
ôünya isin gün ge~tikçe tehlikesi ar. 
tan müteaddit meselelerin ortaya çık.. 
masrn:ı sebep oldu. 

Petrol ambargo•u 

"Bizim iki vazifemiz vardı: Mtiş.. 
terek lıarekete büttin. kunet1mlzle 
'devam etmekle beraber ayni r.aman -
da bir sulh zemini bulmak ta bu vazi. 
f e1cr meyanında idi. Fakat bunların 
ikisinde de on beş gün evvel kat't bir 
dö.tüm noktasına. geldik. Bu döniiın 
noktası içimizden birçoklarının bek -
Jedl~indc11 daha çok enel karşuınza 
çıi;.mı~ bulunuyordu. Fillıak1ka petrol 
:ımb:ırgosu meselesile ortaya büsbü • 
fün yeni bir vaziyet açılacaktı. Şüp. 
he yoktur ki petrol ambargosu tatbik 
edilir ve buııa Milletler Cemiyetine 
aza olmıyanlar da iştirak ederse, bu 
tedbirin karşısmda muhasamatın so. 
au gelecekti.,, 

btı pl!nm bazı: noktalarını muvafık 

bul..ıruımakla beraber, mUmereleri 
hatta memfn tlzerlnde yapmayt :muvak 
katea banlara mu?alakRt etmeği mu.. 
vafık buldum. 

Fakat harp, gene mUzakere 
yollle bitecektir 

"Ben Parlse giderken ayni mm.an. 
da Habeşlstam da dü~ünUyordum. 

Fikrimce muharebe. iki suretle bite • 
bfilrd!: Ya mii7akerat )•ahut Jki ta.. 
raftan birinin lilA.hını teslim etmesi. 
Be.n zannediyorum ki. bn harp m üza.. 
kera.tla bitecektir. Vakı! yaptığımız 

mllzakereler suya düşmüştür. Fakat 
anlaşma ihtimali bakidir. Teşebbüsü. 
müzün muvaffaloyetsizllfi vaziyeti 
daha gtlçleştirmi§, daha tehlikeli bir 
hale getirmiştir Faal bir mesai birli.. 
ğ1 olmadan emniyeti zmıA.n altına. al
mak kabil değildir. Bu olmayınca Mil 
letler Cemiyeti ortadan kalkar. 

Hor neden istifa etti? 

"Şimdiki şerait dllhll'nde takip et. 
miş olduğum Yolun yeghe yol oldu -
ğuna saırıimi bir surette kani bulunu. 
yorum. Fakat bh: hariciye nazın için 
bütün vatandaşlarının tasvibine l!yık 
olmayı birinci d.cıreccde bir şart adde. 
dt!bilirim. İşte bu tasvibe mazhar ol • 
madrğlnu gördü~üm içindir ki. vazı . 
femden is tifa ettim. Çekilmemin ye. 
gine sebebi budur.,, 

Muhalefetin sebebi 
ueUtUn hUkOmet istifa etmeH., , 

Sir Samoel Hordan sonra lşçi j 
partisi lideri binbaşı Atli söz alarak 

feda ettiğini söyliyere.k demiştir ki: kararını derhal ver dini. relerin tarzı idaresi yalnız dı 
"Eğer ?.L Horun istifası şayanı Baldvln artık bu teklltlerln da değil İngilterede de ciddi 

kabul ise bütün hükumet ic;tifa etme - llldUğUnU aöylUyor razları davet etmİ§tİr. İngiJi:ı 
lidir. Mecliste verilece!t bir takbih d' 
kararı bütün İngiliz milletinin Fran _ "Vakıa tekliflerle ç~ ilerı gidil - binesinin fÜpheli ve mütered 1 

sız - İngiliz sulh teklifleri hakkın • mi§ olduğu idd1.1S1 beni mütehayyir yasası İngiliz haysiyetine halel 
daki mütaleasına tercüman olacak _ etmiştir. Fakat ierek muhafa2Wth • tirmittir. ~ • • 
tır. Bu tarzı hareket mil<ıtakbeJ ha...... ların birçoklarında ve gtrek memleke 1 ·ı· ·ıı . . ,_ 1 ' 

•,l' tin muhtelif taıaflarında. sırl vicdan ngı ız mı etının "'o ayca 
leri teşvik mahiyetinde olduğu için d • v• ff tm dı'1'İ ve namus nok~smdan k~ndini göste.. emıyecegı ve a e e 
barışa değil kılıca yardım eder. Bu 1 • J k d" • bük" ren bu derin resse intizar etmiyor • ııse er en ısınin ·· 
banş şartlan, htikQmet.P, yardım et .. 

dum. Ba teklif1uin I.n~.;!iz efkan u.. taraf mdan aldatılmasıdır. mesi için ikna edilmiş olan bütlin 
mtintehiplere ka:.-şı bfr diizenbazlık:tan mumiye.si tarafından kat'iy)en tutul. bunun neticesi olarak da.her t 
başka bir şey değildir.,, madığını görmeıde berat~r asıl ka - tada lngiltereden İngiliz söıilJ' 

rann Milletler <.cmiyeti tar'lfmda.n .. h d"l kt d' · 
Muhalefet llderinin diğer sözleri verilmesine intizar edih~ceğini tahmin tup e e ı me e ır. t 

şunlardır: ediyordum. Son birkaç ay zarfında J'I 

"Bugün en büytik alfu uyandı • Fakat bugütJ. bu teklifler tam ve milletinin büyük bir çokluğu 
ran ild meseleden biri mt!mleketin na. sarih bir surettt- ölmüştür. lngiltere bir ideale büyük bir samirJJj 
musu, diğeri &§vekilin haysiyetidir... ükfiın 

"Eğer hilldhn~t Pars eulh teklif- h .. eti onları yürütın~k için hiçbir sarılmıştı. Herkes milletler ' 
lerini reddetmer.se bütttn dünya anar. teşebbüste bulunmıyacak!ır. lngiltere yetine bağlanmakla dünya b 
şi ve harp hallne düşee-.ktlr.,, Pl oliCtikma~ı, mtınazi.det· oldtu~, bkibt!'dMi ilHl~~ mn temin edileceğine inan"11 

er e ıye e •s ına e ,~e ç r. u. İ . ·rfı 
I1der bundan sonra, meclfSf; teklif ktlmet yalnız l\lillf·tler C'emiYf'Ü vası. Habeş - talyan ıhtı ş 

ettiği takbih takririni okumuştur. tasile hareket edecek ve 0 cemiyeti da milletler cemiyeti vasıtı. 

Baldvinln ·Söylevi: kuvvelendirmek için bütün gayretini halledileceğine lngiliz il> 
sarfedecektiı. Hükdmei bu teşekküle ciddi surette kani olmuştur. S 
olan itlmad.nı feda etmi~·ecek ve la - önce yapılan intihabat esna• İngiliz Başba.kam Bıtldvtn, isti _ 

fa eden arkadaşı Hor ha~kmda sitayiş 
kAr sözlerle söylevine b.1.~Jamıştır.: 

Hor kim? 
•- Onun aramızda:.~ aynlına.sına 

yalnrz htikdmet için bir t.ayiat olarak 
değil kendisine karşı b~1ediğimiz şah 
st hürmetle muha.bbet dolayı.sile de 
milteesslr bulunuyoruz. . Hor elliden 
fazla memleketi bir arava tophya.rak 
müşterek bir rol ifası h~usunda hiç 
kimsenin gösteremediği muvaffakı -
yeti elde etmiş bir adamdır. 

Teklltlerl red için zaman 
kalmamr, 

"Sözlerimde pek açık ve pek sa • 
mimi olacağım. Hor Paıis konuşma • 
la.nna iştirak ederken pazar günü a.. 
ramızda irtibat tamamen kesilmiş bu 
Iunuyordu. Anlaşmanın imza edildi • 
ğlıd ancak pazartesi sabahı aldığım 

Horun bir mektubu ile anladnn. Hor 
kabinenin de yapılan şeylere muvafa~ 
kat etmesini bizden istiyordu. Bu mek 
tup · elimize geldiği daldsada Fransız 
matbuatı sulh tıeraiti hakkında bazı 
neşriyat yapmq bulunuyordu. Biz 
arkadaşımızın tarzı har~ketini tetkik 
ederek onu tasvip veya reddetmek ve 
kararımm kabi1 olduğu kadar süratle 
ittihaz etmek mecburiyetinde kaldık. 
Bu teklüler hiç birimizin hoşuna git.. 
medi. Pek ileri gidilmiş olduğunu gö. 
rüyor ve onları değiştiımek arzusun... 
da bulunuyorduk. Asıl baş mesuliyet 

zım geliyorsa •nu daha müe.<:ı.Sir bir d b · ft Jtt 
eki 

___ , t · ek L-'-"l 1 b"l a u sıyasaya t r:ra ar o 
ş e IJ4,15ll ~ •rm zuuJI o a ı ece. • • I . b · tt 
ğini tetkik eyliyecektir. rey vermıştır. ntıhabat ı 

ve mevkiini tahkim ettikten ' 
HUkOmet itimat reyi istedi h .• ,_ ... _ t' b k b. ı 1 .. 1'i 

u&wııe ın &§ a ır yo .. 
intihabat esnasında söylediğim 

bir nutukta barışı devam ettirmek hu 
susuna müteahtıH bulllnduğumuzu 

söylemiştim. Bu belki kl.'1ay bir vazife 
değildir. M4fclis mlitaJeat·mı ciddiyet.. 
le telakki ve tavsif ederkeıı bana taraf 
tar olduklarını söyliyeıılerin hepsin. 
den bu akşam itimat reyi vermelerini 
talep ediyorum.,. 

işte bundan sonra yukarda nis . 
betini gösterdiğimiz bir eberiyetle 
hükQmet gene me..-kilni n1uhafaza et. 
m~tir. 

HükQmetten 
sorgular: 
Dljer devlet~~rln lnglltereye 

yardımı meselası 

Muhalefet lideri btcbaşı Alti bu 
sırada hükumete iki mül.!m sorıtu sor. 
muştur ld şunfaıdır: 

"1 - İtalr.ı tarnf mdnn lngilte -
reye bir hücum yapıldığı takdirde 
Fransadan başka diğer devletlerin ne 
yapacakları kendilerin :l~n sorulmuş 

mudur? 
2 - Zecri tedtirlert baş1andığı 

halde petrol ambargosu ni~in tatbik 
edilmemiştir? ,, 

Buna lngiliı Maliye Bakam Nevil 
Çemberlayn şu yolda ce•1ap vernıiştir: 

mesini İngiliz efkarı umuııı 
affetmemiştir. 

İngiliz kabinesinin son gti 
de güttüğü yeni siyasanut 
takım mecburiyetlere ve real 
re day;mdığı tamamen inkar 
mez. Bunlar meyanmd• 
sanın mütereddit aiy 
lngiliz imparatorluğunun ı1I 
bulunduğu tehlikeler baştş 
mektedir. 

Fakat lngiliz efkir.ı: u 
bu defa İngiliz diplomat1atJ 
başka türlü düşünmüştür. l 
kabinesinin Fransaya fazla t 
cüh etmesini doğru bulmadı 
bi, barış imkanlarım arauıeJ: 
raber, milletler cemiyeti 9

1 

smdan ayrılmamasını ısrarlı 
mi!l;tir . 

. Sir Samoel Hoar'ın iıtifl 
ni bir siyasanın ba~langıcıJll 
edeceği şüphesizdir. Fakat b 
fa en ziyade son günlerde ol 
sarsılan İngiliz haysiyetini 
yeye yarıyacaktır. 

Dljer devletlertn vazıyetl 

"Diğer taraftan aldiğımız haber • 
ler hükumetlerden hiçbirinin petrol 
ambargosunun Jtalya.nın bir askeri 
tedbir le kendine karşı bir harp hare. 
keti olarak tetakki etmtsi ltldisesine 
ehemmiyet yerme>mcılik edemiyeceği. 
ni gös teriyordu ,, 

Habeş topraklarının taksimi mtlnesebettle "- Akdenizde lngfüereyt- karşı 
bir İtalyan hücumunun vuku bulması 
ihtimaline binaen Francsa dahi dahil 
olmak üıere bütün Akd~miz memleket 
lerinden bize ne: şekilde ~ ardrm ede • 
ceklerini sorduk Fransa müstesna ol.. 
mak üzere bütiin diğer dP.vletler biıe 
yardım edecek!rrine da;r kafi temi. 
nat verdilet. 

İngiliz efkarı umumiyeti 
detle harekete gelirken de 
ve yarının ihtimaJ!erini di.itii 
tür. Rail N.11 -§72-

lnglltere ltalya kar.şı kartıya 

"Diz, bir mill et ola rak, İtalyanın 
herhangi bir teh didinde~ı hi~bir suret 
le korkmayız. kılyanlar bize taar • j 
ruz ederlerse, mukabele ederiz ve ta
rihe bakılırsa görülür ki muvaffakı -

1 
yetle mukabele <!deriz. F:.ıkat bizi büs. 
bütün başka bir mesele meşgul ediyor 
du: Eğer buna benzer bir münferit ta. 
arruz herhangi bir hüktimete karşı 

tevcih edilir ve o hükQ.n.ı·t diğerleri • 
nin tam bir müzahcretine mazhar ot. 
ma7.S3. bu taarruz doğr11dan doğruya 
Milletler Cemiyetinin dağılmasını L Habqistan - Allahım beni tloı tlarımdan koru, düşmanlarımla 
cap ettirecekti.,. ben ba§ etlerim. - Yugoslav karikatürü -

"Zecrt tedbirlere gelince: Muso -
linl ekonomik tedhirlert harp tedbiri 
saymıyaca.ğmı. fakat petrol ambargo. 
sunun harp demek olaca~,nt SÖl lemiş 
tL Bu vaziyet karşJsınd:ı petrol am • 
bargosunu tatbik edebilmek için iki 
mühim şartın temin edilmesi lazım 

geliyordu: 
Mil1etler Ct!miyeti twtrol ambar -

gosunun fihm tatbıkını tPmin etmelL 
dir. 

2 - Bu vüzileıı Mill• .. tler Cemiyeti 
üyelerincle!I biri hücuma uğradığı 

t.ıkrtirde di"er üyeler derhal rücuma 
uğrıyanın yardtmına koşmalıdırlar." 1 
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Sahte 
mihrace 

Sorma kardeıim Fransada batı· 
lba geleni ... 

Bfliyorsun ki, ben, eh töyle 
iaöyJe itimi yoluna soktum. Paris
te bir halıcı dükkanında şerikim ... 
Ceçinip gidiyorum ... 

Kanm Naciye de yanımda ola· 
ta.k, bir gün otomobille gezmeje 
Çrktım. Taksi bir kamyonla çar 
Pıftı. Ben de batıaıdan yaralan· 
clnn. 

Birkaç gün yattıktan sonra, nİ· 
lıayet iyileıtim. Fakat, yüzüm gö· 
lÜJn hala sargı içinde ... 

- Ah, ne kadar ııkıJdrm, bile· 
lıaezain .. : Öyle gezmek iıtiyorum 
ki .... dedim. • 

Karım: 
- Haydi, böyle sargılı olarak 

~ılt .. Son zamanlarda Paris aokak· 
larında birçok çarpıtmalar olduğu 

için ıeni de nümayişçilerden sa· 
nırlar, caka satarsın. Fikirlerini 
kahramanca müdafaa etmek ve 
bunun için yaralanmak hiç de fe· 
lla değil. 

Benim cakada hevesim yoktur. 
Onun için omuz silktim. Bir müd· 
det daha somurtarak oturduktan 
•onra, karım birdenbire yerinden 
fırladı: 

- Dur, dur, seni mihrace kıh· 
iına sokayım! • dedi. 

ipekli bir kumaşla, ba'f ımı, ıar· 
Rılarun görünmiyecek tarzda, sa· 
l'ık halinde sardı. 

- Zaten esmenin... Tam ma· 
llasile Hintli oldun .. ~ dedi. 

Bir müddet caddelerde yürü· 
düm. Gelip geçenler, bana hür 
"etle bakıyorlar.. "Kim bilir ne 
\adar paralı adamdır!,, diye fr 
•ddadrklarmı itiliyorum ... 

Nihayet, büyük kahvelerden bi
rine oturdum. 

Kadınlar, karşımda gülümıi
}or... Hele bir tane pek güzeli 
1anıma yaklaıtr. Doğruıu ben de 
lehe11ümle mukabele etmekten 
kendimi alamadım. 

- Bonjur Son Ekselans! 
Pannağrmı, dudağımın üzerine 

koyarak ( ıus ! ) itareti yaptım .• 
Kadın, usulla: 
- Merak etmeyin .. Sırrınızı faş 

etaiyeceiim. Büyük bir mihrace 
olduiunuzu kimseye söylemem. 
FaJcat hen bunu keıfettim. 

- Nasıl keıfettiniz? Sarığım· 
dan mı? 

- Evet. Fakat yalnız aarığınır 
'1-.ı deiil, yüzünüzün necabetin· 
den de ... Ziza, ıizin diier insanlar
dan farklı oldujunuz derhal ıöze 
ç..rpıyor. Adınız ne? 

- Karikal han! 

- Aman ne ıüzel iıim ... 
- Sizin adınız. 
- Malul 

* B.r saat sonra, bir randevu ote-
linde giyinmekle metguldük. Elti 
frangı, bir takım kiiıtlara aar 
dım, ~rmaladım; kadının çanta• 
ıına koydum. 

Ancak üç dört lira kadar tutan 
bu paranın ufacık bir servet olabi· 
leceğini tahmin eden Malu, kliıt
Jarı açmadan teıekkür etti. San
ğımın muzaff eriyetinden mem
nun, yürümeie batladım. Oradan 
uzaklaıtnn. 

Ertesi ve daha erteıi ıünler, 
diğer lüks müe11eselerin en mute
na kadınlarının izzet ve itibarına 
nail oldum ... 

Ah ba milırace lulıjı !.. Öyle 
mükemmel bir avcı elbiseıi imit 
ki ... 

Yalnız kadınlar, ıanğrmı niçin 
yatakta bile çıkarmadığımı sonr 
yorlarclı: 

- Günahtır .•. Biz geceleri bile 
takke ile yatarız.. Burada takke 
olmadıiı için sarıiımı yerinden kı · 

pırdalamam ! • dedim. 
Hulaıa, Pariıin Chanıpı. Ehı· 

es (Şanzelije) denilen ıru,balleıini 
bu ıuretle battan bata katetmiı, 
uiramamıı bir ıazino bırakma· 
mıttım ki, bir gün karım: 

- Haydi gezmeğe gidelim .•. • 
dedi. 
Baıka semtleri teklif ettim .. Fa

kat, o: 
- KalabalıAı seyreder, eğleni· 

riz ! . dedi. 
Şanzelije de ısrar etti. 
ÇarnaçarrazıofdUID. 

Benim mahut kahvelerden 'biri• 
ne girdim... Baktım ki, eyvah .•. 
Benimkilerden birbçı orada .... 
Bana da dik dik bakıyorlar ... 

Biran, karım yanımdan ayrala· 
rak elini yıkamağa ıitti. Malu, 
onun · yanına yaklqarak ne yu
murtlaaa beğenirıiniz? 

- Dinle, bak, kardeıim ! • de· 
miı. •Benden l&ba naıihat .•. Za· 
ten biz kadınlar biribirimizi tut• 
nıahyız ... Bu adam, her ne kadar 
mihrace iıe de kachnm k•ymetini 
bilmiyor. Bana elli frank verdi •••• 
Antuanete İM 30 frank Yenniı ••• 
VaJlahi sen pek daha fazla eder 
sin her halde, ayağım denk al. .• 

O hafta sarfında hatımm 1ar
g11ını çözecektim. Yaralara iyi
le§m itti. Fakat, iki ay da~a sanlı 
gezmem icap etti.... Hem de bu 
tef er mihrace teklinde cleiil ... 

Karnn, eYde beni a,.ıe bir diY· 
dil ki, sormayın .•. 

Nakleden : Hatice SUrerra 

BARBAROS·T ~ -- .... 

• • INTIK . 
Tef'rDka numarası : 99 Vazalfil: (VA-NQ) 

Lidya memnun oldu; zira, Hasan onu erkek 
zannetmişti. Karşı karşıya otu up 

dertleşmeğe başladllar 

• 

Ge9en kıaımların hUll•••• 
Hdli bir ada11a diifen Lid11a, de. 
nlwra hlr ıandal çı.karıgor. 1. 
9'n4• bir cad par. 

kar§ı kar§ıya oturuyorladı. Önle
rinde biraz evvel Lidyanın topla
dığı yemitler vardı. Bir ceylan, 
hoplıyarak yanlarına yak1aştr. 

• • • • • Yüzünü, delikanlının yüzüne değ· 
Genç bir adun... Yüzü ıözü dirdi. 

aapaarı ... Çok iyi kalpli olan bu iki insa· 

- l ;ini:t neydi? • diye ıordu. 
Buralarda ne arıyordunuz? 
-Artık söylemekte bir mahzur 

görmiyorum ... Çünkü, biz bu hal
de ada da mahpusken beniııı ara· 
maKa çıktığını defineyi rakiplerim 
bulacaklardır ... 

"-Her hatde bu ton fırtınada 
ölmüt olacak ••. ,, 

Lidya, az aonra, bqka bir t•Jin 
daha farkına Yardı: 

nm arasında bu güzel tabiat orta· -> Hasan, bunun üzerine, Gazan
sında bir fenalık olmayacağı fer Reisin hazinesini Lidyaya an. 
zaten belliydi .. Gaz aöze bakıftr- lattr. Genç kız, alakayla dinledi. 

Gencin elleri, ayaklan batlı ... 

- Olur t•Y delil •.. Yokta bir 
cinayete mi kurban ıitti 1 

Hem bu kayıim kürekleri de 
yoktu ... Dalıaların tesadüfüne bı· 
rakılmıt geliıi güzel bir tekneydi. 

Kız, erkejin vücuduna yara ara
dıysa da bulamadı. Vücudunu bir 
taraftan bir tarafa çevirmek üze
re elini eline dokundurduğu vakit 
hayrette kaldı. Çünkü, ceset ıan· 
dıiı vücudun henüz 11cak o1dufu· 
nu ıördü: 

"- Galiba bili ölmemiı •••• ,, 
Büyük gayret ıarf ederek aand&· 

lı kıyıya ulaıtn'dı·. Kumların üze· 
rine çekti. Baygın gencin dudakla· 
rma derenin ıuyundan akıttı. Ona 
yemiş un.resi sonra yumurta içirdi. 

Çok geçmeden .clelilraah, ıözle-
rini açtı: 

- Neredeyim ... 
Etrafına bakındı: 
- Cennet gibi bir yer burası ... 
Kız: 
- Her halde ölmediniz ... dedi. 
- Evet ölmemem ıatılacak bir 

ıey ... 
- Gayet iyi rı.ımca konufuyor· 

ıunuz ... Ortodoks musunuz 1 
- Hayır ... Elhamdüllah müslü· 

manım. 

Lidya, irkildiiini hi11ettirdi. 
- Ne millettenıiniz? • diye 

sordu. 
-Türküm .... 
Birkaç adım ıeriledi. 
- Ben de Türk dü§ı!Danıyım ! · 

dedi. 
Delikanlı, hiçbir hayret alameti 

göıtermedi: 
- Olabilir. Türkün diitmanı 

çoktur, Onlara siz de katılmlf 
olun ... Buraıı neresi? 

- l11ız bir ada ... Y egine sakini 
benim ... Ben de kazazede bir tay-
fayım .. . 

- Çok gençsiniz ... Bir emel sa
hiobi olmanızı takdir ederim ••. ln• 
san nefret etmesini, aevmeıini bil· 
mezıe tam inıan değildir ... Fakat 
her halde k&rJınızda beni Türklük 
mümeaaili olarak telakki etmiyor-
sunuz ... 

Bu hali adada dütınan ıibi mi 
yatayacaiız? ... Bakınız, siz beni 
kurtardınız.. Ben iyilik bilir bir 

lar. Her nedense birbirlerine karşı 
bir inci:aap duyuyorlardı. 

Lidya: 
- Nasıl oldu da bu felaket ha· 

tınıza ıeldi? •. diye aordu. 
- Sormaym, birader! 
Genç kıa: 
"-Beni erkek ıanıyor ... Aldat· 

trm. .. ,, diye memnun oldu. 
Genç erkek, devamla: 
- Ben, Türklerin en büyük ıah. 

ıiyetlerinden birinin kaptan ola· 
rak yetiıtirdiii evlatlığıyım .. 

Pek mühim bir i! için, reisim, 
beni bir tetkik ıeyalıatine ıönder
di. Gemide, bir ikinci kaptan var 
dı ki, ihtida etmifti. Hepimiz on
dan ıüı>helenmekle beraber, isti· 
fac:le için yanımızda tqıyorduk ••• 

Son seyahate, benimle beraber, 
bir de kadm ittirak etti. Bu kadın 
reiılm tarafından himaye ıörü· 
yordu. 

Lidya: 
- Reiıiniz kim? ... Siain adınız 

ne? .•.• diye tordu. 
- Benim adım Hasan... Reisi· 

min Barbaroı Hıur .•. lkinci kap
tanım Kini, o kadınaa Düteı di Pi. 
tidir. 

Genç kız, gittikçe artan bir ala· 
kayla dinlemete baıladı. 

Sadakai fıtır 
En iyi iyi Son 

K K K 
Buiday: 17 16 14 
Arpa: 24 00 00 
Oaüm: 105 80 55 

Hava kuvvetimizin yükselme 
ve artması için her türlü yardımın 
yapılması yurt borçlamııızın en 
ileri '"tenlerinden bulundufu ıi· 
bi buıün diğer milletlerin de ken· 
di \'arlıklannı konımak için dur· 
makaızın hava kuvvetlerini arttır· 

makta oldukları 18rülmekte oldu· 
fundan IMı bapta Diyanet iılerj 

ba9kanhftndan verilmit olan f et· 
va muciltince Sadakai Fitir ve Ze 
klt ile mükellef olanların Türle 
Ha va Kurumuna yardımda ve bu 
ıuretle ana J111da hqmette bulun· 
malan lüzumu ehemmiyetle iliıı 
olunur. 

lıt. Mültı.i 
N.Felami 

adamını... Size dütman1ık yapa- -~..,...-...,,.,..,~-----....... ---.--

Sözlerini §Öyle bitirdi: 
- PJıinı bize getiren Düıeı ol· 

duğu için Hızır Reis ona fevkali.• 
de itimat ediyordu. Bu tifreleri 
okuyabild iğini sandığımız bir p&• 

pas tedarik ettik. Techiz edilen bir 
gemi ile yola çıktık. Fakat, yolda, 
pusulayı f&fırımıt vaziyete düttük. 
Zira, papas, her ne !kadar evvelce 
tifreleri anladığını söylediyse de 
bize layıkı üzere rehberlik edeme
di. 

''Bu sırada ise, Dü,es di Piti. 
bütün mahiyetini ortaya çıkardı. 
Bana ilanı aık etti: 

"- Sizin babaJığımJa alakamı 
olduğunu sanıyorum. Onun için 
aramızda hiçbir ıey o!amaz .. Za· 
ten benim gönül verdiğim bir tek 
şey vardır. O da denizdir! - dedim 

"Düşes, aşkının böyle reddedili
ıine fena halde kızdı. 

"- Mademki denize a~ıkmıt
sın, ıeni ona kavufturayıım ! . c!edi, 

"I,te, beni bu sandala böyle 
bağladılar. Fırtına esnasında , d .. 
nize attı1ar. 

''Dütes, Yani ile bir olmu§tu. 
F orsa1ann bazılarını da ayak• 

landırdı. Böylelikle gemiye hakiıa 
oldular. 

( Deoamr uar) 
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• 1 Hiç bir sigorta şirketinin hayatını sigorta etmek 
iYGEcitsl)IBENlfRf'9f cesaretinde DulunamıyacaQı adam SOMER Sineması 

Lezzetıl et suyu nasıl Minare tamircilig" ine nasıl 
yapılmalıdır? 

Bt sayu yapmak çok kolaydır. Bir 

2 gUzel fllm birden gleterııot 

Bağdad Yolu 
Plerre Rlchard Vlllm 

tarafından ve 

çok eyJerde kemfldl et, baş bir tence • başladıgV ını anlatıyor re,e konur. Usttiııe birkaç kilo su HL 
n edildikten sonra kaynatılır. Olur 

~~~=ten°~~a:~~~~~~ "Bir kere Beylerbeyi camiinin üstünden düştüm 

Aşk Rüyası 
(l'ebestraume) 

FRANZ LISZT'in hayalı 

lllveten : Yeni Paramount 
Jurnal. saya şöyle yapılmalıdır: 

Et tencereye konur, üstüne bolca 
sa konarak kaynatılır. Ateş kuvvetli 
ohnabdır. Birkaç defa .kaynadıktan 

sonra üstündeki köpükleri almahdır. 
Bündan sonra kaynıyan etin üs • 

tine beş altı küçük sovan. birkaç sap 
maydanoz kökü, iki küçük hanç, bir. 
kaç yaprak kereviz konur ve etsuyu 
ile pişinceye kadar beraberce kayna . 
tılır. 
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Gazetemizin bu siitununda hergtin 
blJle bir cemi ft f§inlze yanyacak o 
lu bir yemek tar ifi ve buna benzer 
1&7;dalı bir ..ıtmat bulacaksmn: l 

Eo Nldbl. 

FIJ.alı 100, ciltlW 121 lmrattar. 

bir şey olmadım, babam da Sultanahmet Seanslar: 
A•k rUyaaı saat 2,5 da 

minaresinden düşmüş, kurtulmuştu,, Afk rUyası " 8,5 da 1 
BaOdad yolu " 4,5 da 

Son fırtınalar esnasında Süley· 
maniye camiinin arka sağ minare· 
sinin külahı uçmuıtu. Havaların 

müsait olmasından istifade edi· 
Jerek bu külah tamir ediliyor. 

Şimdilik yalnız iskele kısmı 

yapılmııtrr. Fakat bir haftaya ka· 
dar kurıun kısmı da yapılabile 
cek ve minare eski halini alabile
cektir. 

Dün bu tamir safhasını yakın 
dan görmek istiyerek oraya kadar 
gittim. Ve tamir edilen minarenb 
tepeıine kadar çıktım. 
Apğıdan uf acık görünen tepe 

külihmı teıkil eden direğin tulü· 
ne kadar biliyor musunuz? Tam 
17 metre. Ap.ğıdan sinek gibi gö
rünen kimselerin hakikatta koca· 
man adamlar oldufuna da iman 
yukan çıkıp bizzat gözlerile gör 
meden inanmıyor. 

Minare tamiratmı yapan Tev
fik usta çok hararetli çalıtıyordu. 
itini bitirene kadar onu qağıda 
bekledim. Bu garip ve meraldı 
mesleğe nasıl merak ettiğini aor 
dum: 

- Bu meslek bana dedemden 
kahmfbr, diye aöze batladı, de
dem, mqbur minare tamircisi ha· 
fız Abclülrahim efendi idi. Babam 
da ıene minare tamircUi hezar 
fen <>aman ut.dır. Babam l.eni 
mektepte pek okutmadı. On dört, 
on bet yaıma vardım, varmadım, 
beni mektepten alarak yanma çı
raketti. Hiç unutmam ilk it olarak 
bana Beyazıt camii minaresinin 
dış taraflarında biten otlan yol· 
durmuttu. 

Benim için bu heyecanlı günü 
unutmağa imkin yoktur. Minare
ye ç.Jgnadan evvel kardetimle: 

- Beni sarkıt! diye kavga et· 
miftik. Kavgayı ben kazandığım· 
dan babam beni yukan çıkardı. 
Belime ince bir İp bağlayıp tere
feden aıağıya doğru sarkıtıverdi. 
Botlukta fıldrr fıldır dönüyor, 
avazım çıktığı kadar feryat edi
yordmn. Babam bu vaziyet kartr 
amda bana dehıetli surette kızdı. 
Eter bir daha bağırmam elindeki 
keseri kafama indireceğini aöyle
di. Korktum. Ve binbir meıakkat' 
le bu ilk İfİ yaptım. Sonra yava, 
yavq alqtmı. Korku falan kalma· 
dL 

- Hayatınızda hiçbir tehlike 
atlattmız mi? 

- Bir kere atlatbm. Beylerbeyi 
camimi tamir ederken yirmi metre 
kadar irtifadan yere diiftüm. Fa· 
kat bir mucize kabilinden kurtul· 
dum. Yalnız on gün hastahanede 
kaldım, o kadar. 

Bir defa da babam Sultanahmet 
camiinin tepesinden, ti alemin 
yanmdan tutunduğu ipin kopmuı 
üzerine yere düttü. Fakat terefeye 
tesadüf ettiiinden muhakkak ve 
yüzde yüz ölümden kurtuldu. Yal· 
mz alnı fena halde yanlmıttı. 

- lıtanbulun en ince minaresi 
han,Uidir? 

-Ortaköyle Hobi Şerif. 
-Peki yakanda çalııırken biç 

bir tehlike ve korku hissetmiyor 
miilUDaz7 

- KatiJen. Kendimi yerden 

Sertoğlu Sülegmanige camil merdivenlerinde Tevfik usta ve calniin ıerkag • 
yumu Ndzım'la konuşurken 

bile daha emin hiuediyorum. Çün 1 salladı. Bu suretle ne demek iste
kü yukanda ne otomobil çarpması diğini anlattı. 
korkusu var, ne de tramvay. Bu Slll'ada konutaraktan camiin 

- Kazancmız nasıl? arka tarafma doğru yürüdük. Bü· 
- Her meslekte olduğu gibi. tün Boğaza, Kadıköyü tarafına ve 

Once çok iyi idi. Bir minarenin 
tamiri için 25 altın lira alırdık. Halice hakiın olan manzaraya ha· 
Şimdi bittabi eski kazanç yok. karak anlattı: 

BaAdad yolu " 9 da 

Yarın ak,amdan itibaren 

Her akşam 

ı Novotny 
1 

Birahanesinde 
MüNTAHAB ORKESTRA 

En az para ile 

En büyük temaşa 

Asri sinemanın 
prensibi budur. BugUnden 
ldbaren yine emaalslz v• 

bUyUk proıtram 

EMiL ZOLA'nın eserinden 

NANA 
ANMA STEN tarafından 

Kibar Hırsız 
Ronald Kolman ve Kay Frenci• 

ranaızca slzlU 2 bUyUk fllm 

Duhuliye 15 kuru 
Maamafilı gene geçinip gidiyoruz. - Sen Piyer Sen Piyer derler. 
Bereket bu itte rakibimiz bulun· Romaya gittiğim zaman ziyaret 
muyor. ettim. Üzerimde biç de büyük bir ~~~~~~~~~~~!!!!' 

- Şimdiye kadar kaç minare intıba bıralanadı. Bir kere kubbe .-------------. 
tamir ettiniz? kısmı Süleymaniyeden olsun, di· 

- Sayısız denecek kadar çok. ğer camilerden olsun daha küçük. 
lstanbaldan bajb Edinte, Ankaw Kiliseyi büyük gösteren fey kub
ra, Bursa, lzmir, Mani•, Mene- benin yanından itibaren yapdan 
men ve daha birçok yerlerde mina· ili.veler, yamn kubbelerdir. Ve bu 
re tamir ettim. büyük ve ruhani ihtitamı katiyen 

- Rasladığınız minarelerin en haiz değildir. 
sanatki.ranesi ıbangisidir? Sonra bir yerde okudum. Esasen 

- Edimedeki Selimiye camii. lstanbul eskiden o kadar fazla 
Bu camiin üç ıerefeli minaresine me.JcWı deiilmi§. Hatta Fatih lı· 
giden üç merdivenli yol vardır. tanbulu aldığı zaman Çartıkapı· 
Birinci merdiven birinci ve üçün· dan ti. buralara kadar ki kJ1ma 
cü ıeref eye, ikinci merdiven ikin· 
ci ve üçüncü ıerefeye, üçüncü mer sayfiyelik bir saray yaptırmak iste 
diven ise doğrudan doğruya üçün miı. Sayfiyelik saray yaptırmak 
cü terefeye çıkar. Bu merdivenler istediğine bakılırıa buraların o 
üstüste ve 0 kadar sanatkarane zamanlar çok tenha ve ıimdiki 
yapılmııtır ki hem minarenin ze- Erenköy filin gi'bi yerler olduğu 
rafet ve inceliğini bozma.mıttır, anlatılır. 
hem de katiyen biribirile ali.kası Sonra yeri rutubetli bulduğu 
yoktur. Mimar Sinan bu minare 
planını gene Edimede bulunan 
üç ıerefeli camiinin minarelerin
den almıttır. 

Tevfik ustaya son bir sual aor· 
dum: 

-Bu itle bilfiil uğrqah kaç 
sene oluyor? 

için bundan vazgeç.mit. camiini 
de Fatihte yaptırmıı. 

lıtanbul asıl Sarı Beyazıt za· 
manmdan itibaren kalabalıklat· 

mağa batlamııtır. Kanuni Süley· 
man da camiini Mimar Slnana bu· 
rada yaptırmıfbr. 

Kanuni onuncu Osmanlı padi· 
-22 sene.. d 

FRANSIZ TIY ATROSUNDA 

6 lkinciki.nun Pazartesi akp.mı 

21 de Dehi.kir musikitinaı 

Şerif Muhiddin 
Tagan'ın 

Yegane 
Konseri 
(Viyolonsel ve ud) 
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SthirTi&Jatrosu 
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Uu akşam saat 
20 de 

SAZ, CAZ 
Yazan: 

'~krem Rc~it 
Müzik: 

Cemal Rc~it 

-- - -----.,...-..-----
Fransız Iİt/alroJu 

HAl,K OPERETi 

Ilu akşam 
20.:W da 

TELLi TURNA 

_ Böyle hayatınızı yüzde sek· ıahı olduiundan camiinin füt 
minaresine 10 terefe ve etrafına Büyük Operet 

sen tehlikeye soktuğunuz bu iıte 
da 10 kapı inta ettinnitt1r. Yazan: Mahmut ı ~:i. Müzikl 

ne kazanıyorsunuz? o• Üstat bu sırada içmekte olduğu Sezai ve Seyfettin Asaf. Gişe günd 
- Günde 3 lira. kt T 1 r 41819 cıgarayı bitirmitti. Zarif, siyah açı ır. e e on · · 
- Acaba bir küli.h kaça D)al artistik fapkasile beni seli.m'adı. _F_ia_ıı_a_r:_3s. ... so_-60_.1_:;._ı_oo_Lo_c_a_4.,....oo-:ıo' ___ 

oluyor? Ve bastonuna dayanaraktan uzak. AT • E .. l S J• 
-Bet yüz }İraya kadar. ıvaşıt - rtugru aıd 

Hiçbir sigorta tirketinin haya· laıtı. Murat SERTOGLU Şehzadebaf~ :u1i:~ ı~ ~yotf'Olundll 
tmı sigortaya koymağa cesaret --------------- Bu gece saat 20,30 da 
edemiyeceği bu pyanı hayret ada. HÜLLECi 
mm yanından ayrıldım. Veni netrlyat 

,,. • ,,. yeni Adam Komedi 4 perde. 
Tevfik ustadan ayrıldıktan aon· ÇOCUK HIKA YELERI Yazan: Reşat Nuri 

Y h K ali k l Her tarafa tramvay ra üstat a ya em e arıı at· 20 ncisi rıktı. 
al ak ak ~ Telefon: 22127 

tım. O da biraz hava m m • Her perıembe 32 sayıfalık ki- ---------------""""""' 
sadile Süleymaniye camiinin av· ta 5 ku ZA Yl p. ruı. 

lusuna gelmiıti. Hollvu l Seyrüaeferden aldıiım 239311• 
Kendisini minareye çdmıağa maralı arahacılık ehliyetimi kaf" 

Holivutun 209 uncu sayısı büzel ,. 
davet ettim. Gözlerini evveli g3- resimler ve son karakol isimli filmin bettim. Yenisini alacafımdan e 
beline indirerek baktı. Sonra ba· mevzuu ile Musadatı filminin en son kisinin deleri yoktur. 
f1D1 minareye doiru kaldırdı ve haberlerini yüklü olarak çıkmı§tır. Siirt Hamza oğlu Hüseyio 



BERLiN MEKTUPLRI 
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Şirneling, Joe Louis 
Buhaftaki lik 

MAÇLARI 
l·ıe karşılaşacak Buhafta,üçsahadadayapıla

cak olan birinci ve ikinci kümelik 
Berlin, .(Özel aytamnızdan) -
Sn.bık nğır addet dünya şampi

yonu Alman Max Schmeling hem 
Paulino ile Joe Louiıin maçını 
ıeyretmek hem de dünya şampi· 
Yonluğu unvanı için Braddock ile 
çarpıtmak üzere bir mukavele im· 
zalamak maksadile Amerikaya 
gitmiıti. 

cek İ.mİ§. Bu iddianın pek yerinde maçları için, Futbol Heyetinin 
olmadığı muhakkak olmakla bera· tebliği şudur: 
her maçın çetin ve enteresan ola- 21·12 935 cumartesi yapılacak 
cağı muhakkaktır. maçlar : (B) takımları 

Nevyork boks komitesi Alman 
boksörünün Braddockdan önce 
evvela Joe Louis ile müsabaka 
yapmasında ısrar ediyordu. 

Nihayet bu maç kararlaştırıl· 
nııştır. 

Her iki boksörde 1936 hazira· 
nında Nevyorkta Yaurkee stadyo· 
nıunda karşılaşmak üzere organi
zatör M~ke Jacohs ile mukavele 
imzalamıtlar dır. 

Schmeling, Joe Louiıin Paulino 
ile yaptığ~ maçta bulunarak zenci 
boksör hakkında fikir edinmiştir. 

Schmelingin Amerikan gazete· 
lerine söylediğine nazaran timdi
ye kadar karşısına çıkanları ilk 
hamlede yere sermekle tanınan 
zenci boksörün bu Knock out se· 
riıine Schmeling bir nihayet vere-

Bu maçın galibi eylulde dünya 

şampiyonluğu unvanı için Brad· 
dock ile çarpışacaktır. Schmeling 

mukaveleyi imzaladıktan sonra 

Almanyaya hareket etmiştir. Ha· 

zirana kadar hiçbir maç yapmıya· 

cağını söylemiştir. Bu mühim ma

çın bir milyon dolar hasılat geti· 
receği tahmin edilmektedir. 

Her iki bokSör de hasılatın yür 
de otuzunu alacaklardır. 

Avusturya - Macaristan 
müsabakaları 

Büyük bir muvaffakiyetıe yapıldı ve 
mükemmel net:iceıer allndı 

Berlin, (Hususi muhabirimiz·{ 
den) - Geçen hafta Avusturya ve 
Macaristan arasında yapılan arsı · 
ulusal yüzme müsabakaları çok 

mükemmel olmuş ve yeni iki Av
rupa rekoru elde edilmiştir. 

Neticede Avusturyalıların ( 16' 
puvamna karşı Macarlar (30) pu 

van yaparak Avrupanm en iyi yü-

100 metre sırt üstü Kellner A
vusturya, vakit: 1 :12,4 dakika. 

Tramplen atlaması Hödi Ma
car, puvan: 70, 70. 

200X 4 bayrak yarışı birinci 
Macarlar, vakit: 9:22,4 dakika 

(Yeni Avrupa rekoru) 

Su topunda 
Viyana - Budapeşte şehirleri 

arasındaki su topu maçını Macar
lar (7:2) kazanmışlardır. 

Kadınlar arasındaki müsabaka
larda dikkate değer bir netice alın 

zücülerine malik olduklarını 
daha ispat etmişlerdir. 

bir mamıştır. 

Müsabakaların neticeJeri töY· 
ledir: 

* Kış olimpiyatlarına 
hazırlık 

100 metre serbest Zsik Macar, Beş hafta sonra başlıyacak olan 
vakit: 58, 2 saniye. kı~ olimpiyatlarına iştirak edecek 

400 metre serbest Lengiyel Ma muhtelif milletlerin sporcuları 
car, vakit: 4;54,8 dakika. peyderpey muvasalat etmekte ve 

(Yeni Avrupa rekoru) Sannisch Parlenkirdu'da antren_ 
1500 metre serbest LengyeJ manlarına başlamaktadırlar. 

Macar, vakit: 20:28 dakika. ~/ ~ 
200 metre ~rbağalama J:lölzlı·•~'A .& ~· ·~ 

Avusturya, vakıt: 2:54,2 dakıka. P O 2 - .ç::;lı ı &, 

- Sllyle yavrucuğum. .. Bu yeni aldığın otomobili. Jl;aıcolm Campbellin 
İf8raııa d.rat rekorunu kırmaktan vazgeçeceğini bana vadediyorsun değil mi? 

FENER STADI: 
Alan gözcüsü : Adnan Akın. 
Anadolu - Hili.'l 8 takımları 

saat 15 hakem Adnan Akm. 
F enerbahçe - Güne~ B takım· 

ları saat 13,30 hakem Feridun 
Kılıç. 
ŞEREF STADI: 
Alan gözcüsü: Sa\m Turgut. 
lstanbulapor - Süleymaniye B 

takımları saat 13,30: hakem Saim 
Turgut. 

Beşikta§ - Vefa B takımları 
saat 15: Hakem Şazi Tezcan. 

TAKSIM STADI: 
Alan gözcüsü Ekrem Erıoy. 
T opk:apı - Eyüp B takmıları 

saat 13,30: Hakem Rıfkı. 
Galatasaray - Beykoz B takım 

ları saat 15: Ekrem Eraoy. 
Galatasaray - Beykoz B takım 

ları saat 15: Hakem Ekrem Ersoy. 
22·12-935 pazar yapılacak 

maçlar (A) takımları 

FENER STADI: -
Alan gözcüsü: Şazi Tezcan. 
Kasımpa§a - Anadoluhisar A 

takımlari. Saat 11: Hakem Şazi 
Tezcan 

Anadolu - Hilal A takımları. 
Saat 12,45: Hakem A. A. Göğdüı. 
Yan hakemleri: Halit Özbaykal, 
Tahsin. 

Fenerbahçe - Güneı A takım· 
ları. Saat 14,30: Hakem Sadi Kar
san. Yan hakemleri: Bahaddin 
Uluöz, Mehmet Ali. 

ŞEREF STADI: 
Alan gözcüsü: İzzet Muhiddin. 
lstanbulspor - Süleymaniye A 

takımları. Saat 12,45: Hakem 
izzet Muhiddin. Yan hakemleri: 
Namık, Rıfkı. 

Be,ikt~ - Vefa A taknnlan. 
Saat 14,30: Hakem Kemal Ha· 
lim. Yan hakemleri: Talat Özı§ık, 
Samim Talu. 

TAKSIM STADI: 
Alan gözcüsü: Adnan Akin. 
Altmordu - Beylerbeyi Ata· 

kımlan. Saat 11 : Hakem Sabih. 
Topkapı - Eyüp A takımları. 

Saat 1~,45: Hakem Supbi Batur. 
Yan hak"emleri: Sedat, Talat De 
lidağ. 

Ga1atasaray - Beykoz A takım· 
ları. Saat 14,30: Hakem Adnan 
Akın. Yan hakemlrei: Ekrem Er
ıoy, Feridun Kılıç. 

ceglan 
ısveçli Nigren'i de 
kolaylıkla yendi 

DegJan hakikaten dünyanın en iyi 
serbest güreşçilerinden o1duğunu bir 
kere daha ispat etmiştir. . 

Arka arkaya kazandığı son mu · 
vaf f akıyetlerinden sonra nihayet 1s.. 
veçin çetin güreşçisi Nygreni de ko • 
laylıkla yenroeğe muvaffak olmuştur. 

Deglan birinci devreyi 14 dakika 
güreşten sonra bir kol bükmcsile ka
zanmıştır. 

ikinci devrede, mağlUbiyetten hiç 
müteessir olmadan şiddetli hamleler. 
de bulunan Nigren hasmına muhak • 
kak üst gelecek gibi güreşiyordu. 

Fakat büyük bit- maharetle lsveç 
linin her oyununa mukabil bir oyunJa 
karşı koyan Deglan nihayet bu devre· 
de galip gelerek son zamanlardaki 
muvaffakiyetl silsilesine yeni ve 
parlak galibiyet daha iJave etmiştir. 

Son boks maçlarından sonra 
,,_, ,_, ...... .-z ~ _.... ---

Boks sporunu da 
diriltelim!. 

Bir, iki senedir resmen yapıl· 
mayan boks maçları evvelki gün 
neticeleri kısaca bildirdiğimiz 

gibi, yeni boks heyetinin kararile 
ilk defa teşvik müsabakası olarak 
Galatasaray lokalinde yapıldı. 

iştirak edicilerin çokluğunu te· 
min için federe olmayan kimsele
rin de girmesini heyet bu seferlik 
münasip . görmüş ve ilan etmişti. 

15 Güneşten, 4 müstakil, 3 Pera 
kulübünden, 2 Galatasray, 2 Ka· 
dıköy spor, 1 Halkevinden olmak 
üzere (26) boksör i§tirak etti. 

Çok canlı ve heyecanlı devam 
eden maçlarda ·temiz nakaut ve 
abandonlar da vardı. 

Neticede: Sinek ııkletten birin
ci Mehmet, ikinci Agop. 

Tüy sıkletten birinci Mehmet 
Talat, rakipsiz. 

Hafif sıkletten: Birinci lsmail, 
ikinci Levi. 

Yan ortadan birinci lhaan, 
ikinci Hakkı Ahmet. 

Orta sıkletten: Birinci J snıail, 
ikinci Fethi. 

Yarı ağırdan: Birinci Naci, ra· 
kipsiz. 

Ağırdan: Birinci Melih, rakip· 
siz galip geldiler. 

Görülüyor ki pek çok kuli.ipler 
iştirak etmediği halde bu teşvike 
(26) boksör girmişti. 

Bu da göstermiştir ki bütün ih
mallere rağmen bu memlekette 
boks ölmiyecektir. Eğer kendisini 
bütün salahiyet ve biricik düşünce 
ile çevirecek bir te~ekkül olsa bu 
asil spor az zamanda yüz ağartıcı 
bir hal alır. 

Senelerce evvel ölen boks fede
rasyonunun dirilmek zamanı geç
mİJlir bile •• 

Bunu yapmamakta devam edeı
sek medeni dünya efkarına iki zan 
vermiş oluruz: Biri bu memleket 
çocuklarının boksa istidaı olmadı. 
ğıdır ki bu gençliğe büyük bir hi· 
yanettir. 

ikincisi boksör yetİ§tİrmek ka
biliyetimiz olmadığıdır ki, on sene 
içinde harikalar yapan, hiç olma• 
yan şeyleri yeniden yaratan reji
mimize büyük bir iftiradır. hte 
bunlardan sonra boks f ederaı;yo
nunu ihya ulusal bir borç.tur. 

M. Hilmi 

lngiltere için en mühim spor lıadisele rinden birisi olan meşhur at yarı§la • 
rından birisinde en tanın11u5 yarış atlarından Blue Danubc (}Waı;i Tuna) is. 
mindeki hayvan birdenbire kapaklan mış t'e üstündeki binicisini yere atmış· 
tır. 

Karlı bir havada yapılan 
- s=- _,,,_,, - -',..... ,,_. ,,_,~~ 

revans maçında 
-. -ıwwwı ..._..--. --= - rr-.. 

Adnıira, Rapidi 4 . - .2 
yendi . 

Lik maçlarında Admiraya karşı l 
4-2 yenilen Rapid hususi mahi- . 
yette olmak üzere Admira ile bir,. 
intikam maçı teklif etmiş ve A· 
vusturyanm en kuvvetli iki takımı 
arasında yirmi beş bin seyirci 

önünde yapılan bu müsabakada• 
her iki takımın çıkardığı fevkala~ ! 
de denebilecek bir oyundan sonra 

Admira ezeli hasmı Rapidi tekrar 
4-2 yenmeğe· ~uvaffak olmuştur. 
MüsabaI<a karlı bir ~avada ve 
sıfırdan aşağı beş dere~e soğuk 

bir ~nde yapılmıştır. 

iki takım da galibiyeti kopar· ı 
mak için 'ellerinden gelen gayreti I 
sarfetmekten çekinmemişler, o:•un I 
cular bütün varlıklarını ve ener· ı 
jileri ile oynamışlardır. Oyun da ı 
bu yüzden fevkalade seri canlı ve 1 
kombine olmuştur. 

Avusturya futbolünün son za· 
manlarda düştüğünü iddia edenle. 
re kar§I> bu il<i takımın çıkardığı 

yüksek klas oyunu tamamile bir 
tezat teşkil ediyordu. 

Rapidin kadrosuna aldığı genç 

oyuncular büyük bir muvafakiyet 
göstermişelrdir. 

Admiraya gelince bu takr.mrn 

muhacim hattı oyuncularının be-. , 

şi de beynelmileldir ve bugün 
Avusturya milli takımında yer 

almaktadırlar. Bilhassa Bican ile 

Stoiber her ikisi de uzun seneler 
merkez muhacim oynamış olmak

la beraber bugün gayet iyi anlaş• 
makta ve hasım müdafaası için 
büyük bir tehlike teşkil etmekte· 
dirler. 



71 (Nakil, tercüme ve iktiboı hakkı mahlu:ıdur. ı -
Bu yalıda Rabiaya yepyeni ge

len ıey açık ocaklardı. İçlerinde 
yığın yığm odun yamyor, §(>mine 
]erin hepei renkli mermerden o

yulmu,. Taze bir haleyık onu kar
§rladı ve önünde yürüyerek yol 
ıösterdi. Misafir aalomma yakla· 
tırken içerden oldukça iyi bilen 

birinin piyano çaldıimı duydu· 
Halayık: 

"Arif Bey çalıyor, ,, dedi. "Be
yefendinin yeğeni. Komıu hanım 
ların hiçbiri bizim küçük beyden 
kaçmaz. Siz de belki aldırmuıı· 
mz.,, 

"Tabit.,, 

Arkasında yeni tihuraki ıiyah 
yeldirmeai, baımda belden qağı 
düten beyaz örtmü ~ı. Her za· 
manki cibi uzun si,.h peçesi~ 
lıasma atılımııttı. Pamuklu elcliTenli 

elleri çantasını sıla atla tutuyoT. 

Bu kıyafetle o ordulann içine rire· 
bilir. Taze balayığm açtıiı kapı
dan her wkitki süJdinu ile uloıa 

rirdi. 

kı, Boiaziçiıinin beyaz köpüklü 
Yetil ıularına bir an takıldı kaldı. 
Sonra hemen kendini topladı, 

reıml temennannı çaktı. Odadaki 

üçüncü te.hıı da mabeyncinin ye
ğeni ve Behire Hanımın küçük 

kardeti Arifti. ikbal Hamm onu 
belki henüz pek çoluk çocuk ma· 
smıda bulduiu için Hafı• Hannn• 
takdime lüzum görmedi. 

"ltallah ü,ümediniz, efem.,, 

Bul'UfUk yüzü daha bunquyor, 
içi kapkaranlık küçük bir kovuk 
olan ağmı ince dudaklan, büzül· 
dükçe büzülüyor, ıöaler daha 

çok ufalıyor, ceaç bafaı ~ 
dojnı götürü1ordu. Arif bir aan

dalyek~•Sann.-m-~ 
nenin~ alnleria ...,_ 
oturttular. O, sata oceia nnli, 
•lonun ortaamdaki ~ilk .. wz· 
da, parmak ıibi ince, IHU6r Mr 
fiıkiyenin etrafmda, tenl>el ten· 

bel büzüten kırmızı bahklara te
beuüm etti. 

"Bu genç adam --- -
aesiyor? •• iti sücü 1* mu,, 
diye diifünüycmlu. Haklmt ,-... 

Bu mulıtetem yalmm ......,., 

mabeyncinin ıütnineıi ikbal Ha· 
nımdr0 ikinci mabeynci Satyet Piyano ~"-'tan batb bir iti 
Bey hiç ev1enmemiıti. Bu koca yoktu. Gerçi Nejat efendiden 90DI'& 

r,_.. __ L __ ,_.a en ı·vı' T!~- .w--~ 
evde sütninesi ve kendi büyüttü- H&DUWU, <T.. ""' r·ı-

ğü, yetittirdiii yetim yeleni Arif o idi. Fllliat IDIDIUP oWu'la içtlw
Je beraber J'&tlJOrdu. mal -' ~ ile h..,.._ b-

Yetil sron ...aarili, kara '" _..,..,. _,. .,mp .. fteh'lfe 
llil.YlGm oboftu. Belki de biraz 

ufacık bir ihtiyar kadm, ıenç ita· tm>Ml olmannlduı -.C.k. H• 
fız içeri ıirer ıirmez, elindeld. 
dikiti yere bıraktı, oturcluiu kol- t.w. ~ ,.nmıc1a ,...,_, 
tuktan kalktı, kapıya doiru yürii- tilliJ_.. Bam çahpnek iPıWr 

ama hlaİed• Ye dedial Rolier 
dü. Bu ikbal H ........ Yüzü 1"mı· 
'L--- k, i md b" L d' • --.L Kolleje talebe yazdırdı. Fakat bir uunatu a z a ır tea ıtı ~ • 
Bununla beraber ihtiyar bdmm kaç aylık 1a ....... 1ı .filırt f~lıyet
•- d. b 1.. • • • __ ,ı· ... ten IODI'& tekrar elld laot bayatma 2'en ıne ma sus uır aevımı ..-anaı, . f'.ı~_ı. 
y d b. --~ • '-L avneraı. 

er en ır temeuu. etti, 11,,... Ari .. "f .. nineiclen L-1 b" 
.. t---! R bi hu-·"- L-,...._ , sut ~ a .. teces-

~z1en a ay~ ra.. ua&V. ailllle Rabiayı tetlrill: ediyordu. 
lçindeuyananhünnetnedeme~ P .. d V.w.iMdeCle..ıcı.n 
da et ..:::-1--.!-..l- •-l bir ~ e 

eu.r 8ı.uu.:;rJDQCD 'ULma. çok bahaetmit~· Fabl omun 
adeti ihya etti. DiftD dunır ıiJ,i 

muhanileıi haha deyiace llll'&tlız 
ellerini göğıünün üstünde ka'nlt-

çlrkin bir kız tuanur etmifti, Ra.. 
turdu.ihtiyar Çerkez din kelimr 

biaıWı etrafmda dolqıyor, onunla 
ıinin manasmı bilmez, peyaam-

1'oDUf1D&k 5'in bir neile arıyordu. berin ismini dojru teliffuz ede
mez, hatta namaz aurelerini itile 

ezberliyecek kadar bafıza11 yok

tu. Elli bet senedir lıtanbulda, 
hala Türkçeye dili adMıakıllı 

Clönmiyecek kadar çetrefil kal· 

mıttı. Bununla beraber tedid bir 
ta&NUpla dindardı. lnciır çdmdeği 

kadar dar beyninde karmakanıık 
duran peygamber, meleklerden 
sonra ıimdiye kadar adeta tap• 
nrrcama hürmet ettiii, ıütolhr 
nun doıtu bir Vehbi chlde yardı. 
Rabia, belki onda daha fasla bir 

fıutu ve hayret uyandırdı. Bu yar 
ta hafız, bqlı batına mevltld oku
mağa davet ediliyor! 

"Oğlumun kızkanleıiainln kı· 

zı Behire Hanım, efem ..• ,, Diye 
pencerenin önündeki koltuktan 

7avaı yavq kalkan, daha henüz 
pnç saydacalc bir bdmı, Rabi
aya takdim etti. Rabium aözlm 
camiamı ukumdaQ COf11P. alma, 

Fabt ablası kızı likmlıya tuttuiu 
içln piyano iıkemleıine otunıp 

nöbetini beklemekten bqka çare 
bulama ... 

~ .. 

Behire Hamm da büahütün bat
b aebepteıı Rabiayı çok cana ya· 

km bulımıttu. 
Behire Hanmı mürebbiyelerle 

büy\itülen kibv kızlara a"°' za• 
manda kendi lıarafan, kendi kli· 
nlderi de öğretilen bir devrin mah 
aulüydü. O da tıpkı Arif gibi Sat
vet beyin evinc:le biİyüımüf, ora• 
dan gelin ıitmitti. Kandillide 
otururdu. Kocuı tahailini sade 
.Avru,Ma J•paııı bir mUhenclieti. 
Biru da AYrupadan pim•• fik 
ri ,afrten inme naalu diye ı.. 
l&lddye meyyalcH. Hattl Behinmin 
yeni yetiıen lmlanm da TGdıçe 

okutmağa lüzum göımemiı Fren. 

ıq mürebb)ıelcr elinde Jet~ 

mitti. 

YAZAN 
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Tomson, haydutlarla v 

çarpışmaga gidiyordu., 
müthiş bir Meksika hududuna yaklaşırken, 

yağmur başladı. Polis hafiyesinin otomobili, 
suyun içinde, bir sandal gibi bocalıyordu! 
Tom1on yeıil zarfın kenarını ! 

tereddütle yırttı... içinde bir keç 
satırlık, imzasız bir mektup çıkb .. 
Okudu: 

"Bizimle nalı bir anlapna yap. 
mayı ve Aralan Turgutlu lrartarma. 
)'I uter•eniz, bankaJaki parayı 
llelıailıalla (Kızıl otel) c gönderi
niz .. Parayı getirecek aJamın ce
ketinin cebinJe bir mavi mendil 
bulannuuı lıôlülir. Ba ptıTayı aJ. 
maya gelecek olan awi ~te reiai· 
nin Je gözüntle mai gözlülı ve 
plsiini• 6ir iamu.a boyan baiı 
bulanaccdıfır. Gelec:elı pcaar BÜ· 
nii "Karl oıel,, de aisi ueya gönde· 
~ mann hJıliy~ p,,. 
ra plınMifi ttıWirJc .UC laem 
TiiTlı pollaini~, hem de onun ni
ıanlmnın ba,lannı .an4nece . 
fiz!,, 

Z. V. P. 

Tomson lRı melduliu birkaç kere 
16:1den ıeçirdi. İtler gittikçe sarpa 
lqıyordu. Haydutlar zabıtayı a• 
damakdb tehdide bql&llllfb. 

lki kitiyi çetenin elinden kur . 
tarmak için, elli bin dolan •er· 
melr, abıtanın çeteye mailip ol
masi demek delil miJdl 7 

Tomaonı 

tu ile yola çıktı. Mainetindelri po- T omson yumruklarım ııkara1i 
liıler de tüccar aıfatiyle Mekaika ıoföre baiırıyordu: 
hududunu ıeçecelderdi. - Biraz daha gayret. .. lı~ otel 

• • • 
Meksika yolunda 

bir karşılaşma 
Yarım saat sonra (Kızıl köprü) 

ye varacaklardL Tomaon otomo
bilden bqım dıf&llJ'& çıkararak: 

- itte bir aksilik... Gök JV,aü 
bulutlandı •. 

Diye mmldanmqtı. . 
Gök yüzünü bulut kaplaymca, 

biraz aonra ıelli yajmurlar yai
mağa bqlardı. 

Amerikada poliı memurlan bil
hassa it batında iken yaiuıur 7ai · 
maıım uğunuzluk sayarlardı. Bu· 
nun manevi inaıut tarafı ıöyle 

dursun. .. Maddi aararlan da JOk 
değildi. ilk 8nce polisin makya
jını bozan yağmurlu, aıemurlarm 
aırtmı da ıılatırdı. 

Aradan çok uman ıeçmHen 
takırtı bqladL Şoför biras ileri· 
deki yohm ÜltÜDde bulunan otel
lerden birine retitmek için motörü 
patlatm:uma itl-lyordu. 

Yaimur selleri )'Olu bpıyacak 
kadar artmqtı. 

göründü. 
Otomobil su içinden sidiyorcfa, 
Tomaon arka pencereden baktı. 

Geriden gelen otomobiller de • 
içinde bocalıyan hirer sandal si6i 
srralanmıtlar, 11ldmm allratiyle ,. 
liyorlardı. 

Oh.. lıte, nihayet ilk otelin lra· 
pısı önünde durdular. 

Tomaon otomobilden atlı,arğ 
otel kapıcnına ıordu: 

- Yemek vaktini geçirdik ,.. 
nınm.. Otelde yemek bulabllir mi-ı . ., 
yız. 

Kapıcı gülerek batım aalladn 

- Yemek kalmamıı bile olsa, 
sizi doyuracak •ucuklarııD~, tuzlu 
b-;_bklarımız ve çetit peynirlerimia 
var, Mitter .. .Buyurunuz 1 

Tomaon toförle birlikte otelden 
içeri7e girerken, kapıcı kendi kea• 
dine aöyleniyordu: 

- Hiç de bu kadar mid•ba• 
cltitldln bir miltteri ıBrmemiıti._ 
Yollan 1U kaplamıı.. Otomobilt. 
kayık aibi MI içinde yiiserken, ... 
rif canını dütiinmüyor da, mid•i· 
ni dütiiailJ'Ol' .... ı 

(Devamı var)' 

-Ben INnu.alUrifm-J&pa· ------------------....... ------------~~~~-------

maıİL~~~~ordu. · 1936 da dünqada neler 
O ıece nlialia kadar ıö:dhıe l k b •ı • ? 

u~·,iiin~i,, hayduttan .ıe , .. o aca l llJOT musuna4" 
çırecek plular yapmakla uğrq- Ati 

~u F 
Haf:clıatlann izi );elli olsaydı, 

eyezanlar, Avrupa diktaUSrle· 
rinden birinin öldürülme teh· 

likesi atlatmaıı, müthi! bir aebe
le gibi bidiıeler de dahil olduğu 
halde heyecanlı bir çok 19yler 1 

.Aluatoa aymda lnıilta...,t 
dehtetli bir ııcak dalıuı ba•c•k• 

Tomaon bunlardan biripi tutmak· 
la hepsini kolayca ele ıeçirebile
cekti. 

Fakat ne Parkerin ne de «»tUD 

adamlarından birinin izini bulmak 
kabil olamıyordu. 

Son otel arqtırmumdan aon· 
ra ıinirleri biiabütüıı ıerilen poliı 
hafiyesi o sabah uykuıuz olarak 
kalktığı uman, bu meçhul çete ile 
çarpıpnaia karar vermiı bulunu
yordu. 

Evine, nereye ıideceiini söyle. 
meden, yol çantasını aldı.. Poliı 
müdiriyetine fitti. Dahiliye nazı
rı ile uzun uzadıya görüıtükten ve 
~n da muvafakatini aldıktan 
solll'&, bir tüccar ııfatiyle Mekıi· 
ka hqdudunu ıeçmeie hazırlandı. 

Tomaon maiyyetine altı memur
almıttı.. Bu memurlar ayn bir oto. 
mobil ile Tomsonun arkaamdan 
gideceklerdi. 

Yılın ilk ayında Fransa da kor· 
kunç bir ıimendif er Jet.zatı ola
cakmq. Şubat annda Inıilterenin 
Gal ve orta vilayetlerini ıu bata· 

mıt. 

EylUI, ilk tetrin aylan la&cliaeıı 
•İ• seçecek, IOD tefrİD a71Dcla İN 
Sicilya adasında zelzele yiiaüa • 
den büyük bir felaket olacak. 111' 
Kanunda da orta A vnıpaJI kor • 
kunç bir maden feliketi aanacaJi. 

cak, diktatörlerden birinin haya - mıı. 
tına kartı bir ıuikut yapılacak Avrupa falcılan her aenenla 
mıf. Bu ayda Japonyayı müthit sonunda gelecek yıl için ıom alıa
bir zelzele sarsacak, Avrupa hü. lannı açarak bir takım tahminler 
kGmdarlanndan biriıi ölecekmit ! netretmek adetindeclir. Yab ,.. 

Mart ayında lnsiliz maden a • daki sösleri J,ir lnılli• ba1ac111• 
meleleri grev yapacak, büyük bi: nın •.tzından ~u~day Ref_... 194 

b·ı . ..1 k . b. hav.a zeteaı nakletnuıtır. 
ı gın o ece , yepyenı ır ... 

gemisiyle Stratosfere çıkabile · qs ı 12 ı222111m 

cek ve böylece Londra ile Nev · I! Gayyur usullle 
yor~ ~rasındaki .yolculuk ~ört. s.a· H 48 derste kendi 
at gıbı kısacık bır zamana ındırı H d 
lebilecekmi1. · ken ine 

Nisanda ise Birletmit Amerika F r an s 1 z ca 
hükUnıet dairelerinde yapılan IU 

iistimaller büyük bir iıkandala Bcq iti. GGJ'YllT taraluulan 
d d. k d 1 h k 1 ---'ıp 0 aetemide tefrika •· T omaon (Kızıl otel) e elli bin ve e ı o u u mu a eme ere ıe- ,,_ • 

b 1 km JUmif olan ( 48 Jerate kentli 
dolar 16tilriiyordu .. Bu parayı hay ep 0 aca 1f. 

May11 ayında büyük bir finan- lıendin• lrtaUaOG) notları 6a dutlara verecek, Aralan Turgudu 

ptenin elinden kurtaracaktı. 
Ba mektuptan da anlqılıyordu 

ki, Türle polisi haydutların eline 

dÜfllliiftÜ. l 

ıal rezalet daha patlak verecek. Jel• VMll ,_,6aaaı tGTa/m
Haziranda muanam bir hava ge """ lıitap ltolinfl• ,ıltanlmqfa. 
misi parçalanacak, Irak da kötü M.,,.,, İffl, ıal.M " laer,,,_ 
bir vaziyet hasıl olacakmıt isin layılolı olacolı olan 6a iti· 

t•6cı, 3IO aqla o1,..,..,.. raf 
Te111111uz ayında Lehiatanda .. ..., yalnıa ?I laal'llf 1q., h-

brku~ ltlr tNii kuas1 Glacak, nalmaftııP. f'evzi merkezi Va. 
Tomaon NeyYorktaJd lflerinı sonra da bütün miıklnleri iıtenH • ini lıiiıüphanai, Anicıra caJ. 

muavinlerine bırakarak, makyajı-1 diii zaman ısıtabilecek bir ıua tlai, l.ıcın6ul' Jur. 

Dl J&Pll.. Bir i'1d taciri puapor· ketfedilecekmif. ··----------



ftABER - Jlfqam IMMfau • 
rar11lık, yılbaşı hediyelerinizi 

ecip B.ıtriyat fabrikası mamulatından alınız 
tet ucuz zarif lavantalar, kolonyalar, pudralar, rujlar, kirpik tuv.ıletleri, biryantinler, bilcümle yerli ve Avrupanın büyük fabrika mall..uı ve tuvalet takımlan bulunur. 

Depom : Eminönü Necip Bey itriyat mağazaı• 

C:ift kollu ve çift yakaJr poplin gömlekler yalnız 

"BASKIN,, 
lek mağazasında bulunur. Beyoğlu Sakızağacı No. 2Vl 

Ağacami civarında 

y GİŞESi 
Yilik tarafmdnn Yılbaşı biletleri toptan \'e perakende olarak mfhlait 

İtle satılır.Ye hıymctli hediyeler verilir. Adres: Bahçekapı, Borsa 

karşısında No. 6112 l\Hitelmidini askeriyeden l\f. HamdL 

1\adıl.öy icrasından: 
~ir borcun temini istifası zımnın. 
~hcuz olup ~tılarak para) a çc,·. 
~~i mukarrer bulunan muhtelif 
bıçak, makas 'csaire G-1-936 
ttcsi giinü saat 1'G dan 17 ye ka -
l\adıköy natpazarında açık art. 
~ ile satı!ac=ıı7mdan ) üzde iki bu. 
lelJaliye re.,rni ınü~tcrisine nit ol. 
Uzere talıplerin mczkfır gün ve 

le mah~llinC1c bulunacak memura 
canı e~ lcrnel<>ıi iı:tn olunur. 

4!ji "' Z!'.!! « .. .._. 

Basın 
kurumunun 
çıkardığı 

Asipin Kenan 

Grip, 
Nezle, 
SoAuk 

1 6 
Almanağı 

1 algınh§ı 
'J ve 

bUtUn 

tn güael bir yılbaşı al"mağa 
!}o. Bütün saylavfo.rımızla ga· 
cilerimizin resim albümü 
dedir. 

~İr kaç güne kadar çıkı · 
· 50 kuru~a. 

~SHlII - Gazetemizin 4 ilkka. 
!13:> tarihli nüshamızın 6 ıncı say. 
Qda neşredilen (17278) numaralı 
1
l\ serlevhası (Beyoğlu 4 üncü 

1 
hukuk hakimliğinden) olduğu 

<tcak iken sehven dördüncü icra 
~tluğundan şeklinde dizilmiştir. 

hi keyfiyet olunur. 
o • w:ua~-OAQW• s 

Göz 1-iekimı 
a Dr. Sükrü Ertan 
\bıali, Ankara cilddcsi No. 6Q 

Telefon: 22566 

Sa!ı günlen meccanendir .• 
7 

Sa alıl< 
ev 

ibalide Kliçükmustafapaıa ha· 
•okak 28 numaralı kiirgir he· 

Uzerine yağlı boya üç katlı al· 
alı, elektriği, suyu ve bahçesi 
t\' satılıktır. 

~0tınek isliycn!er içindekilere 
§trıek istiyenler de Türkiye 

il Sigorta Sirketinde Hamide 
~taat etm;lidirlcr 

DOKTOR 

l{ema Özsan 
Urolog - Operatör 

~~Vllye MiUehassısı 
ttköy - EksC'lsiyoJ mağazası 
1
1tda. l/er gün öğleden sonra 

• et 
erı 8 · c kadar~ Tel: 41235 

1 a§rılara 
kar,ı 

~ 1 ' -. • ' • • • • - ·~· 

KANZUK 

MEYVA TUZU 

Yurdumuzun nefis meyve 11$lre • 
]erile hazırlanmıştır. Mümasil Av • 

rupa müstahzarlarını nratmıyacak 

mükemmeliyettedir. 

Hazımsızlığı, muannit tnldbaz • 

lan giderir. Fevkalade ga1.oz1u oldu • 
ğundan yemeklerden sonra !erahlık 
verir. 
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T -CJ R Ki VE 

Kibrit ve Çakmak lablsarı 
işletme Şirketinden : 

20 Kanunevvel 1935 Cuma Sabahından itibaren 

Beher büyük kutu 60 Paraya 
Beher küçük ~utu 5 O Paraya 

SATILACAKTIR 
Bu fiyatlardan fazla istigen satıcıların şirketin 

acentalarına veya doğrudan doğruya şirkete bildiril
mesi sayın 1 lıalktan rica olunur. 

lıtanbul 4 Dncü lcra nwmurlulun • 
danı 

BGtU.ntln• '491 lira lbymet taMlr 
edilen lstanbulda Kocamuatafa pap 
da Sancaktar mahaJltsinde Kocamu.s
tafapa,a caddesinde kayden esk1 186 
yeni 226 ve mahallen 220/2rl, 22411 
No lu altında dükklnı balaD&D dıp 
kAgir içi ahşap evi havi Te lçlnd~ mey. 
nlı mcyvasız ağaçlarla biri motörJU 
olmak üzere 2 kuyu ve müteaddit ha
Tuzları havi bostandan ibaret olan iş
bu gayri menkulün heyeti umumiye. 
sinin tama.mı açık arttınnaya çıkanl
mr§ olup şartnamesi 10-1-938 taıf • 
hlnden itibaren dairemizde herkesfıı 

görebileceği mahalle asılarak 27-1-
936 tarihine rastlıyan pazartesi gtlnü 

saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde a. 
çık arttırma ile satılacaktır. Şu ka -
dar ki bu yapılacak olan birind açık 
arttırmasında satış bedeli verilen kıy
metin % 75 şini bulmadığı takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
ş.ırm" arttırma 15 gün daha uzatı1a. 
rak ı» cı giine rasthyan 11-2-936 sa 
lı günü gene dairemizde saat 14 den 
16 ya kadar yapılacak olan ikinci açık 

SON ICADLARIN EN HEYECANLISI : 

L. T. PIVE R' in 
TALKSIZ 

, MATITE 
GOZElltK PUORASI 

MA'MT! nl• redi 
vufı ı 

t · Kat'ı surette tallı:· 
111 dır ı bu 11ı:e her 
uman aranılan fakat 
ender elde edl· 
len renç çehrelerin 
..tlıtım w kadife 
aanzaruını te'ınln 
eder. 
2· Cilde Japışmaa .... 
pllkalar vQcude gctırmeı : b6-
tan çehre üı.crindc aynı le.alın
lıkta iltisak eder. Ne bır yerinde 
bir kabartı. ne bir yerinde bir 
eksiklik fÖrQnıQnQL 

3- El ile dolı:unuldukda hl•· 
sedllmez: çankil, en ıon 
haddına kadar ince elenmiştir: 

4-·YGıııe fevkalC. 
'de iltisak kabl· 
llyetl olmasa ıpor
cuların pudruı olm• 
ıını mucib olmuştur. 
YCııQnGıden aabah 
halıl blt ponpon 
Öflcden ıonra da 
yine hafif bir ponpo• 
pçlrtniı ı işte bO· 

nn b" fGnOn tuvalet'- ••• 
6 · Tamamen mutedO c\sl• 
terden mürekkeptir Ye her cilde 

f it elveritlidır. 

İ & Glzll ve hot kokusu 
l /11, aııın sıCıntehabınıı olan ltolcv
t nuılı ıhenklı 1Urette bırletecek 

ve onu kı~taııyacaJctır. 

7• Ahı •uhttlff rengi varcbr. 

ParfOmOrl l. T. PIVER A. Ş •. lstanbul Şubesi 
şı,ıı Ahmıt Be7 sokak No. 50 • T ıleton : 4304' 

•·· · Devlet ·.. Demiryolları ~E Linıanları 
, . . . . ' . . .. 

.. 
55 
:: 
:: .. 
ı: .. .. .. 
:: .. 

arttırmasında birinci derecede ala -
~klının alacağı temin edildiği tak • 
dirde en çok nrttrranın üstünde bıra. 
kılacaktır. Arttırmaya iştirak iç.in bi
çlll kıymetin % de 7 bu~uğu nisbetfnde 
pey akçesi veya bu mikdar üzerinden 
milli bir bankanın teminat mektubu. 
nu vermeleri lazımdır. Müterakim 
vergilerle belediye resimleri ve vakıf 
kareleri ınüşterisine aitttir. 

·· işletme ,· Umum . idaresi Ilanlarf \-

2-004 No. lu icra ve iflas kanununun 
126 er maddesi mucibince ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer ilgililerin gayri 
menkul üzerindeki haldannın ve hu • 

Muhammen beledi yerli olduğu takdirde 67760 ve ecnebi oldu• 
ğu takdirde 36652 lira olan 700 000 tane galvanize tirfon 30 ikinci 
kanun 1936 perıembe günü ıaat 15,30 da kapalı zarfla Ankarad~ 
idare binaıında ıatın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek iıtiyenlerin yerli olduğu takdirde 4638 ve ec. 
nebi olduğu takdirde de 2748 ~ liralık muvakkat teminat ile ka. 
nunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
lradar komisyon reisliğine vermeler lazımdır. 

Şartnameler 180 kurut muk:ıbilinde Ankara ve Haydarp&!ll 
veznelerinde sahlmakta.Jır. (7804) 

susile faiz ve masarif e dair olan id • 
dialarını müsbit evraklariyle birlikte 
ve 20 gün içinde dairemize bildirme _ 
leri aksi halde haklan tapu slcilliy. 
sabit olmadık~ satrş bedelinin payla~ ı•••••°l"•d•K•S•iıt:ı•.•e•••
masın<tan hariç kalırlar. Alakalılarır Manto ve tay yor 
bu maddei kanuniyeye riayet etmeleri 
ve daha geniş bilgi edinmek istiyen . ve roblar 
lerin satış gününden enrel 9351l!U7 D En son moda kumaf ve mo-
No. su ile dairemize müracaat etme • dellerle giyinmek isteyen 
len füm olunur. zevki sellm Sultanhamamm· 

SOUl( .Vf YAMURLU HAVAlAJlDA 
GRiPE VAKAlA.~MAMAK l~İN . 

1 ·~~A.llNll• 

da Camcıbafı hanında birinci 
katta bir numarah Leman 
Hanımın Şermin terzlhane-

~•nl "- r-cıenttır~• .. ler. 

~eıuau OOCüSI 
Avrupada tahsil etmit bir aan

atkar keman de'li vermek istiyor. 

Derı almak istiyenlerin her gün 
sabah saat 11 - 13 arasında 

( 41823) numaraya telefon ede • 
rek (keman hocası) nı istemeleri 

kafidir. 



Dişlerinin bu kadar beyaz ve parlal
olması lçln ne yapıyor· 1 

l•tanbul dördüncü icra me-1 
murluğunclan: 

Bütününe yeminli ehli vukuf 
l tarafından 3850 lira değer biçi-

RADYOLiN 
Formülünün bulunduğu 
~ündenberi artık bu bir 
sır olmaktan çıkmıştır .. 

RADYOUN yemek, cigara \'e 
içkinin husule getirdikleri pas ,.e 
Jekeleri ~ıkararak dişleri en kısa 
zamanda beyazlatır ve parlatır. 

len Gala tada Y enicami m:ıh~lle
sinde Perşembe pazarında kay· 
den eski 27 / 29 yeni 25/ 27 ve ma
hallen 27.2 25/ 1 No. lu altınd& 
demir kepenkli iki dükkanile er 
kafa ait çeıme ve üstünde bölme
siz ve zemini demir podrelli beton 
döşemeli depon an 3 / 32 hisse
si ve bütününe 210 lira kıy
met kesilen ayni mahal v! 

sokakta 37 No. lu kargir dük· 
kanın 3/ 32 hissesi dairemizce açık 
arttırmaya çıkarılmış olup şartna-RADYOLIN dişlerin fırça gir 

mlyen yerlerine kadar nUfuı ede. 
rek mikropları yüzde 100 öldürür. 

RADYOLtN di~ eti hastalıkları 
na mlnJ olar. Diş etlerini beslu 
,.e kuvvetlendirir. 

RADYOLlN Mtfln hanlardan 
başka f emlflde teksif edildiği t. 
çin iktisadi olmak gibi bir meziye 
te daha sahiptir. 

TUrklye balkının yftzde 99 o gibi siz de 
dişlerinizi sabah akşam 

' mesi 13 - 1 - 936 günlemecin 
den itibaren divanhaneye asılarak 
27 - 1 - 936 günlemecine rast
layan pazartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde satılacak
tır. Arttımıaya girmek için 100 d~ 
7 buçuk teminat akçesi alınır. 

Birikmi' vergi, belediye resimleri 
ve vakıf icareıi müıteriye aittir. 
Arttırmada gayri menkule takdir 

RADYOLIN 
Diş Macunu ile lırçalayınız! 

• 
İstanbııl Beledi)Tesi ilanları 

Senelik muhammen kirası 180 lira yeni hllde kapı yanındaki 83 

No. lu oda kiraya verilmek üzer~ açık arttırmaya konulmuıtur. Şart 

nameai levazım müt:l&-lüfünde ıörülilr. Arttırmaya ıirmek istiyen

ler 13 lira 50 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubUe 

beraber 25 - 12 - 935 Çı&rfamb, aünU aaat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (8.) (7808) 

ÇAPA MARKA 
HUBUBAT 

~ UNLARI 
Sıhhat ve 

kuvvet verir 

Taklitlerin
den sakını

nız, 

2,45 kuruş 888888~ 
Bayram münasebetlle :2f 

YENi ç9trLERIMIZ GELMİŞTiR 

' Çift kollu • çltt ~ekall pOJlllR glmle"ıer 

N 1 R S O da bulunur. 

Galata. Tünel civarında Zülfaris İ 
Sokak, LAclvert: Han. 

edilen değerinden 100 de yetm;, 
betini bulmak ıart olup aksi tak
dirde en son arttıranm taahhüdü 
yerinde kalmak üzere arttırma 15 
gün daha uzatılarak 11-2 - 936 
ıünlemecine rastlayan sah günü 
ayni yer ve saatte satılacak ve b'.l 
aef er de 100 de 75 ti bulmazsll 
2280 No. lu bmm hükümlerine 
ıöre ıabf ıeriye bırakılacaktır. 
2004' No. lu icra Ye ifli.a kanunu· 
nun 126 mcı maddesi mucibince 
ipotek aabibi alacaklıları ile diğer 
alikadarlann ye irtifak hakkı sa
hiplerinin ıayri menkul üzerinde
ki haklarım alelhusus fayiz Ye 

masrafa dair bulunan lddialannı 
müabit evrak ile birlikt. 20 sün 
içinde dairemize bildirmeleri ~· 
mm olup akai halde haklan tapu 
ıicilleri ile sabit olmadıkça ıatıı 

bedelinin pa1laımumdan haris 
Wırtu. Ma ıenit bilgi edin
mek iıtiyenlerin 35 - &8S doıyıı 
No. aı ile dairemize müracaatları 
ilin olunur. (17881) 

-\ASRETLE·TAHAYVOL-E: TT IGIN 
5EN Ç L 1 G c N'UŞ 

ve 
Bel gevşekllğlne 

l 

' [ ~ı 'o, 1' ,,il ~' L 

Bayram ve Yılbaşı Münasebetile 
20 BirlncikAnun ila 10 .!kincikanun müddet zarfında peşin pa· 

ra ile satın alınan her 

Elektrlk aleti için 

SAT E • 
1 

0 / 0 15 tenzilat yapacc.ktır 

Nezleye kar111 en mükemmel llA~ 

COMENOSTERIL-

PEn.ı..uu.ENT, Diş macuna Umln buldufu en iyi tor. 
mttl De ihzar edilmittfr. A~zın asri 
mhhat korama ihtfyaçlanm temin L 

der • 

• PERLODENT, Dit macuna afızdald bUttln mikrop. 
lan ildUrUr n diflerl ~rttmekteıa 
muhafaza eder. 

PERLODENT, Dit macunu gUnde Od defa munta • 
zaman kullanıldığı takdirde dişlerin 
un kirlerini yok eder Te dftlere par. 
lak bir beyazlık nrlr. 

PERLODENT, Dit macunu kuUanrldıfl takdirde 
P,'orrhea aıam diş etleri hastalıfına 
karşı koymak için çok müessir bir 
va!Jtadır. 

PERLODENT, Diımacunu nefesi tembler ve ajzı se. 
rinletfr. 

\)·~" M.6.~u4 '" ..... "( @ .,.,o,. 
TüR.CiYE YAG VE MAMUliTt 
S4NAYii liMiTEO ŞiRı<En 

lstanbu1 - lzmir 



Kuruluş: 1871 

Uzaktaki /sfanhul müşterilerimiz ve Ankara, 
Eskişehir ve Edirne müşterilerimize .~ 

Yeni Paket Kahvelerimiz 
Satışa çıkarı ld ı, herye de 

arayınız. 

Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları 
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yi dinsizlere verdiğiniz zaman halkın 
\'clvelesini, eşrafın feryadını duyma • 
dınız mr? Jan Dalbre, Hanri dö Bearn 
Konde, ve KoUnyi burada bulunduğu 
2amandanberi etrafınrzdaki dolaşan 

fena bakışları görmüyor musunuz! 
Görünüz, görünüz!.. Allahın emrine 
bu kadar aykırılık ... Bakınız oğlum: 

Uzakta yangın yükseliyor ve ge _ 
ni~liyor, büyük alev kütleleri karan • 

]ığın içinde dalgalanıyordu. Bu a _ 
tcşten yilk.43e1en duman bulutları Pa. 
risin yarısınr kaplıyordu. 

f{atcrin, kralın zaytt dUşüncesine 
tfsir eden bir ı,lddetle söze başladı: 

- işte bu geceki nişan merasimi. 
rıe ParisJllerin cevabı f Şevketnıaap, 

siz Allalun gazabını üzerinize çekiyor 
!!!Unuz. Bakınız, hiç bir şey görün • 
rnüyor. Yıldızlar kayboluyor.. Pari.s, 
cehennem kesildi! 

Dokuzuncu Şarl, gözleri yerinden 
fırlamış çeneleri kısılmış olduğu hal

de bakıyor, ve ara sıra bir titreme ile 
' 'Ücudu sarsılıyordu. 

Kraliçe devam etti: 
- Şarl, beni dinleyiniz. Ne kadar 

J»ü)'i!j· bir istekle sulbü kurmaia <;a . 

• l;!ob.bıu biUrtıılniz, HattA kJbtrlt Jan 
pa~OJ."J;,ln yanında kendi gururumu 

kırdım . Zanlh kızımın Hanr~ dö Be. 
arn ile evlenişlni hoş gördüm. Sebebi. 
de şu ki, ben de o zamanlar katolikler. 

le protestanlar arasında bir anlaşma.. 
nın miimkün olabileceğini sanıyor -
dum. Ne boş bir hülya, ne budalaca 

!Jlr ffkir! ... Ya bizim yahut Hügno -
Jann galip g~lmest lbımdır. Bu iki 

kunet için yer yoktur. Dilny~ btle 
ikisine dar gelir Şevektmaap? lklsln -

den biri mutlaka ortadan kalkmalıdır. 
Katolikliğin yıkılması, Romanın :nıab. 

volması, Allahm öl~esf imkln.aız ol. 
duğu için dirudzlhli ortadan "aldır • 
mak icap ediyor. Dinsizlere yardtm e. 
denlerin vay halihe 1 OnJa.r da, onlar. 
la birlikte mahvolacaklardır. 

- Madam, beni korkutuyorsunuı. 
işlerin bu şekle dönınesJ lmklnsız • 
dır. Çünkil artık kandan nefre edi • 
yoruın. 

- İmkansız mı? Bütün kom'u hUk6 
metler elçilerinin bana ~etirmi§ ol _ 
duklarr mektupları okumadınıı mı? 
ispanya kraJr bize ne d1yor7 Blzhn 

gev~tk dananmamızla tehlik.tye uf
rıyan hak dinini korumak üzere bir 
ordu hazırladığını yaınnyor mu? 

- Ben İspanyaya harp ilin ede ~ 
ceğim. 

- Ya \ ' ene dik? Ya diğer hiiku • 
metler,? Onlar ne söylüyorlar? Avus. 
turya ne diyor? Doğudan batıya, ıtü
neyden. kuzeye kadar hepsi biıi teh _ 
dit ediyorlar. 

- icap ederse bütün Avrupaya 
karşı koyacağım. 

- Papaya karşı da koyabilir mi. 
sini3? Ol:ıun afarozundap kendinizi ne 
ile kurtaracaksınız? 

- Cehennemle Madanı t Papa, Pıı 
pa il'e ben de Er.ınsa krahyım ! 

Şar1, balkonun parmakhğına da.. 
yanarak daha yüksek sesle: 

- Sosunuz! Ben etrafrmdakile • 
rln susmasını isterim. Ben ~ulhe karar 
verdim. Hüküm sürdüğüm ülkelerde 
sulhUn de hüküm sUrmeslnf iıderim. 

İspanyaya, Avusturyaya, hattl Papa. 
ya karşı hile harp açmak lb1mgelir. 
se btr ln bile tereddüt etmiyeceğhn, 
dedi. 
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- Allahısmarladık. 

- Üç bin altını diye bağırarak 
Pardayan neferin kolundan tutup ci· 
vardaki meyhanelerden birisine götür 
dü. Asker kan ter içinde kalını§&•. Kah 
kJZ;llrıyor, kah sararıyordu. 

Der ikisi de bir muamn başına o. 
turduklan zaman nefer: 

- Doğru mu söylüyorsun diye 
mırıldandı. 

Pardayan kemerini boşaltarak: 

- Say! dedi. 
Askerin ı:-özled kamaştı. ömründe 

bu kadar altım bir aradl\ görmemlştl. 
Unünde.. duran şey Adeta bir servetti. 
Nefesi kısılarJlk mektuhu Pardayana 
verdi. Ve altınlan da saymadan cep. 

lerine doldurdu. Sonra doJi gibi bir 
halde ayağa kalkarak kapıdan çıkıp 

gitti. 

Purdayan, omuılarını silkti. Ve 
ıarfr açarak üç bln altına satın 
almış olduğu bu mektubu okudu. 

Mektup fÖyle yazılmıştı. 

"Monsenyör!., 

"Kapalı bir araba, on iki muhafız 
atlı lle Sen Antuvan kapısına geldi. 
Marşal dö Monrnoransl de beraberdi. 
J{apıdan geçemedl~lne pek şaştı. Bana 
şekillerini tarlt etmiş oldufunuz lkf 
serseriyi de görül· gibi oldum. Monmo. 
ransinin evine gitmesi ihtimali olan 
arabayı takip ettiriyorum. Monsenyör, 
bu mektubu alır almaz onları yakala· 
yacağınııı ümit eder ve size hunu gön. 
dereni unutmamanızı dilerim.,, 

- Ha şöyle! Parisin bütün kapı • 
lannın kapanm.ı..~ı hakkındaki emrin 1 
sebebini şimdi öirendim ! İyi ama, 
Landrfnin üç bin lirasr u~tu .. ! Adam 
sende, o zengindir, biraz daha bek1lye· 
bilir. l 

Pardayan böyle söyler söyJeme.a 
Monmoransinin konağının yolunu tu. 
tu. 

O gece, Marşal dö Damvil Patis• 
te ne kadar kapı varsa o kadar tez • 
kere aldı. Bunların hepsinde uyenJ bir 
şey yok,, yahut "Marşal çıkmak için 
müracaat etmedin veya "§ekilleri ta .. 
rif edilen ser.seriler gelmediler,,. gibi 
bir kaç kelime yazılıydı. 

Yalnız Sen Antuvan kapısı kara• 
kolundan rapor gelmemişti. 

l{e • #(. 

Bu .suretle, Marşnl dö Monınoran• 
si, Luiz, Jan dö Piyen ve iki Parda. .. 
yanlar Pariste mahpus kalmışlardı. 

Damvil, kral dokuzuncu Şarlln öldü .. 
rülmesini beklediği halde onun tevec. 
cühünü istediğj kadar fena kullanı • 
yordu. Damvil, Şarl taratrndan kral • 
lığm en yük~ek bir ailesinden, Kate • 
rin tarafmdan da· dinin koruyucula • 
nndan sayıldığı için üç ay f çln Paris 
kapılarmm teftiş rnzif &ini kolaylık. 
la elde etmişti. 

Kral da kendisine, Paris süel (as. 
keri) kumandanlığı gibi müthiş bir 
vazifeyi verdi. 

Bu vazife, 1\largaritle IJanri dö 
Bearnın evlenme töreninin yapılaca.· 

ğt ,.e ordunun bütün Hügnolarlıı bir. 
Jikte Felemenğc gideceği gün sona e. 
recektt. 

lşte bu suretle Damvil, bUyük bfr 
hapishaneye dönen Parfsin zindancı • 
lığı gibi çok mühim blr vazifeyi üze. 
rine almış bulunuyordu. . . ,,. 

Monmoransinln konağında, hayat 
hadisesiz olarak geçiyordu. Boş yere 
uğraştlmıyarak konakta le tam bir 
emnf yet içinde kahnmağa karar ve • 
rilmişti. 
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Polis hafiyesi X :9 yahut Dekster ıslahıhal etmiş bir 
haydut olan Mişelden bir mektup alıyor. Bir haydudun Nev· 
yorkta bulunan Prens Abdullahın milyonlar değerindeki 

hazinesini çalmak üzere olduğunu haber vermektedir. Fa • 
kat Maroninin adamları Mişeli öldürüyorlar. Ve sırlarını 

bilen Mişelin kız kardeşi Şi13.yı da takip etmeğe koyuluyor. 
)ar. 

Halbuki l\laroni Prens Abdullahın vekilharcı olan Aliyi de 
elde etmiştir. Şimdi X :9 u ortadan kaldırmak çarelerini a • 
raştırıyor. 

tanıyamadıklarından hiylesine aldanıyorlar. X :9 bir ham. 
lede ikisini de yumrukla yere ı:ıererek Şila, şi~man Jorj ye 
Bili kurtanyor. 

Oturduğu e\in altına bomba koyarak onu havaya uçuru. 

yorlar. X :9 yanında şişman Jorjla birlikte paraşiltle evin 
üstünden athyarak ölümden kurtuluyor. Fakat kendisini 
ölmüş gibi bildirerek haydutları kandırıyor. 

X:9 Prens Abdollahr haydutların eJinden kurtarmayı 

kararlaştrnyor. Bunun için haydut kıyafetine girip onlarla 
beraber çahşmağa başlıyor. Fakat Şilinrn hizmetçisi Mari 
aptallıkla X:9 u ele veriyor. X:9 kaçıyor. 

Bu esnada haydutlar bir tuukla hem Şilayı, hem şişman 
Jorju, hem de Şilayı muhafaza eden polis hafiyesi Bili l\fon· 
kov çiftliğine celp etmişler. Ve her üçünü de yakalayıp bir 
odaya hapsetmişlerdi. 

Bundan sonra Maroninin de içinde hulunduğu hırsızla 

rın otomobilini kovahyor. Fakat Maroni kaçmağa mm·affak 
oluyor, Hatta atılan kurşunlardan Bil de yaralanıyor ,.e 
hastaneye kaldırılıyor. 

Şimdi Şita kardeşi Mişelin eski arkadaşlarından Smit 
isminde bir haydudun sözlerine kapılarak onu ıslahıMl et • 
miş zannediyor. Ye Maroniyi tutmak için birlikte plim hazır. 
hyorlar. Halbuki Smit 1\laroninin adamıdır. 

Prens Abdullah da bu sırada mücevherat kollekslyo • 
nunu teşhir etmeğe karar nrmiştir. Polisler bundan endi§e 
ediyorlar. Fakat bu endişelerini belli etmek istemiyorlar. 

X :9 da uzaktan u7.Bğa kendilerini takip etmiş olduğun. 
dan o da meyve satan bir satıcı kıyafetine girerek üç kişinin 
hapsedilmiş olduğu eve gelmişti. tıd muhafız hırsız X: 9 u 

Ve bu vasıta ile Maroni X:9 ile şişman Jorju esir etmeğe 
ye bir eve hapsetmeğe muvaffak o1arak Prens Abdu11ahın 

hazinesini soymak için hareket ediyor. 
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Hu suretle on beş gün kadar geç. 

ti. Hemen J:iergiin, Pardayanla şöval. 
ye, kimseye gönrünmemek için her 
1ürlii .ihtiyata uyarak bir haber ala -
bilmek üzere dışarıya çıkıyorlardı. 

Böylece on beş gün kadar geçti. 
Bir gece tek başına dışarıya çr • 

kan ihtiyar asker geriye döndüğü xa. 
f.rnn lsviç.relinin kulesinde Jilloyu 
g~r;ü. 

Pardayan titredi ve odaya gire • 
rek: 

- Buraya ne yapmağa geldin? di. 
J:e homurdandı. 

- Mösyö, gelişimin sebebini doğru 
olarak anlatacağım. 

- Sefil herif, buraya casusluğa 
• geldin değil mi? Dur öyle ise şimdJ 

vadimi yerine getireceğim. 

- Ltltfen beni dinleyiniz. 
- Umı cimi yok! Şimdi artık 

kulaklarını ke.seceği.m. 

Jillo ayağa kalkarak ciddi bir 
MSlt: 

- Bu hususta sizden korkum yok 
tur! dedi. 

- Ya öyle mi? 
Ayni zamanda başını örten külli • 

hı çıkannca Pardayan kendisini şaş
maktan alamadı. Jillonun kulak1an 
yoktu. 

İhtiyar asker gülmekten katıldı. 

Jillo killi.hını giydi. ve ayni ciddi 
ilkle söze başladı. 

- Görüyorsunuz ya Mösyö, artık 
bulunmıyan bir şeyi kesemezsiniz. 

- Pekala, seni bu hale kim koydu. 
- Amcam, emin olunuz mosyo, 

Monsenyör dö Damvil, kulakarımı 
~den korktuğum için sırrını 
!he 81y1edfffmi duyunca amcama: 

- PekAIA, bunun kulaklanm kes, 
dedi. 

O mkit böyle bir cinayeti işliye. 
ceğini hiç ummadığım amcam hemen 
Marşalin emrini yerine getirdi. Sonra 
beni tedavi ederek yaral~rımı iyileş. 
tirdi. İşte kalbimde uyanan intikam 
duygusu beni size kadar gönderdi. 
Hizmetinize girmek istiyorum. 

- Hele, hele .. Ama tuhaf! 
- Beni yanınıza alınız mösyö. 

Bundan dolayı pişman o1mıyacaksr • 
nız. Size umduğunuzdan ~ok fazla 
hizmet edeceğim. 

- O, buna şüphem yok! 
- Hizmetime karşılık olarak da 

sizden küçük bir şey istiyeceğim. 
- Neymiş bakayım, 

- Kulaklarımı kesmek emrini 
veren monsenyör dö Damvilden ve bu 
emri yerine getiren amcamdan inti • 
kam almak için bana yardım ediniz. 

- Pekala öyle olsun. Seni hizme • 
time alıyorum. 

Jillonun gözlerinde bir sevinç ı • 
şığı parladı. Eğer Pardayan bunu 
görmüş o1saydı mutlaka şüphelenir • 
di. Fakat, biraz dalgın olan ihtiyar 
asker, kendisini takip etmesini Ji11o -
ya emrederek konağa girdi. 

Jillo onun arkasından yürürken 
kendi kendisine: 

- Artık amcamın benden mem • 
nun kalacağı muhakkaktır! diye ho
murdanıyordu. 

-5-
FIRTINA BAŞLIYOR 

Kralın Parise girişinden yirmi 
gün kadar sonra llanri dö Bearn ile 
dokuzuncu Şarlin kız karde.,.i Margrit 
dö Fransın nişan törenleri yapıldı. 

Bu münasebetle Luvr sarayında 
öyle büyük bir şenlik yapıldı ki birin. 
el FraJLquva ile ikinci Hanri zamanın. 
clanberi bir qi görünmemişti. 
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Hügno kadınlarile katolik sen • 
yörlerl birlikte dansettiler. Baletler 
oynandı. Maskeli danslar yapıldı. 

Genç H.anrinin kendisine pek vurgun 
göründüğü Margrit yahut aile arasın
daki ismile Margo çok açık ve yaprak. 

lardan yapılmış çe1enk1erle süslü ga_ 
yet güzel bir elbise ile ağaç perisi 
kıyafetine girmişti. 

Bütün bu geceyi çok mühim o1 _ 
duğu için saat saat takip etmemiz 18.
zımdır. 

Luvr sarayı 1şığa boğulmuştur. Bu 
uvk ve eğlence mahşerinde bir çok 

gürültüler, kahkahalar kopuyor, fa • 
kat her salonda bir ayrı facia geçi -
yordu. 

Dışaraa, askerlerin güç zaptede -
bildikleri bir ~ürü halk, parlak bir ka
yanın etrafında gürleyen siyah dalga. 
lı bir deniz gibi Luvr sarayının etra • 
fında akıp gidiyordu. Bu halkı bura • 
)a toplryan yalnız merak duygusu de. 
ğildi. Bir çok kereler ilan edildiği hal 
de ahalinin büyük bir kısmı sillhhy • 
dılar ,.e zırhlı elbise giymi~lerdi. Ba -

zı adamlar, ahali yığınları arasında 
öteye beriye koşarak gizli gizli konu. 
şuyorlar, ve sanki biribirlerine parola 

,·eriyorlardı. Bazan bir yerden hazan 
başka bir yerden bidernbire gürültü • 
ler kop8:rak: 

- Yaşasın katoliklik! 
Yahut: 
- Kahrolsun llügnolar. . Sesleri 

) ükseliyordu. 
Bu gecenin başında, Paris tama • 

men karanlıklara bürünmüş iken Ka. 
terin dö Mediçi ile oğlu dokuzuncu 
Şart balkonlu, Sen nehrinin sol sahL 
Jine bakan bir odada bulunuyorlardı. 

Her zamanki gibi siyahlar giyin • 
miş, beti benzi atmış, beyaz elleri bal. 
konun demir parmaklığına dayanmış 

olduğu halde dokuzuncu Şarl uzaktan 
gördüğü kırmızı bir aleve bakıyordu. 

Bir adım gerisinde duran Katerin 
de zalim bir tebessümle gülüyordu. 

Kral: 
- Beni niçin buraya getirdiniz 

Madam? diye sordu. 
- Şevketmaap, size bu ateşi gös • 

termek için? 
- Bir şenlik değil mi? Benim sa. 

dık ParisUJerim eğleniyorlar. 

- Hayır Şe,·ketmaap. Parisliler, 
dinsizlerin toplandıkları bir e\'i yakı. 
yorlar. Bakınız ... Jşte bir ateş daha 
crkıyor. Şurada, solunuzda. Eğer bu 
hal devam ederse Paris kül olacak 

Bir küfür savuran dokuzuncu Şar. 
Jin yanakları kıpkırmızı kesildi. 

Katerin sözüne devam etti: 
- Allaha şükrolsun ki, Luvr sa • 

rayı akıllarına gelmiyor. 
- Isa hakkı için, şimdi kundak • -

sılara hücum emrini ''ereceğim. 
Kral bu sözu söyliyerek dönüp: 
- Kossen ! diye bağırdı. 
Katerin oğlunu elini tutarak: 
- Deli mi oldun Şarl! Pariste bir 

isyan mı çıkarmak istiyorsun. Ne o. 
göz1erin kör mü oldu? Tacının başın. 
da sa11andığını görmüyor musun? E • 
ğer 1azımgelen tedbirleri almazsan 
yakında bütün halkın ayaklanacağını 
anlamıyor musun? dedi. 

- Ne söylüyorsunuz madaıu? 
- Hakikati! Siz Hügnolarb kato. 

liklerin birleşmesini istediniz. Bundan 
ne kadar müteessir olduğumu Allah 
bilir. Çünkü koştuğunuz uçurumu gö. 


