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Büyük mOsabakamız 
2000 liralık büyük mü•abaka mı.za gelen ce()apların la.zla olmaa 

71Uünden gönderilen de/terlerin ta•nili ancak ayın on betine doğra 
'6itirilebilecelı, hediye kaiananlann İ•iml~ri de ba tarihten aonra ilan 
eJilecelıtir. Muhterem okuyuculan mı.zdan özür dileriz... · : 

Sene: S • Sayı: 1498 

Ren, Alman topçuları, tayyareleri ve tankları ile 
nasıl işgal edildi? 
Batan Almanyada nasıl şenlikler yapıldı? 

Fransa qibi, Belçika da, mezun askerleri derhal şark 
hududuna ça(ırdı - Hudutlar tahkim ediliqor 

Fransa Dışbakanının 
pek garip ifşaatı : 

Bitler bir Parls S{&zeteslne blzlmle dostluk tesis 
edeceğini sDylemlştl. Hunun Uzerlne sefirimizi yolladık 
ve şeraiti anlamak istedik. Alman devlet reisi 
" Bekleyin, neticeyi btldlrirlm ! ,, dedi. 

Ve Fransız sefiri bekledi 
işgal günü Hltlere sordu : 

''Bekleyin ! ;, dediğiniz 
bu.muydu, ekselô.ns ? 

Hitler cevap verdi : 

Evet!! 

Ren nehri kıyılan üzerine aarbn orijinal bir sazino. 
"--..__ (Yazısı 4 üncüde) 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Askerilettirilen Kolonya ıehrinin 
belediye dairesi. 

Şükrü Kaya 
_ Avrupadan -

geldi 
Avrupada tedıvide bulunan fçiıJeri 

Bakanı Şükrü Kaya bugün teh~e 
gelmittir. 

Sıhhati iyidir. Kendisi Fenerbah~ede 
Sa bur Saminin evinde misafir kalmakta,. 

dır. 

Alman ask~rleri ve ta~eri. 

. 1''Eoyaarnovıç 
Belgrad .httktlmetlnln siyasasını izah etti 

Yeniden hü~ümet kurmayı üzerine aldı 
Belgrad, 7 - Suikast tetebbü- bir dostluk için devamlı bir temel 

.ünden ıonra Stoyadinoviç mecliı- bulmaktır. Almanya ile olan aa• 
te Yugoalavya dıt politikası etra- mimi ekonomik İf birliiimizin ge-
fında fU sözleri aöylemiıtir: nişlemeıini de istiyoruz. 

- Belgrad bükümeti, Fransa i- Küçük antanta karıı vaziyetj.. 
le olan dostluk ıiyuetinde devam miz deiitmez ve aanılmaz bir hal. 
edecektir. lngiltere ile de müm- dedir. Balkan antantı Avrupanın 
kün olduğu kadar ııkı bir it birliği cenubu tarkiıindeki vaziyeti o de
iıtemektedir. rece ~ağlamlattırmıtlır ki Balkan-

Yugoılavyanın bir arzuıu da 1- lar bugün artık "Avrupanın ba
talya ile arasında eskiden vaki o- rut fıçııı,, olmaktan tamami,vle çılE 
lan ıuitefehhümleri izaleye çalıı· niıt bulunmaktadır. Bulıariıtanl& 
mak ve iki millet arasında hakiki (Devanu 4 üncilde) l>tin gece .iki yara-

lama vak'ası oldu 18 Japon zabi.ti 
~endis~ni yarahyan adamı oda nasıl ·ınt·ıha· r . e· tt•ı? 

agır surette yaraladı · · . • 
h,. .k. 

1 
ak' ki d ku 1 k . . b Başvekil çelik kasaya nasıl saklandı ve tabutun içinde nasıl kaçt 

M.. -un ıece ı ı yara ma v aıı yumru ar an rtu ma ıçın ı-
"""llftur: çağını çekmit, Refiği iki yerinden -:-:.-=.:::: .. ::: ... :::: ••• :::: .. ::: ... =.-= •• =.-= .. = ... = .. =···= ... :::: •• ::: .... =-~ ... -==-=-11 

~ 17" Gece .aat birde Takaimde- yaralayarak yere ıermİftİr. F AUSTA 1 
~ ~ ıiden Kat.rina iıminde- . Birlmç. dak~~ yerde yatan R.e-

11 
• ~ının önüne Mrgırdıç iımin • fık k..a bır muddet tonra kendı • M' 1 Z ak ' b b 
~b· •te ev onun u ıa eıe· 
~ır ıarton ç.ıkmıt ... ' kadım boğa- ıini toplamıt, ıallana, 1&llana rine dün bqladrk. Renkli kapa.ı 
~~ kam ı tt yürüyen aarlıoıun arkuından ye - 1 .. ,_-.ıııı a ı e agır ıure e ya· ğı da bir iki güne kadar hazırı 
~ı•1 tiıerek üzerine attlmı•, elindeki 

..,. ~ r. b 1 -si • bulunacaktır. Dün sekiz sayfa 
~dın feryatlar içinde yere ıçağı • arak raıtge en yerıne olarak d".... . bu İ 

M ... d k ıaplamı .. ır. Bu bıçak ,darbeleri ver ıgımız romanın· -.__ ee ıgır ıç açmaya 1&vaf· ~ 1 &.' f·'- · b ı-·ı ta üzerine aarhoı b-1..-evan yere baıında Pardayanlann da kü--..;at yetııen enl!rı er ra • a.u~ •• • • 

"' yakalanmlflır. Yaralı ka • dütmüıtür. çülc: bır hüliauı vardır. Bu ıu-ı 
~t'-nıız haatalıaneıine kaldı- Gözü kızan seyyar aat1C1 üç hı· retle bu cildi toplıyacak olan o-.. ! 
~ çak darbeıini kifi bulmamıı, Ser· ku 1 ı___ 1 
~ • yucu arımız no.u.nıız ve mu- R . . T k d b" d' h b" f ı· · · ·· · (Y 2 • 'd ) ~ veti yedi yerinden aaplıye.rak bi • 1 esmımız, o yo a ır ıvanı ar ın aa ıyetını gosterıyor. azıa~ ıncı e 

...._ Karagümrükte oturan kemmel bir cilt romana aahipl 
~ an Servet ıarhot olarak e- tap bir hale getirmittir. Kendiai- • olacaklardır 1 Takazze ne' hrı·nı·n qatatiı 
~~~:~:ı!7!~ak=~~n:-~:i =~~~ç-=!=~~ğ~:::~k;:n::~ YL_ . k·---··™b. ····-! l 1 J l'J '5 
\:'lilini aöyliyerek küfretmit· ~ütmüıtür •. ~~':gaya yetqen po- u~an .a ınesı . ceset e.rıe uo u u 

•~... lııler her ilôıını de Cerrahpafa Atına, 8 - Liberal fırka aza-
\&. '""tik bu küfrü iıitince kızmıı, haıtahaneıine kaldırmışlardır. ımdan Sofuliı (Venizeloı fırkası- Sulh işinde ltalya ağır şartlar 
\.~ hahçevanı yumrukla döv • Bahçevan Sel'!eti~ >:aralan nm reiıi) ka~eJİ t~t~le memur kO şa Cağa be nz iyO r , 

~lamfl\ırA SarbQt Servet wk ajrıdır. ~ ediJmiFir. - , ~ § UQDJJiftt 
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Bulgarisrandaki 

1 ür ocuk rını nasıl . 

rlar 
Bir yobaz mü tü, yüz binlerce ırkda· 
şımızın evlAtları üzerine manevi dik
tatör tayin edilmiştir! 

Bir ay kadar oluyor. Matbaa · Bulgar gençleri de dahil olduk-
mıza hafif ~~ Rumelili şivesiyle ları halde bütün dünya gençliği 

konuşan bir genç geldi. ismini bu- fizik, kimya okurlarken Bulaaria
raya yazmağa lüzum görmediği - tan Türkleri Karabat Tecvidi O• 

miz bu genç, Bulgaristanda bir .kuyorlar. Bütün dünya gençliği i.ç
Türk ilk mektebinde muallimken timaiyat okurlar, esir bir kütlenin 
işinden çıkarılmış ve Bulgaristan- nasıl hürriyete kavuşabilecekleri. 
da aç ve işsiz kaldığından buraya ni öğrenirlerken, Bulgaristan 
kaçmak mecburiyetinde kalmıştı. Türkleri ldgam Maalagunne'nin 

HABER - AICşam postası 

Ali Çetin Kaya 
Şişhane tramvay 

faciasını 
Bizzat tetkikediyor 

Bayram münasebetiyle ıehri · 

anize gelen afia bakam Ali Ç~tin· 
kaya, Şi§hane yokuıundaki tram

vay kazası ile çok yakından ala . 
kadar olmuş, şirketler komiseri 

1brahimd7'n etraflı malumat al . 
mııtır. 

Bu kaza etrafında tahitlerin 
43 kişiyi bulduğu anlaşılıyor. 

Bunlar tramvay içindeki yolcu· 

larla hadiseyi dışardan görenler . 
dir. Vazifelerini yapmıyarak ka . 
:ıaya ıebebiyet verenlerin ise on 
bir kiti olduğu $Ciylenmektedir. 

Bunlar frenlerin muayenesine ba
kan ve kum dökenlerdir. Genç muallim başına gelen fe- tahliliyle meıgul.. 

:~:::ve sebeplerini şöyle anlat. Ne hazin ıey! Mektepler 

n 
Japonyadnki İsyan hareketine ı 

önayak olan on sekiz zabitin, hü
kumetin emri üzerine, intihar et· 
tiklerini yazmıştık. Paris • Soir ga
zetesi bu hususta şu mütemmim 
malumatı veriyor: 

Asi zabitler başbakanlık bina
sının bir salonunda toplu bir hnl· 
de bulunuyorlardı. intihar kararı 
verildikten sonra içlerinden biri 
Japon adeti üzerine ölmek arzusu
nu gösterdi ve yere diz çökerek 
nrkada,larınm önünde hançeriyle 
karnını yardı. 

Geri kalan on yedi zabit taban
ca ile intihar edeceklerdi. Sıraya 

dizildiler ve tabancalarının nam~ 
lularını §akaklarına dayadılar. iç. 
}erinden en büyük rütbeli ve en 

har 
ya§lı olanı kumanda verdi: 
-Ateş? i . 

On yedi tabanca birden patladı 
ve on yedi znbit yere yuvarlandı: 
ln~ ' 
Başvekil kasaya 

saklanmış 
lngiliz gazetelerinden Sandt'1 ... 

Ekspres de, Bat vekil Oka danın 
ıiler bastığı sırada çelik bir Jca5

• 

içerisine saklandığını ve meydand• 
bulunan kayın biraderinin bıt sı~•· 
da öldürüldüğünü bildirmektedıf• 

Pari Suvar ise bir batka ha~: 
rinde Amiral Okadanın, kayİJ1 b'.• 
raderi için hazırlanan tabutun içi' 
ne girmek suretiyle evinden çı1'ı9 
kaçabildiğini bildirmektedir:_..,.--

- Bulgaristanda muallimler Bulgar hükumetine soranz: Tatilde de faaliyet 
iki kısımdır. Genç, ihtiyar. Yani TürkiyedeveRomanyadayaıı- Son hadiseler sekte vurmazsa ... 
yeni kafalı ve eski kafalı. yan bütün Bulgar gençlerini bir gösterecek I 

Yeni kafalı ve genç olan mual- araya toplasak; bir de ıaıkın ve Kültür direktörlüiü, tatil gün- Fransa, ngiltere, Almanya ve 
limler müsbet bir kafa taşırlar. budala bir Bulgar papazı bulup !erinde ilk okul talebelerinin so- Rusya arasında 
Bulgar Gimnaziyum (lise) larm- bunu gençlerin batına geçirsek; kakarda baııho§ olarak dolaıma· 

.da okumuş olduklanndan ilmin bu §atkaloz Bulıar papazının im- maları için muhtelif semtlerde ba • B D •• ti 
ne demek olduğunu, yükselmenin zasiyle Bulgarlara Bulgarcayı me- zı mekteplerin açık bırakılması ve r 0 r er misakı 
ve ilerlemenin yollarını bilirler. sela Çin harfleriyle tedris etmeğe çocukların buralarda spor ve di-

Halbuki diğerleri medrese kaç- ve ders namına da zangoçluk ve ğer oyunlarla vakit geçirmelerini hazırlanacak 
kını ve softa bozuntusu olan mu- kilise dualarını ezberletaek ne ya- temin için müfettişler vaııtasiyle 
allimler daha. doğrusu hocalar her parlar? tetkikler yaptırmaktadır. A d · b" d"" 1 · "P 1 t . b.. .. b·u tt' vrupa a yem ır ort er mı- eop e,, gaze esı utun 
türlü müsbet kafalıktan uzaktır • T 1 L'-1 · t t'ld b d 1,e • Onu geç bir ıey yapamazlar a eoc erın a 1 e uraya e sakı vücude getirilmesinden hah- savvurların münakaşası müzıa.P~ 
lar. Bunlar Bulgar hükUmetinin 1 b i 1 k l ya? Yalnız bunu gazetelerinde vam arı mec ur 0 mıyaca 1 ye. m seden "People,, gazetesi diyor ki: resi neticesinde bir Dörtler :rıııs 
tam emniyetini haiz oldukların • iıtiyenler ıelecektir. Haftada bir "Mister Eden Cenevrede Fran· 0·1°1 
dan geri kafahklarını körpe Türk bb~l~üln cırtBala~lıklariy~e telnkit. ede. iki gün de çocuklara terbiyevi kon. sa, İngiltere, Almanya ve Rusya • ~ıkabileceğini yazıyor. Ve ı 
dimağlarına bol bol ve rahat ra - 1 ır er. gınp çagınr ar, ıtte 0 feranslar verilecektir. ki: .. 

k d dan müteşekkil bir Dörtler miıakı "Bö 1 b• · akı h J 1111'~' 
hat aıılamak fırsatını bulmakta • a ar. ortaya koymağa ıralışacaktır. ..ye ır mı& n azır a ~ 
dırlar. Yapmayın Gospodinler •. Vaz· An karada ~ Si ve imzasından evvel, Mister 

Bir Franaız - Alman antantı rt11'" 
Bulgaristanda genç muallim • geçin bu itten.. Şu ıakah yolunası denin, Cenevrede işlerini biti , ", 

b• k hakkında Hitlerin yeni teklifini }'fıt 
lerle bu mürteci softaların müca- yobazlar yobazı müftüyü atm itin 1 r aza hüsnü niyeHe kabul etmeıi için sini müteakip Berline gidip 
delesi senelcrdenberi sürmekte. batmdan. Bırakın kızanlar yeni Dün Ankarada fed bir otobm Fransız dıt bakanı Flanden'i ik- _ıe_r.,,.le~g_ö_ru_··_fm-:--e_ıi_m_u_h_t_e_m_e_l_d-:-ir•11 

dl·r. '""'l"u-r1 ~ıyedeı.ı cı. ı'lerlemeler'ı ve hadleri öğrensinler, kafalarına - ~ - *' ı .K ~K Ju~-. .. UÜJJ"fL"' . -;=,_ __ ... '!r~h~---1-•- Do-cL~ &&.8 ...... ı.-t.e r•' 
inkılapları adım adım tatbike can müıbet iJim girsin. Kadıköy ıekerciıi Hamdinin Böyie bir uzla§ma, yalnız 'Av· Kurban bayramıııdD 
:atan Bulgaristan Türkleri tabia • Bu, sizin de menfaatinizedir. bet ysıındaki oğlu Haldun Sa . rupa diplomatik mehafilinde da • 
tiyle genç muallimlerin etrafına Şimdilik bu kadar! manpazarından geçerken bir oto- ha sulhperver bir hava yaratmak- kapanmadı ı~ 
toplanmak istemektedir. Fakat Bir kadın büsle karıılaşmıf, kaçamıyarak la kalmıyacak, belki de her büyük Bazı ecnebi mekteplerin, t• ~ 
softalar bu suretle hiç bir nüfuz. otobüsün altında kalmış, ezilerek Avrupa devletinin girittiği yüz kanununa muhalif olarak bafl'', 
hırı kalmıyacağmı bildiklerinden kocasın 1 ölmüıtür. milyonlarca liralık ıile.h yarıtının günlerinde mekteplerini tatil el 

genç muallimleri Bulgar hükume- havuzda bog~ dU Kaza hakkında derhal tahki· önüne g~ilebilecektir. medikleri görülmüttür. ·je' 
tine derhal jurnalladılar. Bunun kata hatlanmııtır. Bundan başka, Almanya ve Tatil dolayııiyle bütün d~. d~ 
üzerine 19 Mayıs hükumeti bir Franaanın Gallon kasabasında -------------- Fransa arasında böyle bir antant daireler gibi kültür direktörliiiil t' 
emirname neşrederek bu sırada bir aile facia11 olmuş, bir kadın Şüpheli birine af• lngilterenin hedef edindiği lngi • kapalı olduğundan bu mektePte, 

h k d b v k ··ı yon sattıkları için liz - Alman hava miıakım da .,, ~e 
Türk mekteplerinde tatbik edil · sar oş ocaıını ıu a ogara o • iki l d ne yolda muamele yapılacag 

1
, 

mekte olan yeni harfli alfabeleri dürmüştür. memura Ş en kolaylaştırıyor . ., nüz belli değildir. Yalnız b\J~,1 
ve l(~t•- '~rı menetti. Buna itiraz Petit isimli olan maktul 57 ya· el çektirildi Mekteplerde larda çalı~an Türk mualli111ıer r1· 

edenle.- de azledildi. şındadrr ve gece gündüz ıarhoı Afyon inhisarında ıüpheli bir imtihanlar · ı ,•e 1 

_ ramda derslere girmemıf er ,11jr 
Bunu.1 Bulgaristan Türkleri yir- gezmekte, henüz otuz yaşında ve §ahsa 1500 kilo afyon satmaktan b• cı 

~ Bayram münasebetiyle tatil o· ziyet~ kültür direktörlüğüne 
1
,r 

rninci asır medeniyetine tamamiy- altı çocuk sahibi kansına türlü e • dolayı iki memura itten el çekti • lan bütün mu"'es•eseler, resmi dai- l 111ış 
k 1 " mek için bir rapor hazır a 

le zıd bir İstikamette ör enmeğe ziyetler yapmaktadır. iki aün ev· rilmiıtir. reler ve mektepler yarından itiba-
doğnı yürümektedirler. Kafaları • vel de gene zilzuma sarhoı bir Tahkikat devam etmektedir. ren açılacaktır. dır. rej 

Tatil kanunu mucibince . .. ı ~a müsbet ilim namına bir §ey so- halde evine gelmiş, karısını saçla- Söylendiğine göre bu işle alaka· Lise ve orta mekteplerin ikinci J'urP"" 
kulmıyan gençler yarın bir çömez rından tutarak döğmeğe ba§lamıı· dar görülen bazı kimselere daha yazılı yoklamaları da yarın başlı- · tatil günlerinden sayılan P'f)'lr 
ve bir ıofta bozuntusu olmağa tır. işten el çektirilecektir. yacak, yeni imtihan talimatname- bayramında mekteplerini )<ıt •

11 
el' 

namzet bulunmJlktadırlar. Bulgar Kadın bir aralık fena halde ca- Dalmt içki sergisi si henüz vekaletten gelmediği için yan müdürlerin kanunun t3 Y
1 b~tr 

. . 1 1 ... 111\J 
hükUmetinin t~ bir itimadına nı yanınca orada eline aeçen bir lnhiaarlar umum müdürlüğü imtihanlar gene eski talimatname- tığı ceza ara çarpı acagı 
mazhar olan bu softa ve mürteci süpürğe sopasını kocasının ense . binuında daimi bir sergi açılma· 

11 
ye göre yapılacaktir. . kaktır. ~ 

grupunun ba§ıinda da müftü Gos- ıine tiddetle vurmuf, sarhot he· ıına karar verilmiştir. Sergide tü· ~lYlliileMSlYJ klYlffial @'tlYllrdlYJ~lYI zaırtfilSl 
podin Ahmedof adında. bir yobaz- men yere yıkılml!tır. tün, cigara ve içkiler teşhir edile· fi , ~ 
lar yobazı bulunmaktadır. Kadın bunun üzerine çocukla- cek, sergi her.kes tarafından gezi· 

Eğer bu böyle sürer, genç mu- rının da yardımiyle kocasını bah- lebilecektir. 
allimlerin İf başından uzaklattı· çeye kadar sürüklemit, ayılıın di- --------------
rılmaları, Türk mekteplerinde ye havuza batını yarı yanya ao - Kayan dağın 
yalnız bu yobaz müftünün kontro- kup öyle bırakmıttır. iki saat ıon· tehlikesi 
lundan geçmiş kitapların okutul- ra hala meydanda olmadığını far- Bir köy halkını 
ması devam edecek oluna Bulga· kedince bnhçeye çıkıp bakmıf, a- yerinden ette 
ri;tandaki Türk unsurundan beşe- damın bagını tamamiyle havuzun Cenevreden Deyli Herald gazetesi 
riyetin inkişafına İftİrak cihetin - içinde gönnüt, öldüğünü anlamı . ne bildiriliyor: 
den bütün ümidi kesmek lazım ge. Mütehassıs mühendisler, burada tır. 
lccektir. Kadın tevkif edilmi§tir. Cenevre gölünden bir kaç mil ötede kU-

Genç muallimin sözleri burada -------------- çücük bir köyü yürüyen bir dağın teh 
bitmişti. Bu sözlerin altında ne Şevk et Sllreyya likesinden kurtarmakla meşguldürler. 
<lerin ve ne acı bir mananın giz . İstanbul maarif müdür muavin- Niro isimli bu küçük köyün halkı, 

lenm·ş oldug"'u meyda d d B } lerinden Şevket Süreyya, maarif binlerce ton ağırlığında kaya ve toprak 
ı n a ır · u - hücumundan korktukları için birer bi· 

gar hüklımeti nur almak, yüksel • vekaleti umumi müfettitliğine ta- rer köyU tahliye etmektedirler. 
mek, ilerlemek İstiyen bir Türk yin edilmiştir. Şevket Süreyya ay- Günlerce yağan yağmurlar, 
kütlesine, bu kapıları bir yobazın ni zamanda dördüncü umumi mü- altını oyduğundan büyük kaya yığınla 
liara sakalını siper ederek kapalı- fettiılik manrif müıaviri olarak ça- n tedricen k8yUn Uzerine doğru kay-

dağın 

Y.Or. lışacaktır: maktadır. 

Tekirdağ (Özel): 1 Şubat pazar 
akşamı tahliyeden sonra Tekirdai iske 
lesi yanında kuma oturan, Güncyıu va· 
puru o akşam gelen Kemal vapurunun 
iki saat çalışmasile yüzdilrUlcmemiJtir. 

~ ~,p . 
. ·ye ıı(ıl 

Ertesi sabah gelen tahlı51 ~ıtfl ~ 
kumdan ~ıkarmtıtır. GUneY5ıl allrı'ıı 
nun kuma oturduğu ,;arnaJ1 • 
fot~.ra!!n~ sunuyorunı. 
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laneDer ve 
roz<e~Oer 

RABER - "A'(qam 1)osfait 

'-aün, Zaman refikimiz. benim 
'-ıu etmek iıtediiim ve kıı

de evvelce bahsetti-ğim bir 
ı ... Ylbft.,_ canlı bir parç&ıına do-

. Diyor ki: 

Aziz 
ölülerimizin 
Hatıraları nasıl 
kutlulanacak 

üniversite mezunlarımızı 
Para verip davet 

"Bayramın birinci günii Oariif
~ rozetleri dağıtıldı. Bu ro
dıığıtma iıinin iyi bir ıekil ol- lıtanbulun itilaf devletleri kuv. 

vetleri tarafından1 i11alinde, 16 
mart aabahı yataklarmda ma
sum uykulannı uyurken ıehit edi

ediyorlar 
lft bir zamanlar münalraıa e· 
~ darda. Biz de ayni likirde-
liele Oarüftalaka mektebi için 

Fakat bizde gidecek evsafta 
münevverler bulunamıyor 

tlafıtmall. bıı kıymetli çalı 
a okuyan tal ebenin izzeti

"1ae dohnmak olur, kanaatin-

len kahraman Mehmetciklerin ha- lıtanbul Oniveniteai timdiye 
tıralan bu yıl da, her yılkinden da- kadar Darülfünuna yapılmıyar. 
ha fevkalide olarak tiziz edile- bir teklifle kartrlatnııttır. Bu tek· 
cektir. Bunun için öbür pazartesi lifi yapan Oniverıite rektörü Ce -

mil Bilgenin de yeni aza olarak 
"- (Ünün ihtifal proıramı hazırlan- seçildiği devletler umumi hukuku 
~n aon senelerde rozet laa- maia baılanmqtır. Prorram bay. 
~lı malm11tır. Kutulara atı- ram ertesi ihtifaller komisyonu ta- Muallimler birliği 
~ lnırıııtan, lazla bir ıey rafından tetkik edilecektir. Vilayet hukuk itleri müdürlüğü 

yor. YJtla bir defa topla- Bu yıl aynı zamanda bu aaldı· Eminönü kaymakamlığından mu-
6-r 6iTer hrafan yekıinu, di- nıda ıehit düten aakerlerin, o za. allim1er birliğinin feshi kararmm 
6ir relir lıaynafıntlan daha iyi manki Kafkas fırkumm kuman- verildiği günkü toplanbda kaç mu
teltilde bulunamaz mı? .• Rozet danı bulunan ve evvelki yıl Berlin allimin bulunduğunun tespitini iı· 

tqekküllerin çoğalmtuı büyük elçiıi iken vefat eden kah- temittir. Kaymaka.nıJık birlifin 
~ tlafıtma ifinin de bira raman ve mal61 General Kemaled- kongre zapb üzerinde yapacağı 

nı kaybetmen, latuılatı cı- din Saminin de habraaı kendi &1· tetkikab hukuk itleri müdür)üfüne 
' kerlerile birlikte anılacaktır. Ke- bildirecektir. 

~dqumz haklıdır: Şimdiki maleddin Saminin bu yıl ölilmünün ------------
~ beın aüzel değil, hem fayda ikinci yıl dönümüdür. BoJl"azlçlnde UCUZ 

etmiyor, hem ıuiiıtimallere Belediye, bu yıl EJiipte Baha. hl let tecru besi 
İttir. riyede tehitlik denilen mahalde Şirketi Hayriyenin bilet ücret-

t·· ı h "f ı · &:-'- d )erinde bir miktar tenzilat yaptığı-\lze değildir ... Bunu, Zaman, yapılacak olan i ti a e lfuı-aa e e-
İ)i anlatmıı: Bu tarz iene bir cek heyetlerin meccanen nakli j. nı yaznuıtık. Yalnız Bofazda otu· 

f ranlar bunu kifi bulnıamaktadır-akalmın izzeti nef ıine çin iki vapur tahaiaine karar ver· 

beynelmilel akademiıidir. 
Akademi her yıl Uhe.yde en 

büyük beynelmilel töhretler tara
fmdan verilmekte olan deralerin 

takibine Türk münevver gençliiini 
de davet etmekte ve bunun için 
de 240 ar Florinlik iki kııım tahai
aatm latanlbu1 Oniveraiteai me
zunlan için aynldıjı bildirilmek
tedir. Bu derıler bu yıl bir Tem
muzda baılıyacak Ve! iki ay devam 
edecektir. 

Yalmz Akademi bu denleri 
takip için bazı p.rtlar koyınuf bu
lunmaktadır. Libey deralerini ta
kip edeceklerin behemehal ya • 
bancı bir dil bilmeleri ve devlet
ler hukukiyle ali.kadar bir eseri 
kritik etmit buhmmalan yahut 
beynelmilel fÖ}ıreti olan bir mec
muacl. veya gazetede ilmi bir ma• 
kale yazmıı olmaları lüzumludur. 

Bu enafı neafmde cemetmit 
gençler henüz bulunamamqtır. 

.. 1_ lar. Şimdiki tenzi1it Bofazda otu· •e&a1ez. mittir. 

p d b 1 d ranlan memnun elmttir. Halbuki Yalova ya -1 alı delildir: Çünkü iane· Bu vesile ile ir mae e e mey. 
il nıiktan gün ıeçtikçe azah- dana çıkmaktadır. Boğazı harabiden kurtarmak için 
' intiza.nı cidden yoktur. Mese- 18 Mart faciaama sahne olan gidip ıelme ücretlerini hayli indir- h ı k 
eıki bayramlarda, her IÜD ay· Şehzadebqmda Letifet aparbma. mek lazımdır. azır ı 
'1'1 rozetler takılırken, bu ae- nı -nmdaki birinci Kafku fırka. Boğazlılar, üç ay muteber ol- 'd . I 

,_ ak k b" ·r · Bu sene yenı en tamım o anan dört ıün ıokakta gezdim, bir ıı karakol binaaı belediyece aatm m üzere ço ucuz ır tarı enın 
r· d tecriibel'l'Ulhivetin.l.::.. a._ .. L:1-i_,.i u.. vş_~yeni bir otelle binalar yapılan •n e hile benden iane ist_e~m ...... e-

1 
~!ınm~t~~iıl:iıJ:ft:; z_...-...il')_.. ~- '"'raloYakaplıc:aJanam911lmaaı,U 

U •• t" -ı 1---ı...._ ffalL-•...! E ---------~--- la•b~ irin timdiden hazırlık bat L ua. llllaılere de müaittir: Biz- orada yaptm IKalUIT. uuxı, • :s &• 3' 

n h"tl • buh lamı§tır. Bu hazırhklarm tetkiki • ayır rnüeıaeaeleri namma ne yüplüler bu iziz te ı en o · 
1 P 1 d • l • ld ki için Y alovada bulunan Akay mü . . -ra ar loplandıiını geçen ranlı zaman a ııne enne a ı arı 
b f kr h d dürü Cemil yeni direktifler vere-ır 1 anıda yazmıttrm. Ya- için ihtif ilin Şe za ebqında ya-
llenizin, evinizin kapııı, lia- pılmaama razı olmamaktadırlar. rek ıehrimize dönmüttür. 

Akay müdürü bu ıünlerde ıık 
LYrn bir gün çalınıyor; içeri en- Clball fabrikasına 51 Kart - 1986 sık Yalova•a cridecektir. Havalar 
qlak Ye • d b" k • · ~ •• 
... . ~n ~ ır aç zat gırı· motıtr daha konuyor lllcrl: llM Zllhlcoe: H müsait ıittiii takdirde Yalova kap e •ız, bılemıyoraunuz, bunlar u c~ ~ <Topnta) d bar 
' te b" . . inhisarlar iclareai eski rejinin bcalarmm niaan bqın an iti en 

n ır fey temııl edıyorlar C"bal' f b .,___ d ~-'-"-- 1 umuma açılması mukarrerdir. 'bniy 1 ' N" k:.ı... • 1 ı ı a n--..m aya.., .. ,~ o e,n ıa,ot 
or ar mı. ıte uu, ıç e- d "'-• tad·ı~&&.-- • d" k Bu zamanlarda kaplıcalara re· u.... ı ~..-o eonra ıım ıye •· 

bazılarının •lihiyetaiz dar daha ziyade bir elle çahtıhr ,;_ ..... -. ._... ·- ._ leceklerin hemen hepsini 11hhi ıe-
~lduğu~u, hatti dolandı- imalithane olan buraaı motörlet . beplerle, kür için gelenlerin teıkil 
~ arın bıle bazan ~.azıh~- tirilmit olacaktır. Bunun için 51 .. ~ ş,os 12.11S ıs,ae ıs.ot ıa.n 4,47 edecği tabii bulunmaktadır. Bu. 

hane dolaıtıklannı oirenı- tane yeni elektrik moförü konu • -=. 10.M e,n ı.aa ıı,oo 1,11 ıo.aı nun için niıan zarfmda glecelde-

~ • lacaktır. re umumi tarife üzerinden lmıual 
'-' lllüeaaeaenin, her ailenin ============::;:: OEÇZN smrz auoUN n owuı bir tenzilat yapılacaktır. Bu me • 

hr iti için elbette ayıracafı rebiliyor, 0 kadar... Onlarm da Yunan Ullerf s1.aam ve SakıZ adaJarmı yanda bıa yıl Yalovadan herkesin 
,"ardır. Bu meblifın doiru faaliyeti ve çalıwma aemereai yeni da i§gal etmt§lerdlr. ucuzca iıtifadeıini temin için va-
~nıaaı için bence itler mer. bir tekil albnda artabilir. Hem Ka.radald 1a1ıer Laı1aa ve Dramayı l§gat pur ve otobüs ücretlerinde tenzilat 
• "lnıelidir. Yani Kızılay, halk daha muntanm, daha emin, clmlflerdlr. Fevkatlde divanıharp Attnede yapılmuı imkanları da tetkike-
. Etfal, Darüıpfaka gibi daha ıeve ıe\'e ve bile bile para ve. çal== :!a;:~~vveuer Y1ğdı#ı • dilmektedir. 

hayır müeaıeaeıi olan rir, hem de verilen paralar cidden mızı, lılilletıer cemtyetıne pk&yet etml§ıer. Bu aeneYalovaya gideceklerin 
' hi,- umumi merkeze ıir- müatehak ve liyıklara gider. dlr. t.met lnlhıU kabtnest kamu~da ltimad buruını çok değiımit bulacaklan 

L~. (Yl•NQ) reyt aımı§tır. temin edilmektedir. 
~diğime göre, birçok garp ------------------------------..;;,_----:------
" • de bu ıibi el birliklerin-

1 
. • 1 

ld~lar alınmıf ... Me~eli dün ş E H R 1 N D E R T L E R, 1 
~kadınlara dığerı çocuk- .. _____________________________________ _. 

\1\ iki hayir müeaaeıeainin 
1-l0tu vardı. Bunlar, bir

Lı.:.. · en haberdar olmadıkları 
:"P1-.11blarını ayni zamana i· 
~rdiler ve tabiatile zarar 

taraftan, merkezlettirme. 
~e1eri üzerine tiddet

ol koyacak, efer iaraf· 
~llanıılar vana bunlann 
~ektir ve uıl en iyi ci· 

eıa hayir cemiyeti olmı

"ller bu güzel adı phıi 
• için kullanamıyacak. 

~ -bakkaldır ki: Şimdi 
"" tanamqtır. Yalnızı 
~ auüeaeeae gayret aöste-

Çöp arabalarının patırtısı 
Geçen 8'in olm711cularinuzdan bir zat bize fÖyle bir lan ses Üzerlerindeki içi bot tahta sandıklara abeder ve 

mektup ıönderdi: 

"Evvelki günkü ıazetenizde (belediye çöp arabalarr 
ru madenilettiriyor) diye bir yan g8rünce büyük bir se
vinçle, diğer havadislere tercihan, bunu okumak istedim. 
Bu haberle bu kadar alikadar olmaklrğrmm manasını, iyi 
anlayabilmeniı için ya, bizim aokakta bir eviniz veya hiç 
olmazsa, tecrUbe için bir gecelik misafirimiz olmağı kabul 
ctmenb llmndrr. Unk bir yere davet ediliyorum, sabah 
işime yetifemem diye korkmaymu. tıtanbul belediyesinin 
kapıbir koquıuym. Belediye binaamm arkasındaki Peyk 
hane aokalmda oturuyoruz. 

GUndilz yorpn ugrn işten danilp gece bu yorgunluğu 
telafi etmek, yapyan her mablak cibl bizim de tabit bir 
hakkrmıs dctD lllldlr? 

Hayır, dersem pımayınrz. ÇUnkG aaat bette yirmi a 
det ç8p anbau lratar hatlnde yola dldhnlttfr. K.atdırmr 
larm Uzerinden ,,ivarluwl demir ~ekerleJderin pbrdJr 

ikisi birleferek bir davul gürültUsü ile ortablt çmlatır. 

Bu facia, her gece betle altı arasında cereyan eder ve bi 
ter bitmez aatıcılann feryatları başlar. Saat sekizden ev 

vel bağnlmıyacak diye bir nizam konmugtu ama ne oldu 
bilmem. SözU uzatmıyalım sizden ricam ıudur: 

Belediyenin dikkat nuannr çekiniz. Eğer bu (yeni 
madeni arbalann) tekerleklerinde liıtik yoksa etkilerini 

sakın deği§tirmesin. Tahta gilrilltüsüne zor zahmet katla 
nryoruz. Fakat maazallah teneke veya saç patırdısiyle ha 
limiz nice olur. 

Hiç olmazsa komı?uluk batın için bu azizliği bire yap 
maam. Bilvesile hilrmetler. 

HABER - Okuyacueiiil&Wl tamamen,..... ftr'C1rr. 
Çöp arabalan bazı yerlerde hakikaten bir itkence makinesi 
hallne aelmiılerü-. Beledi,....U. llUU!_dilskNi• nlıede 

Lavaıe çekllen 
telgraf 

Son Poda nfilmnrzm '7ete de hmf.i 
talNri üzerine sal.,.ana selip La....re 
telsraf çelane.i üerine, dün, biz fikri. 
mizi yaznuıtık. 8..,-ün de, P.,-.mi Se • 
fa §Öyle eliyor: 

Pierre Laval, geçen sene, bke karp 
bir dostluk taahhüdü imzalamıı insan. 
dır. Beyanatının Fransızca -:l"ilrk ka. 
fası,, tabirinin ne minaya geldifini bil. 
miyenleri hayrete ve teessüre dlltilnne. 
sini tabii buluyorum; fakat sahipleri o. 
lan arkada~lanmızm hepsi Fransuıca 

bildikleri halde Son Postanın göster • 
diff telip anlıyamadım. Herhangi bir 
Fransızca lQgati açanlar göreceklerdir 
ki, "Türk kafası,, tabiri ne "Tilrk.. • 
ne de "kafa,. mefhumlarile allkadar • 
dır. Larousse lugatini açıyor ve T~te ~ 
Turc tabirlerinin kal"flbimr aynen ter. 
cüme ediyorum: "Bir nevi dinamomet. 
re (yani kuvvet ölçme Aleti) dir ld. 
üstünde aank bulunan bir topma yum. 
ruJda vurarak adale kuvvetini CSlçmclı 
yarar. Mec:Ut minaa: Tenkitlere, hl" 
cum1ara ve uluorta maakaralıldara he. 
def olan adam,. diyor. Kısa ve açık 
Türkçesi: ••vur abalıya., tabirine IAyik 
olan adam. dem1fktir. 

Fran111Zca Fantulo iamlnde bapa bir 
mecmuada Jmk aenedenberi "Türk b. 
fası, isminde bir batlık ta vardır. Bil 
tabiri kullandıfı için "Vu,. mecmuaamm 

Ttlrldyeye aokulmaamm yuak edilme. 
aini istiyecek kadar ainirlenen arbdap. 
mıs, Fantaaio mecmuamu da U.te,e 
koyduracalt mıdu? öyle İM •acemi,. 
kelimeaini kullanan bütün TUrk ,~ 
leri ırana sokulmamalıdır; Yahut dOn 
Vtll Nureddinin yudılt pbl .,Hindi,. 
kelimesini kullanan garetelerimis Hin. 
diatana. "'firenıf milcadeleaf,, kelimeainl 
)nıllananlar da Franaaya cirmemelidirı 
••Ffen&i mücadelesi,, terkibi frenklerle 
mücadele mlnaama gelmediti gibi "Tite 
de Turc,, te kalın kafa\ı Türk d~ek 
d~. 

TtlrklOIGn mUdafaaıana aft her dirilt 
hassasiyet hiç 1Upbe yok ki, &Uzeldir; 
fakat bu hasauiyetin içine hiç değili« 

bir tCtgat kitabında olduğu bC:.ır bilfl 
kanpnak prtile. İçinde Tilrk kelimesi 
bulunduğu için ne de olsa hotumusa 
gitmemeaini biraz tabit gl>rdUfilm bir ta. 
biri aleyhimize bir kilfür veya hakaret 
g1"bi tefsir etmek te bana ayni derecede 
nahot gl>rOnUyor. - -,,. 

zaman -----·-halledarl 
Sadri Ertem, artJk ~ aza~ ım .. 

toloji ı.Jıaine dair - Uzun bir tmaı 
sirizplundan 10DN fÖJle 1Ö7lü;ror: 

Zaman her ıeyin üstündedir.- Kim 
var. kim yok. Edebiyata kim mal olacak 
ıözllne ne bir edebiyat tarihi, ne bir 
antoloji, ne de phat sempati, ne • 
hibba ve ylrbm methU.enalan Cev&P. 

olamaz. Doğru yol eser vermektir. E. 
ıer yerine töhret politikam yapanlar, 
aanatin basil badelmevtinden korkan • 
tardır. 

Haldk! eser; ıempatiler, antipatiler, 
politika oyunlan, kinler, merhametler 
ıuıtuktan sonra ayakta kalabilendir. 

Buna cesareti olan olgun bir bapk 
gibi aanatin baıU badelmevtini bekliy~. 
bilir. Geri kalam pmatadır. 

Çilek çıktı 
Hava bir haftadanberi gene 

ıüzel ıitmeye betladı. Son kar 
fırtmaımdan enel tomurcukla • 
nan ağaçlarm çiçekleri ıene aç • 
maya baıladı. 

Adana ve lzmirden ıelen tan 
bakla ile kabaktan sonra dün ele 
Ereiliden ilk çilek ıelmiftir. 

Ereilide tGccar Klzım hir .... 
pete koydaiu furfanda olarak ,._ 
tiftirdili çileli latanbulda MeJft 

halinde Abdi Koea atinderm.ifdr. 
Haftlar bu 11cakbkta ıiderae pek 

,..Jnnda kim, çil.;k piıa•tla hoJ. . -- - -
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Ren'i 
Al 

işgal ed n 1 akazze nehrinin qafağ~ 

' Fransada aş uyandırdı 
Hozulan Lol\arno muahedesi nedir ? 

. Dünhü sayımızda hııbor verdi- } ve Belcika arasında imzalanan 
ğimiz gibi, Al:°1nnyanın, ........ Ver ~ meşhur ·"Ren muahedesi,, dit. 
say munhed~sıyle gayri a~keri bir Buna karşılıklı teminat mua • 
hııle ectirilmiş olnn - R~n haz- hedeAi dahi denilmektedir. Bu 
zas:m işcel etmesi üzerine komşu muahedenin asıl akitleri Alman • 
Frarnıı:t orclun~mda izinler geri a- ya, Fransa ve Belçika idl. lnııilte-
Jmmı~tır, tc ve ltalya zamin devletlerdi. 

Fransada tııı~ itle Almanya, Ver& y muahe-
Bn§bnkan Snro del"hal Cumur des~nin hükümleri dairesinde ha· 

Bn~!~nm sarayına gid~rek Cumur ı·eket edeceğine ve bu meyanda 
~aşkanı Löhren ile gÖriişmuş, di- gene Versa;y muahedesiyle tayin 
ger bakanlar c1a bu mühim konuş· edilmit Ren gayri aıkeri mınta .. 
maya iştirah etmitlcrdir, kasını iognl eltniyeceğine burada 

Dav1at11re muhtıra söz veriyordu. 
Almanya, son hareketiyle ihliı.l Franıa dnhi, Ren havıaımda. 

~ttİgi Lokatn0 nıuahedesini de im- Almanya ile Frnnea arasında bir 
zaİıyan devletlere yani ln.giltere, &et vazifesini görecek bir hilku • 
ltalya, Fransa, Belçika devletleri- met teşkil etmek daiyesinden vaz· 
ne elçileri vaııtasiyle b~rer muhlı· geçtiğini b-J muahede ile bildiri-
ra vermiıtir. yordu. 

Reh hi\fzaıtnı Alınanların as- lmza koyan devletler arasın • 
'kerle işgal edemiyece~i Versay daki her türlü ihtilaflar hakeme 
nlüahedesifide tayin e·1 i~mit ve havale edilecekti. 
so!lıNldan akiedilen Lolmrno mua- Ren havzaıını gayri askeri ha· 
'neclesi Versay muahedesinin hü • Je koyan Versay muahedeılnin 
Urumlerini ıağlamı.ştı. belli baılı maddelerinden birini 
! Alman yanın, Lokarno muahe· de karilcriınize bir fikir vermek 
,aesini imtalıyan devletlere verdi· üzere koyalım: 
tği muhtıranın •lireti §Udur: "Madde 42 ....... Almanyamn Rc-

"1- Almanya, Fransız. Sovyet nin gerek sol sahilihde, gE!rek sağ 
paktı dolayısiyle Lokarno andla§- sahilinde, bu nehrin şarkında, 30 
niaıını bozulmuş addetmektedir. kilometre mesafede çizilmiş bir 

2 - Almanya Ren bölgesine haltın gnrbinde tahkimat bu1un -
ait hükümlerden lccndiaini kurtul- dt1rması ve yapması memnudur.,, 
muı addetmektedir. işte Almanya dUnkü hareketiy-

3 - Almanyn, Belçika ve le bütün tef errüatı çi~neyip geç -
Fı·ntteanırı da, hendi hudutları mit oluyor. Geçen yıl meehuri as
boyun'Ca ayni şchilde bir mmtal<a kerlik ihdası ile Almanya Venay 
tesisine muvafakat etmeleri ıar • rn·~ahedesinin bir diğer maddesi-
tiylc yenı\ bir gayri aıkeri mınta· ni daha hükt~mden dütürmüştü. 
ka tesisini kab11lc hazır oldujunu Şimdi de Ren iayri askeri havza-
hııyan etmektedir. sına dair madde ihle.l edilmiştir. 

1 
4 - 'Almanya, ltalye. ve lngil- Maksnt 

tcrc:-Jin 2!manı altına almağa mu- Bu gayri askeri mıntakanın te· 
\ sisinden maksat, Almanya tara • 
~vo.fo.katleri şartiyle, garbde 25 se
l nelik bir ademi tecavüz muahede- fından bir taarruz vukubulduğu 
{ takdirde, Alman askerleri hare -
si akdini teklif etmeld.edir. ~ ket eder etmez, Fransız -askerleri-l 5 - Almanya, bu pakta Ho~J nin de derhal Alman toprağına 
~ r:.mln~ın d~ ittirakini, b~ devletin girerek Ren nehrine ilerlemeleri 
,r.ıu-:: .. .ıkatı ıarliyle, teklıf etmek- Al l h. ı· · d d 
1 

:ı · ve man arı ne ır !Zerın c ur-
~: :· Al b' h durarak Fransa içinde seferberli-
Mts:ı~ rnankya, g~rpte tr adva ğin yapılmasını temin etmektedir. 
l . ı ve ıar ta Lıtvanyanın a 
ida:hıl olacağı bir ademi tecavüz So 0 ~nlaşması akdini teklif etmekte -

~ir. .eı 
i Alman~a, bu ihtira:ıi kayıtlar telgra. ar 

,'b..ltındn Mılletler Cemiyetine tek • 
"l·t'.r git-meğe hazırdır. Fakat bu • fnullteredeki .'':'tlba . 
n~n için Cemi t k Londra, 8 - f ngılız gazetelerı, 

ye pn tının Versay 'hd ·rı· R 1 ... 
rr.ı:~~edc:;inden ayrılması lazım _ Almnnyanın ı as elt1Jı en .ıa · 
'd:r.,, dis~sini büyük harflerle h~lka 

"Lokerno ned'r ? bHdirmişlcrciir. Efkarı umumıye, 
Lokarno muahedesi lıviçrenin vaziyetin ağırlığını anlam3:kla be

Lokarno şehrinde 1927 yılında raber, sükunu muhafaza etmekte-

toplanan konferansta aktedilmiş • dir. 
tir. Hitlerin ileri sürdüğü şartlar 

Esas makıat Alman - Fran- dolayııiyle, Almanyanın yakında 
sı z - Bclçilco. hudutlarının m:.'lh· Uluslar kurumuna girmesi ihtimal 
fuziyetini emniyet altında bulun- dahilinde ~örülmemektedir. 
durmnl~tı. Yıı.pılan J,onfera.nsa in- lngiltercn:n Almanyaya tid • 
giltere, A1mnnya Franı1adan baı- detli bir protesto göndermesi 
ka ltalya, Bclçiko., Lehistan ve muhtemeldir. 

Almanlar az asker 
Çekoslovakya <la iştirak etmişti. göndermı,ı~r takat .•• 

Burada yedi muahede tanzim Paris, 8 - Almanya, askeri iş-

dan olan ve parlamentoda harici
ye encümeni refoi olan Paul Baı . 
tid gazetecilere beyanatta hulu • 
mı.tak demittir ki: 

"Almanyamn bu tarzı hareke· 
ti bizi hayrete dütürmemiştir. 
Böylelikle Fransa lna-ilteteye da
ha fo?. cı yaklaşacaktır. 

s~ cenah fırkalarından ve 
meclis·n harbiye encümeni aza • 
smdan Doktor Pechin iae demittir 
ki: 

"fl"tlnsanın Sovyet miaakmı 
tasdik etmesi Almanya ve Lehis -
tanın hotnutsu!luğunu doğurmuş
tur. !ngilterenin ltalyaya kartı 
vaziyeti, ihlim&.lki Strezanın tla 
bozulmasını doğuracaktır. B-Oyle
likle, Franta, ayni zamanda Lo -
karno ve Streza emniyetini kay • 
betmit olacaktır. Bu şerait altında 
Ftanaanın İtalya dostluğuna ve 
te§riki mesaisine fe:tkalade ihti • 
Y·acı vardır. 

Mesele Ulualer Kur&amuna 
varlllyor 

Londra, (Radyo) - Fra111ıs 
meclisi toplantıaında Almanla • 
tın, Reni inali meaeleaini Millet· 
ler cemiyetine araetnteie karar 
vermiıtir. 

Pazartesi, yahut Salı sifnü Mil· 
letler Cemiyeti konseyi toplana • 
caktır. 

Belçlkaldar lzlnll ••lterlerl 
••rk cephesine çaOırlyor 

Reni '••al hidi•e•i BelctlC.ada 
büyük bir teair huwle ıetirmif .. 
tir. 

Ordudaki izinler llft'edilmlttlr 
ve Şark orduaunda.ki binli uker
ler vazifeleri batına çaiırılmıttır. 

Almanlar Ren'• nasıl gltdl 
Bertin, 8 - DUn saat on bet bu

çulda, Miralay Knoerzer'in ku· 
mandası altında, topçu 13 üncü a· 
tayın altıncı taburu Karlruhe'ye 
girmi§tir. Askerler çılgınca alkıt· 
hyan halkın arasından geçmittir. 

Bir piyade alayı da Koblenz'e 
6üyük ve çoşkun merasimle gir· 
mittir. 

General Von Kluge'nin kuman
dası altındaki hava kuvvetleri 'de 
Kolonyaya girmi§lerdir. Bu sıra· 

da, sokaklar iğne atsan yere düt· 
miyecek derecede kalaljalıktı. Mit
ralyözler ve tanklar bu kuvvetleri 
takip etmiştir. Bugün de ağır top
çu kuvvetinin gelmesi beklenmek
tedir. 

Franl(furt - Am • Mein'e bir 
grup zahit gelmiştir. Kuvvetlerin 
bugün gelmesi bekleniyor. 

Berlin, (Radyo) - Her Hitler 
dün alkışlarla müteaddit defalar 
kesilen nutkunu verdikten sonra, 
büyük bir halk kalabalığının COf· 

kun tezahüratı içinde, evine dön-

müştür. 

Geceleyin Berlin sokaklarında 
fener alayı tertip edilmittir. 

eclilmiştir ki, Loknrno muahedesi gal altına aldığı Rene az miktar . 
adını alan bu nnlnşma vesikaları • dn a~ker gönderdiğini bildirmiş _ 
nın dördü hakem işlerine aittir. tir. Fakat Pari!teki re!mi rneha -
Hakem işlerine ait olan muahede- filin fikrine göre, gön:lerilen -as
ler Almanya, Bcl~ika, Fransa,, kcrin azlığı veya çokluğu vaziye -
Lehistan ve Çe!:o: lovakya arasın- tin vahametini değ:ştiremiyecek • 
aaiaır. Diğer iki muahede ise tir. Bundan nğır neticeler çıkma

Diğer taraftan Ren havalisine 
giren Alman askerleri, yeni koğuş
larını i§gal etmekte iken ahalinin 
görülmemi! tezahüratı ile karşı· 
lanmıttır. Alman halkı memnu -
niyet içindedir. Gazeteler büyük 
harflerle bu hadiseyi anlatıyor .. 
Bilhassa §arkta ve garpta komşu 
devletlerle ademi tecavüz misakı 
aktetmek kayd'b ı\lmanyanın mil 
Jetler cemiyetine girebileceği mad~ 
desi üzerinde çok duruyorlar. 

Fransa, Lehistan ve Çekoslovak - sı çok muhte:ncldir. 
ya arasında kar9ılıklı müdafaaya 
aittir. Yedinci muahede ise Al • 

S•ğ vo so1 FranEıztar 
ne diyorlar 

cesetlerle doldu 
Bu müthiş muha.rebeye iki 
tarafın da fazla dayanamıya· 

cağı anlaşıhyor 
Adisababa, 7 (A.A.) - Röyter 1 s 

ajansı hildir:yor: ı on 
Cayri resmi Habeş menbalarm- ; 

dan .~disababaya gelen telgra.fl~- ıl·e}graf}Sl? 
ra gore, İtalyan - Habeş harhmın fL 
en çetin ve en kanlı çcırpış,n: uı 1 R 8 I l tbı.ı•t' 
şimdi Tembiende vuku bulmakta· omcla, v - •• ta )'anlhın• iiı~" 
d mn yaz ıgına gore, ıu nı 1' 

ti'. relerine ancak ıu esas üzerİd~! .. 
İtalyanlar ve Habeşler uğradık· rişilebilir: "İtalya, Afrikad• ~ 

ları zararları zerre kadar nazarı i- manasiyle muzafferdir.,, 
tibara almaksızın can havlile çar-
pışmalttadırlar. Her iki tarafta Sulh meaeleal ve ttalY• ,1 
binlerce ölü vardır. Şimdi kuru Roma, 8 (A.A.) - Ronı• b 
olan Takazza nehrinin yatağı ce- nı, B. Musolini'nin dünkü b~ 
setlerle doludur. Ne İtalyanlar ve lar kurulunda yaptığı beynn:ıt' 
ne de Habeşler bu derece ıiddetle kında mütalea yürüterekı l J 
harp etmeğe devam edemiyecekle- nın, Cenevredeki üçler k*i~; 
rinden, bu çetin muharebede han- nin müracaatım kabul edifİ11;,ı 
gi taraf m galip geleceği yakında ti yatla karıılam-ak lizım gel~ 
anlaıılmı§ olacaktır. söylemektedir. Filhakika, J V. 

Gerek imparator, gerek Mare- mn hu daveti kabul editi, ~ 
ıal Badoglio bütün ihtiyat kuvvet- mitenin ltalya üzerinde bir ,,,
]erini bu muharebeye yollamıştır. icra etmek isteyip onu sulh ati 11 , 

Her iki kuvvetin müsavi olduğu gös~ermeğe davet etmiı oiın"~, 
tahmin edi1Mekted1r. dandır. MaamaHh, müstakbel r.' 

Lorıdra, 1 (A.A.) - Eritre men- zakeratın noktayı hareketi, ıebif 
1i'aından haber verildiğine göre, İtalyanın Doğu Afrikada t•ıO 
}jazt İtalyan müfrezeleri A§angi z~fer kazanmıı olmasıcl!Y 
g8lü inikametlnde ilerilemekte - St d • • r. 
dir. Diğer taraftan Habeş men - oya lnOVlvlO 
~ındatt gelen haberlere nazaran. Belgrad bfi k timetl0

1 şimalde baılamıt olan çarpıınıalar siyasasını izah et~,, 
devam etmektedir. 

(Bil§ taralı 1 l~ 
olan münasebetlerim.iz d~ dof 

dra siyasi mahafilinin bir noktaya 
liayret ettiğini gösteriyor. O da, dir. 

Aun.,•••w••"' ..! ... ı..t.,. lnh11,.0fllf111 f 
niden tahta geçmesi, AvtUf 

~lmllllJA&aaa1ı ... ~:11-•lo,.. ,..c...,.:,,a•:""' 
girmesi için gene kayıtlar ve tart
lar ileri sürmesidir. 

Flanden ne dlror ? 
Paris, 8 - Dün akıam, meclis

ten çıktıktan sonra, Dıtbakanı 
Flanden gazetecilere demittir ki: 

"Franıız hükumeti, Almanya · 

nın bu ton hareketini efkarı umu -
miyenin vereceği bükme arzetme -
ii vazife bilir. 

"Fransa, diğer alakadar dev· 
!etlerle temasla bulunmut ve mUş· 
tereken ka111 durma çarelerini a· 
ramıttır. 

"Muahedelerin bir taraflı olar-ak 
yırtılması karşısında ne y3.pılaca
ğı böylelikle kararlaş~ırılacaktır. 
Fransa, meselenin heyeti umumi
yeıini uluslar kurumuna arzede· 
cektir.,, 

Flanden devam ederek: Bir Pa
ris gazetesine Hitlerin beyanatta 
bulunarak Fransa ile Almanya a· 
rasında yakınlaşmayı mevzuu bah 

setmesi üzerine, Bertin sefiri F ran
ıua Poncet'i Hitlerle temaıa me
mur ettik ve hangt zeminler etra· 
fında anlaşılabileceğini sordur
mak istedik. 

• 
Hitler, sefiri kabul etmiştir. 

Yanlarında Alman hariciye nazırı 
V on Nöurth da vardı. 

Görü§ülmü§, Alman devlet rei
si, yakında cevap vereceğini fakat 
bu mülakatı~ gizli tutulması lazım 
geldiğini söylemiştir. 

Dün sabah, Ren'in i~gnli üzeri
ne, Fransız sefiri sormuştur: "Ya
kında vereceğiniz cevap bu muy
du?,, Hitler: "Evet!,, demiştir. 

Renin askert ehemmlyetl 

hu üzerinde önüne geçilıııe•1p• 
kabil fena tesirler icra edeC . 

;ı,ı 
Yugoslavya her 2amanki 1 d' 
tarzdaki te§ebbüslere hayır l t 
yecektir. Yugoslavya nıillel e~ 
miyetini sulhun idamesi v• ~ki 
ması için yeıine vasıta telP' 
milel muahedelerin meriyetl' 
mektedir. ,1 

Yani Yugoslav kabin• i~ 
Belgrad, 7 - Stoyadin°f 9 t' 

hadise Uzerine kral naibi rı;.:1.ı' 
le kabinesinin istif asını •e it 1 
Kral naibi istifayı kabul e~t~ 
yeni hükumeti kurmak itiı>• 
rar kendisine vermittlr. 

Stoyndinoviç'in kurdııi'Sb 
hükumetle sadece harbiye 1 
d w• • • B "" ... er• egı§mışhr. uraya u

1
e .. 

riç getirilmİ§tİr. 
1 ,ı 

Kuvayıkülliyeyi ise diğ ~it 
ezcümle cenuıba sev ede. 1~ 
Bu itibarla, Renin ta itıı~';J 
Fransa için dejil, bü uıı Jit· 
için tehlike teıkil ~•' İ 

Avusturyad• 1eı• 11 sı 
V. H'tl '

0 
• ~ ıyana, 8 - ı , ıe•'sı 

kunda A vuıturya ~ if 
hiç bahsetmemit Jd~ ~/' 
Viyana matbuatı ve İ18 t ı 
fili merak içindedir. ff 1'İ 
netle diğer memleke ter e 
leri bekliyorlar. 

Çekler ne dl 

Prag, 8 - Burad 
ceye ıöre, Sovyet 
sakı, Ren nuntakaaım 
hakiki ve yegane se~e 
bahanedir. 

Frznaa hudutları t 
edlllyor 

Paris, 8 - Harbiy fflı' 
Şark hudutlarmm acele ·.,,,';) 
detle tahkim edilm~~ tll':J 

. ınan;r.a, Fransa, lngiltere, ltalY.,a Radikal soıyaliıt f ırkaaı azasın- Londradan gelen haberler, Lon-

Paris, 8 - Askeri mehaf ilin 
fikrine göre, Ren havzasının tah
kimi süel ba!;ımmd•m çek ehem -
miyetlidir. Çi~nkii, Almenlar, 
harp vul:uun:lr. b~ra~m1 küçük bir 
kuvve~lc mii.chıfaa edebilirler. 

tatillerinin bu sebepı:-~ 
mcsi hakkında emir.' 



Talihli adam 
Sinir hastaltx

lan mütehuıuı, 
maauınm batı • 
na aeçip oturdu, 
ıözlüklerini dü
zeltti ve karf ı • 
ıında oturan 2i • 
yaretçiye baktı 

Ziyaretçi soru 
yordu: 

-Demek ben 
d e 1 i delilim,· 
doktor? 

- Hayır! Si 
nirleriniz aapa , 
•ilam!-

- Demek beni normal, tama
nıiyle nonnal buluyonunuz öyle 
mi? 

Doktor biraz hayretle: 
- Peki amma, dedi, mabadı

nızı anlamryorum. Buraya geldi -
ğiniz aman sizi muayene etmemi 
ve deli olup olmadıimızı söyle -

nıemi istemittiniz. Muayene et -
tim; hiç bir !ey göremedim. Nor
mal olduğunuzu söylediğim za -
nıt.n bu iyi haber ıizi biç memnun 
etnıemiıe benziyor. Adeta deli ol
rnadığmrz için üzülüyorsunuz gi
bi! Maksa:clımzı anlıyamadım ves-
selam! · 

Garip ziyaretçi: 

- Ah bilseniz! 
Manaaıne. batını iki yana ıal -

laclı, sonra birdenbire karar vere
rek: 

- Dokt1Jr edi, ismimi her 
... • ..- · ·1't'-U'l-..:--...---.E.- :w , ·-- · 

rnin et:-afında dolaşan şöhreti de 
belki biliyorsunuz. lıte ben bu 
töhroıi doğuran amilden ~ikayet
çiyiın; derdim odur! 

Biraz durdu, gittikçe artan bir 
hayretle kendisini süzen dokto -
run bir §ey anlamadığını farke -
dince devam etti: 

- Şöhretimi duymamıı oldu
ğunuz anlatılıyor doktor, o halde 
ben haber vereyim: Ben fevkala -
de talihli bir adamım! 

- Sevinilecek bir ıey ! 
Ziyaretçi, doktorun gırtlağına I 

&arılacalanıt gibi, yerinden fırla -
dr, ıonra sükunet bularak kendini 
İıkemleye bıraktı. 

- Sevinilecek bir ıey mi? Dün
l'ada bundan daha üzücü, daha f e. 
ci ne vardır ki? Doğduium ıün -
denberi benden ayrılmıyan "tali,, 
felaketinin ne olduğunu bilseniz 
d()ktor! •. 

Durdu, bir cigara yaktı, derin 
bir nef eı çekip dumanını salıver
dikten sonra tekrar anlatmaia 
batladı . 

- Hangi ite elimi abam mu 
~kkQ muvaffak oluyorum, kay
betnıem ihtimeli yok. Nasıl ve ne
~ede oluraa olsun. Daima bu men 
"' "tali,, le karJllatıyorum. 

d .. Bakın ıize misal: Babam be~ 
f 0 a.uncaya kadar orta halli, hatti 
... 'kırce bir adammıt. Ben doidu
•'laıı aün ise binlerce liralık bir 
"!"\>ete variı olduğu haberini al -
~•t; zniraı pek küçük yaıta Mısı
~ ~iderek orada zengin olan, is
~ rıı unuttuiu bir amcaıından -, ... 
ı., Üç aylıkken sütninem üçüncü 
~il balkonundan beni aokaia 
4"fUnnn,. Yerimde kim olsa kal
~ 'larm üıtünde yamyassı olur-
ll değil mi? Halbuki bana öyle 

ulmamq, tam o ıırada sokaktan 
sall16n yüklü bir araba geçtiii için 
onun üstüne dütüp ölümden kur
tulmuıum ! 

- Bir tesadüf! 
- Öyle demeyin doktor, mi -

saller bukadar değil ki ... Mektep
teyken pek de çalıfkan bir talebe 
değildim. Fakat imtihanlarda mu
hakkak her denin bildiğim yeai
ne bahıi üzerinden suallerle kar -
tılatır, sınıfı iyi derecelerle ıe -
çerdim. ' 

Evlendim, çok güzel, çok temiz 
ve iyi ahlaklı bir zevceye düttüm. 
Kumar oynadım, herkesin kaybet. 
tiii batakhanelerde bile daima 
kazandım. Yavat yavsı talililiiim 
etrafta ıahret bulmaia bqladı. 
Yeni evlenen akrabalarım ilk ço
cuklarmm kız mı, erkek mi olaca
ğını gelip bana soruyorlardı ve 
"-'- --..! • - --~ ·----- UUS• .. ,~-
yordu. Fakı gibi bir fey olmut -
tum. 

Sessiz, kendi halimde bir ha -
yat yaıamak İsterdim, halbuki ta· 
liim beni bıralnnadı; methur ol -
dum. 

Geçen aWı bir pi,.Dto bileti 
almııtım, fakat cüzdanımla bera
ber kaybettim. 

- Gördünüz mü? Demek ki 
hep ... 

- Acele etmeyin doktor! Bu 
bilete büyük ikramiye çıktı ve o -
ilin üstü batı lime lime bir adam 
cüzdanımdaki kartlardan adreıi • 
mi bularak elli bin lira kazanan 
bileti bana getirdi. Talililiiin bu 
dereceıine tahammül edemedim, 
bileti ve cilzdanımı al~ıyarak 
herifi kovdum. Adamcaiız yilzü -
me baktı baktı da: 

- Zavallı, dedi, delirmit ! 
itte doktor, bunun üzerine ken

dimi muayene ettirmeğe karar ve-

rerek size ıeldim. Rica ederim, 
bana hakikati apaçık ıöyleyin: 
"Ben deli miyim?,, 

Doktorun ıözlerinin içine J;a • 
kıyor, kendisinden bir fey ıizle -

mek isteyip istemediğini anlama
ia çalıııyordu. Likin doktor ne 
dütündütünü belli etmedi. 

- Deli olmadılınn muhakkak 
fakat sükünete ve istirahate ihti -
yacınız var. Hayatınızı taniyele
rim dairesinde tanzim etmelisiniz. 

••• 
Doktorun yanından çıktıiı za

man içi pek rahat delildi, kendi 
kendine söyleniyordu: 

- Acaıba deli miyim? Doktor 
bana hakikati söylemedi mi aca
ba? 

O "gece evine geç gitti, kapıyı 

anahtarla eçtı ve dalgın dalım 

l lAB~R s 

Habralarını anlatan ·: EFQAL TALAT -9- Yazan: tHSAN ARiF 

Mühim bir vazife ile qönderilen 
lngi/ia, Miralaqının karşısındaydım 

Anadolu, büyük Atatürkün ön- tım, Kumandan Rikartson Hatla arkadaf... Umarım ki, bizi kınnı· 
derliiiyle ayaklanmıt, vatanın her ne ka

0

dar ahbap iıem de, bu yacak ve ricamızı kabul edecek· 
bainna .okulmaja yeltenen düt - ahbaplık etrafımızı saran düş - tir.,, 
mania ve bu düımana dirsek olan manların bir iftirasına mani ola • Sonra bana dönerek tu tekilde 
bütiln dünya ile vul'Ufuyordu. O mazdı. hitap etti: 

zaman, lnıilizler de bu düıman • Kapıyı açmağa giden annem - Mister Efdal 1 Miralay Ha • 
larmıızın en batında geliyordu. biraz sonra geldi ve lngiliz zabı- ring, Bursa cephesinde Yunan Ol"

Ve ben bu dilfmanların l_stanbula tai askeriye ~umandan~~n b~.ni 

1 

dusunun hakiki vaziyeti ile karıı
ıirmit olan kuvvetlerinin teflerin- çok mühim bır mesele ıçın gor- sında bulunan Türk kuvvetlerinin 
den olan bir adamın dostluiumı mek istediğini haber verdikleri- mevcudunu öğrenmek için, in • 
ve itimadını kazanmıtlım. Onun ni ıöyledi. Atağı indim. Uzun giltereden sureti mahsu.aada gel -
elinden bizim için çok faydalı o- boylu bir İngiliz Ç&VUfU beni gö • miştir. 
lan, çok bayati ehemmiyet taşı - rünce ıelam vaziyeti aldı ve ıua- Yunan hüldbneti, ordmunun 
yan itler, kararlar, plinlar geçi- lime gayet hürmetkirane bir tarz- muayyen müddet zarfında kendi. 
yor, çekmeceleri, dosyaları bu gi- • sine verilen vazifeyi b ... arabile -

Bunları öirenemez mi idim? 

da fU cevabı verdı: ~ 
bi maltımatla dolu bulunuyordu. cek kudrette oldugu" bakkı-..ıa 

- Kumandan mühim bir it uıu 

Bunlar bizim için kim bilir ne ka
dar elzem feylerdi? Ftıkat kimıe
yi tanımıyordum. Ve o zaman ls
tanbulda henüz millt hareket ve 
kuvvetleri temsil eden milli bir 
teıekkül, aizli dahi olıa, vücude 
gelmemİ§tİ. 

lstanbul ile Anadolunun irti
batı kesilmitti. 

itte, uykuıuz ıeçen geceler ıa -
be.ha kadar bunlan dütünüyor, 

evveli. kıymetini iyi takdir etme -
den attığım adnnın verebileceği 

Atam~tli n .. tu-,.\,...; t..1'1i1 ..ttikce 
derin bl~1'e;'ecan iluyuyordwn. 

BEKLENMlYEN BlR FIRSAT 

Nihayet, tali, hiç beklemedi -
ğim bir günde, hiç ümit etmedi -
fim derecede mühim bir fırsat 
doiurdu. 

Bir sabah erkenden, kapımızın 
önünde lnıgilizlerin hem intan, 
hem yük taıımağa mahalli olan o 

küçük otomobillerinden biri dur -
du. Mütareke ıenelerini lıtanbul
da geçirenler, müttevlilerin kara 

haberciıi olan ve her durduğu ka
pıdan bir bedbaht alrp götüren 
bu arabalan çok iyi hatırlarlar. 

\'akit çok erkendi. Saat beıe bi
le henüz aelmemişti. Bir İngiliz o

tomobilinin bu kadar erken bir 
saatte kapımıza gelitini annem 

hiç de hayıra yormamıştı. Ben de 
birdenbire tatırmıt, bir tehlike 

kartısrnda kalmıf in .. nla.r gibi o

danın içinde kararsız ve mütered· 
dit bir halde dola,mağa ba,Iamıt-

yukarıya çıktı. Seı sada yoktu. 

- Karım yatmıı olacak. 
Diye dütündü. Yatak odasının 

kapısını açtı, içeriye ıirnıek üzere 
iken durakladı ve bir kahkaha ko
pardı: 

Karısı içeride yabancı bir er • 
kekle beraber yarı çıplak bir vazi
yetteydi. 

Geri çekildi, kapıyı gene kapa· 
dr. Ve oradaki bir koltuia otura. 
rak katıhrcaıına rülmeie koyul. 
du. 

- Demek artık talihsizlik ba
na da gülmeğe batlıyor ! Demek 
artık talihli olmaktan kurtuluyo • 
rum! 

Nakleden: 
Fahire Mualla 

için zahmet edip kumandanlığa Londraya teminat vermittir. Fa· 
kadar ıelmenizi rica ediyor.,, kat hükUınetimiz Yunan orduıu • 

yukarı çıktım. Enditeli bakıt - nun bu itıal ve İıtili itini t•mam
larla beni takip eden anneme kor- layıp tamamlıyamıyacağını ve 
kacak bir ıey olmadıiım aöyliye- Türk ordusunun iddia edildiği gi
rek çabucak giyindim. 1 

• bi zayif bir halde bulunup bulun

GALATA RIHTIMlNA ' ~ı 

DO~RU 

lnıiliz çavuıu ile otomobile at
ladık. Araba hareket etti. Sultan
ahmede geldik, fakat kumandan -
lık makamının bulunduğu kırmızı 

madığını kendi vesaikiyJe tea-bit 
etmek karanndadır. Bu tahkik iti 
de Miralay Haringe tevdi edil • 
ml;tir. Kenditi fngiliueden bq • 
ka lisan bilmediğinden, gerek Yu
nan ordU1iyle, gerekse Türk esir • 

leriyle yapacağı temaslar için bir 
tercümana ihtiya~ ıardır. 

ı.._.. ••pac:al.. TC...de Eminönüne v ·c;o.....,,_ var) 
doğru ilerlemeğe batladık. Çavu· --------------
§a döndüm: 

- Nereye gidiyoruz. 
- Bilmiyorum efendim. 
- Ce.nım nasıl olur, beni nere-

ye götürüyonunuz? Kumandanın 
beni bu kadar acele istemesinin 
sebebi nedir? 

- Bilmiyorum efendim. 

Keman hocası 
Avrupada tahsil etmiı bir an

atkir keman derıi vermek istiyor. 
Den almak iıtiyenlerin her ıüa 

sabah saat 11 • 13 araamda 
(41923) numaraya telefon ede • 
rek (keman hocası) Dl utemeleri 
kafidir. 

ÇaVUftan, (bilmiyorum) keli • -------------
mesinden baıka bir cevap almağa 
imkan yoktu. Naçar sustum. Oto
mobil köprüyü de ıeçti ve bet da
kika ıonnı, Galata rıhtımında 
durduk. 

Arabadan inerken kumandan 
Rikatson Hatın gayet betüt bir 
halde, aülerek bana doğru ilerle
diğini aördüm. Elimi nezaketle 
sıktı. Yanında, kıy af etinden lnıi
liz ordusunun Mı~ırda bulunan 
zabitlerinden olduğu anlaşılan 

orta boylu, esmer bir miralay du
ruyordu. Kapiten Rikatson Hat, 
evveli miralaya döndü: 

- itte, dedi. Size üzerinize al
dıimız nazik ve mühim vazifede 
hakkiyle yardmı edcbilecel: bir 

HABE~,R 
AK S AM l POSTA81 

·ıo'ARE"EViY . 
lstanbul Ankara Caddesi ...,.., - .. 
6 Posta kutusu : ı.tanbul 21' 
Telgraf adresı: ıstanbul HABER 

Yazı ışıerı teıoto-n~ ı 2ll87! 
' idare ve ııan , . H• \ 2010 

ABONE ŞARTLARI. 
I T6rlcig• ı E~n.lıl 

Senellk t'<>O Kr. '2700 Kr. } 

e ayrı k 7:ao , .. t450 " ' 3 ayh k 400 ,. 800 ,. 
1 •vı ık 150 .. 300 • •• 

iLAN TARiFESi 
Tıcaret ııanıarının ••tırı ta,ao 
Re•ml ıran ı.a ron tO kuru•tur. 

Salııbi "~ N~şnyat Müdüriiı 

Hasa~; Rasim !_ya 
Baııldıjı qer (YAKIT) mothoaıı -

Bu kırk yetim yavru, Himayei Etlal Küçükpazar nahiyui taralındatt 
bu Kurban bayramında giyJirilmiıtir. Hayır müe .. eaelerine verilen 
paraların böylelikle yerine gittiğini görüyoru~ ve memnun oluyoru%.. 



• •wıeoil • ... Y- ll!RYH 

'' Normandi ,, n in rakibi 

Kraliçe Mari 
u.ao: lılubteUt pWl nep'lJatı. ıa: Dem MWJ.gır 

m1MDrftıl Cpl&k). 11: Balıerler. 19.JI: BafU lftml 
Jll1lllld ..,_ Ntranmdlllon. 20: ~ mu. •BARAY 
IUdll ·(pllk). 20.80: l!ttt1d10 Ol'ke9tralan. 21: 'rUBK 
JCmln&ıtl Halkevt l'Ö9terit kolu. 21.'6: Son 8'0JD:a 
baberler. YILDJZ 

1 Klo. Klo i smindeki lng l llz gemisi 
1 Taraaa plfyor. 

Alet kraliçe.! 
GUzeller remntpeldl 

1 Oolem. 

saat 22 den 90Dr& Anadolu ajaa'"'m ıa. IDULUIB& 
•telen mabm8 blftdü ....,.. nrllecektlr. TAN 

1 KeJVllııs facluı 
1 Davtd Golder 
ı Kumyalarm .... u ft Pa 

ra kralı. A.NILUIAı ~ D.) - (lMI m.) 

19,30: .Aüarapalutall nakil (orkatra). ta 1 All ı.ba (ttlrkçıe kopyem) 
1 Karakedl •• sa. .uaıma . 

dır. 

•= Sporcp ~- 20,ıs kanpk pWc ALKAzA11 
ll8fl'l7atı. 20,28: Ajau baberlert. 20,,IS: Kar. 
pg IJeldl' lobatumdM Daldl <orkettra.> U1U ı Yavrum ft llndft7 p. 
atJIUlq: (iti .... , - <IH.I m.) celeri. 

11,11: BruOY ftJarmGaDr orıce.tn.a lrcıue tA.llll ı Gfall tetJdl&t ft Slappur 
konulan. . ıt.. 11,11: Jaıuer. 20,11: Ketb1ll' K11pmd 

ı.r (pllk). 21,'6: Amerikan mUIUdll Jroue • 011ll11ldD:I' ı 
l'L 22.'S: KmlerlD devamı. (Amerfkalı • 

Afk brtmuı ( ttlrlq;e • 
10) ve lılaldDell admD. 

....... 1ıelt.ek&rlarm uerlert). 
1111DAPIDIJ'l'IDı , ... IOa.) - <Ml.I ... , 

A8'1'08YA ı Jlekı!J•al• baydutlar • 

IST.ANBUL 
18: Kcıaler. 19,415: Baftf komer. 21: Ku,. A.Ll:MDAR ı Lakrel Borjl,a Ye l'ı:rt:m& 

llldJI ,.,... 21: Sador Bura'mn zlcan Ol' .. IOGl'L 

IDMllra& 2': Cffb!Dd • AZ&& ı Bltmf7en ldraplar " 
llOSKOVA. lı (11' iDi.) - (L'Jll m.) TIYOll camtıezb•....._ 

18,IO: Şarkdı lranpk -... 20: Orkestra ....... ı Ban Jrabramanlan.,.. a... 
ip ruhlar &dul (tlrlq;e) aıı-t. 

_,,.. (Hl ... , - c-.ı .. , 1 Ak lrartal (torkçıe) .,.. ...... 
U.cıadall~ 

1 aemı.- (tarqe .,,....) 18,IO: Plı&Do aa.rt. ... trio. 21: Kmo BiLAL 
...,: KDDDat.e ma.tk DaldL 
-.&Vı (WS..) -<ili.la) YeVabfllenbtloum 

KADIKOY 
J 8eftlJer (taıtroe 911111) 

11.-: (K-an ıa...t). 21: Kn"""H pi. llAl.ıll " 
,... 21: Daldler aa.rs. 21,.BO: Jllbdbten 
poelllllllllmldl. 
...... ('Dl ..... , - , ..... , 

BAKIR KOY 
lllL'l'h'ADI : Jlnatebrlo pceled 

BALAT 
1 Roberta 

ıa: a..tımlk baeer. 21,0S nldAm ..... 
il. 11,m: 111111ılDdo. 21: Dro 21,CO: ~ 1111.ı.t 
nLm ~,. (ili ... , - c-.. .. , 
~o Hatif kcıaler. 22,21: BaUc Ol'b8tra 

& 21,fO Var,.te. 21,10 ~ Balm'~ ~.t.:..~. ~ 
"'IU1ıaalette, lllmU openU. 2': tqms mtızt. .,.... .... ,ııl'ISU 

~BTı (LIN D.) - (tll m.) m 
Ka&lnellden 

Geoe tut 20,de 

19,IO: ~ kcıalert. 21: o.la J&1UD.1 
~ odrıliıtrur tarafmdan). 28,"5: KllD1h 

- ... llltilll DÜIL 1 • ı: ~ 
~ ~ ıa..rt DaldL 
llAMatlll8ı <• D.) - (111.1 a) 

11: Koro cıdlMra " llOD8tler <balk mu 
llldll}. iP.OD: SOl'O" cq. 21: lılUlld..:. 
22.0&: "Beet!loftD'ba ~ (cın.l:ra). 
21,IO: Şu-lalı 1rıııalel- (Waper, llelw Y. &) 
llOLOSYA: <•S..> - (Cll,lm.) 

20: (Sopıuo) " p1pao taraf. 1Jııllw, 
Beeth..ıven ,,. Br.ıua.'tll ......_ ~: .... 
lalı orıu.tra CIA? tr•ıt al) 
lobubert) (Requtelı Koart). 28;80: Küııih,. 

- .. aia.tıı iaaiu. 

· YARASA 
..,. opel'9t 

'l'l'~holı-,. w.tnn: 
llkrem Reflt 

ll'll&JISD DYA.Tll0811 
Katllle aat ıe da 

Gece ll&at 20,30 da 

HALlllE 
--~ ...... (Dod 'rbnMletenm la)' 

.... ...u.u.t. .,., Dal 

• • • 
llO'Nblı ('l&I D.) - (~ a) (*) Y811mda .............. 1111 h-. OJ. 

19: IJarlalı ,.,.. --= L. ftD Beetlıo. ........ ...... .,.,. .,..,, ...... °c'enı ... 
-.-'ID "KtmdlcbelD 8oDatll.. WmU w • wca .. na n - ... ............ 
21: BD7tlk Butıl batntatul mmDrm tüeo 
(1ımo W 1ı0Jlk orkelltra tarafmıllm), 21: 
a.. lamlal. 21,SO: Gece ...._. (lloutattl, 
Wapar, lılmart. BeethoftD. R. 8trum. 
JV. Bleml Vebe'ln ~ (Not: Bu 

Jl'OIN8a -- Alma lltuJoD1an tarafm. 
.. m1dl' ejılleoektlr,) 
nA.Gı <• D.} - (&'lt,l m.) 

20,IAS: X..- Çekollovak mapmdler 
(Pl&k). 21,IO İlbQ. 21,IO: !neo muefk! .. 
koawt <.tllıl1o Clltr.Mnim).11,111: Damı or. ........ 
•AlllJOY&t - ... , - (1.19 .. , 

11: .... poJ-.o ...... 19,IO: pa,_. 
aı: VlJ'alcmllıl ft Jlf1w ....... 21: ... 
,.,... •: Odrılltra ~ ll,40: ... lalı 
~. 
Yttd&t <• .... , - , ...... , 

ıuo: :s.... .. ,.,._ - -ti- (W. 
~ -..e, Jcııb. Bn!tllul). l&.U: ftlım ' 

-11D -- odrMtruL t1,IO: Naıme!er ft JDalllar. 21: ~ 
....... 21,IO: BeetboMl .......... 
........ 1 - 1: Jlcıartm wr!tem 
~. 

KISA DALGALAR 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komi~yonu ilanbrı 

Cülhane hast.haneainde yeni· 
den yapılacak olan bina kapah 
zarfla ebiltmeye konmuttur. Mu-
hammen bedel ketfi 32.610 liradır. 
ilk teminatı 2446 liradır. Eksik· 
meai 9 - Mart - 938 Pazarteai 
lilnıll ... 18 eladır. 

EWJt....,. sireceJderin ilk 
teminat maJdJaz ftJ& mektapla
riyle 2480 mralı lran111111n 
2. 3 6ncü maddelerindeki veaik
le birlikte teklif mektaplamiı iha· 
leden en u bir aut eneline ka
dar Fmdıkbcla Komatanbk satm
alma komi.JOIDI& plmeleri. 

can 

FramWar seçen yıl 79.280 tonluk 
Normandl qpurwıa yapnupır, bu ıe. 
mi .. yelinde Amerikaya ciclil ve Ame. 
ribdan Amıpaya ıelitte lilrat rekoru. 
na kuanmztludı· Bu rekora Franusla. 
rm elinden almap umetmft gibi ıanı. 
nen lnıWzler de "Xrallçe Marl,, adile 
yeni bir tramatlAntik Japmap koyul. 
mut bulunuyor~. Nora.ndi De he. 
men hemen ayni bUyUklOkte olan bu 
muuz~ nponın ceçen hafta bGyGk 
bir mahremiyet içinde makine tecrilbe. 
lerl yapılmq, tecrilbelerde .ın.adar bir 

Llbnanı ••k i 
• açıan 

mms--ıblft'M1~nıır.-
c1ar etld ................... teni 
apçlariyle methardU. Bu aiaçlar 
l334 - 2000 metre Jiilmeklikl•· 
de Greyerek ~ve JqllDDf 

bahmmaktadır. 

lndda m..,.dana Çlkanlan tal»
lnlerden olmclulamma pre kral 
aluh.dm ... , amil teluW clünya-
mn acihelerinden biri yapmak 
için Ltibnamn senit Hni orman

larından k--. ke.tbip tqlttır • 
IDJlbr. Ba oramnlann hlll mOn • 
ferit sm"'IPlar halinde fUl'&da ha
Mda duran 1-kiyeleri nrdır. 

En iJ"i tanınan sruP çok ilıti,ar 
OD iki .pçtan mGtepı.t.il olup 
bunun etrafmda yüden:e küçüle 
alaç ftl'Chr. Bu eeki aiaçlardan 
hiri9inin mahiti 83 kademdir ft 

beHd de d6n,.nm en )'qlı aiact· 
dır. 

ı.GlllDM• (... .., ....... 1 ..... .. 

rn'd? .. sld8 ._-•le al' • ,...,.,...., ----- P'ERAH •ln e m • ----.. 

11,11: Orlr.tn. 19,llS: Pl1UO .......... 
-. 2UO: Trio JrcDwt. IO,IO: Oda nmtlMeıl 
l:IM: BDlle merulmL 21: oıtı:.trL 2': •. .. ......... 
-•FFDl!ll (AimMJa)ı ..-., ............. . ..... .. ...... .. .,.. .,.,...., 

ll,tl: ... 1ıado. 11,IO: mıa... 21,11: 
s-r. n.ao: Tepmd. 21,11: JlulDı:ID ,._ ,_ 
Babkp glçmenler 
·~··· ........ . I• ....... R....,.da hafıkçr· 

ı.. ,... _......,_ ı.1ı1rçıı.. 

in fq • ... ltedi mevkii alan 
~---.Maile· 
liklllr ... ._W. T.-...pw 
,...... •• .ı ............. .... 
lara ..._ WlAlk I• tHW .... 

d&IWm ............... 
1a11dal, olta takımı, 1-r'bunya alı, 
w&, 1dlrH w 79llr-in 
• tiifıtl••••llbr· 

Bayramın b8ylk programı bu•Dn 
ve bu aeee de 

13 Mm 0.- ........ 21 ... 

1111.nir Nıırettin ve arkadaıları ......... , .... ..,.,.. ............ 
.... ... ..,... 19111 .. ti•. 

Biletler tin••·· ... •taıbr. 
SA v sineması 

...... -·· 1 .. -· WiJik .. --

Ateş Kraliçesi 
,önnek .............. , • _. • 11a ıWiJOI'.· Şimıiıl Katlla 

Atı..tidi - c.11 a1er - Bas dafı.n ....... ıp..a1 
5111 '••..,.TORKÇE SOZLtt .... 

lllfttn : Paramaant Jarmıl 1ınac11aW. 
...... 11 ele tlmllltll •ti• 

kaç mUtebauntan bqb idame balan. 
dunılmımıftır, 

önUmllzdeki mayada ilk aeferini ya. 
pacak olan "Kraliçe Mari,, nln "Hor. 
mandi,, yi kolaylıkla ıeçeceli tlmıdiden 
anlaplmaktadır. Çtınldl "Normandl,, nln 
maldıteleri 160.000 beygir kuVYetinde 
obm•ma mukabil ~ Mari,, ahı 
makineleri 200.000 beygir bnetinde. 
dir. 

Bu mtınuebetle bu Dd "yOzen phlr,, 
hakkmda bir fikir verebilmek isin mu. 
kayeaeli birkaç rakam •yahm: 

Normandinln ~eldi ton, fi
palan ı 7 ton, 'Krali5e IWlaiD .......... 
vaneleri 35 ton, çıpalan 10 ton. apaı. 
jmdadır F'nnauı ıemWnin çapa Dldr
leri 151, dünıtni 138 tpn, Sııpu. ~ 
linln çıpa zindrleri 150. dtlmeai 14' 
ton apbjmdadır. 

120 •ın Hfala 
b-...run ı 

·~--· .. .... ,. ..... .... 
11unetli, çok ,.kıplrlı ve ...ıs 

~u bildinnekte de delikanlı olan Celil El 
b~ ceçilmıa. itte )arma ad•,., ıitmittir. Ba adam fıl/J& 
zaft.lb Wrlan .. neae ıso lht utmaktıachr. Kolmlanm 
(bizim paramızla 20 rua) Wr- düaJa11 clolafank tcıpl••!f ol 
hk verıiai verirken, ba verıi 8nce la kı6k ve otlardan biaat ,.., 
yüzde 25 eonra 1929 da ,.azde 50 maktadır. 

ve-..,.. Tmmam 1934 te ,ezde Tw ,.di .... Aqa, 
76 niebetinde yübeltilmiftl. Da· Mılar, Hindiltan ft Anaı~~ 
ha Jiikseleceli l&Jlwnektedir. bücra ldSy " ır...-1anm • 

Bütün .._ rajmen ltaJ,ada tarak Nacfıde Jdllderle otluıı 
hili Wrlarm •Jlll pek çoklar. lmmt n bmlardm cl6iQ~ 

M.-olininin "6t1bı memurlan 
nleamele ve çocuk haıbuı olma
ia ma:M. eltili mal8mclar. Mu. 
iolİllİ keneli ın..t llltibi olan 1m-

nd Ç• ı· . . ma an !Ja'ftt llllJP seçen eene 
memsi:J9linden affederek Garp T......._ s8ndennit '",..;. 
ne hafka Mri.ini aJauttı. Tam ma· 
nuiyle itimada taJ&D ve ,oral • 
mak bihnes bir uimle çalqan bu 
adamım biricik kalanı belr:lr ol
maudır. 

Mmeolininin ..-.ıen dtltm• 
ıine Mbep de Wrhiı olmattm. 

K o r•an K ont 
Umaml harpte kamanda eltili 

bir yelken ıeaüeiJI• konaahla 
çıkarak bütiba düaJa do•mnel•· 
riyle ideta alay elmit olan Alman 
K~ V°" Luckmr timdi iki di· 
reldi bir Jelamii ldm ahnlfbı; 

.. unla bir clüa,a ..,.liatim çak
mak keredir • 

Dllt dinkli Mopelia ... ,.. • 
kenliai ıesea Huiran aymda bir 
yanpıla ,.,..,,.ıı. Yeni ,..W · 
nin alb ta,_ nrcbr Ye tekne 
1000 tonlaldar. Kont bununla.. .._ .... , olclaldarmı .atı~~ 
lepair Amerika, Cenubi Aaamka, ...... 
YenlZeı.-, J...,.., Çiawı==::;=~-==~~~ 
Cenul»I Afribyı siyaret edecek • 
tir. Kendlai •> ı •ıtinia ...... •• 
amaçlarmc lillememekteclir. O.. 



Coeok haftası 
Hediye_ ~~zananların 1?1:!.N:ıAPıL~N ~~AY~_A13q_~ 
'·~~!~~!~!" ~~:lf!?.ruz Güneş Altayı. 7 - ı . yendi 

L_.Birinci: Burhan Beşiktaı 18 inci o. 1ca::~2~.e~;i:_~:;ar!::i;:1.:~ Ankaralılar, Fenerbahçe karşısın-
"IQ 599 ., 

1 l lra kazanan §imendüfer caddesi s. 45· 39 - Vahit da ancak 3 • o nı ağ 1 a p o 1 d u 1 ar . 
tldnci, Hacer Çetiner İstanbul kız kıvılcım Çadırcılar caddesi s. 95. 40 -
~ okulu 455 Asuman Barbaros küçük Langa tram • 

vay caddesi 112/ 2. 
Ankara ve lzmlrle yapılan temasta ıstanbulun iki takımı 

18 gol atıp yalnız S gol yedi Bir tiıe kolonya kazanan 
~çilncU Yusuf Tengirgan 

Birer kulu Bl•kUvı 
kaz•nanıar 

iL.... 1 _: Rabıa Karagümrük 50. 2 - Ha. 
""ille Edimekapı Gül geçmez mahalle. 
~ 3 - Abdullah Kumkapı orta okulu 
ıG. 4 - Cahit Olcay Pertevniyal lise. 

: .• ~95. 5 - Fahreddin Alpay Beıiktaı 
.~ Ali posta caddesi 7 S. 

~erleme kazananlar 1 
) G Hilet Kumkapı Kolluk sokak 529. 
a ..... Acar Bele Şitli Terakki lisesi 3 7 ı. 
- Ahmet Ersay Küçük Karadeniz o. 
~de. 9 - Feza Bekir İsmail istiklal 
~ eai 384. 10 - İsmet Günger Kadı. 

tanakkale sokağı 817. 

.. •kll mendll kazananlar 

19 11 - Kirkor Mutof Kurtuluı caddesi 
..._13. 12 - Leman 12 inci okul 41. 13 
.. ll~t Demir kız lisesi 819. 14 -
trıııin Beyoğlu 29 uncu okul 191. 15 
~ Özdemir Edirnekapı dit doktoru Me. 
~otlu. 16 - Pantaji Kurtuluı Kuyulu 

1 1. 25 17 - Asuman Nedim Beyoğ. 
~ l.tehmet ağa yokuıu 14. 18 - Ağo§ 
ıc:'~k~pı orta okulu 5 • 19 - Cemal 
~ agumrUk. s. 50. 20 - Feride Serap 

1 MUrekkep kazananlar=ı 
41 - Ayte İstanbul kız lisesi 768. 

42-Doğan Beıiktat Meddah sokak 15. 
34 - Früzan Samatya 29 uncu okul 
486. 44 - Rabıa Akgün Akhisar eski 
hükt\met caddesi s. 86. 45 - Recep 64 
üncü okul 316. 46 - Sedat Bilkütay bil. 
yükada Kanarya sokak 16. 47 - Saiın 

35 inci okul 120. 48 - tllkü Ergenekon 
Beıiktaı Kılıç Ali Müvezzi sokak s. 57. 

Bmgen Kurumu 
Sayın meslekdatlarımıza; 

Birliğimizin senelik kongresi S 
nisan 1936 pazar günü saat 14 de 
latanbul Halkevinde yapılacaktır. 
Bütün arkadaşların gelmesini say· 
gılarımızla rica ederiz . 

Türkiye Emgen Kurumu 

lstanbul Levazım Amir
liği Satınalma 

Kom ıs yon u ilan 1 arı 

~:.r~..._,.,,,_ ........ ____ ........__~--...-..-"-·' 

Dilnkü Fener - Çankaya maçında Fenerin lrailen bir hücumu ... 

Takıim ıtadyomu dün de hara-) Gelelim Fenerbahçe - Çankaya 
retli bir gün yatadı. Bayram mü- maçına.. Her ne kadar bu maçı 
nasebetile lıtanbula gelen Anka- F enerbahçe 3 • O kazanmıtıa da 
ranın Çankaya, ve lzmirin Altay bu galibiyet hiç de parlak olma· 

durgun ve lakayt oynıyan Fener .. 
bahçelilere bayii heyecanlı daki • 
kalar geçirlmittir. 

F enerbabçe ilk golünü 25 inci 
dakikada penaltıdan, ikinci golü
nü 28 inci dakikada Şabanın aya
ğiyle, üçüncü golünü de ikinci 
haftaymm 26 ncı dakikasında Na• 
cinin ayağiyle kazandı. Fakat 
eğer o~n yüz kıama aynlacak o.. · 
lursa F enerbahçe ancak elli betin
de Çankaya nısıf sahasında oyna
yabilmittir. Ve galibiyetini sırf 
ustalığına ve müdafaa hattının gü. 
zel o~nuna borçludur. 

Ne ise, maçlar bitti. lıtanbulun 
iki takımı lzmir ve Ankaranın iki 
takımına 18 gol atblar. Buna mu
kabil de ancak 5 gol yediler. Ya
ni ticari müvazene qağı ~karı 
dört misli farkla latan bulun lehi-
ne ••• 

takımları F eİıerbahçe ve Güneıle mıttıc. Çankayalılar Fener bahçe Şüphe yok ki bu hal latan bul 
ikinci kartılatmaıım yaptı. Bu kar karıııında kat'iyyen ezilmemitler, futbolü için iyi, fakat Anadolu, 
ıılatmalann ikisini de lıtanbul ve batta zaman zaman F enerbah- bilhaııa lm:ıir futbolü için çok f e

lıte.nbul Levazmı i.mirliğine klüpleri mühim farklarla kazandı- çe kalesini adamakıllı ııkıtlımılf· na .. Ankara ve Eakitehir futbolünil · 
baih müeaaeseler için 30 ton zey- lar. Günef, Altayı bütün tahmin- lardır. Bilbaaaa Ankaralıların sür'- bundan istisna etmek lazımdır. 
ti~~l&-M~-~Puu- ~~~M~7-lnFmu~h~-a~t_li_v_e_n_e_h_s_li_o~~-n_u_h_e_r_M_d_e_n_s_er~~=~B~~~·~r~T=O~Z~K~O~P~A~R_A_N 

1 tesi aiinü saat 15,30 da latanbukla de Çankayayı 3- o yendL Galatasaray Heybelladada 
_ T opbanede Satınalma Komisyo • 1 k 

ı 21 - R. Samad Şehzadebap 110 nuncla kapalı zarfla ebiltmeye Oyunların kısa tafsilatı ıudur: boksörleri yapı aca oıa.1 

1 
ru 35 inci okul 348. 

........ Birer kitap kazananlar 

2 - Sel&meddin 27 inci okul 44 23 konulmuıtur. Tahmin bedeli 16 Günet takrmı, bayramın ikinci Anka•ada Kros 
>;-8a ~IJ1 §lmatn Müdafaai Milli.~·;.ı..;.-..,ıoo~-•....&11rilliiıil•m'"'f1Pı811f-= a .... 
1ıı:~ ok-:~ st.24 - Feyzan Beyolfu buçuk liradır. Şartnamesi komi• • tlmibi muhafala «!d~ Herlc• Yaptıkları maçların Ko•usu geri kaldı 
U u · s - Hayrlinniıra Türk Kaan l iki ıu.·n evvel. Fener.bah.çeden 6 hepsini kazandılar lstanbul atletizm heyetinin ba-
,•ldldar İhsaniye Çakmakçılar s. 12 26 yonda görülebilir. steklilerin ka- l I tak l t k 

ltcm.aı Kurnkapı orta okulu 266. 27 nuni veaikalariyle tekliflerini iha- go yı!.en . zmır vıye 1 a ımı • Ankara, 7 - Buraya gelen Ga- şına geçtiği günden beri, lstanbu-
~ ltt~iz Bener Kasımpaıa merkez ec • le saatinden bir aaat evvel komis- nm ~~~eşı muha~kak surette ye • latasaray klübü boksörleriyle, An- lun hatta Türkiyenin daha hiç gör. 

10 Clı. 28 - Rezan Ergene 5 inci okul yona vermeleri. (441) (1096) necegını umuyor u. kara boks klübü sporcularının kar mediği canlı atletizm hareketleri 
'il. 29 

- Suat Bqiktat Viınezade U. • • • Fakat hiç de böyle olmadı. Gü- ıılqması dün balkevi salonunda yaratan Besim otalayın bimmetiy.. 
"'1 '°,7; 35• 30 - Tacettin İstanbul li.. latanbul Levazım imirliiine net takımı çok enerjik ve canlı bir · yapıldL le, bir iki ay içinde yapılan büyülC 

t bağlı müeueeler için 51 bin adet ojundan ıonra gayet gevıek, yor• Alman neticeler tonlardır: kr~ k09uları, tam bir müvaffa .. 
Defter kazananlar limon 12 - Mart - 936 Perıem- gun ve fena oynıyan lzmirlileri Necmi (Galatasaray) dördüncü kiyet ve daima artan bir alaka ile 

be günü saat 15 de Tophanede büyük bir ıayı farkile yendi. ravuntta Hilmi (Ankara) yİ na- yapılmıtb. Fakat biç tüphe yok 
~l - Necil Kansu Bakırköy birinci Satmalma komisyonunda pazar - Güneı gollerini birinci devre- kavtla. ki, bu kros kotularının en güzel ve 
' 

180
· 32 - Ayten Usküdar Bağlar lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli nin 4 üncü, 11 inci ve 25 İnci, ikin- entreasam, bugün Heybeli adada 

t... 
60

· 33 - Bedrünoiaa Üsküdar kız 1530 liradD". Son teminatı 229 bu- ci devrenin de 25, 29, 33 ve 39 un· 1 k L:q okuıu f ıa 34 F ı1 ç "k yapı masına arar verilmit olan 
'il • • • aını ,,... - az evı es. k ı· ad 1 ekl'l • beli" cu. dakı"kalarında yaptı. Altay ı"ıe ı... "bidin oteli kartısında . 35 - ihsan çu ır ır. st 1 uın 1 saat· müıaabaka idi. 
~ tnann ilk okulu 282. 36 _ Sadık le komisyona gelmeleri. yegane golünü ancak ikinci devre· 

Ne yazık ki, durup dunırken, Jtt Xumkapı Yanık Tülbentçi ca. (446) (1198) nin son dakikasında, o da penaltı· 
dan yaptı. Türkiyenin en kıymetli atleti ve 

lstanbulda ve Ankarada bir bilhassa atletizmin yegine müabet 
türlü yenilmiyen Sovyet Rus futbol it görebilecek idarecisi olan Beai-

takımını yenen lmıirliler birden· Küçük Kemal (Galatasaray), me verilen aenebir -büibdü 
bire gözlerde büyum'" üttü. Bundan me verilen yersiz ve manasız ceza, 

Salibi (Ankara) ikinci ravuntta h · ıa.:~-t tt" 
dolayı Altayın F enerbahçeye bu er feY1 a a.'-N e 1

• 
rene nakavtla. 

kadar. büyük bir aayı farkile ye· Mehmet ve Fahri (Galatasa _ Ve bir an evvel düzeltileceiini 
nilmesi bir hayret uyandırmıttı. ray) da rakiplerini sayı hesabiyle umdufumuz bu yanhı kararın, Be-
Bunu bazı spor muharrirleri Fe • yenmitler. sime değil, fakat atletizme kartı 
nerbahçenin fevkalade oyununa Ihsan (Galatasaray) ile, Bur • ilk fena, aksüli.meli Heybeli ada 
ve fomıüne atfetmiılerdi. ban (Ankara) berabere ':almıı • kros kotu.unun geri kalmasına se-

Dünkü maç bu zannı çok sarı - lardır. bep olmakla böylece tecelli etmit 
mıttır. Maalesef lzmirlilerin dün- Büyük bir muvaffakiyet gölle· oldu. 
kü oyunu lzmir futbolü hakkında ren Galatasaray boksörleri çok -------------
beslenen zanları aleyhte olarak takdir edilmiı ve alkıılanmıt lar
çok ataiılatmııtır. Dün oynayan dır. 

Altay takımmda yekdiieriıyle an
lqan iki o~ncu bile yoktu. Ne 
Vehap, ne Sait, ne Fuat, hiç biri 
bir varhk göıterememiıtir. Güneı 
forvetleri Altay müdafaasını çok 
kolaylıkla yarmıı ve kaleyi tutan 
tüllerin yanıı da muhakkak gol 
ol mut tur. 

Bu maçın ifade ettiği mana, iz. 
mir futbolünün düımüt olduiudur. 
lzmirliler bu temaslardan ve neti· 
celerden ibret almalı, ve ciddi ıu .. 

1 
rette çallf&r&k az vakitte eaki hal. 
lerini bulmalıdırlar. 

Vefahlar 
28 yaeına girdiler 

1908 denberi yalnız Vefa lise· 
si, muallim talebesi ve Vefa me
zunlan, Vefayı sevenler tarafın -
dan kunılup yqablan bu değerli 
idman yurdumuzun evvelisi gece 
büyük bir törenle bütün azası ta· 
rafından 28 inci yqı kutlulanmıt· 
tır. 

Toplantı çok nezih, ıamimt ol
muttur. Vefalılan tebri kederken 
itJerinde baprılar dileriı.. 

MQl8yirn 
pehlivan 

TekirdaAlı 
Hüseylni yendi 
Salihli, ( Ozel) - Bayram mO

nasebeti}le burada yapılan büyük 
yağlı güref müsabakalan çok gü

zel oldu. Günün en mühim ve sıkı 
karıılaımaaı Mülayim pehlivanla 

Tekirdağlı Hüseyinin bata ıüreı
leri tetkil etti. 

30 dakika süren zorlu bir güret
ten ıonra, Mülayim pehlivan T e-

~h Hüwiıı ~vam 1-*· 



HABER - ~lqam poifalr 

Tefrika No. 59 Yazan: Murad Serto§lu -65-
Cem Sultan elinde olduğu hal

de bu büyük fırsattan istifade et
meyi beceremiyor. Halbuki şimdi
ye kadar çoktan harekete geçilme
li Türklerin ü-ıerine ehlisalipler 

' yürütmeliydi. 
Papa bunu yapacak yerde Cem 

Sultanın ağabeysi Osmanlı padişa. 
hı Bayazıddan para koparmağa ha 
kıyor. Aldığı paraları da kendi ha
zinesine istif ediyor. Zengin ol· 
makla metgul.. Yani hıristiyanlı
ğın ilerlemesi, yükselmesi iıiyle 

uğraıacak yerde bir Osmanlı pa· 
di§ahının zindancı ba§ılığını yapı

yor. Bu vaziyette Vatikan sarayı
nın, Osmanlı padişahının zinda
nından ne farkı var? 

Böyle papa istemeyiz. Böyle sa
dece zindancılık yapan Ufak bir 
papaya ihtiyacımız yok. Bize ener
jik, cesur, dua etmesini bildiği ka
dar kılıç kullanmasını da becerebi
len bir papa lazım. Bu evsaf ne ol
duğu, nereye gittiği sır olan kardi
nal Borjiyada ne kadar kuvvetli, 
ne kadar tam olarak vardı. 

Bu şayiaları kim çıkarıyor, ve 
bu kadar süratle dağılmasına, ya
yılmasına kim sebep oluyordu? Pa 
pa bunu bir türlü anlıyamıyordu .. 
Hele kardinal Pol öldükten sonra 
t imdi kendisine karıı olan fÜphe
lerin büsbütün artacağı tabii idi. 
Bu fena şayiaları silmek için yapı
lacak en tabii ve makul şey orta
dan sır olan kardinal Borjiyayı 
bulmak, ve herkese katilin kendisi 
olduğunu isbat etmek lazımdı. Fa
kat bunun için de evveli. Borjiya 
yı e~'ite'Çirtft'ekl)ittttı •• 
Sbli~fUz bu kadar da değil. 

Papa sekizinci lnosan üstelik bir 
de imzasız mektup almıttı ki aklı
nı büsbütün zıvanadan çıkarmı§b. 
Bu mektuba ne mana vereceğini 

bir türlü kestiremiyrdou. 
lıte mektup: 

"Bu mektubu yazmaktan mak
sadım, size büyük bir hakikati öğ. 

retmektir. En büyük teessürüm, bu 
mektubun altına İmzamı atamayı
'ım, yahut yakinen tanıdığım size 
bizzat gelerek bu hakikati yüzünü
ze karıı •Öyliyemeyİfimdir. Emin 
olun ki etrafınızı almıı olan bazı 
korkunç düfmanlannız bunu yap
mama mani oluyor. 

Büyük bir tu:zak içinde.iniz. Ha. 
yatımz.ı en büyük diifmanlarınız.a 
tevdi etmiı bulunuyorıunuz. Bun
ların baıında hekimbtl§ınız. F ari
yani bulunmaktadır. 

F ariyani mel' unu uzaktan ak
raba•ı olan kardinal F ernantloyu 
•izin yerinize getirmek için uirtıf · 
maktadır. Bunun için muhtelif ba.. 
hanelerle etrafınızda bulunan ha
kiki dostlarınızı uz.aklQ§tırmııtır. 

Vatikanda ıimdiye kadar İfle
nen bütün cinayetleri Fariyani 
yapmııtrr. Sizi bile o :zehirlemeğe 
teıebbüs etmiıtir. Ve o esnada öl
dürmeme•ine •ebep •ırl •İz ölmiif 
ol•anı:z bile yerinize kardinal Fer. 
nandonun papa olamıyacağını an
lamtf olmtlftdır. Çünkü kardinal 
Pol, Jü.tinyen ve Borjiya, Fernan
'JoJan 'ok daha nüfuzlu, •evilmif 
ve rmılıtedir lıardinallerdi. Allah 
göstermeıin ıiz.e bir hal olmuı ol· 
•aydı, yerinize bu üç kardinalden 
biri papalıfa seçilecekti. 

Bundan dolayı alçak ve dense· 
W.. heW...baprnz evvela bu muli
lerem lartlinalleri alçakçasına ve 
bizzat ltentllslnin yaptığı :zehirler
le :zehirleyip öltlürmelıle İfe bQfla-

dı. Kardinal Jüstinyeni öldüren 
odur. Kardinal Borjiyayı öldüren 
de odur. Ve bu cinayetleri yaptığı. 
nıza dair hakkınıula kötü ıayialar 
çıkaran da odur. Şimcli ortada yal
nız kardinal pol kalmııtır. Bu muh 
terem rahibin de yakın bir istikbal
de öldürüleceği muhakkaktır. 

Ve bundan sonra arhk sıra size 
gelecektir. Kendinizi bu körü. 
körüne itimat etmif olduğunuz. ca
navardan koruyunuz., muhterem 
peder!,, 

Bu mektup papa lnoıan üzerin
de pek büyük tesir yapmııtı. Ve 
mektubu aldığından tam 24 ıaat 
sonra kardinal Polün ölümü bu 
ıüphesini büsbütün arttırmıı, ve O· 

na adeti. bir hakikat halini vermit
ti. Şimdi kadar geçen bütün hidi .. 
seleri dütündü. Ve bunlann hep· 
sinde Fariyani'nin parmağını (Ö· 

rür gibi oldu. Hele Borjiyanın ge
ce yarısı Vatikanda Sl1' olması, büs 
bütün tuhafına aidiyordu. Vakıa 
Borjiya o gece bütün Vatikanda a
ranmıf, bulunamamıttı amma, he· 
kimbaıı Fariyani'nin esrarengiz 
dairesi aranma h~dudunun dııın
da kalm1ıt1. 

Papa tam ı>unları dütünürken 
oda hizmetçisi içeri girerek hekim
baıı Fariyani'nin kabul edilmek iı. 
tendiğini söyledi. Bir dakika sonra 
papa ile hekimba11 Fariyani karıı 
karşıya bulunuyorlardı. 

Fariyani anlatıyordu: 
- Kardinal Polün de Borjiya 

mel'ununun tuzağına kurban gitti
ği muhakkaktır. Çünkü onun da 
karilhM ayni kOTlm~ sehtrl• hle
-rini buldum. Fakat Borjiya buna 
nasıl muvaffak oldu? Bunu bili 
anlıyamadım. Diğer taraftan bü
tün çalıımalarıma, ujraımaları

ma mukabil Borjiyanın da nerede 
olduğunu keıf edemedim. Nihayet 
son bir çare kaldı. O da her gün 

Vatikana gelip babalarını soran 
Sezar ve Lukres Borjiyayı tevkif 
ettirip iıkence masuma yatırmak 
ve tırnaklarım sökerek, etlerini ko. 
pararak babalarının nerede oldu
ğunu kendilerine itiraf ettirmek .. 
Bunu da bugün yapacafım. 

Şimdi ricam, si-ıin de bu istin
takta hazır bulunmanızdl1'. 

Papa cevap vermiyOT. Kendisi
ne bu sözleri söyliyen hekimbaıı· 
sını dikkatle süzmekte devam edi
yordu. 

(Devamı var) 1 

Te1'1rka No. 65 

Ti ren bir türlü kalkamıyor, istas-
yonda polisler dolaşıyor, telaşh 
koşuşmalar oluyordu . Leyla kondüktöre 
korkarak sordu : - Kimi arıyorlar ? 
- Bir kadını ! 

Emir Sait f&f&ladı: 
1 Y . ., 

- a ıız ..• 
Leyli ıüldü: 
- Beni de beraber götürmek 

istiyor. 
- O halde benimle gelmekten 

vaz geçtiniz mi? 
Halbuki bana aöz venni§tiniz ! 

''Saffet hanım,, adile pasaportu
nuzu bile çıkartmııtmı. 

"Arkası var,, 

Kahlreden dönüş .. 
Leyli, Emir Saide sözünde du

racajını söyledi: 
- Beni bu macera pef inde ko

tan Prensin elinden kurtaracağı -
nız için, size ölünceye kadar min
nettar kalacağım. Öğlene kadar 
itinizi bitiriniz .• Siz de benim gi
deceğim trene bininiz! lskenderi
yeye gidince izimi kaybederim. 
Ömer geldiği zaman beni laken -

• deriyede bulamaz. 
- Pekili. Ayni trenle ben de 

ıeleceğim.. 
• ır; • 

leY.li eve döndüğü zaman ara
dan yanm ıaat bile ıeçmemitti. 
Omer: 

- Ne çabuk geldin? Diyerek 
!l!Çiarma ~ ~li. JÖ~e 
bir yalan uydurdu: 

- KUYafürde çok beklemek 
lazımdı. Dört bet mütteri vardı. 
Sıra beklememek için dönüp gel
dim. Ziyanı yok .. Saçlarımı lsken
deriyede yaptırınm. 

Omer memnun oldu .. I..:eylinın 
llazl1'lığı çok sürmemiıti. On iki -
den önce istasyona gittiler. Leyla 
gözünün ucuyla, Emir Saidin va • 
gonların önünde dolq.tıjını ıör -
dü. 

Trenin hareketine on dakika 
vardı. 

Prens Ömer, Leylayı birinci 
mevki kompartımanlarından biri· 
ne yerlettirdikten sonra, vagonun 
dar koridorunda kolundan tuta • 
rak, kulağına ıu sözleri fısıldadı: 

- Bu trende epeyçe tüpheli 
adamlar var. Dost ve yardım mas· 

kesi altında sana sokulmak ister-\ 
lerse, sakın hiç birine iltifat etme .. 
Sonra ba§ını yakarlar .. Ummadı. 
iın bir uçuruma düşersin! .. 

Leyli: ~ 

- Merak etme, Ömerciğim! 
Ben çocuk değilim .. T anrmadığmı 
insanlarla konuşmıyacağımdan e. 
min olabilirsin! 

Leylanın iç.ine garip bir ,üphe 
girmitti. 

Acaba Ömerin kasdettiği fÜp· 
heli adamlar arasında Emir Sait 
de var mıydı? 

Uzakta duran Emir Saidi gös
termek ve: "Bu da şüpheli bira
dam mıdır?,, diye sormak istedi. 
Emir Sait vagonlardan birine gir
mitti .. Hareket ıinyalı çalınıyor • 
du .. leyli Emir Saidi bir daha gö
remediği için Ömere gösteremedi. 

Tren kalkarken, Ömer: 
- iki gün sonra oradayım •. 

Doğruca Mehmet Ali Paşa oteline 
in.. Ve kimse ile görüşme, emi 
Leylicığmı ! 

Diye bağırdı .. I.:eyla ağlar gibi 
görünerek elindeki mendilini sal· 
ladı ve gözlerini sildi. 

Leyli o gün ilk defa Ömere 
acımı tı. Bu &YJ'.Iİı~ Leyl&yı sara • 

mıfh. Emir Sait, Örnerclen zenlln 
ve kibar görünse bile, nihayet ıa
kallı bir adamdı. Omer onun ya • 
nında ne kadar genç ve centilmen 
görünüyordu. 

Leyla kendi kendine mırıldan
dı: 

- Bakalım taliim bu ıef er be· 
ni nereye sürükliyecek? ! 

Tren Kahireden uzaklqtıkça 
Leylamn içini saran ıüpheler de
rinleıiyordu. 

Leylinın kafasında kıvrılan bir 
iıtifham vardı: Acaba Emir Said 
kendisine ıahiden mi tutulmuttu? 
gGbü,iübLt Y cbı 

Leyla Kahirede kısa zamanda 
çok feyler öğrenmiıti. Bir gün Ö
mer ona caıuılann hayatından 

bahsederken: "-Bu yolda tanın
mış adamlar her gittikleri yerde 

,,. 

ilk önce kibar tavırlı bir~ ]ia'ctd 
elde etmeğe çalııırlar.,, 

Demiıti. Leyla bu sözleri uısısi• 
mıyordu. Emir Saitle görütürk 
daima bu .özleri hatırlıyorchlt 
Rusyalı bir Müslümanın Kahired' 
ne iti vardı? Deri ticareti yap~ 
için, koskoca Avrupa ticaret ,.hl' 
ıı dururken, Emir Said nedeo 1"' 
hire piyasasını seçmi§ti?. ~ 

Leyli bunları dütünürkeO, 
çantasını açtı .• Küçük bir kUtdı' 
araamdan bumuna bir kaç ~ 
toz götürdü. O kokain İçlll;:; 
duramıyordu. Kahirede geÇ • bf 
heyecanlı günler arasında bil• 
zevkini ihmal etmemiıti. _.,.d 

Leyli bir aralık kompa.rt~ 
penceresinden batını çıkardı.. or 
§arıya bakarken, bir arkadaJc!~ 
gonun penceresinden bakan r,JI"'."' 

Saidin ilk önce sakalın.r, sonrat 1"' 
tını gördü .. Ve seli.mlqtılar ... .Jı 

İkinci illaayonda tren bir ~·
kalkamıyordu. Herkeste gizli~ 
li konlJ!malar .. Telitlar .• K~uı 
malar •• Ve nihayet feıli palı~ 
a-örünmiiftü. Trenden hiç JddlP'' 
indirmiyorlardı. 

Acaba ne vardı? ~okul~ 
Lirini mi tevkif edecelderd.~~ 

l:eyli kendi kendine d..-
" yordu: 

- Bu tevkif edileceli ~ 
ben olamaz mıyım? ! ., 

Polisler vagonlara yayıldli' ol' 
man Leylanın rengi ıapaıt:" ~ 
mU§tu. Leyli, o ıırade kor~ · 
geçen kondükt. ~ ~ 

- Kimi anyorlar"C "-.1\at 

- Bir kadını... . _ıAi' 
Leylinın yüreği agzma ,..-
- Bir kadm mı?! -~ 

· Kondüktör, leylinın ~- -.' 

balanadan cevap v~rdi: ~ 
- Kokain kaçakçısı inıit-'"; 
.Ve batım sallayark 1eÇİP. '' 
Kondüktör bu son sözle~ 1" 

lemeden ıitmiı olıaydı, Leyl• 
hakkak olduğu yerde d\i!iİP ,......, 
lacaktı .. Aıabı o kadar ~) 
tu. . (DerJ~ 

kıt~ yukardan aıağıya süzüyordu. fki erkek dikdik 
bakrttılar. Sonra yabancı adam gazinodan çıkmak ü· 
zere kapıya doğru yürümeye başladı. Kocam adamla 
benim arama girdi. Bana yol vermek için biraz geri 
çekilerek adama döndü: 

_, .,e 
- Aklını batına topla Samiye 1 dedi. Ş~ 

musum bu gibi şeylere tahammUI edemez. J6I 
Cevap vermeksizin omuzlarımı silktim. Erı fetı:ısf' 
ler dudaklarımm ucundaydı. Fakat kendiJ!ıl tıl gıf': 

Uzaktan hafif bir bat eğmeıile beni ıelamtadr. 
Ve ~u aellmlayıı hergUn tekerrür etmeğe baıladı. 
Gazınoda oturduğum, kitaba daldığım müddetçe kar
~ı~an yq~uıatr bakıtlı g8zlerinin üzerimden ayrılma· 
dıgmr sezıyordum. Birkaç gUn de böylece geçti. 

- Kanından sonra çıkacaksınız r 
Şivesinde öyle bir kat'iyet vardı ki hemen çıkma· 

ğı muvafık buldum. 

dum. Sokak ortasında herkesin içerisin~~-~:tel 
tutupn, battl dövüıen kankoca gibi oı.sı:u-

yordum. • iJ' 4' 

.Bir pazar günU ıene ıazinoya gelmittim. Her 
vakıt tenha olan gazino bueUn oldukça kalabalıktı. 
Her zaman tercih ettiğim denize nazır yerimi bot bu· 

lamıyarak geri döndüm. Birdenbire onunla karşılaı· 
trm. Biraz geride kilçilk bir masaya oturmuıtu. Gazi· 
noya girdiğim sırada onu gCSrmemiıttm. Pakat 0 be-

nim yer bulamadığımı dl:SndüğUmtl gCSrmUı olacaktı. 
ÇUnkU hemen yerinden fırlıyarak sandalyesini bana 
uzattı. Tebessümle ona teıekkilr ederken birdenbire 
araya bir el girdi. Sert bir hareketle bana undalye 
uzatan eli geri çekti. 

Adım büyük bir ıaıkınlıkla irkildi. Bapmr çevi· 
rince ayakta duran Arif Nedreti g8rdUm. Biraz sa· 
rarmrştı. Geri gcrl çekilen adamı yilkıekten bir ba· 

Baıımı eğerek yabancıyı selamladım. Kocamın 
hareketi yüreğimi pek sıkmış olmakla beraber biç bir 
ıey belli etmek istemiyordum. Çünkü bir çok gözle
rin bize çevrilmit olduğunu farkediyordum. 

Acaba niçin beni evvelce çıkarmııtı. Yoksa ya· 
baneı adamla atıgacak mıydı? 

Biraz ilerledikten ıonra başımı çevirip ıizlice ar 
kama baktım. 

Arif Nedret eski soğuk çehresile b~ kaç adım ar
kamdan geliyordu. Ötekine gelince ihmalkar fakat 
çok azametli bir tavırla ba§ka bir yolu tutmuıtu. 

Rüya görüp görmediğimi kendi kendime aorma· 
ya ba9ladım. 

Balcpm ne kadar krıa olursa otıun Arif Nedret 
c&rmUtttl. 

Elini kolumun Uzerine koydu. Beı parmafmm 
etlerime girdiğini hissettim: 

Yanyana ve hızlı hızlı y{lrüyorduk. tıdtP",, 
ağır, facialı bir ıilkutla suımamua ra~ ıçeıı• i 
de fırtınalar, kasırgalar kopuyordu. Apar~. 1' 
rer girmez hemen kendi daireme çıtaııak ist 
kat kocam: L lJİ 

- Sizinle bir konupcağım Samiye ded 

odama geliniz. • • 'di1e 
Bana gene ikinci defa olarak "SaııılYe·~ dl~ ·ı 

tap ediyordu. Fakat ıu teklifsiz hitabında 1 ~eri b1
• 

da hiç bir sevgi, hattl küçük bir dostluk ~~. 
a· ·ıı yoktu. Bu ıive ancak blkim ve ken 1 

. • bir eı 
mUnakapsmı bile asla kabul etınıyen ~o· 
katı tfvesiydi. fi' 

ut arma B8yle olmakla beraber onun arz 
lırca bor.un_ etmek istemedim: 
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işçi kadınlar 

oeuk doğurmaktan 
men edilmemeli 

Cocuklu oldukları için yOzlerıne' 
fabrika kapılan kapanmamalı 

~diye kadar bazı vicdansız olmak vaziyeti basıl olunca büabü. 
Oıılann kadın iıçilerini hayva. tün az randman verirler. Ve ço
~lerine de ilet etmeğe çalıt· cuğunu doğurduktan b:r müddet 

ı yazmıı, ve zavallı iıçi ka- sonra yeniden ite batlayınca gene 
nın bunlara kartı koymak- nisbeten hafif itlerden hatlar. Son 

'-kadar iktidarsız kaldıklarını ra yeni doğan bir çocuk bir itçi ka. 
ittik. Buıün de kadın iıçi- dın için muauam bir derttir. Ona 
Yaptırılan itlerden bahsede· sık sık ıüt vermek, onunla met

lizde kadının çok ucuz fiyatla 
ğa razı olması onu hemen 
her ite ıokmuıtur. Bu itler

\nr çoğu nisbeten nazik yapılı 
itadının hiç de bünyesine uy
değildir. 
~I olmak üzere şunları gös
iliriz: 
llık Y•P•n kadın l•çller 
de hamallık yapan kadın İf· 
lardır. 

litli taraflarında bir fabrikad, 
erkek iıçiler sandık latır· 

aon zamanlarda bu erkek
Sllrarıtmıı ve yerine kadınlar a

. Şimdi ayni sandıklan bu 
~ inlar taıımaktadırlar. 
'htikanın bu İf teki kazancı tU: 

·den hamallık yapan erkek 
. e 70 kurut yevmiye verirken 
1 lene ayni hamallık itini ya· 
"-.dın i~çilere 30 kurut yev

t \'er:yor. Yani ayni iti apğı 
t't iki buçuk misli daha ucuza 
tıyor. 

ha. kadınluın bünyesi erkek 
}'ük tatımaya müsait midir? 

Yük taııyan bu kadınlar a· 
da ana olmak üzere olanı 'JOk 
8unlann yük ta ıması ne de-
tls>.iwdıu:7 -~~-~~ 
, ayrı bir i~tir. 

. Yutulan tozlar 
ilci olarak bazı tütün, yün ve 

j İ§lerinde gayet kesif ve 
le rnuzir toz bulutları arasm· 

.. 1fan kadınlar vardır. Bilhas
ll ayıklama itinde bir İKinin 
k nıec.J,· · • d.e kaldığı toz 

l _ =~ur.ı.an-,.csapsızdır. Bu 
eyi daha sonra umumi ıekil

. ik edeceğiz. Şimdilik yal
'kret etmek istediğimiz nokta, 
İtçilerinin nahif olan sıhhat. 
•e bünyelerine kat'iyyen uy

~h.ııyan bu gibi itlerde de ça
dıldarıdır. 

.. tv11 lfçl kadmlar 
:'tQıleketimizin içtimai yara-

il birini de evli kadınlann 
lıayatı teıkil eder. Umumi· 

~hrikalar evli ve bilhassa ÇO-

~qdın itçi kulanmak istemez 
tli fabrikaya kadm İfçi a
ev-li ve çocuklu olup olma· 

~İden sorulur. Eğer bir ka-
. e birkaç çocuklu olacak o
;.. °bulabilmesi ihtimali büsbü. 
• ır. 

'~ti'- .. ı . . ı· l ll&tor er nıçın ev ı ve ço· 
qdın itçi çahttırmak iıte, 

~·c... b ç·· k" ı· b'" .. va ı: un u evve a oy· 
~lar, diğerleri kadar müte-
1 defildirler. Çünkü bizde 
~er hangi bir kanunla bağ-

'- ~iından kadın İtçisini her 
lfte ve istediği kadar ça· 
ir. 
İ olarak kadını bir ıün 

, \' n atması ihtimalini dü
'-.. e _tabiatile çocuklu bir ka
ıı. 'le yalnız kendi bojazım 
k. bir kadmı atmaktan biraz 
Lı gelir kendisine .. 
~•an leçl kadınlar ı 

· olarak da böyle kadm-
-rinden daha çabuk yo-

• V. bilha11a yeniden ana 

gul olmak lazımdır ki itte asıl pal· 
ronun tahammül edemiyeceği fey
ler bunlardır. Hoı bizde doğuran 
İtçi kadınlarının yüzde doksanı 

döndüğü zaman itini bulamaz ya? 
O da baıka bir mesele.. 

Çocuklu kadın·ar 
Bittabi patron sermayesinin ve-

rimini azaltacak. olan bu gibi ıey. 
ler karıısında çok hassas ve çok 
insafsızdır. Binaenaleyh yapaca
ğı en buit ve en tabii it fabrikası· 
na alacaiı itçi kadmların beki.r ya 
but dul, fakat bilhaasa çocuksuz 
olmasına dikkat etmektir. 

Bunun için çalıtmak mecburi
yetinde kalan çocuklu kadınlar 
it huluncıya kadar pek büyük 11-

tıraplar ve sıkıntılar çekerler. Ek. 
serisi patrona yalan söyler. Fabri
ka ve imalathanelerde yapılacak 

bir tetkik ve statistik, çocuklu ve 
evli oldukları halde aksini söyliyen 
kadın itçilerinin ne kadar büyük 
bir ekseriyet tetkil ettiğini meyda
na çıkaracaktır. 

Acı ••Yl•r 
Halbuki kendiıinden };aıka bir 

de birkaç çocuğa ba.Jmıak için ça
lqan bdmlar ne kadar himaye e· 
dilmeye, ne kadar yardım edilme 
.,..www .... ••ı-1&,ıdstaılwa.'tftiit1mf· 
betmek korkusuyla ana olmaktan 
çekinen işçi kadmlannı hiç saymı
yorum. Bunlann duydukları azap 
ve acıdan batka f Üphe yok ki da· 
ha pek çok nüfusa ihtiyacı olan 
memleketimiz, cemiyet de bun -
dan büyük zararlar g6rilyor. 

Çocuklu olduklan için fedakar 
ve çahıkan iıçi kadmlarmm su -
ratlanna demir kapılar niçin ka -
panıyor? Ana olmak bir İtçi kadı · 
m neden ürkütüyor? Patron mem -
leket, cemiyet menfaatleri kartı -
aında bir ıinekden bile ehemmiyet
siz olan sermayesini daha evvel ve 
daha çok çoğaltmak için bu büyük 
günahları ve suçları nasıl itli yor? 
Nasıl itli ye biliyor? 

Bir adam öldürmek suçundan 
hiç de daha hafif olmıyan bu IUÇ· 

lara kartı neden kendiıine ceza 
verilmiyor? Verilemiyor? Neden: 

- Hayır, sen çocult duğura
mazaın ! Doğurursan kapı dıpn e
dilirsin ! .. 

Yahut: 
- Vay senın üç çocuğun var 

ha? Bir de benden it istiyorsun! 
Defol ! Sen, benden alacağın para 
ile kendini besleyip bana daha iyi, 
daha çok iş yapamıyacaksın ! Çün
kü çocukların v,ar. Bu paranın bir 
kısmı bana hiç fay dası dokunmı· 
yan bu çocuklann boğazına gide
cek. Halbuki ben ayni para ile ba
na bir kısrak gibi çalıtacak dul 
ve bekir sağlam yapılı kadınlar lu· 

tabilirim. diyen adamlar aıılmı
yor? Bu adamlar bu mülhit ve yü
rekler parçalayıcı iti yapmak sa· 
lihiyetini ve cüretini nereden bu
luyorlar? 

Mesele baıit ! 
Çünkü it kanunu yok. Faka~ ;o

ğu gitti, azı kaldı. it kanunu pek 
yakında çıkacak. Milliyetçi, na· 
mualu ve '91rıkan olan Türk itçiai· 
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Sekizinci Edvard'ın 

Taç giyme merasimi 
nasıl olacak? 

Tacında kaç mücevher vardır 7 
üstüne başına nasıl yaQlar sürülür ? 
'takup Peygamberin yastıQı olan taş nedir ? 

Bütün dünyada demokratça i
detlerile tanmmıt olan Kral Seki
zinci Edvard gelecek sonbaharda 
Büyük Britanya hükümdarı sıf a • 
tiyle tac giyme merasimini yapar
ken, tarkın en kıymetli taılariy)e 
ıüslü ve pek muhteıem elbisele -
riyle, tam dört ~aal sürecek ayin
lerde bulunacaktır. 

Aııl meraıim kralın ikametgi. . 
hından yola çıkacak üç alayın bi • 
rinci,iyle batlamı§ olur. Bu alay 
hanedana menıup .misafirlerden 
teıekül eder. ikinci alay Britanya 
hanedan ailesinin efradıdır; ü· 
çüncü alayda da kral ile J1K1İyeti 1 
gelir. j 

Adet ve ane.ne, bu merasim
de bafka hiç bir kralın bulun- 1 
mamasını emreder. Batka ülke- ı 
lerin hükiimdar aileleri merasime 
birer mümessil gönderebilirler, 
fakat bir kral bulunamaz. 

Taç giyme iti her §eyden evvel 
dini bir ayindir. Bu ananeyi Sak • ı 
aonlann üçüncü Edvardı tesis et
miftir. Taç giyme töreninin yapıl· ı 
makta olduğu Vestminister kilise
sini o inıa ettirmitti. Onun yakut 
yüzüğünü merasim esnasında Se
kizinci Edvard da takacaktır. Bir I 
buçuk metre uzunluğundaki altın 
fl&ll ile hükümdarlık kılıcı kendi 1 
önünde giden bir adam taraf m • 
dan tqınacaktır. 
~ AU..d ~rı .. :da 

siyilmit olan asıl lianedanfılC facı 
l 649 yılında Cumuriyetçiler tara
fından tahrip edilmi§ti. Bu te.crn ' 
tıpkı11 tıpkıama bir kopyaımı 
1662 yılmda Kral Se:kizinci Şarl 

Sir Robert Viner adlı bir sanat • 
kira yapbrmıftı. 

Elmaslann ve kıymetli taıla • 
nn panltıaı altında tacm altın kıs

metli elmaslardan bir haç vardır. 
Küre dünyayı, tepesindeki haç 

hıriatiyanlığı ve hepsi birden hı • 
ristiyanlığın dünya üstünde buy. 
ruğunu temıil eder. 

Kral aeklzlnci Edvard tae giyrM mua. 
•iminde lıte böyle görlineceldlr 

BüyUk altın mahmuzlar Sent 
Jorjla onun kahramanhğmm rem-

mı hemen hemen görülmez. 1907 ==================== 
senesinde Transval müstemlekeai 
tarafmdan hediye edilmİ§ olan ve 
sonra da iki parçaya kesilen meş
hur Kullinan elması tacın çevresi· 
sinde Hermin bağa ili§iktir. 

Taçta 17 gök yakut, 11 zümrüt, 
4 yakut, 1333 ta.ne parlak elmas, 
1273 pembe elmas, 147 yassı el· 
mu, armut teklinde dört tane mu
azzam inci ve 373 küçük inci 
vardır. 

Merasim esnasında bir yastık 
üstünde tqman bu taç yalnız kısa 
bir müddet için ba§& konur. Taç· 
tan baıka iki tane krallık asası, 
dört kılıç, bir kürre ve bir çift al
tın mahmuz bu merasimin tec.hi • 
zatındandır. 

Kral kiliseye sırtın de kırmızı 
kadife elbise ile girer. Taç giyece
ği sırada, elbisesini değiıtirerek 

altın elyafından yapılmıt bir ro. 
baye sarılır. Çıkarken de erguva. 
ni renkte kadife giyer. 

Te.ç _giydiği esnada sağ elinde 
kudret ve adaletin remzi olan 
hükümdarlrk asasını tutar. Sol 
elinde de Virgo adı verilen ikinci 
a.8. vardır. 

Kiliseden çıkarken elinde taşı
dığı küre som altın-landır, kuşağı 
incidendir. T epe:;inde çok kıy • 

nin büyük hakkı bundan böyle a

yaklar altına ahnmıyacaktır. 
Bugünlük bu kadar! 

Murad SERTOGLU 

Meşhur bıyıklı 
adamın 

Bıyıkları gidiyor 

Dünyanm en "sevimli bıyıkla
rından biri,, sayılan, tanmmıı si

nema artisti Robert Donat'ın bı· 

yıklarının tıraı edilmeıine karar 
verilmitlir. 

Bilhassa film meraldnı kadm
lar arasında bıyıklı simaaiyle pek 

töhret bulmuı olan bu yıldız timdi 
tiyatroda oyniyacalı bir eser do • 
layuiyle blJl]danm keatirİJor. 

zidir. Bunlar takılmaz, fakat taç 

giyerken kralm topuklarına değ

dirilir. 
Sent Edvardın kılıcı adı veril· 

melde olan devlet kılıcı iki kabza
lı kocaman ve çok ağırdır. B1:1 cins 
kılıçlan vaktile ancak en J,uv· 
vetli a.akerler fazla maat verilmek 
§artile kullanırlardı. 

Kurtana adlı ikinci kılıç merha· 
meti temsil ettiğinden ucu sivri 
değildir. 

Üçüncü kılıç manevi tdaleti dör 
düncü kılıç ta maddt adaleti tem· 
sil ederler. Hepsi çok kıymetli tat
larla süslü ve altm kakılı olen bu 
kılıçlar yalnız dördüncüsü çok 
keskindir. 

"lngilterenin izdivaç yüzüğü,, 
adı verilmekte olan ikinci Edva..; 
dın yi.kut yüzülü sadakati temsil 
eder. ·Bir bilezik gibi açılıp kapan 
dığmdan parmağa uydurulabilir •• 
Büyük altm mahmuzlara kırmızı· 
mendqe renklerinde yakutlar ka· 
kılıdır ve bunlar elmub bir mal\. 
faza içindedirler. Mahfazanm u ... 
tünde Sent Jorjun istavrozu ile 26 
tane kocaman elmas vardır. 

Bütün bu merasim esnasında 
en mühim rolü oynayan elmas de
iildir. Taç geymeden bir iki sa• 
niye evvel batına gül yağlan sü. 
rülütken kral meıeden yapılmıt 
eaki bir koltuğa oturtulur; b~.k~~ 
tuklar Norman kril~ir.U.. 
ci Edvardm koltuğudur ve altın· 
da kocaman bir tat vardır. Bu ta· 
ta "talih ve kau:ler l&fı,, adı ve • 
rilmekte olup, üetünde dÜfÜ.Jıüle • 
miyecek kadar eski zamanlardan 
beri İskoç kralları taç geymitler
dir. 

:Ananeye ~re l>u taı '.Asyadan 
gelmittir. ·ve Yakup peypmber 
ODU yastık olarak kullanmıfbr. 

Dini ayinden mabat kralın 
Kanterbury bat peakaposu tara· 
fından tanınmalıdır. 900 yıldan 
beri harfi bile değiftirilmiyerek 
kullanan IÖzleri ıöyliyerek, bat 
peakapoa tanınma keyfiyetini ilin 
eder.Sonra yukandan beri aaydıjı 
mıt ety~ mihrabm önünde takdiı 
edilir, bir ilahi .c;ylenir ve bat pes 
kapos küçük bir" vaaz yapar. Bun
dan sonra kral hem tifaht hem 
tahriri yemini ifa eder. Bin sene
lik adet veçhile üstüne yai sürü • 
lür; bu yağ gayet eski ve som al• 
tından bir vazo içindedir. 

Sent Edvardm kılıcı kmmdan 
çıkanhr; altın robalar kralm o
mUZllDa konur; yakut yüzükte 
sat elin dördüncü parmağma takı 
lır. Taç baıma konur, lasa süren 
bir ae11itlikten sonra orada top
lanmıt baronlara'baronslere ufall 
taçlarmı b&fbrma giyerler, bo~ 
lar çalar, kulelerden toplar pat
lamağa bqlar ve halk: "T ann 
kralı eairge•in !,, 

Diye batırır. 
Bqma taç pydirilen kral ıl1. 

hayet tahtta oturtulunca, devletia 
bütün büyük memurları gelerek 
önünde diz çöktükten sonra sol 
yanağını öperler ve ellerini taca 
dokundunırlar. Bu tazimat fıi de 
bittikten sonra küçük bir du~ ile 
taç ıe>:me m~imine_ nil!.aj~ı. ve
rilir. . . 
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YEPYENi 

HARBİYE OKULU KOMUT ANLIGINDAN : 
1 - Bu sene Harbiye Okuluna ve As. Hakim ve Muallim sınıfına 

Milli Müdafaa Veka!etin;n göstereceği nisbet içinde Tilrl< talebe kayıt 
ve kabul olunacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağıdadır: 

A - Liselerden olgunluk imtihaııı \'ererek mezun olanlar H\lrbi

ye okuluna girebilirler. Bunlardan bir ıene aonrl' mUraçaat edenler 

imtihansız, iki veya d{lha ziyade sene sonra mürı.cllat edenler As. li

selerden birine olRunluk "bııkalorya,, imtihanmn tabi tutulurlar Liıe 
mezunlarından gayri, sınıf ve ihtisas okulları ve liselere mundil ol-

dukları Kültür Bakanlığınca tasdik edilmig olan eknlliycl v ecnebi 
okull~rından mezım olan Türk tcılebe As, liselerin birinde olgunluk 

imtihanı gcçırmedikçe ve Türk diline tam vnkıt olmadıkça Harbiye 
okuluna kabul edilmezler. 

B - Aııa vatan dı~ındnn oku!a girmek istiyen Türk talebenin de 

As. lisclerder1 birinde bakalorya imtihanı vermeleri Türk diline va· 

kıf ve Türk talıiiyetinde olmaları liızımdtr. Olmıyanlar bir ıene 
zarfında Türle tabiiyetine geçeceğine dair bir senet verirler. "Bir ıe· 
ne zarfında tabiiyetini değiştirrniyeııler olursa okul maıraf ı kendile· 
rindcn alıparak okuldan çıkarılırlar.,, 

C - hteldiler "lG,, yafını bitirmi! ve ''23,, )Dfma henüz girmemi§ 
o]m;.k. 

D - Üniver&itede okurken As. Hakim ve Muallim olmak i&tiyen 
talebeden birinci sınıfa girmek istiyenlerin en yukarı "22,, ikinci sını· 
fa "23,, üçüncü 51nıfa "24,, yatlarını bitirmit olmaları lazımdır. 

E - Vücudunun teşekkülatı ve ııhhati "tam teıckküllü heıyeti 
sıhh'yece yapılan muayenede,, orduda ve her iklimde fani hizmete 
müsait bulunmak. 

F ·- Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiç bir fena hali ve ferıa töh
retler sahibi olmadığına d"ir vesaik göstermek. "icabında okul K. lı· 
~ınca muhtelif kanallarla yapılaca}( tahkikat neticeıi müsbet çıktığı 
lakdircJ,e.. p,kuln kayıt ve kabul olunur. Menfi zuhurunda i•e.kabul o
lunma:r..- Müracnat edenler bu hususta hiç bir hak talebinde buluna
mazlar.,. 

2 - Birinci maddedeki tartları haiz olanlardan latanbulda bulu
nanlar her sene Mart başından Temmuz nihayetine kadar doğrudan 
Harb·ye okulu K, lığına ve lstanhul haricinde bulunanlar bulundukla
rı yerlerin en büyük askeri K. nına veya askerlik tubesi başkanlığına 
en geç Temmuz nihayetinde Harbiye okulunda bulunacak veçhile isti. 
da ile müracaat ederler. lstidalarına aşağıda yazılı kağıt ve vesikala
rı bağlarlar. 

A - Nüfus tezkeresi veya müsaddak sureti. 

B - Mütehassıs tam bir heyeti sıhhiye taraf mdan müsadda.k sıh
hat ve a§ı vesikaları "atı vesikaları olmıyanlara askeri hekimlerce atı 
yaptırılır .. , 

C - Mezun bulunduğu okulun şahadetnamesi ve okuiun verece
ği reımi hüsnühal kağıdı. 

D - Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar, nizamlar 
\Te talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini natık velisinin ve ken-

disinin birer teahhüt ıenedi aar'ah, uyku halinde gezer, sidikli, bayıl· 
mak ve çırpınmak hastalığına müptela olmadıklarına dair taliplerin 
velilerinin teahhütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan biriyle okula girmez • .n evvel malul c,)du

~ bilahare anlaşılan talebe okuldan çıkarılır. Ve o talebe için sarfe
clılen bütün masraflar velisine tazmin ettirilir. (596) (938) 

Muhammen bedeUeriyle miktar ve vasıfları aıağıda yazılı (2) 
grup malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında 
yazılı gün ve aaatlerde Haydarpaıada gıır binası dahilinde 1 inci itlet
tne komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu İfe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvaldcat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatine kadar komis
yona müracaatları lazımdır. Bu İ§e ait ıartnameler komisyondan pa
rasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 13500 kilo Dubl T, U, mü~avi ve gayri müsavi kö§e, 3600 Kı. 
yuvarlak, 5900 kilo lama 2600 kilo 4 köfe adi ve lavcç ve 11500 kHo 
muhtelif eb'atta cıvata demiri muhammen bedeli 3399 1/ 2 lira ve 
muvakkat teminatı 255 lira olup açık eksiltme 17 - 3 - 936 salı 
günü saat 10 da. 

2 - Muhte:lif eb'atta. 40008 kilo demir levha muhf.\mmen bede· 
Ji 4000 lira 80 kuruı ve muvakkat telllinatı 300 l/2 lira olup v,çık ek· 
ıiltme 17-3-936salı günü saat 10 da, (1134) 
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. 1otı l\ illi üdaf Veka e i Deniz r ez atına mı• 

dan: . 1'~1" 
ı - Tahmin edilen bedeli 140.000 lira olan 350 ton ben:zıtl 

5
j f 

.. k " M 936 arte 11' lı zarfla münakasaya konmuttur. Muna as.-. ı art paz şpı 
nü saat 15 de Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti binasında 1 

k ~ ca trr. . ti1e 1
1 2 - Yedi lira bedel mukabilinde !artnamesini almak 15 1~" 

· M 936 ·· ·· ast 1" rin her gün, münakasaıına girecek lerın de 9 art gunu 5 J<itıl' " 
7350 liralık teminnt mektupları ve 2490 numaralı kanunun ah . 
hilinde vesikalariyle komisyona müracaatları. 

3 
~e11~ 

3 - Zarflar 9 Mart 936 günü saat 14 de kadar komisyorı 
rniıı. bulunacaktır. (897) ,. 1,ıf 

~ ------------------::-:- •yO'' Milli Müdafaa Vekaleti Ueniz Merkez Satınalma Koıııı• , 

~: .~ 
1 - Tahmin edilen bedeli 100.500 lira olan 300 ton ben:ıı~eıl ~ 

lı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 9 Mart 936 pazar ,ııc' 
nü saat 13,5 da Ankarada Milli Müdafaa vekaleti binasında Y"'P I 

• ., ~ .t tır. . • 
1 

k . . 0terı ,.1111 
2 - 503 kuruş mukabilinde şartnamesını ~. ~.a ıstıye 

5 
daJ ~iıı' 

gün, münakasasına gireceklerin de 9 Mart 936 gunu aaat ~3, 
1 

d,J1ıl 
liralık teminat miktarları ve 2490 numaralı kanunun ahka11l 'f 

• • 1 k • .. ti ..ilıı'' de vesıkalarıy e omısyona muracaa arı. 'ieı-
3 - Zarflar 9 Murt 936 günü saat 13 e kadar komiayorıa 

bulunacaktır. (896) ol 
M. M. V. Merkez Satınalma "omısyonundan: ıtel' 
ı - Tahmin edilen bedeli 126.000 lira olan 12.000 ton 01 

pozc kömürü kapalı zarfla münakasaya konmu;,tur. . ,,.,t 14 

2 - Münakasa 14 Mart 936 tarihine müsadif cumartesı 5 ~ 
yapılacaktır. . . 11teritı " 

3 - 630 kuruş mukabilinde ~ rtnamcaini almak ıstı~e t ıııeJıl 
gün münakasaya iştirak edeceklerin de 7550 liralık tenıınka t. t&tııt 

· ' · " A k d M M V b' d nıer e larıyle yevmı mezkurda n ara a . . . ınasın a i 
ma komisyonuna kanuni belgeleriyle müracaatları. dar J<Oıt' 

4 - Zarflar münakasadan azami bir saat evveline ka 
yona verilmiş bulunacaktır. (1100) ~ 

lstanbul Gümrükleri satı~ 
Direktörlüğünden : 

M. K. N. Ağırlığı Kıymeti Cinsi qya 
K. G. L. K. . nd 

3977 315.00 126.00 D~mir ütü makineııtı. 
18 

atıılltıl 
G 14 de şa ıf • Yukarıda yazılı eıya 9 - 3 - 936 . saat y ı I ~ 

ihaleleri yapıl cakhr. İsieklileTin şartlarımız ~cibinc~:!z Jtlf .";ıı 
·~in yüzde yedi buçuk pey akçeleri ni yatırmaları ve ına 

1 
,ııtl 

sair cvrakile kanunen muayyen zamanda ııatıı salonuna ge 
olum~r. (1141) 

I 
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mürekkepli kalemleri ken•1 
di şubesinde en muvaffak 
olunmuş bir modeldir. 

.. _. 'W'~ 

Sonsuz hizmetinin ba•· 
hca vasıfları; zarafet, 
şıkhk, hafiflik,"' s~{llam-, · 
hk ve dayanıkhhkdır. 

~-.. ,.. 
Bir dolduruşta aldıöı 

mürekkep vasatı ola
'f rak 5000 iJA 7000 

kelime yazmağa ki-· 
fayet eder. 

• 
lrridi'um kaplı 

• altın uçları kati-, 
.. yen bozulmaz .. 

BAŞLICI KIRTASIYECI 

MAGAZIURllOA ARAYINIZ. 

• 

HABER - ~ posfair · 

Türkiye 

MERKEZ 
Cümhuriyet 

BANKASI 
29/211936 vaziyeti -AKTiF PA51F 

K•••. LI,.. 

:~~~;:'~ ---~~~.~~.:: .. '..~:~~.~ .. ~:~.~ 1 ~ ~·::~~-~ S.r111•ye ····---···-·-------- ı 5 

~d;:.:::~::···:·:·:knotl••• 1 
1 

Ufaklık ········-············ .. ••••••••·••••• ., J.086.491.25 39.363 f60 50 

Dahlldekl lluhtlblrler : 

füıt lirası -·-············ JL 314.506.79 31450579 

Der uhtt- edilen eVTh• naı.tiye, it 1 ~8.748.Sô.q -1 
Kanunun o ve 8 incı madde· 
1 erit1t' tcvfi , an hazine tara 

H ulçtekl Muh•blrler : rın Jan .. ~ 1 'eıfiuı J f .327.785. -

~lbnı tahvili kabil Serbest dö•ız r• 553 847 22 b 
\!tın Safi kilogam 4.690,63! , 6 597.763. 33 1 >eruhtt edilen o:vnı , naı. tıyt 

O. d"' · ı b 1 a cıyes ··--·· ..•.. ···- 147 420 778 -
ığef uYIZ er \"C OTÇ D klirin~ 

bakiyeleri ·····················. ........... 15.849.472.88 23001 O&'l4.l Kar~ılı ~· ım1men altın olarak 
Hazin• T•hvlllerl 1 tedavülr ıltveıen Y27.tdilen ı. 18.000.000. 

l)eruhte edilen oralu naktiye 1 ReC'skoı ı mukabili jfAveten 
arşıla~ L 158.748.568.- tedavül• \ azcdilen 1 t.000.()00. I~ 

Kanunun o ve 8 incı mıd· 
pelerfnt- ıef'ffhn Hazfnt rarı· j 11 327 78!i _ 147 420 778 _ TUrk Lirası Mevduatı·· 
ından vaki ıtdlyaı ft .. • • •• Döviz TaahhUdatı: 
Senedat CUzdanı: 
Hazine bonolırt ........................ L. 1 727.000 Altına tahvili kabil dövizler~ 
f ti Diler dövizler ve alacaklı 

icarf sene et · ·· ··········· .. 12 545 214.74

1 
14.272.!14.74 kliring bakiyeleri ..• 

1 

!aham ve Tahvlllt CUzdanı ~ 

{ 

Deruhte edilen nrakı nalc-ı Muhteıır -··············· .. ·············· 
~ tiyenia karplıtı eıbam Ye ~ 34.312 727.56 

tahYillr 1 itfbtırf kıymetle l 
8 1 Subest F.ıhaıtı •• TahYlltr .. "-436.978.J 8 38.749.705.74 

Avan.ıar: 

Albn ~e dG~z üzerine &Tane ı .· !8.767.43 
f abviltt üzerine nanı 4.200.000.-

Hla•edarlar··········~·-····· · · ·· ·· · ··· · ···· ······ ·· ·········· 
muhte:lf 

4.228 767.43 

4500000 -
a ısı 381 14 

2070.610.tl 

18.251.i.~8.15 

1 

L 
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Bu anda iki süvari daha görün
dü. Bwılardan biri otuz yaımı 

ıeçmiı görünüyordu. Fakat kuv -
veli yerinde, bakııları ceıur ve a-

laycı, yüzü imanda ilk anda hür
met ve korku uyandıran bir tekil
de idi. Öbürü iıe henüz on ıekiz 
yaşlarında, uzun boylu, ince ve 
nazik vücutlü, son derece güzel ve 
ıevimli bir delikanlı idi. Rengi UÇ· 

muı olan bet jantiyom bu ıon iki 

süvarinin ıeliti üzerine arkadaı -
)arını sürükle7ip ıötürmek istedi
ler. Fakat o kollarını ıöie kaldı
rarak: 

- Allahm lanetine ojradım. 

Beni herkes terkediyor... Acaba 
timdi bana kim acıyacak! Diye 
bağırdı. 

Ahenkli bir ses! 
- Ben! Cevabını verdi. 
Jantiyom, kendi.sine dotnı iler-

lemekte olan ıu iki aadzadenin en 
ıcncini gördü. Birdenbire bir kor
ku, delilik izi görünen yerlerinden 
fırlamıt gözlerinde yanıp .CSndü. 
Korkunç bir kabuatan kurtulmak 
istiyonnuı ıibi ellerini a6zlerinin 
üzerinden ıeçirdi ve titriyen du -
daklannm arasından 9u ıazler dö
küldü: 

-Sen, e~n Şan ha! ICudtıtim, 
ilana itkence etmek için mezann
.. n mı ç&t..? 

Yabancı: 

- Aldanıyorsunuz! Viedanmı-

~ı acıyla dolduran dokuzuncu Şad 
ben delilim, dedi. 

- O halde kimsin? 
- Onun oilu Şarl, dük Danau-

lenim ... 
-Ah, ah! .• Mui Tute ile Şarl

ın oilu piç Danculem sensin ha! 
Öyleyıe söyle, benden Fransa kra
lı üçüncü Hanriden ne istiyorsun? 

- Şimdi eöylemiyeceiim. Za
ten benim Orleandan çıkıfun si • 
zinle yüz )'ilze gelmek içindi. 
Şeyketmaab, Rütdüınü iıbat edeli 
henüz bir hafta oldu. itte o sün 
annem beni kendi odasıncı götüre
rek üzeri her zaman siyah bir tül 
ile örtülü olan bir resmin örtüsünü 
açtı. Dokuzuncu Şarl'ı hemen ta • 
nıdım. 

Üçüncü H~ kekeliyerek: 
- Aiabeyim !. .. Dedi. 
- Evet, afabeyiniz ... O zaman 

annem diz çöktü ve sevdiii bu a
d•mm iSlümünü anlattı. itte o va
kit' babamın pek müthit bir can 
çekitme devreıi ıeçirmiı olduiu
nu öirendim. Gene o zaman, ü • 
mitsiz ve acmacak, adeta deli bir 
halde bulunan babamın son saat
lerimle çektili acmın Uç cellid 
hakkında birer ithamname teıkil 
eUiğmi lfrmdim. 0 ÜÇ cellldm, 
o üç ifritin kimler olduklannı 
annem hana 3frettl. itte o anda 
ben Dük da Gize, Hanri da Lore • 
ne, ve asi herif, kralına, mukad-

Keman hocası 
Avrupada tahail etmit bir tan· 

atkir keman dersi vermek iatiyor. 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Derı almak istiyenlerin her gün Urolog - Operatör 

sabah ıaat 11 • 13 araıında 
(41923) numaraya telefon ede · 
rek (keman hocası) nı istemeleri 
kafidir. 

Bevliye MUtehassı• 
Kraköy - Eksefsiym ma 

ganuu1o. ııer ,,DA 611Ni/t 
! - den 8 • e kadar_ Tel: '1 
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Bu ad.m Parisin bat celladı 

Mert Klod, Parisin dört bucağm
dan koıup gelen ıu halk ise Leo · 
norun, Peskopou. müthit ve ıey
tanca bir ihirada bulunan ve bu 
yüzden idama mahkUm olan za
vallı kızın öldürüliif ilnü seyret -
mek için toplanmıılardı. 

Muhakeme altı ay ıürmii!tü. 
Leonorun Notrdamda tevikf 

edildiii ıünde babası Baron dö 
Montegü de kendisini bir hançer~ 
le kalbinden vurarak intihar et -
miıtl Şu rezaletin hazırlan19ında 
mahkeme onu da ortak saymıttı. 

ZaYallı kör baron, mahkemenin 
zalim elinden yakumı kurtarmak 
için hayatına son çekmekten bat· 
ka bir çare bulamamıfb. 

Kızma ıelince, yapılan sorau· 
lann hepıine, içinde bayat ıııiı 
sönmiif, sonsuz bir uçurum ıibi 
insana senemlik veren fersiz ba
kıı larla ceftp vennitti. 

Zavallı Leonorun ruhu ölmüt -
tü. Mahkeme, imanların adalet 
isteklerine yalmz bir cuetle kar
tılık verebilecekti. 

Nihayet mahkWn olmuıtu. Ö -
lecekti ! Saat dokuzu çaldL Çan -
lar inlemeie bqladı. Alay mak
tan ıörünmüt, Di İ'rofündiı duası 
duyulmafta. 

Ketiıler, büyük rütbeliler, Çile
leı papazlar, doktor, askerler ve 
polis müdürü alayın amınde aidi
yor, ıonra iki pape.zm ortasında, 

saçı batı darmadağın, ayaklan 
çıplak, batı omuzlarına diifmüı 
olan Leonor ıeliyordu. 

Ve bütün bunların arkuından 
kederli, beli bükülmüt, yüzünün 
hatları anlqılmaz bir hale girmit 
olan matemli bir hayal, Prenı 
F arnez, Leonorun itıkı ıeliyor
du. 

Romadan kati bir emir gelmit
ti. Bu emirde bu dinsiz kadıam, 
ilahi tahtının mukaddes bir aya -
iında bir peskopoıu tahkir için 
töylediği sözlerin tamamen yalan 

ve iftira olduiunu herkeain anlı • 
ya bilmesi iç.in Prena F amezin de 
idamdan hazır bulunması ve ka· 
yıtsız bir tavır takınması bildiri
liyordu. 

Halk birbiri üzerifte yıiılıyor, 
geniı dalıalanmalar hasıl olu • 
yordu. Leonor darağacının altın • 
da durmuıtu. 

Prens F amez gözlerini yuma
rak doğruldu. Ve laf kesilmiı gibi 
bir bal.:le kaldı. Herkes f6pkuını 
çıkardı ••. Grev meydanını bqtan. 
bata derin bir merhamet mırıltısı 
kapladı. 

Bu kız, ba kadar ı~ ve 1>a 
kadar güzel oldulu halde idam 
edilecekti demelı? .. 

llirdenbire, heak..ı ........ 
bir ıeuizlik kapladı. K-.. bnd
danmıyorda. Po!h mldllrtl idam 
itaretini vermiıti. 

Cellid ilerledi. Herifin iri P,eD" 
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çesi Leonorun çıplak omuzunu 
kavradı ve aürüklemeğe baıladı. 
Yağlı ipi boğazına geçirecekti... 
Bu an çok müthifti. 

lıte §u son saniyede Leonor 
t iddetli bir ürperişle celladın elin
den kurtularak yere çöktü. iki eli 
kalçalarını tutuyordu. Arkasın -
dan iki sayha, müthiı ve acı, yü
rekler parçalayıcı, iki çığlık genç 
kızın kmk dudaklan arasından 
fırladı. 

Grev meydanında bulunan bü
tün analar bu manzaranın dehıe
tiyle sarsıldılar. Çünkü bu çığlık
lar, ölüm karıısında insanın ağ _ 
zmdan fırlayan iniltilere benze • 
miyordu. Bunlar, doğum sırasında 
müthit acıların kıskacında bulu • 
nan bir kadının çığlıklarıydı. 

Ölüme mahkum olan Leonor, 
tepesinde kendisini ahrete yolla • 
yacak olan uğursuz İp sallanır -
ken o, onun altında doğum acısiy. 
le kıvranıyordu. 

Baı cellad Klod geri çekildi. 
Doktor ilerledi. Diz cöktü. Bu aı· 
rada Grev meydanını ürperiş do
lu bir sessizlik kaplamıştı. Doktor 
tekrar ayağa kalktığı zaman halk, 
bayılan, kımıldanmadan yatan 
Leonorun baımda bir çocuğun, 
pembe bir mahlukun bağırıp ağ -
lanıekta olduğunu gördüler. 

Yavrucak küçücük ellerini ken
dilerine uzatarak sanki: 

- Fakat ben bir ~1 >:&P.ma-
·-

dım ! Ben günahsızım!... Beni öl
dürmeyin! Demek istiyordu. 

Toplanmış olan halkın arasın
dan bir kadın: 

- Hem de kız! Diye bağırıyor· 
du. Ahali küçük çocuğun etrafını 
almıı olduğu halde heyecandan 
soluyordu. Sonra birdenbire san· 
ki bir merhamet fırtınası koptu. 
Halk kudurmuş bir deniz gibi in
liyordu. Bütün meydandan zavallı 
yavrucuğun annesi için af ve mer
hamet ister gibi sesler yükseliyor
du. 

Polis müdürü tereddüt ediyor
du. Nihayet halkın bu yüksek duy
gusuna o da kapılarak emir verdi. 

Genç kadının hayatı bağıtlandı. 
Halk bu karan çılgıncasına al· 

kı§lamağa baıladı. Kadınlar ağlı· 
yor, erkekler biribirlerini tanıma· 
dıkları halde el sıkıtıyorlardı. Le· 
onor kendinden habersiz bir hal • 
de bir ıedyeye kondu. Çocuksa .. 

••• 
Çocuk orada kalmıth. Leono· 

run zindanda kendi çocuğunu em. 
zirmek hakkı yoktu. Zavallı yav
ru, halkın merhametine terkedil • 
mİ§tİ. Bir saat kadar halka göste
rilmesi lazımdı Ahali yaklatıyor, 
birkaç kiti darağacının etrafını 
dolaııyor, batıl inanıtlardan do • 
ğan bir korkuyla çocuğa bakıyor- · 
lardı, Zavallı ç.ocuk onlardan bir 
anne ıefkati bekliyordu. Erkek, 
kadın herkes acıyor, hep_sinin göz. 
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lerinden merhamet ya§ları akı -
yordu. Fakat kimse zavallıyı al
mağa, evlat edinmeğe cesaret ede
miyordu. Bir dinsizin, bir hainin 
kızı girdiği yere muhakkak ki, bir 
sürü belalar getirirdi. 

Ya Farnez! Jan dö Kerviliye, 
baba!. . O da orada... Heyecan -
dan sık sık soluyarak, saçlarının 

dibinden soğuk ter çrkararak göz
lerini kendi varlığından bir parça 
olan zavallı yavruya dikmit öyle
ce duruyordu. Elinden bir fey gel
mezdi; Çünkü Romanın kati emri 

onu aciz bir halde bırakmııtı. o 
çocuğu almak, alıp götürmek isti
yordu. Fakat mümkün mü? Bunu 
yapmasına imkan yoktu. Oh, de
mek ki annesi aff olunduğu halde 
çocuğu orada ölecekti? Hayır, 

çünkü İşte birisi ona yaklaşarak 
eğiliyor, dudaklarında hüzün dolu 
bir gülümseyitle çocuğu kaldırı
yordu. 

Halka 'bu merhamet dersini ve
ren adam: 

- Sefalet ağacının dibinde bi
t en zavallı menekteeik ! (Viyo
letta) Seni hiç kimse istemiyor 
mu?.. Öyle i.se senj ben alırım .. 
Gel.. Sen benim kızım olacaksın. 
Sözlerini söyledi. Sonra büyük bir 
'dikkatle onu mantosunun eteğine 
sardı. 

Halbuki Prens F amez, %aten 
l,eJi bükülmü§ iken fu son vaka 
ile büsbütün ezilmiş, kımıldana • 

mıyacak hale gelmit olduğundan 
kızınm bir Y.abancı tarafından 
alındığını görünce dayanamıya • 
rak hıçkıra hıçkıra ağlamağa bat
ladı. 

Prensin kızını götüren ise GreY 
meydanından ağır ağır uzaklaıı· 

yordu ... 
Bu adam, cellad Klod idi. 

1 
VIYOLETIA 

1588 senesi Mayııınm on ikinci 
günü sabahı idi. Fırtınadan kaç
mağa çalışan kuşlar gibi altı asıl. 
zade büyük bir hızla Şe.yo yamaç• 
)arını çrkmaktaydılar. Tepeye 
vardıklan zaman reisleri olduğu 
anla,ılan bir tanesi durdu. Yüzü• 
nü Pariıe dönerek ıehri uzun U• 

zun süzdü. l. 
Coş.mut bir deniz, ihtilal ko· 

pamuı bir halk kütleıi nıuıl inler• 
se oradan da öyle tuhaf tuhaf ses
ler, derinden derine patlıyan tü • 
fek gürültüleri duyuluyordu. Bo
ğuk bir hıçkırrk ile göğsü sarııldL 
'Sıkılan yumruklarını 1ehre doinı 
uzattı. Atının üzerinde doinıldıL 
Üzengilere basarak ayeia kalktL 
Rüzgann tesiriyle ti uzaklardan 
aksederek tarihin kulaima kadar 
varan 1u sözleri söyledi: 

- Nankör şehir, vef aaız fehir 1 
Seni bir metresten de.ha çok ıe'V• 
miftim ! Şimdi titre! Çünkü ben 
sana tekrar ancak aurl~ yıJca • -
rak ıirec.ejim. 
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