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Malaganın asil.er tara.tından 44 crefa bombardıman edildiği bildiriliyor. 
Madrid'in bombardımmı.ları ve verilen kıtr~n'lar kimbilir ne k:cilardır1 

(Yazısı 6 ıncıda) 

Dört çocuk anası ::~ari..\!:b::~:\~~ . .J::!.l'. Ayancıkta ·:ıenen cinayet 

l\atıı o··ıizarın bu- (DevamıŞınoWı)Çapkın köy muhtarı 
l)p•• •• U • YUz lira sahibi zevce Dhaırııet ettn~ı karısı nan ela 
~unku filUhakemeSJ arıyao genç yaıırcllnmlDe 
~erasız tu . Sevgililerinden birinin kocası 

ta .. tulan av~katı .. katıl~e tarafından balta ile öldürüldü 
arnrnut olmadıgım soyledı 

Bütii.n ümitlerini, ihtims1amıı yilz 
lirayla hulfısa cdcbileJı genç: 

1 
Manav Kemal 
(Yazır-" 11 inci ~.) 

Katil Gülizar bu sab<ih mahkemede 
(TaaM 6 tncıda) 

Maktul Ahm.edin cesedi ~ta ilcktoru Şerefcddilı tara/w'üın muaym&B J 

Mı1~ . !Xa.ım ! ~l 



an antı 
Türkiye, Ywıanistan, Romanya ve Yugoslavyn.run mümtaz mümessil

leri bugün, ~u saatte Atinada toplanmış bulunuyorlar. Bu toplantı, hiç 
bir gayritabii şart ve sebebe bağlı olmadığı halde dahi diplomasi dünya
sının en yüksek alaka ve dikkatini tahrik etmiştir denilebilir. zµ-a bu 
dört Balkan devleti arasındaki bütün ulusal ve arsıulusal meseleleri, 
daya.lan ve ayrı telilkkileri en mes'ut bir §ekilde hal ve tasfiye ettik
te!l sonra bu dört devletin dördüne de ayni ~ık, dikkatli ve emin siya
seti lemin etmiş olan "Balkan antantı", bugün üçUncU yıl dönümüne 
ul~mı§ bulunuyor. Hemen saniyede bir yeni bir siyası anlaşmaya zemin 
olan ve yine bUtUn siyasi anlaşmalarının yıldı7.ları nihayet iki üç ay 
pari;yabilen bugünkü Avn.ıpada, Balkan antantı, yalnız üçüncü yılına 
ul~-.nası ile dahi siyasi ehemmiyetinin derecesini göze vurabilir. Kaldı 
ki Balkan Antantı siyasi olduğu kadar askeri, askeri olduğu kadar 
ooğ!'afi ve stratejik ve bütün bu vasıfları derecesinde ve lbelk! daha zi
ya1e kültlircl ve insanidir. Denilebilir ki bUyi.lk dünya harbinden 
"bütün dünyaya şamil olmak ilzereı: doğduğu zan ve tahmin olunan 
intibah, milletleri sulh yolundan ayırmıyacak, milletlere her türlü mede
ni ve milli inkişaflarını sulhsever bir hava içinde temin edebilecek olan 
intibah, yalnız Balkan yarnnadasmda doğabilmiş ve gene yalnız bu 
dört devletin ve bilhassa Kemalist Türkiyenln şuurlu ve hatta "diger
gam" çalışmaları sayesinde insanlık, nihayet muhtaç bulunduğu ümit 
ve tesellinin sönmiyen, günden güne tesiri ve nuru artan bir meşalesini 
görebilmistir. 

Balkan Antantı konseyinin ilk reisi eski Hariciye Nazırı Maksimos
un şahsiyle temsil edilen Yunanistan olmuştu. Bunu Titülesku takip et
tl 'ÜçüncU devre Aras'm şalı&iyle temsil edilen Kemalist Türkiyenin 
reisliği altında geçti. Şimdi alfabe sırasiyle dördüncü gelen Yugoslavya, 
bu mühim konseye mümtaz devlet adamı Stoyadinoviç'in reis olmasını 
idrak ediyor. 

Bütün emel ve ihedefleri "sulh ve sulh içinde milli inkişaflanna de
vam" ile hulft.sa edilebilen Balkan Antantı devletlerinin Atinadaki bu 
toplantısı, Yunan Kralı Majeste İkinci Jorj'un bugün söyliyeceği nutuk 
ile sembolik ehemmiyetini bir kat daha arttırmış olacaktır. 

Balkan Antantının, Atina toplantısından yeni bir hız alacağına ve 
daha kuvvetli bir bünye kazanacağına inanmalıdır. 

~EKIB GtlNDtJZ 

Altın ı me lerine aza an 
t ara ar 

Bir 
Geçen bir sene zarfında dünya-( 

nm ~.fr tarafında kağıt paranın altr 
na nazaran dü§üşünü tesbit eden 

mühim bir statistik yapılmıştır. Bu 
statistikte 1929 senesi 100 addedil
miştir. Bu ~asa göre Bolivyada 
yüzde 1 O, Sovyet Rusyada yüzde 
16, Şilide yüzde 25, Meksikada yüz-
de 32,5 Japonyada yüzde 34, Iran· 
da 40, Çinde 41,5 Arjantinde 45, 

adar düştü? 
Danimarkada 48, Finlandiyada 5 1 , 
Norveste 5~, l~pçnyadn 55, lsvcçte 
56, ltalyada 59, lngilterede ve Filis
tinde 60, lsvigre ve F ransada 70, 
Yugoslavyada 76, Holandada 77, A
vusturyada 79, Türkiyede 97, Al
mandaya, Bulgaristan, Macaristan 
da yüzde yüzdür. 

Bu statistik dünyada altın ve ka
ğıt para münnsebatını sarih olarak 
göstermektedir. 

• 
eşın-

•• n essur 
Aca • • e doğdu? a ~ ı saı e 

Fatih Haydarda Müftü Ali ma
hallesinde Karadeniz caddesinde otu
ran okuyucularımızdan bir kısmı -
nın müşterek bir mektupla gazetemi
ze müracaat ettiklerinden bahsetmiş

tik. Okuyuculnrnnız bu mektuplarm
'da aynen şöyle diyorlardı: 

Haydar mevkii Müftü Ali ma· 
hailesi Karadeniz caddesi ve civa
rında hırsızlık vakalan günden güne 
çoğalmaktadır. Mevkiin ve etrafın 
'Yangın yerleri olması ve civann hiç 
tenvir edilmemiş olması bu gibi va· 
kalan tevali ettiriyor. Esasen fakir 
olan civar halla da bundan bittabi 
zarar görüyor. 

Bu gibi uygunsuz hallerin önü· 
ne ge;ilmesini makamı aidinden te
menni eder ve bilhassa sözü geçen 
Haydar polis mevkii mürettebatının 
da arttırılınnıınu dileriz.,, 

Okuyucularının dileklerine daima 
ön safta yer veren gazetem1z bu mek
tııp üzerine bir muharririni şikayetç) 
Icrin mahallesine göndererek o civar 
halkından bir kısmiyle temas etti ve 
sonra eikayeti sütunlarına g~irdi. Er 
tcsi günü emniyet direktörlüğü gaze
telere gönderdiği bir tebliğ içinde bu 
şikayeti de mevzubahs ederek Haydar 
semtinde geçen sene 11 ta.ne hırsızlık 
Yakası olduğunu, bunlnrdan birinin 
faili meçhul kaldığını, kanunusa!linin 
birinden itibaren geçen bir buçuk ny 
zarfında da polisçe bir hırsızlık kayde
dilmediğini bildirdi. 

J?Uµ g~ne aynj semt ahalisinden, 
fakat bu sefer <;'iş.ha az imza ile, başka 

bir mektup ladık. Bu mektupta ilk 
mektubu "semtte elektrik lambasının 
bulunmamasından dolayı bu civarın 
tenvir edilmesi ve Haydar polis mev
kii mevcudunun arttırılmasını temin 
maksadiyle., yazdıklarını kaydeden şi
kayetçiler dileklerinin gazetemizde bü
yük puntolarla gösterilmesinden "mü
teessir olduklarını" bildiriyorlar. Ge
celeri nöbetleşe devriye gezmeye de 
karar vermediklerini ilave ediyorlar. 

Şikft.yctçilerin bu ikinci mektubu 
hnngi saik ve tesirlerle göndermeğc 

lUzum gördüklerini doğrusu anlıyama
dık. ÇünkU iki mektubun meali ara
sında büyük bir fark olmadığı gibi 
ilk mcktuplariyle bizim ilk yazılan

mız arasında da bir tezat mevcut de
ğildi. 

Maamafih ilk mektuplarını, evvelce 
ynzdığmuz gibi, aynen bugün de der
cetmiş olduğumuza göre artık mesele 
knlmamııı olsa gerek. 

omuz doğuran 
neji'I macerası 

Afyonun Süknet nahiyesinde Emine 
adında.ki kadının ineği trunamiyle do
muza bcnziyen bir hayvan doğurmuş
tur. 

Herkesin merakını uyandıran bu 
hadise etr:ıfınc1:ı araatırmnlo.r ya.pılını~ 1 
ve ineğin doğuma. takaddüm eden za
manda bir gece köy clvanndaki batak 
lığa saplanarak orada gecelediği ve 
bu müdafaasız vaziyette yabani do -
muzlnn "tasallutuna uğradığı!" anla-
şılmıştır. · 
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Me 
ho 

r a ebe "'a(,ata,.S~ 
raladı ~·~ asını y 

Bu müessif hadise mahke
meye intikal e m·ş bulunuyor 
M~rsin ortamektebinde çok esef ve. 

rici bir hadise olmuş ve bir talebe meş
hut suçla mahkemeye verilmiştir. 

Mektebin üçüncü sınıf talebesinden 
Mehmet resim dersinden 4 numara al· 
tru§ ve buıdan gücenerek resim mualli. 
mi merdivenlerden çıkarken arkasından 
yetişerek: 

- Bana niçin 4 numara verdiniz de
miş. Muallim de: 

- Hakkın bu kadardı. N..aamafih bu 
numa::a da az bir numara değildir. Ça
lıştığın takdirde telafi edersin ıdiyerek 
ilerlemiştir. Talebe: 

• 

- Resimden de 4 numara olur mu 
diyerek mualJimin yakasına sarılmış ve 

bu sırada her ikisi birden merdivenler. 
den aşağı yuvarlanarak muallimin ka

fası pencerenin taşına çarpmış ve yara
lanmrşt!r. 

Mektep idaresi bir taraftan kendi i . 
dari tahkikatını yapmakla beraber diğer 

taraftan da hadiseyi polise hzber verm:ş 

ve Mehmet hakkında meşhut suç yapı
larak talebe Cumhuriyet müddeiumumi· 

Iiğine ve oradan da mahkemeye veril
miştir. 

Ça an 
o lnl aı li1l ce~ ®'\Çtç:ft ~ n ~al ıro s o ını o li1l «21 a 

waır©Jomnoe 

Sevgi iler·n en b·rinin kocası 
tara ından balta i e öldürüldü 

Ayancık (Hususi) - Ayancığa 
yakm Keş köyde çok feci bir cinayet 
işlenmiştir. Aldığım malumatı ya· 
zıyorum: 

Rivayetlere göre Keşköy muht:r 
rı Keserci oğlu Ahmet çok çapkın 
bir adamdır. Zeliha isminde bir ka
nsı ve altı çocuğu olmasına rağmen 
Hanife ve Fatma isminde iki kadın
la da münasebette bulunmaktadır. 
Zeliha kocasının gizli münasebetleri 
ni çoktan haber almış, birkaç kere 
ayrılma teşebbüsünde bulunmuştur. 
Fakat bundan bir netice çıkmamış, 
Ahmet münasebetlerine devam et
miştir. Bir müddet evvel Fatmamn 
.kocası Mehınet, kaı:ısının ı ınuhta:r 
Ahmetle münasebetini duymuş, muh 
tar Ahrdedin karı t 2eliha iie a~raba 
olduğundan vnziyeti ona sormuştur. 
Neticede Zeliha ile Mehmet muhtar 
Ahmetten intikam almağa karar ver 
mişlerdir. 

Niha) et birkaç gece evvel Meh
met, Muhtar Ahmedin evine misafir 
gitmiş, şuradnn buradan sohbet e
dilmiş, yatma zamanı gelince Zeliha: 

- Siz iki erkek bir odada yata-

nerede gideceğini de söylemedi. 
Sekiz gün sonra deniz kenarında 

dolaşan iki çocuk ağzı bağlı bir çu· 
val görünce ağzını açıp bakmışlardır. 
Çocuklar gördükleri manzara karşı· 
sında büyük bir dehşet ve korku 
içinde kalmı lar, evlerine koşarak 
vakayı babalarına anlatmışlardır. 

Yakaya adliye el koymuş, Zeli
ha sorguya çekilmiş, verdiği ifade
den şüphelenince evinde araştırma 
yapılmıştır. 

Yatak odasında tahta aralarında 
ve tavanda kan lekeleri görülmüş, 
yıkanan yatak takınılan bulunmuş
tur. Balta ela bir buğday çuvalı için 
de ele geçirilmiştir. Bu deliller kar 
şısında Zeliha cineyeti olduğu gibi 
itiraf etn1i§tİr. 

AyancıP,a getirilen Zelihaya şöy
le sordum: 

- Kocana acımadın. Altı yavru
nu da mı düşiinmedin. Bak onla: 
babasız kaldı i 

Zeliha korkudan ve soğuktan 
titriyen dudaklarını oynattı. Fakat ne 
söylediğini nnlıyamadım. 

Arif GÖKPINAR 
caksınız, demiştir. ---------------

Zeliha kendisi icin de yandaki o· Yen İ ita 1 yan 
dada bir yatak senn"iş, çocuklarını a-
larak çekilmiştir. Biraz sonra da k 0 n 01 Q $ U 
Muhtar Ahmetle Mehmet yatakları· 
na girerek uykuya dalmışlardır. Marki Badoğlio 

Uykuya dalan yalnız muhtar Ah- Dün geldi, bugün 
mettir. Mehmet ise yatağının içinde • f i b 
Ahmedin uyumasını beklemektedit. \78ZI es ne 8~hyor 
Nihayet gecenin sessizliği içinde 
muhtar Ahmedin horultuları işitilincc 
Mehmet yatağından kalkmış. gün
düzden sözleştiği gibi Zelihanın ya
tağının altından çıkardığı baltayı al
mış, sessizce çıktığı odaya girerek e· 
lindeki baltayı var km·vetiyle muh
tar Ahmedin kafasına indirmiştir. 
ilk darbe üzerine muhtar Ahmet 
canhiraş bir feryat koparmış, yerin
den kalkmrya fırsat bulamadan ka
fasına üç şiddetli darbe daha inmiş
tir. Bu darbeler muhtar Ahmedin 
hayatına nihayet vermiştir. Bu fer
yatlara bitişik odada bulunan ÇOC\i!:· 

lar uyanmışlarsa da anaları Zeliha 
yorganı iizerleıfae örterek: 

- Bir şey yok. Korkmayın, de
miş, onları tekrar uyutmuştur. 

Mehmet cinayeti işlediben son
ra Zelihadan bir çuval istemiş, cese· 
din kolları ile ayaklarını bükerek 
bu çuvala koymuş, ağzını da iple 
bağladıktan sonra eve 200 metre me 
safedeki çaya kötürüp atmıştır. 

Katil eve döndükten sonra Zeli
ha ile birlikte duvardaki kanlan ve 
yatak yorganlarını temizlemiş, saba
ha karşı da evine dönmüştür. 

Aradan iki gün geçmiş, muhtar 
Ahmet ortada görünmeyince köylü
ler karısına: 

_ Ahmet nerede i diye sormuş-
lardır. Zeliha yarı telaşlı, şöyle ce
cap vermiştir: 

_ Sabahleyin erkenden çıktı 

Mar1~ Badoglto 

İt:ılyarun İstanbul bnşkansolosluğuna 

tayin edilen Mareşal Badoglio'nun oğlu 
ve Al:lisababa Markisi Mario Badoglio 
dün Egeo vapurile şehrimize gelmiştir. 
Galata rıhtımında başkonsolosu İtalyan 
ikinci konsolosu, konsoloshane erkanı 

ve İtalyan kolonisi kar§ılamrşlardır. 
Yeni başkonsolos bugün resmen va

zif etıine ba~layacak ve İstanbul valisine 
takdim edilecektir. 

Mario Badoglio kendisile görü§en 

. ..ıımll''ı 
Kumlcapı polis merkc:mıe 11~· s0t· 
bir ihbar 'üzerine at eti ktJSef~~laf1.• 
tığı ileri sürülen bir adlım ya;• 
m?-'~tır. - Tan, 14. 2. 31. ,,. .. r. 

""JI • "ihLI"' 
" ... ihbar üzerine" yerıne rdi: 

da" denseydi türkçeye biraz beJlJf eS· 

"ihbar Uzerine" denince: "o ~~bat 
kiden at eti satmazmış, poli.Seıanıış'' 
edildikten sonra satmağa baŞ 
demektir. ,, -~ 

v " ' 'at ,.c;o>"' " ... at eti keserek sattıgI • k }.tJ 

rek etini sattığı" demek olaca,, ·deJl• 
kesmeden satsa "at eti satıyo~ .... ıe· 
mez; o halde yukarki cümledeki· !<· 

k " k }' . . h. b" }Uz;UIX1U yo sere e ımesının ıç ır . sat· 
t O .. 1 . t·· k . " "t etı ur. cum enın ur çesı: -": jlıbaf 

tığı Kumkapı polis merkezıne 
edilen bir adam yakalanmıştır." 

1(. • :/-

. r 1Jtı1tı· 
Tophane açıklarında demır ı. t)(l' 

n.an Amerikcuı EkspOrl ~~';ara· 
pımı suların tcsirile aenıı:ı~ı ustii· 
mt§ ve bir Felemenk ~leQint1ı ııeri· 
ne düşerek yaraUınm ı§t-ır. ..{f rdtıfl 
kan vapurıı bttna rağmen ~ıetı· 
kendini 7cıırtarama~, su 14. 
meğe devam etmi:]tir. - 'l'a.Il• 
2. 37. 

jJliıl· 
Aceba. Tan gazetesi bir ~~a!AI 

başka bir gemiye çatm.a.sını btr pıı· 
çaresi mi sanıyor ki Aınerik8Jl \1

8 
•• 1• 

•• 1 ..... 8 r1,..... 
runun "buna rağmen kurtu.u•• 
na" hayret ediyor? . . ••(>' 

İngilizce "Llne" kelinıcsinlll ,. AfO.e
yin" yazılması da haylı ı;irkin· (d~ ..,el<• 
. . " e .... 
rıkan Eksport Layın vapuru rt µs· 
"vapurun adı Amerikan Ekflp0 cıJl 
yin'dır" demektir. Halbuki AJ?1e[~ııı
Export Line gemi adı değil, btr·rn bıl 
panya ndı olsa gerek. zannederı 
işte de bir )T.nlışlık var.) 

"" "" lf. _ _,,ıyetlerf_ 
KomiS'IJonZaroa, esnaf c,;c;>••~ ·mifll 
miisfcrek bürosunun tanzt :ı· . u~~ 
malı ue sıhhi zevat memıtr e,d. 1 
7.erdir. - Cumhuriyet, 14. 2. i!u;ııt'. 

Hadi insanın "sıhhfsi" yenir yu~ 
cinsinden olanıdır diyelim; yaJ.l.t<ı 
si" ne çc.sit nesnedir? 

* J(. 1(. (cf" 

l.~te bu hengame arasında -:-i eli· 
biycsizliğimüı hoş görülmest~1 l!if 
l . • 7.: k r.i.r1.-"lfl "' 
erım. - çırNLn ve pc r . 7ı!I"" 

T:adm yerinde dıırama:: Qir 'l(JP"' 
yeldi ve biiytiik bir dalganın t s:ftY 
kaburgalarım çatırdatması rtJ1' 
sında garib bir çığlık ];,o:pGrtı ~ 

~· b<JfJ" yanındaki gene erkegın 

sarıldı. . ~11.f• 
- Alı, dedi, öliiyorıım. seııı 
taruı. ~-111 ,.;r ·•tc;v-"' 
O vakte kadar 1-od.ostan ~ ~-
olmamı.J gibi duran erkek Ot' 
lış üzerine yerinde11 fırüıdı: §irıdi 
- Aman bayan, dedi, ıodo8 'l'&Jlf 
beni ele tuttu. -·M. TUrha.Il 
Cumhuriyet, 14. 2. 37. ts. bil' 

F..stnğfun.ıllalı, üstadım. }ıs.S tfllel6 

kadının halini mizaha vesile e t;~i1' 
terbiyesizlik denmez, merh8tılc 
denilir. 

_'._L -- - ;\f{fEŞ 

nıdfl 
V aralanan otelci "'td'' 

Uç gün evvel Divanyolunda "rtl otel 
kahve ve oteli müsteciri fbra~ı ·ıı' oğl11 

:gınırıı 
ve krıhve sahibi Mehmet raııııt-

1 "fB ' İbrahim tarafından kurşun a rıtıP'' 
mışt•. İbrahim k~dırıldığı cer 
hastanesinde ölmüştür. 

gazetecilere demiştir ki: şif''' 
"'- Çok sevdiğim istanbul

3
·çiJt pe1' 

• b" "f ·ı etdig"' irıl 1 ' _,,_ ve resmı ır vazı e ı e g e j::O' 
e ö::.C Jrİt 

memnunum. Bundan on sen O v: 
rinize bir kere daha gcidlın· 

1 
..;er-

bir seyyahtım. Tabiatin tstanbtl ~.r" 
rnİJ olduğu zenginlik karşısı~:yıı d?r' 
kalmıştım. Şimdi tstanbulu J• 
görebileceğim. }.rBsl' 

Hariciye vekiliniz doktor. oııurı ~ 
talya hariciye nazın Kont Cıa~eıcet •"; 

Milano mUIAkatlan, iki ıneıı:ıu~t1 " 
sında esasen mevcut otan do5 tcil e~ 
l~nmasına güzel bir vesile tc§ ·~ 
tır. ~ d" 

Türk İtalyan dostluğunun P' ~· 
Akdenizin emniyeti ve A'ff!U rlı olJ 
nün kökleımesi için çok Jlıı"/1 
trr.,. 
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Farisi'nin ilk 

Lisan 
derslerimiz 

iÇERiDE: 
* Adliye vekA.leU hAkim namzetıPrlM ait 

talimatnameyi mUdedıumum1llğe gf.r.<lermiş 

tir. HAkim nem.zcUiğlne cı:'nnek lstlyenler 
bir istida ile Adliye VP'\fllletı~u.• rnllracaat 
edeceklerdir. 

• Di:J tabipleri cemiyetinin senelik kongre 
ili dlln yapılmış ve yeni idare heyeti seçimi 
yapılmıştır. 

• İzmir Kızılayı dün akşam hUkClmet bina 
smda bir balo vermiştir. 

• Bu sene LUlcburgazda dabirköy muaı. 

Um kursu açılacaktır. 
* E\ırsada evkaf fdareai lüzumsuz bi."la 

lan satmakta ve yenJ binalar inşa ettlrmd: 
ledlr. 

• Staj görecek avukatların iki .sene mUL• 
tnz:ımaıı mn.hkemelere devamı esas tutulmul' 
tul'. 
* lstanbul lisesi ııon smıt talebesi halkevtn 

de dUıı bir çay z1yafeU vermJ§lerdlr. 

HABER - Akşam postası 

. ~ ." •. •.ı\o',~,,.,,. ... ~~.·· .. • .. M 
...........WUft:HIJfJl ............... IUiıltUl• ... I•--.... ----, 

Tayyare 1 Pamuk ipliği 
seferleri için 

1 
meselesi 

HUkômet yeni Trl9'o2a~jt•ılardan bir 
tesisat yuptırı~or heyet iktisat Vekillnt 
Nafia Vekaleti ilkbahardan itiba- ziyaı et edecek 

ren memleket dahilinde geniş bir şe
kilde yapılacak olan hava postalan 
için yeni uçuş istasyonları hazırlat -
maktadır. ilk olarak biı-i 

1 
Edirne ve 

diğeri dört yolda iki uçuş istasyonu 
tesis edilecektir. 

Bu istaııyonlar önümüzdeki ilklm· 
hardan itibaren tesis edilecek olan 
tayyare.seferlerinin şarkla gaı·bı bağ
layan iki noktasını teşkil edecektir 
Buralardan kalkacak h~wa postaları 
komşularımız için de bir kolaylık teş· 
kil edecektir. 

Hükumet bundan sonra Türkiye -
den geçecek olan transit tayyareler 
icin durak yeri olarak Edirne ve dört 
yol uçuş sahalarını tayin etmiştir. 
Fakat bu uçuş istasyonlarının tesi -
satı ikmal edilinceye kadar transit 
tayyareler Y eşilköy ve Adana uçuş 
meydanlarına inebileceklerdir. 

Nafıa Vekaletinin yeniden alaca
ğı yolcu tayyareleri için de tetkik -
ler ) ?ılrr.aktadır. Tayyareler önü
müzdeki mevsime kadar yaptırılmış 
olacaktır. 

• İktisat vekft.leti tarafından feshedilmiş' 
olan şoförler ccınl:.•ctl idare heyeti seçiminin 
yapılmasına bugün barJanaeaktır. Seçim Ur 
gUn devam edecektir. 1 

• Sipahi ocağının yıllık trıplnntısı geç"n a 
yın 80 unrll.' ynpılıı.cak ilten ekscrlyct rılma· 
mıştr. Top!antı c.umartesı glinU sruıt ıs ..ic 
yaptlacal<lır. 

DIŞARIDA: 
• Çin merkezi icra komitesi bugün Nnnkln 1 

de top'anıı.cak ve mart'"al Şan Kay Şek te• • 
rar vazifesine bnşlıyncaktır. 

• Efıkl tr:!iliz ltralı Edvartla madam Slmp 
sonun evlenmeleri tarihi kct'I olarak mayıs 
başı o'arak tesblt cdllmJ~tfr. 

* ttaıyada yeni ''err:ller ihdas ec!ilcceğlne 
dair ııayfalar tekzip edilmektedir. 

• Danimarka kral ve kraliçesi Parlse vıı 
sıl otmu"'lardır. 

• A 1manya 1917 doğumlulan ıdlA.b altmıı 

almıotır. 

Şehrimizdeki Trikotaj, fanila, ço· 
rap ve dokuma fabrikatörlerinden 
mürekkep bir heyet bugiin veya ya· 
rm iktisat vekil i Celal Bayan ziyaret 
edecektir. Heyet yeni bir karama -
me ile kısmen halledilmiş olan pa · 
muk ipliği işinin esasından halli için 
iktisat vekilinden bazı dileklerde bu-
lunacaktır. 1 

Bu dilek!erin esasını uyuşturucu 1 
maddeler inhisarı elinde bulunan 14: 
numaradan aşağı pamuklu ipliklerin 
idhali i~inin inhisar elinden alınarak 
idhalin kleringe tabi tutulması teşkil 
etmektedir. iddiaya göre, inhisar 

idaresi bu işi ele aldığı iki aydanberi 
maalesef iplik meselesini tanzim ede· 
memiştir. 

Sanayicilerin, .. el., listesine alın -
masmı istiyecekleri bu iplikler tari -
feııin 366 numarasının A ve B fık· 
ralarma girmektedir. Çeşitli olan bu 

iplikler sanayide çok kullanılmakta -
dır. 

* Bulgar hllkOmetl yeni gUmU~ para ba. 

' tıracnktır. I 
• Fraruıada Parls civarı inşaat amele"' 

ycvmlyt.'lerinln arttırılmasını istemişlerdir ı 
Olmadım lnltdlrdc grev 111\n edlle<'ektir 
Pııris inşaat amC'l<'sl bu -8Jrnda bcyııelmllt' 

scr"i inşaatında <;allf}tıkJarı için grev olurs ı 
S<'rcl işleri çok Rk!!ıyncaklır. 

• Merkl'zl Amerika hUl•OmHlerlnde:ı 

H '1durruıda örfi idare UAn cullmlştlr. ı 

Fe'cmenltte nehir suları altında kalan 
~:v'inlıı sular c;: klldikten sonra ç:ımur haı;n 1 

de kaim bir kl!mUr tabaknsı tarafından kan1 
' 'l-i•!t• gôrlllmUJitUr. Halk bu çamurlan ka• 
lrp kalıp getirerek rtUll.rukat olarak satmak 
tadır. 

• Mnnçukoc!a Antung fe!ırlnde bir tiyatro 
dıı. çıkan ya<ruıda 700 kişi lSlmUştl\r. Yansın 
tiyatro civarında 30 evi de yal:mıştir. 

GUrci!tnn So\•yet'crl 8 inci beynelmilel 
konı;resi.dUn kapanmı§tır., 

Gltlı ıreşçDOeırD m D· 
zDın MlYl~al'fFfFaıkD· 

ye\CD AOOalh'ıa 
6<aıU m nşto rr 

Diinldl nüshamızda. 9iircşçilcrimizin 
Avrupa turnesine çıktıklarını, Fiıılan
diyaya giderek ora giircşçilcriyle kar· 
şıiaştıcal:larım ya"mı§ uc hare]•etleri 
esııas11ula nuığliip olacaklrını kendi a
ğı::lanndan dinliyere'J.: kaydetmiştilc. 

Giircşçilerimizin bu maneviyatl.arımn 

bozukluğunu kendilerini çalı-§tmlma

dı kltırında, ancak bir ay egzerS'iz yap

tıklamuia buldukl<mnı ilave etmiştik. 
Bugiiııl:ii Cıcmh1lriyette dostumu~ 

Abidin Dav'er Nalına mıhına siitumın 
da gifrc.şçilerin bu dikkate değer cıöz
lcri ilzerine l>ir fıkra yaznu.ştır. Abidin 
Dav' ar diyor ki: 

Bakınız, güreşçilerin hemen hepsi 
kılf i derecede çalışmadıklarını söyli • 
yerek, mağllibiyeti önceden kabul et-
miş, ümidsiz bir vaziyette gittiler. Her 
hangi bir mücadelede maneviyat kı
rıklığının ehemmiyetini düşününüz. E. 
ğer, güreşçilerimiz, bir ay yerine üç aY. 
muntazam çalIŞmış olsalardı, muhak
kak, hem bedenen, hem manen, daha 
iyi ve daha sağlam bir vziyette bulu
nurlardı. Diğer taraftan, Mersinlinin 
de iştirakiyle en kuvvetli takmı.ınuzm 

götürülmesi temin edilmeli değil miY,
di? 

Görülüyor ki eksik olan tarafımız, 
gene aynidir: İşi aza.mi ciddiyet ve e-

hemmiyetle tutmamak, vaktinde baş
hyarak planlı bir surette çalışmamak, 
yani yumurta kapıya gelmeden hareke 
te geçmemektir. 

Bu hal, spor mücadelelerinde, mu
vaffakıyetin sımm bir tiirlü kavrıya. 
madığımızı, gösterir. İşin en acı tara
fı da budur. 

Bu noktayı işaret ettikten sonra, 
Allah güreşçilerimize muvaffakıyet 

versin demekten başka yapacak bir 
.şey yoktur. 

Mesene lb>Dtmnş 
cdle~n Dedin ır 

Ak§amda imzasız bir baf1.ftJZI var. 
Bunda Suriyeden Frammya, giden ~ 
yetin bir şeyler krı*tırmak için çaba
ladığına dair gelen haberler üzerine 
şöyle diyor: 

Tahkikat safhasındaki mücadele de 
ne kadar çetin olursa olsun, Türkiye, 
bir milli iş olarak mukadderatile bu 
kadar candan alakadar olduğu Hatay 
davasını son.una eriştirmek için ayni 
a~imle calıRaca!<tır. Esasen ne Millet

ler Cemiyeti konseyinin, ne de Fran
sanın, iş bitmişken Suriyelilere alet 
olmak istiyeceklerini akla getirmek 
doğru değildir. Bunu biz değil, bizzat 
Fransızlar söyliiyor. 

Omid ederdik ki mesele bu şekilde 
bittikten sonra guriyeliler Türkiyenin 
dostluğunu Jtazanacak yollara teve&· 

sili ederler ve Tilrkiyeden yük!elen 
samimi dostluk sesine ayni suret!e 

m'\.ıkabe1 c ederler. Suriye ricalinin, er
geç hak~ki menfaatlerini idrak (..>de • 
ceklerindcn ümidimızi kesm1yonız. 

Serlavhalar arasında 

aaAC~şaım,,, coOarla 
muhavere 

Hikmet Feridun - " ... Her halde 
genç şairler bir edebiyat gecesi yapar· 
hırsa herkes gidecektir. 

- Sanırım. He'e "devekuşu gibi ba
Rtmı kumlara soksam ... " deyeni merak 
ede. 
Akşamcı - Şehri şehirli yapar. 
- Doğrurlur. Ama şehir olmad~ 

da şehirli yetişmez. Senin anlıyaca
ğın, "tavuk mu yumurtadan, yumurta 
mı tavuktan çıkar" davsıdır bu. 

"Dünyada neler oluyor" sütununun 
muharriri - Modern mecnun. .. 

- Mecnun deyip geç. "Modem" de
din mi moda olur meraklısı artar. 
Akşam - Evliler bekarlardan daha 

çok yaşıyorlar. Bunun sebebi nedir? 
- Dayak korkusundan hayatlarmı 

intizama sokarlar da ondan. Çok yap.
manm başlıca.sırlan vaktinde~ 
vaktinde yatmak değil midir.? 

I 
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anlaJ'SllllZ BAYANLAR cıuetemtze. "Gtlaelllk dokıoı;Jllllla_. . . t e ·n ne haldkJ veya muaıear adi ı.,aıtl tJUI"' lzl ma vum e m yı . (1. s. Ragıp) imzuiyle aldığı· catmnı ıruallerln cevaplarmı bu aUtunda bulursunua. Bu cevapla~ Partste an 1aruıd' -

f 1 mız bir mektupta deniyor ki: duğumuz güzellik müesaeaeai vermektedir. GU zelllğinlzl noksan bırakan klJ,llll' 

"Bize komtu olan bir kw delice yazınız. tırır hed' 
" DUşUnllnUz bir kere... Hangi acı aeviyonım. 0 da beni aevdiiini söy· -105 - sporlan hem iıtihanız• art gii%e11er 
bir parça tallı ile karıştırılmadan lüyor. Fakat buna inanamıyorum. N. Sevim imzaıiyle soruluyor: ~e. vücuudünüzü~ ~a1 tla:is .,e effJ· 

h il l •• d Çünkü bana karşı biraz lakayt görü· "Boyum 1 .66 kilom 63 Y•fIID tınr. zun gezıntı er, ~ 
sunulur? Hangi acı apın s un e nüyor. Aldahlıyor muyum? Beni İle henüz 18. Boyumun daha fazla aali oyunlar, bunları yapına o ip at 
şekerden bir gömlek yoktur? ,, sevdiğini natd anlıyabilirim? Lfıtfen uzayacağından korkuyorum. Çünkü takdirde açık havada koıına "' .. ,gda 

Yazan: Nizameddin Nazif cevap veriniz.,, emiz boy çok sakil ıörüneceiini tah lamalar yapmalısmız. Suyu~:. ı-ıı 
CEVABIMIZ: nıin ediyorum. Boyumun uzamama· çok faydası olduiundan boı ...tnit-

Cumhuriyette gördüğüm bir an-ı 
ket beni bir hayli dütündürldü: 

Çelenk ve bukete verilen paraya, ha. 
kikaten, yazık oluyor mu? 

Selim Sırn Tartan 1aveçe gittikçe 
veya lsveçi hatırladıkça bize gilzel tav
siyelerde bulunan bir münevverdir. O 
buyurmuı ki: 
"Düğün ve cenazelere gönderilen 

buket ve çelenklere verilen paralar so
kaia atılıyor demektir. Halbuki lsveçte 
bu paraların verildiği bir hayır müesse. 
sesi vardır ki binlerce ihtiyarı geçiriıti
rir.,. 

Cumhuriyet muharrirlerinden Kan· 
deıniı bunu bUtUn hatlarile doğru bul. 
DWf, berıiınaemit ve ufak bir tarama 
n~ıinde ıönnüt ki fikir ve aan'at l· 
lemlmlıiıı tanmmıı birçok simalan da 
app yukan ayni düıüncededirler. 

Aralannda ince ruhlu pirler, nuir· 
Cle devir yapım§ muharrirler, büyük reı 
tamlar, tıbbın ihtisas zirvelerinde ad. 
yapmıı profesörler ve hatta erkekler. 
l:ıen çok daha hassas olması tabii, bir de 
kadın muharrir bulunan bu münevver 
kafile buket ve çelengi lüzumsuz bir 
masraf gibi görmekte tamamile birle§· 
mit bulunuyorlar. Bununla bcra· 
ber bu birliği tek bakı§ta, f(Sylece üç 
parrnya ayırmak da mümkün: 

ı - Selim Sırnnın tavsiyesine taraf. 
tar oıup da bunun tatbik edilip edilme· 
yec:ğinde mütereddit bulunanlar. 

2 - Topkmacak paraların yoksul 
ihtiyarfarı banndıran müesseselere, ya· 
ııi "Dou-ü~~ .. lcre tahsisini istiyenler. 

3 - Toplanacak paralann fakir ~o
cuklara bak:ın müesseselere dağıtılma. 

sını doğru bulanlar ve hattl çiçeklerin 
koparılmamasıru tavsiye edenler. 

Ben kendimi tarttım: 
"Acaba bu üç dil!;linceden hangisine 

yakın bulunuyorum?,, 
Gördüm ki, evvel! meseleyi yalnız 

''Çelenk ve buket lüzumsuzdur., ıeldin· 
de bir neticeye bağlamak bana müli· 
yIJn gelmiyor. 
• Ama; 

"Düğünlere, nipn merasimine çiçek 
göridennek lüzumsuzdur. Böyle vesile. 
lerden istifade ederek toplanacak para
~ bayır müesseselerine vermelidir zira, 
düiün ve nipn yapılan evler ve yerler 
zaten kafi derecede neşeli, kokulu ve 
renklidirler .,, 

Denirse ben derhal bu şekli doğru 

bulabiliyorum. Fakat çiçeği hayatımız
dan tamamen atmamıza imk!n bularm. 
yorum. 

Sonra cemiyet içinde çiçekle hangi 
fredt ve hangi müşterek duygulanmızı 
ifak!e etmek istediğimizi dilşUndüm. Şu 
neticeye ulaıtım: 

1 - Çiçekle biz hazan sevincimizi i" 
fade ediyoruz. 

2 - Çiçeği gururumuzun nipnesi 
halinde kullanıyoruz. 

3 - Çiçek kzan minnetimizi en gü· 
zel dille bildiren bir büyilk elçi oluyor. 

4 - Ve bazı da ... en büyük keder
ler brıısında duyduğumuz acı. 

il 
~ 

- -

Bir ferdi aevinci ifade eden çiçekten 
yani, bir düğüne veya nipnlanan bir 
çifte gönderdiğimiz buketten vazgeçe
biliriz. Fakat, odasındaki veya odanızda 
ki bir saksıdan, bir vazodan bir ıevgili. 
nin seçip yakanıza taktığı çiçekten; bü
yük milli hatıra günlerinde millt bir 
anıtın ayak ucuna en mütevazi bir yığın 
halinde brraktıiıınız çiçek demetlerin· 
den, ve bir cenaze ara basının üzerine 
konulan çelenklerden aala vazgeçeme· 
yiz ve vazgeçmemelidir. Zira bütün bun 
lardan vugeçtiğimiz anda, .anıyorum 
ki ac*iıklarımızmkinden daha acınacak 
bir hale biıut kendimiz giriveririz. 

Bu fikri bir yığın milnevvere aksilik 
etmek için, ini bir karcırla yapılmış Li~ 
yaramazlık sananlar hata edc-rleL Bu 
satırları ben dört gün evvel bana çok 
azap, çok matem veren ve dört günden. 
beri tesirinden kurtulamadığım bir intı· 
ba ile yazıyorum. Uç ailenin sayısız 

dost, ahbap, arkadq ve tanıdıklarını 

mavi ipekli bir kumaı ve inci çiçekleri· 

Mademki ikiniz de birihirinizi il için ne yapaynn. Bütün gayretleri· yo yapmağı katiyen ihmal etırıe,,:-oı-
seviyorsunuz. Evleniniz. Eğer sizi me rağmen de kilo alamıyorum. Bu uıU•• 
hakikaten seviyorsa bu teklifinizi der nun için de ne yapayım söyleyiniz?,, Uykulannız muntazam ve 
hal kabul etmesi icap eder. Fakat CEVAP: malıdır. --------
dikkat ediniz ki bu sevginiz gelip ge- Boyunuzun artık ozarnıyacağma 
Çici bir hevesten ibaret olmasın. Böy- emin olabilirsiniz. Kızlarda boy at-

Yeni eserer:I le bir hevesin tesiri altında kurulan ma çağı ancak on sekiz yatma kadar O 
yuvalar uzun ömürlü olmaz. Eğer devam eder. Pek nadir vakalarda Tahtları devire 
henüz evlenecek ya§ta bulunmuyor- bu ya§tan sonra bile boy uzarsa da, k 
sanız onu mümkiin olduğu kadar ancak bir iki santim farkeder. ÇOCU erfrıl ,ıt-
sıkı bir göz hapsine alırsınız. Başka Siz boyunuzun uzamasından zi- Çocuklarımızın tarihi bUgil b~ 
bir delikanh ile arkada,hğt olup ol· yade kilonuzun eksik olmasından ü- tırmak maksadiyle muharrir )litJ • 
madığını anlarsınız. Böyle bir teY zülmelisiiz. Boyunuza göre size la- Fahreddinin yazdığı ve :fnkıl!P ~ 1"' 
yoksa sözlerini hakikat olarak kabul zım olan ideal ağırlık tastamam 60 bevinln bastığı bu değerli çoC ıarP 
etmek mecburiyetindesiniz. Bunu, kilodur. Ve bu azırlığı bulmağa manı kitap halinde ve resiınli :ur. 
konuşmalanmz esnasında sizin anla- uğra§manız sağlığınız için lazımdır. intişar etmiştir. Fjatı 25 kurul 
manız iktıza eder. Bol gıda almalısmız; açık hava ____..-::::: 

* • • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

A. Tevfik imzaaiyle mektup ya· •rNm-----• Her Akeam 

zan okuyucumuza: LONDRA Tadilat tarikat ayinleri yasakhğmı 
teyit ediyor. Serbest olan ayinler, Beyoğlunda 
mabetler dahilinde dini ayinlerdir, ta 

oırab•" 
nesıod' 

rikat ayinleri değil. 

ıaavan Hamiyet zey;:kıer le kaplı hafif bir genç kız tabutnun ö. ----

8
--A--

1
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1
-A-----

nünde toplayan ve aonra onları ıene !!19-• 
o tabutun arkasından, ıslak kaldırımla- 1 
ra gözıeriııi c1a1dıra datdıra yürüten Meşhur kunduracı 
bir azap ve matem.in tesiri altında yazı· Ayakkabıya merala olan bayan 

yorum. ve baylann bir kere milracaatlan 
Bırakınız dostlamnl Tabutlara ve kafidir. 

tabutları tapyan arabalara bakan ve da. Kadıköy mühürdar caddesi 
lan gözlerimiz taze çiçeklerin bin bir ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
renkli, bin bir kokulu tesellilerinden de 
mahrum kalmaımlar. 

Brrakmız dostlarım 1 Dünyanın bin 
bir aefalet içinde bulunduğu bu devirde 
dahi müreffeh ve tok olan 18 milyonluk 
bir millet içinde, kısa bir zaman için na· 
sılu bakımaız kalnut nihayet birkaç 
yüz çocukla birkaç yüz kimıeıiz ihti· 
yann çorbasını, insanlığımız bu kadar 
pahalıya ödemesin 1 Zaten her cenaze. 
nin batına bir kartal sürüsü gibi ütüşen 
ve bir ailenin matemile biran baıbaaa 
kalmasına imkan vermiyen bir arsızlık· 

Bay ve Bayanlara 
muhasebe dersleri 
Esnafa, Tii<:ca't kAtiplerlne meslek 

tahsili y.apmadan banka memuru ola
caklara en basitinden en yükseğine ki.
dar hususi muhasebe dersleri verilir. 
Şerait inamlmıyacak derecede ehven. 
''Şevket,, Nordıtern han No.2 Galata İl 
tanbul) adresine bir defa yazınız. Taf. 
silat verelim. Cevap puluna lüzum yok 
tur. Veya her gün 17-19 arasında biz. 
zat müracaat ediniz. 

la, merhametleri en kötü tarzda istismar ============================ 
eden bir hayli ıskatçı var. dır, ve sanki ölülerimizi içine aldığı an • 

................................. -::::::::~ 

Kibar ailelerin yegane kullandık lan NECiP BEY sabunlan• 
NECiP BEY sabunu badem yağı ve gliserinle yapılıyor. 
Her sabunla cilclizini tahrip etmeyiniz. ~ 

-Deniz · Levazım Satınatın 21 

· K .o .m i s y o n u 11 a n 1 a r ı Taze bir kızdan, çok sevilmiş aksaçlı da onlan hiçbir vahıetin parçalayamı. 

bir bJba veya büyük babadan, çok şef- yacağı bir §eki!:ie, zerresini bırakma· 

katli bir ana veya büyük anadan veya dan yok eden toprağın koynundan hiç 
2
6 ~ 

yeni yeni serpilmiş bir ümit iken gözle. ayrılmayan Hısımıdır. Tahmin edilen bedea (5325) lira olan 15 ton kaim benzin,, ~ 
rini kapayan bir oğuldan olmuş bir ai- Bırakınız ı O, anası topraktan ve top· 193 7 tarahine raatlıyan cuma günü saat 15 te kapalı zarf usuliyl~ ~ 
lenin ya!h gözü ile tabut arasındaki rak, bu çok sevimli akrabasından mah. caktır. Muvakkat teminatı (399) lira (38) kuruş olup ıartnaınetl 
çiçek. çiçekçiye pahası hiç ödenemiye- rum kalsın da en insani azabımız en in- yon~ her gün parasız verilir. ._d 
cek bir tesellidir. sani tesellisinden, en insant gururumuz • _ .. tı tt11' 

isteklilerin 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim edecekleri ~-M bf". Düş.ününüz bir kere ... Hangi acı bir en insani zeynetinden ve en insani min- par-:" ti 
parça tatlı ile kanştınlmadan sunulur? netlerimiz en insani, en nezih ve en te.. mektuplannı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kaaun (7bflJ 
Hangi acı hapın üstünde şekerden bir miz elçilerinden mahrum olmasın! N.N. lunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. ,4 
gömlek yoktur? ~iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiİiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiİİiiiiİİiİiiiİiiiiiİiiiİİiİiİil~;"]I' 

Çiçeklerisev:iz~Çi;kteri severiz, ı·Bag"'dad Bu''lbu''lo'' çiçekleri sevelim! Fakat ölen bir sevgi.. 
linin u&runa onları fed1 etmek, onlan 
topraklarından ve köklerirJ:ien koparıp 

soldurmak insanhğnnızın bir günahı Büt:ün eark memleketlerinde milyonlarca halkll''I 
addedilmesin! Bırakınız! Bırakınız! Ma alkı.la SeyrettiQi bir film 
temli bir gözün yaşlannı dindirmek için Bag" dad sarayları, aşk, ıhtıras fle ilahi bir ses 
icap ederse hatta dünyayı nebat<?tın bil· 

tün fasilelerinden mahrum edebilelim. Münire Mehdiye • Ahmed Allam 
O nebatat Alemi ki toprağa en yakın. 

Mi ki Yediler 

(:.ANIM BU 
DA NESi. .• 
LAMBA~/ 
KiM SÖN
DUR\J'YOR 

BÖYLE-./ . 

arasında -23-
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1 ır <e> ınrlt@liil ~ m ~aı 

Biçilnıiş 
ka tan!! 

L' . 
kaıı 1.Senın st>n sınıfmaydık. Birkaç ar-ı 
lçi ~·bahçede dol~ıp konuşuyorduk. 
~ı sıkılıyordu. Kendimize bir eğ -
le bir arıyorduk. Birimizin aklına şöy-

6ey geldi: 

lıın- Bir gazetenin küçUk ilA.nlarmda 
'iiı u neşretsek: ''Yirmi iki yaşında ök 
bit \>e biraz alil bir delikanlı, hassas 

~fenç ~u: arıyor. Güzel olması şart 
~ Zekası 15.zım. Adres: 

a . ~· ~ Post rcstant - Beyoğlu .• ,, 
~ nu fıkrl hepimiz alkışladık. Tali bi-e .. 
Cak gosterccctti? Cevap veren ola

tnıydı? 
llirka" .. 

(ı,,_ ~ gun sonra, cevap aldık; çe-
""'!>en bir ifad llılıJtı. eyle, şu satırlar yazıl -

··c: 
lıııı. :et iyi kalbim var. Güzel deği-
ll}ta Crkesin beğeneceği bir dclikan-

llde~llssas ve mariz bir genci tercih 
etıne · Onu bütün şcfkatimle teselli 

Ye h:ızııım 1., 
() d . 

lrUÇÜk a adres veriyordu. Beyoğlunun 
de\1\ı. \'Pasta.hanelerinden birinde ran
' ererek cevap ·yazdık. Kendisini 
de de:Uz için elinde bir gazete, bir 
tltııt. ~ tnenck.5C bulunmasını tercih 
~e\l'\ı ~i akşamı, hep birden, 
eu Ya ~erıne koştuk. On kişiydik. 
.... ~ Ptıg!nuz h k ti . k" 1' Y• • 

~oıer a.re e n çır ın ıgını 

~. lc·R~tiktcn sonra farkına varıyo 
'ı, Çap~lnlZde hain kalplisi, müstehzi
lfephtı. nı, hulfi.sa her türlüsü vardı. 
ltlet n~·ÇOcUktuh, farfaraydık. merha 

nır ır bilinmez bir sindeydik. 
dııı. 11ıata • . 
~. ~ ıntihap edip etrafına otur-

'tlelı;~ tu sonra, elinde gazete ve me
llaıiıı.d tan bir genç kız içeri girdi. 

~~ir ~ Inahcubiyet olan, giyiminde 
~alı/af et göre çarpm ıyan silik 
~ 1Yetti. 

le~ hi: ;orka etrafına bakındı. Göz
caba ~~~ll Bir an tereddüt etti. A
~~ anJaın1§ ~it\t bizim oyun yaptlğmu
dı? ~ ıJ'dı? Dönüp gidecek miy-

Sirkaç aanrı. ih, cesaretsizliğini yendi. 
Ya otlltdu .atıp karşımızda.ki masa-

lçfnı.ıt.ı:ı • l3ır sUtıU çay ısmarladı. 

j 'ltlYl"aJU®1l: "al~D"1©1r 

hissin tesirinde kaldık. Bu hareketi -
mizden memnun değildik. Kalktrk. 
Arkr. arkaya sokağa çıktık. 

Söylendim: 
- Ne aptal iş ... Eğlence bu mudur 

sanki? 
Omuz silkerek, biribirimizden ayrıl

dık. tçerde, zavallı kızın masa üzerine 
koyduğu menekşe demetiyle, öyle ha
zin, öyle garip bir hali vardı ki... Ade
ta yersiz kalmış amele fabrika kapısın 
da hizmet beklcı:nesi gibi, gelmek bil
miyen mahcup l.'1ıkını bekliyordu. 

Küçük Ahmet, İmam sokağının kö
şesinde benden ayrıldıktan sonra, ge
ri döndü. Pastahaneden içeri girdi. 
Kız, hata otunıyordu. Delikanlı. mah
cubiyetle ona yakla.~tı. Ve büyük bir 
cesaretle dedi ki: 

- "H. C." imzasile size mektup ya
:>.an benim! Fakat asıl ismim Ahmed -
dir. 

- Benimki de Leman, efendim! 
Kız, karşısındaki genci süzüyordu. 
Bu genç, hiç güzel değildi. Belki de 

kusurlu, alil sayılırdı. Çünkü o kadar 
kısa, o ka.dar kısa boyu vardı ki... Fa
kat yüzli çok munis ... 

Delikanlı, devam etti: 
- Demin ben buradaydım ama. •. 

yanımda arkadas!:ır vardı. Cesaret e
demedim ... 

Sonra, sustu. Ne söyliyeceğini artık 
bilemiyordu. 

O, ktıdınlarla konu~masını hiç bil
mezdi. Son derece utangaçtı. Bu kızın 
yanına gelişi sırf arkadaşlarmm onu . 
silik bir §ah~iyet suretinde görmüş ol
malarındandı. Bazı erkekler, böylele
rini kendilerine daha elverişli bulun
lar. Çünkü çarpıcı ve güzel bir kadınla' 
münaseıbet tesis ederlerse onu ellerin
de tutamıyacaklarmdan korkarlar •.. 

Ahmet, hayatını an1atmağa başla -
dı: 

- On beşine bastıktan sonra, art1k 
boy atmaz oldum... Maamafih, sıhha- • 
tim çok iyidir. Bu sene mektebi bitiri
yorum. Bir avukatın yanma katip gi
receğim. EJbeveynimin geçinecek ka -
dar paralan vardır. Bir evimiz var. 
Hiç kardeşim yok ... 

~ 

\ 

1 ' 

- Ama, ilanda öksüz olduğunuzu 

Buna söz atmağa yazmıştınız. .. Merhamet celbetmek için 

~ ?ıa.ıııı h:~n Çapkın olan ve kadmla
a"asça fı~ 

1
P edileceğini bilen Davut, 

-Au ı dadı: 

mi? 
bile d "anı Sen d z eğıneı! c ... 

lıaıı:~ güzel de olsaydı hiçbirimiz 
lrıt gene 8.rılllrıt§tık. Belki ayni ~a.cıkın
caktık. lt~ olacak, tek söz bul~mıya-

dc, dni olarak, garfp bir 

l\1Yh~ onsalını 
~~ırsoeırn 

~~t ~ ır ~ ~ lr SHFffil O 
~ caı "c p 
C". - '-'e C crşcmbc. 
~ta b uma: 

rtı a" C 
t. c Utnartesi: 
'1er 

~"'- b• , Ve 
'"'

1 ırın · cı Pazan· 
İkinci · 
Oçüncü " 
D.. .. 

ordün ·· cu •• 
Beşinci 

•• 
•• 

İngilizce 
Almanca 
Fransızca 

Fransızca 
İngilizce 

Almanca 
Fransızca 
İngilizce 

fi'il ~ 4 s ~ <arll: 
~~Qdız@laa .. 

~a lngı'lteren!n kork . 
_, ?'ta 0dri::koU şehrınden M i;; 
.ı ıq'Uıda ... _ • su dolu bir banyo ha. 
llif -.ıı Yirıni d .. 
._ ır bahse g' • ort saat kalacagyın:ı 
~etir lrt§rni V • • 
~ crc]c ıoo ln .! e ıddıasını yerine 

ıı. 825 gıliz rrası (b" . 
Ura) ka ızım para-

zannuştır, 

Delikanlı. yalanından dolayı af ta -
lep etti. 

Leman, gülümsedi: 
- Yok, yok! kızmadım. Ben, dul o

lan annemle beraber yaşıyorum ... Bir 
mağaza.da kasadanm. 

Dikkat edilse, çok güzel gözleri ol
duğu anlaşılıyordu. Ayn ayn bakılın
ca, her yeri iyiydi. Fakat giyinmesin
de, tavrında öyle bir siliklik vardı ki, 
uzvunun hiçbir cazibesi göze çarpmı
yordu. 

Delikanlı, yavaşça sordu: 
- Bu ak~am beraber yemek yesek 

olmaz mı? 
- tmk!.ru yok, efendim ... AnnE'm n<' 

der? ... Zaten size cev:ı.p verdim diye 
zannetmeyin ki ben ciddi bir kız de
ğilim. O kUçUk illn. merhametime do
kundu da. onun için yazdım. Sizi bet
baht hissettim. 

İki sene sonra, bir gün Ahmede ras
ladım. Çoktandır mektebi bitirmiş, 

hepimiz bir yere dağılmıştık. Arkada
şım beni bir kenara çekti. 

- Hatırlıyor musun 5u pastahanede 
randevu verdiğimiz kızı? 

- Evet. 
- !şte onunla evlendim ... Fakat, ö

teki arkadaşlara rn.slarsan bir şey 

söyleme ... 
Beni, evine davet etti. Merak etti

ğim için uğradım. 
Ahmet, sevinç içinde, karısını göste

rerek: 
- Bak, bir bebek de bekliyoruz .•. 

_; ·-=-----~---.-'~ 
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Hasan Rasim Us 
Basıldıtı yer (VAKiT) matbaaıı 

Yakında bir çocuğumuz olacak ... Le- ----
mana raslamış olmasaydım, dünyada, 
evlenmeğe cesaret edemezdim. Saadet 
nedir, azizim... Ma.ksat, uyuşm:ı.k ... 
!ştc biz de biribirimize biçilmiş kaft:ı-
ruz! 

(Hatice Süreyya.) 1-
-H--A-B-..E--'-i_n _ _. GUzelllk Do toru 

Kuponu: 

5 

Yazan: Niyazi Anmet 

13 sene evvel bugün 

lzmirde başhyan harp oyunla· 
rftnda Ata ürkün verdiği karar 

130 sene evvel bugün 
lstanbulu zaptetmej!e ı!elen ~emilerdeo 

Eceks, B<)zuaada ön erinde müthiş 
bir taraka Ue parçalandı 

lngıliz divanı harbi, 250 <işinin örümü 
ile neticelenen bu f.Ecianın 

sebebini bulamadı 
1924 yılı 15 şubat günü, 13 sene ev- ı 

vel bugün, İzmirde 22 şubata kadar sü. 
ren harp oyunları başladr. 

Bu harp oyunları, en büyk kuman
danların iştirakiyle tertip edilmi§ ve Ata. 
türk idare etmişti. Bu hadisenin tarihi 

1

. 
ehemmiyeti çok büyUktür. Bunu Atatürk 
nutkunda şöyle anlatır: "Harp oyunu 
münasebetiyle İsmet Paşa o esnada milli 
rrı:ldafaa vekili bulunan Kaz·m paşa da 
lzmire gelmişlerdi. Erkanı harbiye reisi 
Fevzi paşa da zaten orada bulunuyordu. 
Hilafetin ilgası lüzlimunda kanaatlerimiz 

mutabıktı. Ayni zamanda, şer'iye ve 
evkaf vekaletini de ilga ve tedrisatı tev. 
hid emek kararında idik. (Nutuk sayı
fa 513 lüks tabı sayıfa 598) 

!şte Lozan sulhundan sonra memle. 
kette birkaç ay seyahat eden Atatürk, hi • 
'·~etin ilgası lüzumunu İzmir harp oyun

larında büyük kumant·3nlara bi!dirmiş ve 
karan vermişti. 

* • "' 
130 sene evvel bugün, 1807 yılı 15 

şubat günü Bozcaada önlerinde büyük 

bir facia vukua geldi. İngilizlerin Ec<:ks 
gemisi müthiş bir infilakla denize gö
mülü:i. 

Bir yazımızda İngiliz filosunun Sa. 
rayburnu önüne gelerek lstanbulu işgrl 
etmek istediğini yazmıştık. Vaka, işt~ 

o sene içinde gcsmiştir. 

* "' ~ 
Öğleden sonra idi. Eceks süvarısı 

Kepten Blakvud, istirahat kamarasma 
çekilmiş. piposunu tüttürmüştü. 

Nöbetçi zabiti süvarinin kaınaraaına 
yıldmm süratiyle girdi ve: 

- Kıç tarafta büyük bir yangın var ..• 
Haberini verdi. 

Bir dakika içinde bütün imdat ircıret
leri verilmişti. Tehlikenin büyümek is. 
tidadında olduğu farkedilince: 

- İmdat topları ... 

Emri verilerek bütün toplar imdat 
için gürletildi. 

Hava kararmış, saat dokuzu geçiyor 
ve yangını söndürmek için sarfedilen 
emeklerin hepsi boşa gidiyordu. Hor ta

rafı aydınlatan ay, vapuru kapl·yan kalın 
duman perdesine nüfuz ediyordu. G!i. 
vertedeki efrat biribirlerini elleri ve ses
leriyle farkediyorlardı. Bu yüzden, hiç 

Gürbüz ve Güzel 

~@~~k 
M ~$;aıl§Jaı~aımo~ 

Basm Foto 

Miisaba.karııı:::a 61 tmmara !1e i~tirok 
ede>ı bir buçuk yaşmd.a B. Hayri oğlu 

COŞKUN 

bir filika denize atılamadı. Alevler, ana 
anbarın ağzını kapladıktan sonra, gemı. 

nin prova ciheti kıç taraftan ayrıldı. Sü

vari ile 281 kadar tayfa ve gemici Mar

tel büyük bir müşkülStla canlarım kur· 
tarabildiler. Bunlar, tam zamanında im. 

dada yetişen filikalara girebilmek sure
tiyle batmaktan veya boğulmaktan ko. 
runabilmişlerdi. Blakvud denize atla-

dıktp.n ancak yarım saat sonra kurtarr. 
la bildi. . 

Eceks sabaha kadar yandıktan sonra, 
gün ağanrken poyrazla Bozcaadaya ka

dar sürüklendi ve işte burada 15 şubat 
gO:;inü müthiş bir taraka ile parçalanarak 

eseri bile kalmadı. 

Gem:nin mürettebatı 633 kişi idi. 281 

kişi kurtulduğuna göre 252 k:şi infi. 
IAkla beraber denize gömülmüştü. Bun-

ların arasına lstanbulda bulunan lngi.. 

Uz tacirleri ve onlann kadın ve çocukla· 
n da bulunuyordu. 

Bu kaza nasıl oldu? Bilinemedi. kur. 

tutan süvari ve zabitler divanı harbe ve 

rilerek uzun uzadıya aık.I1tır.ldılar. F&• 

kat Eceks faciası bir sır olarak kaldı. 

Baam Foto 

Mil.!'<Z00.7:nmıza 108 numara ile i§tirak 
eden Bay Halid 7.,-,zı beş yaşında 

ZEHRA 

ımısaba.kam1::a 109 nmnnm ile t§ıirak 
eden Bay IIüseııin kızı se~z yaşındtı 

:NURAN 

Kupon: 74 Çocuklannmn mtıaa 

tınknmıza tşUrak edebllmelert l~ 

bu kuponlarm toplanması ~.zmıdır. 

' 



Çekoslovakyada 
ihtilil 

hazırlanıyormuş! 
(Ba§ ta.rafı 1 incide) 

kında bugünkü niyetleri, mayıs a· 
ymda orada bir isyan tertip etmektir. 

Almanyanm Çekoslovakyayı a· 
çıktan açığa istila edileceği zanne
dilmiyor. Böyle bir endişe yok. Fa
kat şurası malum ki, Çekoslovakya
daki Macar ekalliyetinin bugünkü 
memnuniyetsizliğini bir isyan hali
ne getirmek üzere teşdit ve tehyiç et 
mek gibi bir nazi planı mevcuttur. 

ispanya vakayiini örnek edilerek 
Macaristan bu hadiseye resmen mü
dahale etmiyecektir. Fakat Macar 
ekalliyetlerinin hareketine "gönüllü,, 
lcr ve harp malzemesi göndermek 
suretiyle müzaheret edecektir. Çe
koslovakya askerlerinin, bu isyanı 
bastırmak üzere Çekoslovakyada tah 
şid.i Sudeten Landdaki Alman ekalli
yetinin ayaklanması için bir işaret ola 
caktır. Buna da, Almanya, gizliden 
gizliye, müzaheret eder. Diğer taraf-

tan ispanyada olduğu gibi res-
men ademi müdahale siyaseti 
ilan edilecektir. Almanyanın Çe
koslovakya hakkındaki tasavvur
ları, bu memleketi, yabancı bir kuv
vetin istila etmesi şeklinde değil, di
ğer bir suretle haritasını yeniden 
tanzim etmektfr. Çünkü yabancı bir 
kuvvetin açıkça istilaya kalkması, 
arada mevcut muahedeler dolayısiy
le Fransa ile Rusyayı otomatik suret
te Çekoslovakyanın yardımına gel
meğe mecbur eder.,, .. "' 

Çekoslovakyanm nüfusu 14 mil -
yon 700 bindir. Bu nüfusun üç mil
yon 200 hini, yani yüzde yirmisi as
lan Almandır ve kısmı azamı Alman 
hududuna yakın olan Sudeten Land
da oturur. 

Macarlar ise 700 bin kişidir ve 
Çekoslovak nüfusunun yüzde beşini 
teşkil eder. 

Balkan konseyi 
bugün başladı 

- (&uj ta.rafı 1 incide" f 
beraberinde matbuat heyetiyle bir -1 
likte, son günlerde Yunan Belediye- • 
si tarafından istimlak muamelesi bi-ı 
tirilmiş olan Atatürk evine gittiler. 
T evfk Rüştü Aras burada umum va
liye ve Belediye reisine hitaben şu be 
yanatta bulundular: 

"Türklerin büyük şeflerine ne ka· 
oo bağlı olduklarını dü~ünüyorsanız 
'.Atatürke kar§ı göstenni§ olduğmıuz 
hareketten ne derece mütehassis ola· 
caklarını takdir buyurursunuz. Bu 
hareket yalnız bu nesli değil, atideki 
nesilleri de aynı teşekkür hissiyle 
sizlere bağlamı!hr. Memleketim na
mına tekrar teşekkür ederim.,, 

Bu ziyartten sonra otomobillerle 
Mediteranen oteline gidilerek konso
losumuz tarafından verilen ziyafette 
hazır bulunmuş ve saat 22,30 da 
Atinaya hareket edilmiştir. 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 

Hariciye vekilimiz Gümülcinede 
gazetecilere şu beyanatta bulunmuş -
tur: 

Son dakika 
Balkan Matbuat 

Kongresinin 
açılma merasimi 

Atina (saat 13,30 telefonla) - Bu 
sabah 10,30 da buraya gelen ve başve 
kil Metaksasla, heyeti vekile azalan ta 
rafından askeri merasimle karşılanan 
Türkiye hariciye vekili Tevfik Rüştü 

Arasta, Romanya hariciye vekili Anto 
nesko ve Yugoslav başbakanı Stoyadino 
viç misafir edildikleri Britanya otelinde 
biraz istirahat etmişlerdir. 

Saat 12 d~ Balkan matbuat kongresi 
başladı. Kongrenin açılışı milnasebetile 
Yunanistan matbuat ve turizm nazın 

Nikoludis bir nutuk söylemi~ ve Bal 
kan memleketlerinin mümtaz matbuat 
mümessillerini selamlamakla bahtiyar 
olduğunu bildirmiştir. 

Nazır nutkunda, matbuatın, Balkan 
harici politikasmı idare edenlerin a -
dımlanna yardım ettiğinden bahseder-

kcn, Balkan işlerine ait meselelere, 
matbuatın şimdiden sonra daha büyük 
bir ehemmiyet vermesini temenni et
miştir. 

Kongre ilk celsesine nihayet verme
den evvel, Atatürke, Kral Jorja, Kral 
Karola ve Yugoslavya Kral Naibi 
Prens Pole, İsmet İnönüne, Romanya 

ba§vekili Tatareskuya tazim telgraf
ları çekilmesi teklif ini alkışlarla ka . 
bul etmiştir. 

" - Konsey ikinci defadır ki Ati· 
nada toplanıyor. Balkan Antantı bu
gün her zamand;n kuvvetli olduğu 
gibi yalnız paktı imzalıyan devletle· 
rin değil, dünyanın itimadma layık· 
tir. Balkan Antantı bir sulh aınili
dir. Balkanlar istikbale azami em • 
niyetle bakabilirler. Yunanistanı her 
~yaretimde büyük bir memnuniyet 
duyarun. Türklerin Balkan mefkii
resine, sulhe ne kadar bağlı olduk -
lannı da bu münasebetle söylemek Kongrenin ikinci celsesi öğleden 
isterim. Atatürkün kral Jorja ve sonra devam edecektir. 

Başvekil ismet lnönünün laymetli 
ba§vekiliniz Metaksasa selamlarını 
bildireceğim. Türklerle Y unanhlar 
arasında sayısIZ menfaat ve his be • 
raberlikleri vardır.,, 

Dün yapılan 
kır koşusu 

lzmitli koşucu 
birinci oldu 

Atletizm federasyonu İstanbul ajanlı 
ğr tarafından dün tertip edilen 4 üncü 
kır koşusu Kadıköyünde Fenerbahçe 
stadyomu iJe Fener arasında icra edil
dL Mesafe 5000 metre idi. 

Müsabaka başlamadan evvel koşuya 

girecek oJan atJetJedin isimleri arasında 
Beyoğlu haJkevinden 4 takım, Galata. 
saray kJübünden 2 takım. Beyoğlu' spor 
klübünden 2 takım. Galata gençler bir
liğinden l takım, ve fzmitten müsabaka 
Jara iştirak etmek üzere gelen İzmit Ak 
yeşil klübünden de 1 takım ceman ye • 
kQn 1 S takım iştirak ettiler. 

Bu beş kiJometrelik koşunun netice
sinde, birinciliği 18,43 dakika ile İzmit 
Akyeşil klüpten Galip, ikincilği halke. 
vinden Artfn, VçüncülüÇü gene Halkc
Ylııden İbrahim kazanmıtlardrr, 

ispanya • 
ısyanı 

Cebelüttarık: ı 5 (A.A.) - Malaga 
şehrini gezen Röyter muhabiri diyor ki: 

"Şehrin onda biri mahvedilmiJ bulun 
maktadır. Bir çok çiçek hastalığı vukua 
tı bildirilmekte ve hergün hastalıktan 

birçok kişi ölmektedir. 

İngiltere, Amerika ve Almanya kon
solosluklzn bombardımanlar dolayısi1e 
mühim hasara uğramıştır. Malagada kal 
ıruş olan iki Amerikalı, harbin bidayetin 
ldenberi Malaga şehrinin 44 tayyare hü. 
cumuna uğramış bulunduğunu bildir
mişlerdir. 

Malagadaki katliam 
Madrit 14 (A.A.) - Madritte bulu -

nan ecnebi gazeteciler Leon Bluma bir 
telgraf çekerek, Başvekili insaniyet na_ 
mına Malagada yeni kurbanlar verilme-

sine mani olmağa davet etmişlerdir. 
Bu şehirde sivil halkın katledilmekte 
olduğu söylenmektedir. Telgraf, üç İn
giliz, iki Amerikan ve bir de Fransız 
gazetecisi tarafından imza e!:lilmiştir. 

"Medeni dünyaya hitap 
Londradaki ademi mÜidahale komite

sinin İspanya harbini durdurmak veya 
ecnebi müdahalesinden kurtarmak için l 
hi~ bir ıey yaP.&mamış olmasını protcs-

HABER - Ak'şam po.:>tö:ı 
----- -- ---

Yahudilerle 
mücadele 
Yemen imamı 

Filistlule birlikte 
hareket edecek 

Suriyede ara 
bozucular faaliyette 

. l . . k decek otan barı-

Yemen hükümdarı imam Yahyamn 
Filistin Araplarına gönderdiği bir mek. 1 

tup Arap ve Yahudi mücadelesinde ye
ni bir safha açılmakta olduğunu göster
mektedir. 

Yemen İmamı, Filistin Arap yüksek 
komitesine gönlderdiği bu mektupta, Ye 1 

menin Filistinle birlik olduğunu bildir. , 
mekte ve Filistin ihtilafının halli için bir 
sureti tesviye teklif eylemek ve İngil
tere kralı nezdinde tavassutta bulun
mak üzere bu mesele hakkında Suudi 
Arabistan ve frak krallarile teşriki me. 
aai etmek arzusunu güttüğünü ilave 
eylemektedir. 

Sanıldığına göre, Yemen İmamı, A
raplık - Yahudilik meselesini beynelmi. 
Jel siyaset sahasına koymak ve Arap 
dünyasında' bir birlik vücuda getirmek 

( Ba.1 tarafı 1 incide) 
men menfi bir hava uyandırılmak isten 
mesi:ıe rağmen Suriye halkr Türk a. 
leyhtarı cereyanlara muhaliftir. 

Diğer taraftan Sancak Türkleri el al
tından yapılmakta olan menfi propagan 
ıdalan istihfafla karşılamaktadırlar. Bir 
çok Ermeniler ve Aleviler Türk mümes 
sillerine müracaat ederek kendilerine 
Türklük ve Hatay istiklali aleyhine ça
lışmaları için teklifler yapıldığım söy. 
!emişlerdir. 

Olur kiislahlık değil ! 
Türk ıdiline karşı Vataniler tarahn-

1 dan adeta bir cephe alınmıştır. Türkçe • 
konuşanlar hak:ı rete uğra:naktadırlar. I 
Sokaklarda Tiirkçe konuşanlar şapka 
giyenler gibi te'"avüzlere maruz kalmak 
tadırlar. 

·Ha tayın Ana yasası 
Milletler cemiyetinin hukuk komite· 

Katil Gülizar Avusturyada 
Erzincanlı KAzımı tabancayla öldil- I< r a 11 ık 

istemektedir. 

ren Gülizarın ağırcezada süren muha- !Hl <e Ol) lYJ ~ 
kcmesine bu sabah devam edilmiştir. 

Geçen celsede müddeiumumi Güliza- lii'iilS'VSH msn~©1 n ır 
rm taammüden katlinden idamını i,s.. Başvekil dünkü 
tem.işti. Bu sabahki celsede müdafaa nutkunda böyle 
yapılacaktı:. söyledi 

Gülizar saat onda adliyeye getiril- A 
mişti. Üç yaşındaki çocuğunu kucağı-. vusturya Başvekili Şuşnig halk 

cephesi vatanperverlerinden \ 500 
na almış, etrafını çevreliyen kesif hal- reis önünde beklenen nutkunu diin 
ka bakıpıyor, mütemadiyen çocuğunu l ' 

söy emiştir: 
seviyordu. B 

aşvekil nutkunda Habshurg ha· 
Saat on buçuğa doğru Gülizar çağ- nedamnın tahta oturması meselesin-

nldr. Çocuğu da kucağındaydı. !çeri de hükumetin noktai nazarını izah 
girerken: 

etmıştır. Ba.,vekil demiştir ki: 
- Çocuğumla gireceğim diye söyJe- "- HükUmdarlık taraftarları mev 

niyo!du. Bununla beraber reis çocu- simsiz hareketlerinden sakı;nmalıdır. 
ğun içerde bulunmasına razı olmadı: Hükfundarlık meselesinde hü!<lime -

- Dışarda gezdirsinler, dedi. tin noktai nazarı şudur: 
Evvel!\ Güliza.rın avukatı Cemil söz 

aldı. Gülizann fakir olmasına mebni 1 - Avusturyanm tarihi anane -
kendisine bu davanın baroca. verildi- sine riayet, 
ğini söyliyerek müdafaaya geçti. Er- 2-Avusturyada hükUmetin şek
zincanda iki çiftlik yüzünden karde§i lini tayin etmeğe yalnız Avusturya 
ne anası ~ldUrUJen Glilfzarm İstanbul- milletinin salahiyettar olduğu, 
da karşılaştığı katil Kazrmı nasıl öl- 3 - Hük\ımdarhk propagandası • 
dürdUğUnü anlattı. nm hükfunetin dahili ve harici politi· 

kası kadrosu dahilinde olması. 
Gülizarın tabanca alışının, sırf ken-

sı top antısına ıştıra e ~ . . rJıırııJ!ıı 

ciye vekalet imiz umumi katıb~. Ankara• .. ur> 
Menemencioğlu ve cuma gun . izd~ıı 

ehrırTI dan ve cumartesi ak§amı ş ede• 
Cenevreye miheveccihen hareket 
cektir. nLI ne 

· kano ·" Hatayın teşkilatı esasıye hılıcw 

idari kanununu hazırhyacak olan yirıı11 
mütehassısları komıtc=:i bu aytn ?Jil• 

aktır. 
beşinde Cencvrede toplanaC• aats1 
lctler Cemiyeti konseyi naınına lıı.11 bil 
idari kanunlarını hazırlayacnlt ~ Jl11l" 

komisyon Türkiye Tiildye :rr ,,e fi" 
t · arka rahhnslariyle svcç, Danını sııs!Ye 

landada!l ce!bedilen hukuku .e 
mütehassıslarından mürekkeptir· ıd'1· 

g"'ı te~ Bu komisyonun hazırlıyac~ . 11A• 
. tıır. 111 

tr esasiye, konseyin mayıs ıç d tatbl• 
kab•ıl ve tasdik edilerek Hata}' a 

ka ha§lanacaktır. ~ 

Merak h bir zobılB 
va kası ·pde C" 

Dün akşam saat 18 raddelerı sındJ 
ğaloğlunda Emniyet sandığı ka~sı ol• 
ki sokakta meraklı bir zabıta va 

muştur. . t dire!c • 
Bu semte civar olan Emnıye f b')İIJ-

törlüğü nezarethanesinde me~~u ı.ıçıl •· 
nan esrarkeş Ali ·isminde birısı 5 erııeft 
ğır olmaması dolayısile biraz 

5 
11eı•· 

bırakılmasından istifade ederek tııJf ıtt 
rethanenin arka tarafından kaÇJisıefİ11 
bunu görüp de pe§ine l:lüşeıı P0ıcıard3-1' 
elinden kurtulmak için dar soka·ıe ıcof
Cağaloğluna doğru var ku~etın ıııUt' 
mağa başlamıştır. Vaziyeti duya iııİ bl" 
ferrik~daki polisler de Alinin pe!ıi ~· 

·er>' d-rakmamışlar, bunun üzerırı . e cJ 
pısı açık gördüğü Nuruosı:ııaııı~ tir· 
desindeki 9 numaralı eve girrnıŞ . .,r-

. . ıı e\fl dil 
Fakat biraz sonra polıslerı 19ıı 

r"'· at o •' dıklarını görünce yüksek ıgı ıc· e'le 
vardan aaşrak kapağı yanınd~ 1 adııcll' 
mış ve polisler 9 numaralı evı ar eterıı' 
rı sırada, ceketini, şapkaSI01 : lc'pıt' 
çıkanp kapının önüne bırakara '~ 
yandaki sokağa açılan bu evderı lİ51eril' 
O sırada sokağa toplanarak ~1' •"" 
taharriyatım takip eden kalaba 

1 

k k . . . k bettnicıtir. na arısara ızını ay : / 
Zabı;a Aliyi aramaktadı~ 

Bir ahlaksızlıkd• bi~ 
Duyduğumuza göre, fJskiid.~ 11d•~ 

20 diğeri de 4 ı yaşında olan 1 dır'rt 
9 yaşında iki küçük krzı ıca~ıı tıeı' 
ırzlarına t:ıarruz ettikleri suçuY 

disini müdafaaya müstenit olduğunu. Almanya i!e müşterek harekete ge· 
Galatada tebdili kıyafet etmiş ana ve lince hükUmetin hunun için te§kilat 
kardeşinin katili Kfı.zımla karşılaşın- yapmClsm1 kabul etmiyeceğiz. Avus· 
ca onlann akıbetine duçar olmamak turyalı naziler A vusturyanm müsta
için büyük bir heyecanın tesiriyle ci- kil bir hükumet oldu?;ınu, bugünkü 
na.yeti işlediğini söyledi. Cinayette ta- kanunu esasiyi kabul etmeli siyasi fa 
ammüd olmadığında ısrar etti. Sonun- ı _al_i_y_et_t_e_n_v_az_~_e...:;~_m_e_l_id_i_rl_e_r...:....'..:...' _____ r_et_a_lt_ın_a_a_lı_n_m_r_şl_a_rfl_ı_r._-::-

da ~a~ahkemenizin adalet ve nısfet!- Kız Muallim Me~<tebinde , 
ne;:e~~~i:;';._~edL güzel bir müsamere verildl_, 

- Bir diyeceğin var mı'! dedi. Güli-
zar ayağa kalktı. Elindeki beyaz men- f 
dili yuvarlıya yuvarlıya şöyle cevap 
verdi: 

- EvvelA. Allah, sonra size güveni
yorum. Avukatnn her şeyi anlattı. Ne 
diyeyim artık? 

Mahkeme heyeti gereğini düşündü. 
Kararın verilmesi için dunı§mayı 9 
mart salı günü saat on dörde bıraktı. 

Salondan çıktıktan sonra Gülizarrn 
etrafını diğer üç çocuğu sardı. Güli
zar, mütemadiyen çocuklarını öpüyor, 
kocasının uzattığı simitleri yediriyor
du. 

Bir ara. iki yaşlı kadın yanma yak
ıa.,tı. Ayağa kalkarak ikisinin de elle
rini öptü. Alnına götürdü. Sonra otur
du. MUtebessim bir halde ikisi ile de 
ayn ayrı görü..,tü. Saat on ikiye geli
yordu. Bir jandarma yakla.~ı: 

_ Haydi, Gülizar, dedi. 
K~dın c;ocuklarını öptü. Korasıyla 

vedalaştı. Ayaamdaki siyah terlikleri 
şıpırıfata ı:ıınırd'.lt._-ı iandarmala.rın a
rasında. yürüdü gitti. 

to eden tspanya hariciye nazın Del 
Vayo radyo ile verdiği bir nutukta şöy_ 
le sormu~tur: 
"- Ademi mlı:iahale misakile sami

mi surette alakadar olan devletler, vu
kubu!an tecavüzlere daha ne kadar göz 
yumacaklar? ispanya toprakJarınm Al
man ve İtalyanlar tarafından işgali hak 
kında hukuki bir k:nar inttihaz etmek 
için bu devletler acaba asi hükfimetinin 
Alman erkflnı h b:yesinc~ talep l"Oilen 
son Alman ve İtalyan kıtalannın da ih
racını mı bekliyorlar? 

Jı'" 
'F ot"' . :eıı 

- "'er•• 
Çapa kız muallim mektebi talebeleri tarafından evvelld ~ eıdilfllif' 

müsamere dün de c::aat 15 de Kızılay kurumu menfaatine teJcr 11111ı;tı1'• 
tir. Müsamereye İstiklal marşiyle başlanmış ve danslar ~~11ştıır·06 
Tı>msil edilen '•Zengin hala" operetiyle müsamere nihayet bU ,·e te~ 

Resimlerimiz "Zengin hala" operetinde genç kızlarırnızı 
ha.zırlanırken yapılan makiyajı göstermektedir. 
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Dünkü Lik maçlarında 
f:'ener Anadoluyu 10 - O, Galatasaray lstanbul

sporu 3 - O, Beşiktaş Hilah 8 - 1 yendiler. 
Süleymaniye ile Beykoz berabere kaldı 

Haşinı (kılatasaroyın ilk golfüıii yapıyor 
Kıı· koşusunda da Kocaelinden 

Galip biı inci geldi Tak:snm S'l'cal <dl O Dıl cdJ a 
lllıı~leYtnaniye • Beykoz takım.lan ara. rabcrlik sayısını temin ettiler. Ve ilk da Bülendin hatalı bir hareketini hakem F. 10 
)'u~ap.~an .maçta kuvvetlerinin aşağı devre bu suretle müsavi bir oyunla 1-1 penaltı ile tecziye etti. Beykozlular bu . 1 ener • Anadolu O hey ınusavı olması oyuna hususi bir berabere bitti. müstesna beraberlik fırsatını da kulla-
~t•n vermişti. . İkinci devrede de akınlar karşılıklı namaddar ve Mehmedin attrğı penaltı Taksim stadındaki ilk maç F e· halarına giden topu bir türlü uzaklat 

du açı Beşiktaşlı Hüsnü idare ediyor- oluyoıldu. Fakat 7 inci dakikada Süley. Süleymaniye kalesinin yanından avuta nerbahçe ile Anadolu kulüpleri ara- tıramadılar. 
i maniyeliler ortadan güzel bir hücum gitti. smda idi. Saat ikiyi on geçe Şazi Sarı Jacivert müdafaası sert mü• 

.., Ik devrenin ortalarına kadar devam yaptılar. Ve bu sırada iskenderden al- Bu tehlikeyi kurtaran Süleymaniye- Tezcamn hakem]iği ile oynanan bu daha1elerle rakip]erini kendi kaleleri-
·11cn ın" l k 
leh· Utevazin oyun bir aralık Beykoz I dığı past iyi kullanan Ali takımına ikin- liler biraz canlandılar. Fakat Beykoz müsabakaya, Fenerliler: Hüsamet- ne yaklaştmnağağa uğraşır ar en 
as 

1

~t _inkişaf e~er gibi olmuştu. Ve ci golü kazandırdı. hiç olmazsa beraberliği temin etmek için tin - Yaşar, Fazı1 - Cevat, Ange- üst üste cezalandırıldılar. Çekilen 
lli:y Utı:ı dakikada Beykozlular Süleyma- 2.1 mağ!Up vaziyete düşen Beykozlu bütün gayretile çalışıyordu. Ve Bey. lidis, Mehmet Reşat, Naci, Bülent, bu ceza atışlarından da Anadolulu-
fadc kalesi önündeki karışıklıktan isti. lar ikinci devrenin onuncu dakikasından kozlular ant.ak oyunun sonlarına doğru Ali Rıza, Esat, Fikret. lar istifade edemediler. 
tirıfc ederek Turan vasıtasile ilk golle· itibaren canlı ve hakim bir oyun oynama Şahabın ayağile bt-raberliği temin etti- Anadolulular: Kiço - Şükrettin, Nihayet 23 üncü dakikada san 
Çalı: ;azandılar. Fakat bu 1-0 vaziyet ğa ba"ladılar. Fakat Süleymaniye müda ler. Numan - Cihadettin, Ahmet, Cev- lacivert muavin hattından pas alan 
SiiJc cvaıı_ı etmedi. Ve beş dakika sonra faası bu hücumları kesmek için azami Süleymaniyenin bir hücum esnasında det, Mustafa, Kenan, Ziya, Liva. ı Fikret Anadolu kalesine indi, müda• 

.Ylnanıyeliler de Raufun ayağile be bir gayretle çalışıyordu. 30 uncu ldakika müdafaasının fazla açılması bu gole sc- ve Zekiden müteşekkil takımlariyle filer bu akını gayri nizami bir tekil
h hep oldu. Biraz sonra da oyun 2.2 bera çıkmışlardı. de durdurabildiler: rıkretin attığı 
fln·. eşı• ktaş . 8 l[Jı• ı a"" l 1 berlikle litti. 1lk hiicumu yapan san lacivertli- tif:ı.'kikten de Naci ikinci golü kaydet-• . .J Beykoz, Nihat - Bahaldır, Halit - ler, Anadolu kalesi önünde biraz 

ırın 1 Şemseddin, Kemal, Mehmet - Kazım, uğraştıktan sonra Esadın ayağiyle Bu golden sonra açılan Fener 
likta el ~ümenin ilk karşılaşması Be-1 Iar 5 gol daha yaparak maçı 8.1 galip! Sait, Şahap, Cihat, Turan. beşinci dakikada ilk sayılarını kaydet muhacimleri 37 inci ve 43 üncü da• 
ti n! · dliılal takımları arasında idi. Nu bitirdiler. Sülcymaniye de Nuri - Ruhi - Sab meğe muvaffak oldular. kikalarda Ali Rızanın üst üste iki 
lie!i~ un idaresinde yapılan bu maçı Bu maça Beşiktaş şöyle bir takımla ı ri _ 1brahim. Bülend, İbrahim _ Sü-ı Tek kale oynryan fenerliler, sayı çıkannasiyle birinci devre 4-0 

lii . flılar 8-1 kazandılar. çıkmt~tı: Mehmet Ali - Hüsnü, Fa-/ rc-yva T'Sııfo, l\li trJrcnder, llıil'deıı A:nadnlı1 Ju')l .::ııcı~1 Zekinin sahsı bir bitti. 
bir rınci devrede Beşiktaşlılar h" :tim ruk - Hüseyin, Refet, Fuat - HayaH te :'"ktdil ,tmf!;ti. hilrnmiyle 16 ıncı dakıd.nda kendi ,.a· ikinci devreye 'Anadolulular da-
~fa:Yun OYJlamakla beraber, Hilal, mü Hakkı, Nazım. Şeref, Eşref. ha faal ba,ladılar. Hatta üçüncü da· 

Sok asının gayreti siyh beyaz1ı1ann bir O ~ n n c n k lYı m e De ır kikada muhakkak bir gol fırsatı da 
l.taaı: ~tarını akamete uğratıyordu. yakaladılarsa da sağ açık topu avta 
hile llafih arada sırada parlayan Hilal Kasım paşa atarak kaçırdı. Bundan sonra da o· 
d urnıarı d - Davutpaşa yun gene İstanbul şampiyonunun \1, a nazarı dikakti celbediyor· 

üstünlüğü altına girdi. Hemen bütün 
ıo Un Taksim r.tadyomunda oynanan ikinci bu kısımda tek kale oynryan Fenerli· 

goııcti .cu dakikada: Beşiktaşlılar ilk küme maçı Kasım paşa ile Davutpaşa ler 22 inci dakikada Anadolu müda· 
Yati .,:

1 Penaltıdan ve biraz sonra Ha. arasındaydı. Burhan Atağın hakemliği filerinin geçtiği bir ıskadan topa ye· 
lerirıi 'Y:tasile de kornerden ikinci gol- ile yapılan bu maçta Kasımpaşalrlar tişen Esat tarafından beşinci golleri 
lerin b· l>tılar. Bu golden sonra Hilalli- kuvvetli rakiplerini dört - sıfır yendi- ni de yaptılar. Fakat bu golden şon 
Bu lilkkaç &ayretli hücumu göründü. ler. ra tılsun bozuldu, iki dakika sonra 

~tldan birinde Hakkı vasıta. Karagümrük Ali Rıza kö§eli bulan hafif bir vu-

ı") -:--. Beylerbeyi ruşla altıncı sayılarını da kaydettiler. 1 ~ Q~' ' \\\İt I fi/ı;1'/- İkinci küme klüplerınden Karagüm. Bu arada favullü oynıyan Fikret 
~ rük ile Beylerbeyi Şeref stadında kar- hakem tarafından oyundan çıkarıldı. 

- $f ~ Fener muhacimleri dört kişi kAI· ).2.11 '~ şılaştılar. Mütevazin cereyan eden mü-
~~ ' sabakada fırsatlardan istifadeyi bilen mıt olmalarına rağmen rakip-

s'!c ilk . 
tc ne . "e aon goUerini yaptılar. Ve dev 
•: Şıkta"'ın h. k" • . ı d b" .... ır a ımıyetı a tın a 2-1 ıt. 

lltinc· 
ltib 

1 
devrenin ilk dakikalarından 

aren b" • • 
r!!tten ırıncı devrıcde sarfettiği gay-
t;:ll'ı b" Yorulan Hilal müdafaasına karşı 
ı. ır haıt· · 
~r on ıınıyet tesis eden Beşiktaşlı. 
toıı,ri:~cu dakikada penaltıdan üçüncü 

\1 1 Yaptılar. 
tikin · 

'it hak· . cı devrenin sonuna kadar ay
ırnıyet' d 1 cvam ettiren Beşiktaşlı 

1 Miiii küme 
~in ı 1 d zm r, Ankara 
a dörder takım 

4 \7ert'celi ler } 
'I.... • llkara ve İzmir kr· l . . t 1 "iti takı up erının de stan 
ti"ı 01 Inlan gibi milli kümeye dört 

aralı: . t' 
\>c t~. ış ıraki istenmiştir. Ankara 
ı. ın bu te"'ebb'" .. ı 
~tli b ır usunün kabul edi. 
ı.... u ıuretle - eğer ·11· k'' 
'l.I CdiJ • mı ı ume tes 
~L ırse - bu .. . - ı 
~?rıın •hr uç §ehırden dedörder 
~~acağı anlaşılmakta.dır. 1 

:ı.:~uı federasyonu 
li si kim olacak? 

ı. aıtıdi Eminin • ·r 
"il b ıstı ası üzerine mün. 

ulunan futb 1 
ile ı.. o feder.asyonu · ı·-· 

•tnıin • . r<:ıs ıgı 
t geJınlcccği hat! nıeçhUld'' 

~ ""elce isi ı · ur· 
cncrnenc· ~ erı geçen Muvaffak 

tinin ıoğ u ve Nasuhi Baydar işle-
\.. · Çokluğunda b 
"'Q.J ttın . n u yeni vazifeyi ka-

b eını§lerdir. 
c:.akj 

ho1 fed •Porcuıardan Scidat Rızanın fut 
1 crasyonu b k - • 
Ccd· a nnhgına tayin edi-

... ı llOn g·· 1 
dtr. un erde rivayet edilmekte-

Karagümrüklüler 2-1 galip geldiler. leri karşısında gol çıkarmakta müş-
Fener - Atuıd-Olıı nıil.saba7casmda Esaduı attığı gollerden biri külat çekmediler. 

=== -
F-era - Ai'"rı.avutköy 

Şeref stı:dında Pera ile Arnavutköy 
takımları dün sabah bir saat süren te
miz ve güzel bir egzersis müsabakası 

yaptılar ve neticede 1.1 berabere kaldı
lar. 

Şişli - Kurtuluş 
Gayrifedere klüpler lik maçlarına da 

Şeref sahasında devam edildi. Büyük 
bir alaka uyandıran Şişli - Kurtuluş ma
çı sırf hakemin idaresizliğinden kavga 
çıkarak yanda kaldı. Müsabakanın ilk 
devresi iki tarafın müsavi hücumlarite 
geçti, fakat daha becerikli olan Şişlili. 

ler sol açıklan Zaven vasıtasile bir gol 
atarak bu devreyi sıfır - bir galip bitir
diler. 

tkincihaftaym gene mütevazin geçer. 
ken hakem birdenbire Şişli aleyhine bir 
penaltı icat etti. Bu ceza yüzünden iş 
münakaşaya sonra da kavgaya döküldü. 
Ve müsabaka da böylece yanda kalmış 
,._, l·ı. 

Galatasaray 3 
lstanbulspor O 

Fener - Anadolu macından sonra 
Ahmet Ademin hakemÜği ile lstan· 
bulspor ve Galatasaray klüpleri kar
şılaştılar. 

lstanbulspor takrmı: Hikmet -
Sami, Hasan - Fahri, Enveı:, Aziz 
- Kemal, Nevzat, Orhan, İsmail, 
Bahri şeklinde; Galatasaray ise : 
Gündüz ile E.şfaktan mahrum, olarak 
Avni - Reşat, Selim - Ekrem, 
Lôtfi, Suavi - Necdet, Şevket, Ha· 
şiın, Bülend, Danyal. dan mürekkep· 
ti. 

Karş11ıldı hücumlara başlıyan oyu· 
nun dördiincü dakikasında sağdan 
inen Galatasaraylılar Haşimin güzel 
bir kafa vuruşiyle ilk sayılarını ka
zandılar. 

Galatasaraylıların durgun, genç 

lstanbulsporlula.rın da faal oyunları 
oyunu gene mütevazin bir şekle sok-1 
muşken Galatasaray merkez muha
cimi Haşim sol içe mükemmel bir 
pas verdi, Bülend de güzel bir çevi
rişle topu ikinci defa lstanbulspor ka
lesine soktu; Bu gol 13 üncü da -
kikada olmuştu. 

Üstiiste iki uol yiyen sarı siyahlı
lar, daha seri ve daha muntazam 
ça1ışmağa başbdclar. 

Top daha ziyade onlarda, Galata
saray ise daha az hücum yapıyor fa· 
kat rakiplerine nisbeten daha teh -
likeli ... İlk haftayım iki taraf da va·' 
ziyeti bozamadan bitti. 

lstanbulsporlulann hücumiyle baş· 
lanan ikinci haftayrmda oyun daha ı 
2'İyade Galatasaray kalesi civarında 
geciyordu. 

Dakikalar ilerledikce siyah sarılı • 
lılar daha ağır basıyorlar, Reşat ile 
Avninin gayreti ı:.ayesinde Galatasa
ray galibiyeti muhafaza etmekte: 
Maamafih san kırmızı mudafaası bir 
havli bocalıyor. Gene oyuncu Ekrem 
arkadaşları derecesinde değil, ortada 
Llıtfi de hiç muvaffak olamıyor. 

On beeyinc.i daki1<adan sonra Ga· 
latasarayMar kendilerini topl.yarak 
oyunu lstanbu 1c;nor sahasına in· 
tikal ettirdiler; l q t:ncu dakikada 
Sevketin kacırd·n.ı mühim bir fırsat
t;m b'raz so~ra Haşim üçüncü golü 
de attı. 

Ga'latasaray - lstanbıils'por maçından bir görünil~ 

Bu golden sonra oyun sert ve fa
vullti oynnmnacra başladı, iki taraf a
leyhine de sık sık verilen cezalar ma
çın zevkini kaçırıyordu. 35 inci daki· 
knda Lutfi sakatlanarak çıktı. Zaten 

Nitekim otuzuncu dakikada Esat 
yedinci, Nacinin ortalamasını yanltt 
bir karşılayı§la Anadolu müdafii ken 
eli kalesine sokıpasiyle sekizinci, 
biraz sonra dokuzuncu goller de ya· 
pılmış oldu. 

Oyunun son dakikalarında Bü
lent vasıtasiyle onuncu golü de atan 
san lacivertliler bu müsabakayı da 
1 O - O kazanmış oldular. 

Anadolu takımı gayretli, fakat 
şuursuz bir oyun oynadı. Fenerliler 
ise kendilerini yormadan çok rahat 
bir müsabaka yaptılar. iyi bir mer 
kez muhacimleri de bulunsaydı neti• 
cenin daha başka olacağı muhakkak
tı. Müdafiler fazla sert bir oyun çı
kardılar. Hakem Şazi Tezcan oyunu 
mükemmel idare etti. 

müsavi geçen bu müsabaka sarı kır
mrzılılann on kişi kalmasiyle lstan
bulsjorun iistünli.ifiü altına girdiyse· 
de san siyahlılar bir türlü bir şeref 
sayısı bile kaydedemediler. 

Oyun 3 - O Galatasaray lehine 
nihayetlendi. 

Galip takımda Avni ve Reşat iyi 
idiler, yukarıda yazdığım gibi LUtfi 
hic muvaffak olanıac.lı. Hücum hat
tında Nevdet ve Haşim en iyi idiler. 

1...tanbuls?prdan her iki müdafi 
de vazifelerini yaptılar. Muavin hat
tında hntta bütiin takımda en göze 
çarpnn • biraz sert olmasına rağmen -
Fahri oHu. 

Muhacim hattı beceriksiz bir o
yun oynadı. Sola~k Bahri akmcıla• 
rın en iyisi idi. 

, EN.~ 



Bu iz!n bir neticeye varacağını l 
ı;anmıyordum. Hem tnhltlknt yapanlarda.n 
birlsf, Bcllamlnln kardc;ıilc daima dargın 
yB§&dıklarmı, bir ttirlU anlqamadıklnrmı 

ıöylcml§t1. BUU!n bu tnhkJktcn Möysö 
Hovete b:ı.hsctmcmlştlm. O zamanlar on ycı!l 
)raşmdıı fdim. Fakat bUtUn dikkatimi /Bella 
minin U7.erlnde tclt:Slt etmiştim. Bu esrarı 

h}eydana çıknrm:ığa da knro.r \'ermiştim. 

Birkaç pollB hafiyesi tutarak muhaberntmı 
kontrol nltmda bulundurdum. Bcllaıni ekseri 
va Londrnda idi. Nevyorkta sencnL"l Uç dört 
~ymı geçiriyordu. Şlkagoya knt'fyyen gttmf 
yordu. Nihayet muhnbcratmda şunu bulduk. 

Dosya.dan b1r mektup daha çıko.rım Valerl 
bir katıt uzattı. Bunu yazan el muhakkak 
ki tltrlycrclc yazmıııb. Fitcr okudu. 

".Mağ!Qp olduğumu ltlnıt ediyorum. Elim
den rudı{;-ınız çocuğu ron:ı inde ediniz, bllti1n 
istedlk1crinil.I lmbul edooeğlm. Bltmlyen tü. 
kcnl1X'1c bilmez lşlcencclrrlnlzle berbat ol • 
dnm. Itolblm aml; kınldı. Siz bir iblisslnlz, 
~ tn.savvurlıı.n ~ıın bir cımnvarsmız,. 

Ellinden her oeylm1 nldınn, bentm lçln en n• 
m ~eyl çaldım%. Arlık yD§ıunnlc niyetinde 
değilim. 

Elen HELD 
Bunlann altında, bizuıt Fiterln bile mu., .... 

kUIAtla okuyablldfğl birkaç kcllme vardı. 

Belll idf ki bunlar, mU~ heyecan ve IBtırnp 
içinde bulunan b!rlsi ta.raimdan yazılmıştı. 
Şöyle diyordu 

"Bn.na.- KüçUk • • ı Vnlcrlnln ne oJdntunu 

8CSylemek tnttunda bulunur muswııız. Bundnn 
on yodl 11Cne CV\'clıll, nlsnn nşmda.. 

Genç kız, Fltcrln mektubu tamnmile ok'.r 
duğunu anlaymca boğuk bir sesle: 

- Nisan ayında, beni Mösy6 Hovete ge. 
tUrdUklerinln tam yfrm1 dördüncU ııcnesi ola 
cnk. Bellaml bcnl gctirdfği zaman yalnn 
anneliğime olmak Uzerc ild söz söylemiş. 

!smimfn, Valeri olduğunu blldfrmlş. Fakııt 
derb,al 'kendini toparlıyarnk §8.§Irdığmı, asıl 
tıımtmtn Jan olduğunu söylemi§. La.kin Vale 
r1 1sm1 aıuıclfğlm1n no.zıırı dikkatini selbct· 
iniş, benl dalma bu 1Btmlc anmışlar. 

Flter salonda b!r 8§8.ğt, bir yukarı dolB§r 
yordu. Elleri arkasında idi. Nihayet: 

- Annenizin h!l.lA sağ oldugıma mı kant. 
ainlz.! 

- Bundan cmlnlm. 
- Bcllam1nln onun nerede olduğunu bildi 

A'fne emin m1sln1z. 
- Evet. Hatttı, annemin ı.ıatoda olduğuna 

emlnfm. 
-- Siz Bellam1 ile g!Srtı,,tuntız değil mt? 

Size neler söyledi. 

Genç kız anlattı. SISz1JnU bltirdftf zaman 
Fitcr, düşUncell b!r tavırla: 

- Siz!n, dedi, kuveW bir lmanmıs var 

:wa Hovet. •• 
- Geçen gün bana sadece Valcr1 demişU

nız. Yoksa siz de Bellam1 glb! pşı:rdmız da.. 
Ne olur, bana Valcıi demekte devam edJnlz. 
sızt dalın iyi tn.nıyınea, ben de belki sizi kil'! 
çUk ismlnlzlc çağınmn. 

- Valerl, bir dAlın şatoya dllnmemellslniz. 
- Demlnk1 cümleni%1 tamamlıı.dmız, lmr'* 

nım var diyordunuz. 
- Ben de bu imana lştlıak ediyorum, diye 

oekUm. Fakat mahdut b!r surette. Bir iki 

gUno kad:ır, UmfUcıinlzln ne dereceye kadar 
doğru olduğunu size söylfycbflfrlm. Slz ıtc 

oatonun eski bir p1G.nı vardı. Onu be.na ve
rir m1s1niz. 

Genç kız pla.ıu verdi ve Flterl kapıya ka• 
dar teşyi otu. Onı.dn Fiter tekrar: 

- Tedblrll hareket edeceğinize .sl5z ver> 
ııız. 

Dedi. Genç kız başlylc evet dedi. Aralık 

kapıdan Fftcrf hafit bir aydmlık içinde görl1 
yordu. 

_ Allo.haıımıarladık. 

FJter, genç kızın elinJ sıktı. Fak.ıı.t elinl, 
JUzumundan fazla mUddet alıkoymuştu. Va• 
lert cevnp verdi: 

- GUle gUle ... Cfm! 

BAŞHADF.ME lŞI AZITIYOR 

Savlni bedbaht bir adamdı. Glzll varldab, 
4rlık kalmamıştı. Kansmm mUdıı.halesi M 
bozmu~tu. Fnk t Savlnl, karuımı çok sevd'· 
ğt için bir şey demiyordu. Ynlnız, yenl bir 
vurfdat menbat anyor, Vo.lerf ile Bellami nra 
sın 1:ı. tcreddllt ediyordu. 
Eğer ceza g6rmlyccc" inden emin olsa, Bel 

Iamlyi derhal kntledcrdi. Fakat korkuyor" 
du. 
:Valcrlnln §!\toyu zl. ·arctlnden birkaç gün .son 

ra Klodhnrbur Smlt şatoya geldi ve Bell mi 
ile kapanarnlc s..'Ultlcrce konuştular. Smlt 
geçen seferki gibi sarhoş dcğilc1ı. Fakat mı· 
rab d:ı.lm korl unc ve d:ıhıı. it;rençtl. üst du 
dağı yok gibi idi. Alt d~dn~'I ise çok k:tlır 

ve Ucri !rr lr""ı tı. 1rl bir ç rcr:! vardı. YU7.ll 
ölll yUzU r,ibi c! nuk, küçük göz1 ri tıdc"1 
birer çhl b ı ı i duruyordu. Yeni traş o'· 
mu;, olmruımn r:ı<'mıcn, iki gtınlOlc fi knlı V'lr 
zan."l 1 ı· I" ~'l c: lmc:ı, ~ h:ıde~ "Br 
mil' ve Sn\ ln've, ,.ı ip on ı 1 rl a'm:ı•m' 
-ica ctl!ll ti ı~ t o: 

- S n ~ ""' m 'OI"JWl? 
Diye ııorunC'n: 
- su~. • " • il •oru:n, d mi tf. ric:ı <'"' 

derlm... 
Smft gittikten biraz sonr . B 1laml l 15 .... 

tcrln1 bahçede dola ~tırnınk Uzerc çıkmışh 

P'iltp bahçe kıı.pıSI 6nUndc, köylü bir hl:r.mct• 

Tefrika numarası -26-

ÇEVİREN: fa 

et kıza, hnlıla.rm nnsıl tem1zleneceA'lnf öğrc• 
tıyordu. Birdenbire, hiç bcklenllmtyen biran 
da, köpeklerden blrl hizmetçi kızm üzerine 
trldr ve kızcağız bir çığ"lık kopararak yere 

yuva.rlnndı. Fakat ayni z:ımnnda, Ftlip, kö 
pcğl ensesinden yakalamı§ ve hfç bir zahmet 

ç lcmeden on adım flerfye :tırlatıruştı. Köpel< 
mUthlş bir hırsla bu seter FUlpln Uzerine 
saldırdı. Bellami mUdıı.ho.le için IC8ln1 bile 
çıkarmıyordu. Sadece, köpet:'ln bir kaplan 
gibi Fillp1n ilzerlne frrlaytşmı seyrediyordu. 
Bu seyredişte bUyUk b!r de zevk vardı. Aca 
b3 köpek, bn§hademcyi n.aaıl pa.rçalıyacalctı. 
Fakat Ftllp, köpek daha havada iken, hııfit 
b!r sıçra)'lşla ynna çekilmiş ve alt çenesine 
bfr yumnık vurmuştu. Köpeğin çı:ncst trak .. 
dfyc bir sesle kapandı, ve bir ikinci yumruk 
la Uç metre 1lcr>1e dU~tU. Köpek nakavt oı. 
mu1'tu. 

Belin mı kıpkırmızı keııildf • 
- Köpeği ne yaptın? Eğer öldUrdünııe .. 

- Hayır, dedf Fi1lp. ö1medf. Sa.clece bıı· 

yıldı. Mruı.rnafih, isteseydim kolayca öld!ITPw 
blUrdfm. 

- Ne cesaretle köpcğlıne h(lcum ediyor 
sun uz? 

- Slz de ne cesaretle köpeğinlzln zavall: 
bir hlzmctçl kıza saldırmasını se~Tcttnekle 
lktl!a edly?rsunuz? Bir ıslık çalsanız, kt.• 
pek dönerdi. 

Bel\aml çıldıracak b!r hale gelmişti. 
- l<fmlnle konuştuğunu farkedfyor mu. 

sun? 

- Evet. .Mösyö Bellamt ile. Beni hizmetçi 
terinizi idare 1çln yanmıza almış bulunuyor 
'!Unuz. Fakat köpeklerinize yem olmak için 
değil, 

Flllp bunları slSyllyerek döndü, ve luçkl'" 
rn•nlt ağlayan kızcağızı tese111 etmeğe baf• 
ladL 

(Devamı var) 

HABER - '.Al(şam postası 15 ŞUBAT - 193'T :;:c:ı _,.... --

Macera ve aşk romanı -93- Yazan:(~~ 

Padişah: "iç ! 
esrar, 

(Geçen tefrikaların hülasası) 
Osmanlı hanedanını dlk büyük mii
tcrcddi padişahı olan üçüncii. Mura
dın huzurunda sarayın mc~hur kli.h
ya kadını ~le bir kontes var. 

* '(. -'$ 

- Padişahım! 
Üçüncü Murad: 
- Ne var? - dedi! 
Canfeda kadın yerlere kadar iğildi; 

eşiği öptü; 
- Padişahım! - diye tekrarladı. -

Bu ihsanlarla beni ihya ettin... Fa. 
kat unutma ki, sana zevk veren ve zevk 
verdiğini ikrar ettiğin bir kızla yan 
yanasın. Böyle şeyleri kendin de dü
şüntksUn ama, şu dakikada, payansız 
hazinelerinden ona da bir şey ihsan et
melisin! 

Üçüncü Murad: 

- Verdim! ... - dedi. - Onun olsun, .. 
yirmi bin duka altını ..• 

Ve seslendi: 
- Gcl!j1aznedar! 
Canfeda, demin içeri girdikleri kapı 

nm dışında oyruyan kızlara usulla sor
du: 

- Hn.znedar kalfa nerede? .. Efendi
miz istiyor •.. 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren: A. E. 
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- Dedi . - Bu, esrardır bU iç! 
cana can ar katar ... ,, . ·e ha)" 

Bir an içinde, haber gitti. Hususi - Sus! hala söyleniyor! - dı) 
hazineyi elinde tutan şişman ve çatık kırdı. . •le 8ğtJ!1' kaşlı kadın, belinde çangır çungur a- Haznedar, pat pat pat, elıY 
nahtarlarla iki tarafa sendeliyerek vurdu: • diciğilll· .. 
girdi. - Sustum, sustum, ~nJd gS.D 

_ Teranedil ! ... Bu kızcağıza yirmi Ne ister&eniz öyle olsun... 'k edt-
bin duka altını ihsan ettim... Hemen dıklardan yirmi bin duka. ted:;ydurt

lim ... Nerede onlar? ... Nereye vereceksin ... 
Kontes pek memnun oluyordu. Zira, 

bu servetin ne demek olduğunu bilir. 

di. Beş bin duka için, ağabeyinin bü
tün emlakini satmışlardı. Şimdi o, bir 
an içinde zengin olacaktı. 

Fakat topal ve paytak hazncdar: 
- Ah, aslancığım! - dedi. - Daha de 

min, huzurunuza gelerek gizlice söy-
lemedim mi? ... Hazinede bir pul kal -
madı ... Bir taraftan valde sultan efen-
dimiz, bir taraftan birinci kadın, öte 
yandan da öbilr cariyeleriniz, dağıttı
lar ne var, ne yoksa... 1ra.n seferinin, 
Macar seferinin bütün paraları bitti... 
Bari bunlar kalsın diye, Mısırdan ge -
!enleri efendimizin odasına getirdim .. 
Onları olsun muhafaza ediniz, aslancı
ğım ... Savurmayıruz ... Sonra ne derece 
sıkıntı çektiğimizi biliyorsunuz. .. Bun
la.n söylemek haddim değil ama ... 

Padişah, gözleri dönmüş: 

tunuz aslancığım... vaSiYette 
Doğrusu he:;J~es. mUşkUl 

kalmıştı. . . bft.djlerf 
Kontes bu sözleri işıtınce, 

önlemek üzere: Jle fil-
- Padişahrmızm ihsanını ~ dediA 

man olsa alırım ... Acelesi yok· • 
Murad haykırdı: _,,., JJ• 

denı~···· - Ne demek? ... Ne ··" 
l"'<ıbuP·" zımdan çıktı ... Verilecek .. Y"" 

Hazrıedar: k]al'··' 
- Peki, ama., nerede sandı 
Padişah: ibsat' et.. 
- Ben onlan Ca.nf eda.ya. 

t• 1 )<il• ım. . rnarı 
Bu sözleri işitir işitmez, şış 

drn: ·tti!·" 
- Eyvahlar olsun! o da. rnıJ: 

• diye b:ı.ğmp yolunmağa ba~d b3tlfl1• 
üçüncü Murad, ilk na.zard ıenilJlleS 

selim ve sakin halinden ~k i ıc1ıJ'1 
bir asabiyetle onu da, aernınk tdf· 
gibi kamçıyla kovalamıya baŞ3 

Ha.znedar: oruJll·-' 
_ Peki, peki. .. Ben ka~ dağ!U

Gidiyorum işte. Ycni~e:ı1ere diye fıt• 
lacak paradan alıp verırız. .. • 

ladı. bUl··' 
- Bul da nereden bulursa.ı\. 
Padişah, geri döndüğü. va.ki,· ... de
- Of ... Çıldırtıyorlar i.IlSanı~ııP~·' 

di. • Bir kere söylemekle an1 şurad~ 

d Parsın k Vvetl •I ba- Gel de sinirlenme ... ~~efe-' dglı& Beyaz a anı ver çubuğumu da bir ı 
bir elile ya alarnıştı, öte i çe~~::~~~~~··başıucun~~~# ş 1n1 çUk bir buhurdan vaz<IL :~:;.le.,.,.."' elile de b .. - rüne sivri bukduruyorduveüstü 0 ~ 

sıkı örtülmüştü. • 

taşı saphyordu Ca::a~stilne, astancığıD';,;~ 
T echizatınm şimdilik kendisine J Pantere yakla!tığı za~a~. onun dal yerek gerindi ve yere yığıldı. Fakat fırlıyarak 

0 
takım takla va.~ bit ıe-

kafi geleceğini düşündü ve üstünde av peşinde oldugunu gordu. Avla- Tarzan bu lı yvanm hilelerini çok iyi Ü~üncü Murad, derin derill ~ıt· 
ık d mak istedirri seyi araştmnağa vakitı biliyordu. Eğer Pars tamamiyle öl· fes rckip cig•crlerini doldurtıP rıl<al'' bulundug1u acayip ü eyi gezip o· 0 .. 

1 
h ·1· "' aen !I 

bulmadan, burnuna, Gorilla may- rnemiş olursa, en son ö üm i tı aç- tıktan ve dumanları genzin laşmak kararını verdi. Burası, bü- munlarmın ekoi kokulan çarptı. larında bile kendisinde müthiş bir dıktnn sonra: . ııar•ttJI' 
yüyüp yetiştiği Afrika toprakları de- Pars bir dal~ üstüne sinmiş, göz- pençe indirecek kuvveti bulurdu. _ Oh ... Hayat! .... dedı - al· 
ğildi. Orası batıda idi. Halbuki bu~ lerini küçük bir açıklıktaki maymun- İşte bunun için son bir bıçak darbesi bu ... Sen de içer msin, Mehcefe: ol~ 
rada ormanın bile uyanmasından ev- lar grupuna dikmişti. Bunların bazı- ile de kalbini yardı. _ Bunu hayatımda ilk d 
ve! güneş denizin alt yanından do - sı oynaşıyor, şakalaşıyor: Bir kısmı Sonra da leşi ayağiyle bir tarafa görUyorum... ıcııdll"~' 
ğuyordu. Afrikanın doğu kıy1larmda da ağaçlardan meyve ve özlerini ye- iterek, yeniden büyük bir z~fer na· Ne olduğunu anıamacıun. e biU-01' 
da olmadığını sanıyordu; Çünkü ken dikleri taze dalları koparıyordu. rası attı. Keskin sesinin akisleri çok Osmanlı hancdarunm ilk e~ dııJlıJ 
disini getiren gemi Kızıl denize in- Akut Parsa en yakın olan may • uzaklarda duyuldu. mütereddi hükümdarı bir ne! 
mek için Süveyş kanalından geçme- mundu ve hiç şüphelenmeden Pan - Akut' un haynhnın öyle boş yere çektikten sonra: .. ,.. e!İY; 
mişti. Nitekim buraya gelirken Ü· tere doğru yaklaşıyordu. Pars, nere- ve sebepsiz kurtarmamıştı.. May- _ F..srar ... Esrar! ... - dedı, ,.~ 
mit burnunu da dolaşmamışlardı. deyse ağacın altından geçmek Üzere mun zekasının çok dar olduğunu da le dizinde tempo tutarak: - ııır ~ 
Peki ama nerede, hangi kıt'anın top- bulunan maymunun üstüne çullan- biliyordu. Bunu maymunların fay· c.ınl~r katar bu ... Canım~ ca.tı ııtl<~ı-
raklan üstünde bulunuyordu? mak için toplanıyordu. Bütün ira· dalı olabilmelerini temin için yap - tar bu ... " failatün, failatüJl··· 

Arasıra vapurun Atlas Okyanosu· de ve düşünce.qini bu av üstünde kü- mrı:ıtı. Ancak bunu maymunlara nı getiremiyorum:.. • 
nu aşarak, Cenubi Amerikanın vah- melendirmiş, kendisinin bulunduğu 1 iyi~e anlatmak lôzımdı. Gene kadının: ri 3ç1ıdJ· • k 1 anaşmış alına- b' d l .. t" B ·ı T d' -, d' gözle ı·•Of" şı ve ıssız ·ıyı arma Y dala hakim ikinci ır a ~.s une ~e~- - en ycnı mez arzamm - ıye _ Esr:ır. ... • ıye j~ J 

sı ihtimalini düşünüyordu; Fakat 
0 

• sizce yerleşen Tarz.anı gormemıştı. h:ığırdı. - Büyük suyun yanıba~ında eı:ırar ... Haşiş .•. Siz, bunu mu a)-et ft" 
ralarda arslan bulunmadığı için, her Sol elinde taştan bıçağı vardı. Bn· Akut'un hayatını kendisine bağrşla- sunnz? ... Fakat, sıhhatini~ g 

1 halde Afrikanm bir köşesine çıkarıl- rada kemendini kullanmak isterdi. dım. Onu kolayca öldürebilir ve nadır bu ... Yazık değil mi s~tle sM 
mış olduğuna hükmediyordu. Fakat aradaki yapraklar bu tecrübe· kabilenin kralı b n olabllirdim. Şim- Bunu, büyük bir samiJJllYc 

Tarzan, medeni bir köşeye var • yi tehlikeye sokabilirdi. di de onu Pars Şita•nm pençeleri a - lüyordu. __.r 
mak ümidiyle, ormanın eteğini ta- Pars birdenbire maymunun üstii- rasmdan kurtardım. C.nfedanm uzaktan: ., di:f" ~ 
kip ede ede yoluna devam ediyordu. ne atıldı. Ayni saniyede Parsın kük- Bundan böyle Akut yahut kabile· "- Sus! sen karışma! . _ _,,1\-o l ı k k 

d. · tu~ ....... Çok geçmeden ya mz ı canını sı - remesine başka bir haykırış sesi ka - sinden birisi tehlikede oldu mu Tar etmesine rağmen k~n ını O.. 
rnağa başladı. Akut kabilesinin k - nştr... zam şöyle çağırsınlar. Padişah, birdenbıre: dedi· • ~ 
ralhğına tenezzül etmediğine pişman Akut'ların şaşkınlıktan fal taşı Bu sözlerden sonra kendisini yetiş- - Niçin fena olsun? ... • çel'··· 
lık duyar gibi oldu. llk giinkü kav- gibi açılmış gözleri önünde yere yu· tirmiş olan Karçak kabilesinin İmdad kemmel şeydir .•. Bir de sen 
gadan sonra, bu kabilenin efradın· varlanan Pars , T ananın bacakları için bağırdıkları gibi korkunç bir na· receksin... , ,l)llf) 
dan hiç birisini gönnemiıti. arasında kıvranmağa başladı. ra attı ve sözlerine devam etti: (J)Wl>ll' _... 

Bir gündü. Tarzan bütün dikka - d b tı h O ] d T b .. 1 h ...... 
l l Beyaz a nm, u yır cı ayvanın - n ar a arzanın ov e ay- ................ ........................ ..ll tfj 

tini toplıyarak ormı:m içinde Y
0 

a · korkunç kuvvetine ve miithi~ çaba· kırdığını işidince hemen i°:1~.ad? ~o- : ~cg ık ~ a 1k D ırıı ~ 
ımya çalışıyordu. Hassas burnu, ha- lamasına rağmen ba~mı bir eliyle ~acaklardrr. Tarzanm dedıgı gıbı o· p YI 111!!!!.. 
vadan, bir Parsın koksunu kaptı. yakalamıştı. Sırtm~._?~ğru ~ü~ü- laeak değil mil a p a;;:;ll' 

Bu, T arzanın en çok istediği kar- yor, sol eliyle de bogrune sıvrı ta~ Akut, "Huh!,, demekle rnuvafa - ,, 
şılaşmalardan biriydi. Hayvanm.b.a: parçasını saplıyordu. katını gösterdi! Arkasından bütün 0 $ m 8 
ğırsaklarından en sağlam yay kırışı Akut anc""k yana fırlıyacak kadar k b.l f d H hı d d'l d _ _. 
vapabilecek, postunu da elbise ola· ~ a 1 e e ra ı u · e 1 er. d nın ıııv 
~ d vakı·t bulabildi. Ümitsiz bir halde çır Bundan sonra Gorillalar, tekrar Osmanlı hane 8 rak kullanacnktr. Pars postun an 1 I 
yapılan üst baş herhalde geyik deri· pınan Parsın sivri tırna ~ ı pençesin - ağaçlardan yumuşak dal tomurcuk • bir papas ~ 
sinden cok daha dayanıklı olacak • den, acı bir tokat yememek için bü - lan toplarnağn koyuldular. Greys· Bu meraklı mevzu Uz.erinde ~ 
tı. iste bunun içindir ki koku bur yük bir ç.eviklikle yan tarafa doğru tok Lordu John Kleyton da onları de bir yazı ba.§lıyor~ 

- · fırlamıştı. taklit etti. • ................... _ ... .. nuna çarpar çarpmaz, avının PC§ı- b' 'h l (D ) 
Nihayet hayvan ır ı ti açla titre- evamı var ne düştü. 
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Ve sonra korkuyla ürpereı ek ilave 
etti: 

- Şu halde .•. 
N - Sözünü yarıda bırakma Şiko ı .. 

e söylemek istiyorsun? 
- Şu halde Juanayla evlenebilirsı

rı iı. 

13 
- ttayır Şikocuğuml Yawlıyorsunl 
urıa imkan yok 1 Evvela onu scvmi. 

l'orum ve sevmeme de imkan yok. ~vet 
azizim • d·w• kad b ba • ıste ıgın ar ana ters ters 

k fakat bu böyledir. Bu kücük Juana 
Se • -rıın nazarında dünyanın en güzel kı-
2:ıdrr diye, herkese de öyle mi geliyor 
zal nnediyorsun? Juananın çirkin bir kız 
od w 

.. ugunu iddia edemem, bilakıs gayet 
§ırın ve .. 1 bi k w d O . . guze r ızcagız' ır. nun ıcın 
•an h • a ak veriyorum, Fakat dedim ya o-
nu bil" s . . w• V :ı: •• cvnuyorum ve ıısevmıyecegım. 

. e cucenin içini sızlatan ve onu, ye. 
ll'lınlerd d . li b' en aha fazla temırı eden. elem-

ır sesle ilave etti: 

çu; Benim kalbim çoktanberi öldü, kil· 

E~ Şiko içini çekerek mırıld·mdı: 
- Zavalh Juana 1 

x J>dardayan gülünç bir kızgınlıkla ba. 
6ır ı: 

da- Al sana bir daha! .. Su aşıklar ka-
r ga • . . 

rıp ınsan yoktur. Biraz evvel Ju-
anan l)a k 
Jnak . . na almasın diye beni bıçakla. 

ıstıyorun. Bu ldefa da onu sevmi. 
Yorurn diy .... 
Ne . e uzulüyorsun. Allah Allah!. 
ıu ıstediğini galiba kendin de bilmiyor 

n. 
CUcc kız d . "Z ar ı ve cevap vermedı. 

ed~y d avalb Juana,. derken neyi kast
or un? 

El Ş'k 1 0 teessür içinde cevap verdi: 
- Juan · · B a sızı seviyor. 

\!e-; un~ bana zaten söylemiştin. Ben 
ana dıyoru k" • atthyo m ı, o beni sevmıyor 1 

r musun' B . 
lanı 0 ld · en onu nasıl sevmıyor 

a beni .. l oy ece sevmiyor! 

·- Fakat.. 
- Fakat, ben ölürsem onun da kede. 

rinden öleceğini sana söyledi. 
- Nasıl? .. Siz böyle söylediğini nere

den biliyorsunuz? 
• - Küçük parmağım. Fakat her şeye 
rağmen tekrar ediyorum ki Juana beni 
sevmiyor. 

- Buna imkan mı var f 
Pardayan omuzlarını silkti: 

- Bana bak Şiko, dedi, bana itimat 
ediyor musun? 

El Şiko içten gelen bir sesle: 
- Tabii, dedi. 

- Pekala 1 Şu halde işi bana bırak. 
Juananı h~r zamanki gibi bütün kalbin
le sev ve başka işe karışma, üst tarafını 
bana bırak. 

Cüce ellerini göğsünde birleştirerek 
derin bir hürmetle Pardayana baktı: 

- Siz bir iyilik ilahıymışınız da ..• 
dedi, size karşı yaptığım al;aklığı ha. 
tırladıkça ... 

- Anlaşılan gene saçmalamağa başlıyor 
sun Şiko, mademki artık biribırimizi ta
mdık. Hiçbir mesele kalmamı~tır. Şim

di artık gidebiliriz. 

Cüce öne atıldı ve yerden kaldrıdığı 

kamayı Pardayana uzatarak: 
- Bunu alın, çünkü birçok l:ime.ckre 

rastlamamız ihtimali var, Y.1r.ık ki blı. 
cınız yanınızda değil! 

Pardayan kamayı kınına yer\eşticcrek 
sakin bir sesle cevap verdi: 

- Ne yapalım bununla iktifa ct·rck 
lazım. 

El Şiko Pardayanm hazır 0lduğı..nu 

görünce: 

- Haydi, dedi. artık gidelim. 
- Dur bahlım küçük. Ya bu altın-

lan? Onları burad<! bırakacak değilsin 
ya? 

- Onu ne yapayım? 
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de. (Paıidayanm alay ettiğini bilmiyor· 
du) bütün soğuk kanlılık ve gururunu 
toplamıştı. Bu cücenin hakikaten cesur 
bir genç olduğunu pekala gösteriyordu. 

Kendisini müdafaa etmek için hiçbir 
hareket yapmadı. Omuzlanna inen kuv
vetli ellerden kurtulmağa da çalışmudı. 

Canı acıdığı halde, mağrurane bir ta
vırla rakibine bakıyordu. Ölümden hiç 
korkmıyo11du, kim bilir, belki de bunu 
candan temenni ediyordu. 

: Evet! Ölmek en iyi bir kurtuluş çare
siydi. Böylelikle Pardayan da mahvola
caktı. Öyle ya 1 •• • Cüceyi öldürdükten 
sonra buradan nasıl çı!rn:al;tı? Vakıa 

döşemelerden biri açıktı. Fa.çat sonra 
ne yapacaktı? Bir mezardan kurtulup 
diğerine girecekti. 

Derhal ölmek 1 O da zaten bunu isti- 1 
yo::du ! Juanayı kaybedecekti. fakat hiç 
olmazsa, rakibi de onu elde edemiyecek
ti ! .. 

Evet! Hiç şüphesiz. en iyi çare bu 
;di. 

Fakat cücenin fikri birdenbire değiş
mişti. Çür:kü. b!raz evvel, yüzünde milt· 
hiş bir tehdit ve hiddet bulunan Parda· 

yan bu defa öyle tatlı, öyle şefkatlı bir 
tavırla kendisine baktyordu ki. cüce dik 
duran mağrur baş•nı. mahcubiyetle önü
ne eğmeğe mecbur kaldı ve yava ·ça mı· 
rıldandı: 

- Beni öldürürseniz. buradan nasıl 

çıkacaksını"? 

- Doğru söyliyorsun ! Maamafih kur 
tuldun zannetme, bu::ndın çıktıkt1n 

sonra öle::e!;:;in. 
Ve Pardavan ci.:cenin omuzlarında 

duran elleri.ıi çekti. 
Şiko a::leta plş:nan olmuştu ve sankı 

Pardayanın hid 1etini uyandırmak i .. ti
yormuş gibi sert ve hakaı etamiz bir 
sesle: 

- Öyleyse yürüyün, dedi. Ve ben 
sizi kurtardıktan sonra. siz de beni öldü
rebilirsiniz. Merak etmeyin, kendimi 
müdafaa ede:ek değilim. 

Ve içinden ilave etti: 
- Ölüm benim için bir kurtuluştur! 
- Demek ki ölümü temenni ediyor• 

sun. öyle mi? 
Şiko sonuna kadar gitmeğe karar 

vermişti, soğuk bir sesle: 
- Gelin senyör, dedi. Yoksa sonra 

geç olur. 
- Biraz dur bakalım 1 •• Ben müteces• 

sis bir adamım! Doğrusu öğrenmek isti• 
yorum. beni niçin ö1üme sürükledin? 

Bu defa. Pardayanın yüzünde müs· 
tehzi bir tebessüm vardı. Şiko kindar 
bir tavırla Pardayanın yüzüne baktı ve 
bütün kuvvetile bağırdı: 

- Çünkü sizden nefret ediyorum t 
Nefret ediyorum J 

Pardayan büsbütün alaycı bir tavır 

takınmıştı: 

- Demek ki. benden bu kadar nef· 
ret ediyorsun? 

- s·ı:::ıen o kadar nefret ediyorum ki 
sizi kurtarnı;ık için söz vermi~ olmasay. 
dım, muhakk~k ki sizi öldürürdüm. 

- Beni ö1dürür müydün? Neyle, za
vııllı küçük? 

Cüce, yatağına doğru ko tu ve şilte· 
nin altından çıkardığı bir kamayı gös. 
tererek: 

- işte bununla! diye bağırdı. 
- Yahu küçük bu benim kamam! 

- Evet 1 Siz duvarı aşmağa uğra-

şırken ben onu sizden çaldım! Anlıyor 
musunuz? çaldım! Çaldım 1 

Bu kelimeleri, meydan okur bir tarz• 
da söylüyor ve bundan adeta zevk duyu 
yordu. 

Pardayan gene sakin ve alaycı bir 
sesle: 
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--------------------------------- Mükemmel i§te, mademki silahın 
da var, ve beni lSldilrmek istiyorsun .. 
Öldilr! 

Cilce çılgın bir tavırla kamayı kaldrr. 
dı. Parldayan hareketsi% yerinde dun
rak, cücenin yilzilne balanakta devam 
ediyordu. 

Cüce bütün hızıyla kamayı köşeye fır 
1:ı tarak inler gibi bağırdı: 

- iatemiyorum! btcmiyoruml 
- Niçin? 

- Çünkü vaadettim.. 
- Bunu zaten ıöylcmi§tin. Fakat ki-

;ne vaadettin çocuğum? 

· Pardayan bu suali büylik bir tatlılık· 
Te şefkatle sormu~tu. Bu ses öyle okşa
yİCı, öyle sıcaktı ki .•• El Şiko, bu sami
mi sesin içine işlediğini ve kalbini ezdi. 
ğini hissetti. Gözleri yaşandı ve hıçkır 
dı: 

- Ne kadar bedbahtım! bcldbahtl 
Pardayan hiç cevap vermedi ve dil· 

tUndü: 
- Mademki ağlıyor, kurtuldu demek 

tir. Şimdi anla§abiliriz. 

Ellerini uzattı ve cliceyi göğsüne doğ 
ru çekerek ve bir ağabey tavrile kendi. 
sini okşıyarak teselli etmeğe çalıştı. 

Ve ömründe bu şekilde bir muhabbet 
ve samimiyet yüzü görmiyen cüce, 
kentlisine gösterilen bu ıefkatten büs
bütün mütehassis olarak yüzünü Farda 
yanın geniş göğsüne kapattı ve büyük 
bir cıaadete kavuşan insanlann heyeca-. 
n'le doya doya ağladı .. 

Sonra, bütün kuvvetini toplayarak.Par 
d:ıyamn kollarından sıyrıldı ve onu ilk 

defa görilyorınuş gibi hayretle yüzüne 
ba~tı. Küçük adamm gözle:-inde hiddet 

ve nefretten eser kalmamıştı. Bunun ye 
rine mUthiş bir hayret knim olmuştu. 

Biran içinde, onu tamamile .değiştireni 

onu bambaşka bir adam yapan bu iyi 
kalbli şövalyeye hyret ve preatişle ba
kıyor ve düşünüyordu: 

- Ne güzel, ne kuvvetli, ne iyi kalb.. 
1i adam! Yüzünde, hiçbir insamn yü-

zünde görmediğim asalet var. Bana 
kraldan daha büyük ve daha asil gibi 

geliyor. Hele iyi kalbliliği. insan nasıl 
olur da, onu sevmez? 

Ve Pardayanm, giller yüzle kendi.si
ne baktığım görünce, o tda gayri ihti. 
yart tatlı bir tebessümle mukabele etti. 

Pardayan adeta sevinçle bağırdı: 
- Mükemmel işte 1 Dargınlığın geç

ti değil fi? Görüyorsun ki zannetmiş 

olduğun gibi fena bir adam değilim. 

Haydi bakalım, şimdi elini ver dost ola
lım. 

El Şiko mahcubiyetle b:ışım önüne 
eğdi ve mrrıldandı: 

- Size yaptığım bütün fenalıklara 

rağmen mi? •. 

- Elini ver Şiko 1 Sen iyi bir çocuk. 
sun ve beni biraz daha iyi tancdığın za~ 

man göreceksin ki, ben bunu herkese 
söylemem. 

Cüce ufacık elini uzattı ve mırıldan
dı: 

- Ne iyi kalblisiniz 1 
- Bunlar masaldır yavrum. Ben yal. 

nız karşımdaki adamlan anlamakta ma
hirim, o katlar. Bak, sen kendini tanımı-

yorsun ve iyi bir çocuk olduğunun far. 
kında değilsin. Halbuki ben seni ııen

den daha iyi tanıyorum. 

Şiko bu son cümlenin manasını iyice 
anlamamış olacak ki hayretle sotdu: 

- Beni tanıyor musunuz? Benim 
hakkımda size kim malumat verdi? 

Pardayan gülümsiyerek parml!..ğını 

gösterdi: • 
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- Küçük parmağım, dedi. 
Şiko gözlerini açarak, Pardayana bir 

nevi korkuyla baktı, insanı biran içinde 
bambaşka bir adam yapan şövalyeden 

her mucize beklenebilirdi. Kimbilir bel-1 
ki de hakikaten küçük parmağı ona her
şeyi haber veriyor, diye inandı. 

Patdayan devam etti: 

: :- Şimdi biraz konuıalım, bakalım 1 
'Fakat unutma ki ben her,eyi biliyorum. 

Evvela söyle bakayım beni niçin öldürt
tnek istedin? Kıskanıyordun değil mi? 

Ctice başiyle tasdik etti. 
1 
• - Pekala! Söyle bakayım ismi ne? .. 
Kimden bahsettiğimi biliyorsun. Eğer 
kendin onun ismini söylemezsen, ben 
söylerim .. Küçük parmağım onun kim 
olduğunu bana pek!Ut haber verir. 

Ciice cevap vermekten başka çare 
kalmadığım anladı ve yüzUnü yana çe. 
virerek: 

- Juana, dedi. 
- Otelci Manüelin km mı? 
- Evet. 
- Onu çoktanberi mi seviyorsun? 
- Her zamandan beri 1 
Bu cevabın nmimiyetiDden ştiphe e

Clilemezdi. Pardayan devam etti: 
- Onu sevdiğini. kendisine söyle-

din mi? 

El Şiko, böyle bir itirafın kendisi için, 
imkansız bir şey olduğunu gösteren 
bir tavırla: 

- Hayır, dedi, hiçbir zaman 1 
Cücenin bu hali Pardayam eğlendir. 

tni§ti ve gülerek sordu: 

ı 
- Bunu ona söylemiiyorsan, o-

nun bu,nldan nasıl haberi olur? 
- Bunu söyliyemem 1 
- Pekala! Bir giln cesaret gelir ona 

itirafta bulunursun. Devam edelim ı .. J 
§imdi söyle bakayım. Benim de onu sev 

diğimi zannederek benden nefret ettill 
değil mi? 

- Pek de ondan değil 1 
- Ya niçin? 
- Juana sizi ıeviyor ondan. 
- Sen küçük bir aptalsın (iko ! 
El Şiko Juananın teessürünü hatırla· 

dı ve acıklı bir sesle: 

- Doğru, dedi. Sizin gibi büyük ve 
asil bir aıdamrn bir otelcinin kızıyla ne 
münasebeti olabilir! 

- Öyle mi zannediyorsun. Şiko? 
-Ya ne? 
Pardayan müteessir bir ıesle cevaP 

verdi: 
- Yanılıyorsun Şiko, yanıldığını d~ 

şuradan anlayabilirsin ki ben, bir haylı 
evvel. bir kabarenin sahibesile evleıt• 
miştim. 

- Alay ediyorsunuz senyör 1 
Pardayan elemli ve heyecanlı bir ta· 

vırla: 

- Hayır azizim, dedi. Hakikati söy• 
lüyorum. 

Ve sonra içteo gelen bir sesle devatrl 
etti: 

- Madam dö Pardayan Kontes ldÖ 
Marjensi, ölmeden evvel - bunu öğii~ 
mek için söylemiyorum, fakat ası 
ismimin Kont dö Marjensi olduğundan 
seni haberldar ediyorum - ölümün e: . nıı 
limden aldığı bu melek kadının ıs 

sadece Hügetti •. Kabare sahibesi ı-JU• 
get ... Başka hiçbir ismi ve asalet unva• 

m yoktu, öyle olduğu halde onunla c'I· 
lenmiş ve mes'ut olmuştum t GörUyor
sun ki bu fikrinde yanılıyorsun. 

El Şiko hayret ve takdirden kendisi .. 

ni alanuyarak bağırdı: 

- Ben hi~ böyle bir §eye ihtiıl1'1 
veremiyordum ..• Siz biç kimser,c. ~erııe· 
miyorsunuz: 
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Satmalma Komigyonu ilanls_rı 

Çatalca MüaL Mev. eratnı ibtiya· 
a olan 4000 kilo zeytinyaiı ihale 
günü talibi çdnn•mimdan açık ek -
.Utme ile ibaleti 20/2/1937 cumar

tesi lfÜDÜ saat 1 ı de yapılacaktır. 
Muhammen tutan 2660 liradır. Şut 
n•mri hergün atleden sonra komis-
yonda ,arülebi&r. lateklilerin 200 
liralık ilk teminat mektup veya mak
bmlan ile beraber ihale tünü vakti 
muayyeninde Fmdıkh Komutanlık 
satmalma komiqonuna plmeleri. 
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HABER - J\li~ postan '' 
Yüz lira sahibi 

Olmak şaırtıoe Dsteırse !kör, topao0 çolak~ 
şaşo ve kaınlb>lYlır onsun 

Zevce arayan genç 
Bu para ile ne yapmak istiyor? 

Birkaç gün oluyor. Bir sabah matba
aya geldiğim zaman dostum Hasan 
Rasim bana bir mektup uzattı ve oku
yup bitirdiğimi görünce gülümsedi: 

- Acaba nasıl bir adam? Merak et
tim ben. .. 

- Ben ee merak ettiın ..• - dedim -
- Şununla gidip bir görUşsene ... 
"Peki ... " dem eğe dahi lüzum görme

den yola düzUldUm. Zira okuduğum 
mektubun hulasası şu idi: 

1'Ben evlenmek istiyorum. ister 'kör, 
topal, şaşı, çolak, kanbur ve isterse 
kırklık ellilik ol.sun, yeter ki zevcem 
olooak bayan yüz türk limsına sahip 
bulunsun!" 

Geliniz de bu satırları yazan adamı 
görmek, onunla konuşmak merakına 
tutul.mayınız. Böyle bir imivaç, hangi 
aağlam mideli bir ba.bayiğitin yeyip 
yutabileceği bir karnrbahardır? 

Mektubun altındaki adres şu td1: 
"Tophanede, Boğa.zk&en oaM.eMn. 

de, nıımam: 137 Manav Kemal.,, 
Tramvaya bindiğim anda yaşını ba

!JmJ almış, dünyasından ~eçmiş bir 
adamla karşılaşacağımı sanmıştım. 

Fakat Boğazkesende ı37 numaralJ 
dilkkAnd:ı; 

- Manav Kemal kimdir? 
])eyinee, ince uzun, esmer, güz.el göz 

lt1, temiz kıyafetli bir genç; 
-Benim! 
Demez mi? 

Blltün hedeflerini, ümitlerinl, ihtira~ 
larnu yüz lirayla bul.Asa edebilen bu 
gence hayretle baktım. Yüz lira ... A
caba yüz tane yeşil renkli kağıt 19 
yaşında bir gençin en parlak, en tatlı, 
en yaldızlı hayali olmıya llyık mıydı? 

O, biç de bayalperver gözUkmtıyor
du. Çok ucuza almdığJ belli, fakat pek 
temiz paltosunun ceplerine ellerini 
aokmuş, hendesesi ancak kendisine 
maltlm bir Alemi görüyormuş gibi, bü
tUn dileklerine cevap veren mes'ut 
dünya, sanki eski saatler, pandilller ve 
durmuş rakkaslarla dolu şu camekl
nm, ılık nefesleriyle buğulanan tu kü· 
çük ve yamalı camek!nlarm bir karI§ 
ötesindeymiş ve isterse derhal elliye
bllir, elle tutula.bilirmiş gibi realist 
bir tavrı vardı. 

- Farzet ki ... - dedim - yüz liran ol
du. Ne yaparsın? 

- İki düşüncem var - dedi - Ya sa
atçiyi buradan çıkanr, aradaki bölme
yi kaldırır, büyük bir manav dUkkAnı
mn sahibi olurum. Yahut manavlığı bı 
rakır, köşe başında küçücük bir kahve 
açarım. 

- İkinci düşUncen sakat gibi gell -
yor bana. .• 

- Neden? 
- Bu semtte küçüklU bUyüklU elli 

altmış kahve gördüm de. 
- Olsun. Müşterisiz kalanı yok ki .. 

Hem ben işimi bilirim. Burada.ki bütün 
kahveler iflas etseler bile ben gene işi
mi yürütürüm. Fakat kahveciliğe ada
makıllı merak sardığımı sanmayınız. 
Niyetim manavlıktan ayrılmamaktır. 

Çünkü bayım, manavlık deyip de geç
meyiniz. bu zanaat yüzde altmış kir bı 
rakır. Yani günde Uç lira alışveriş et
tin mi, 180 kunı~u cebe atarsın. Tabü 
bunun içinden y!rmi otuz kuruş dük
kanın öt-esinde berie!nde kayboluverir. 
Fakat bir buçuk lira sağlam kar kalır. 

Öyle tatlı bir anlatışı vardı ki, ha
nı neredeyse; 

"-Gel ortak olalım yahu!" 
Deyiverecektfm. Bereket ''ersin bu 

sırada kom~usu bakkal, saatcivi sor
mağa geldi de manavlığa karşı kaba
ran ant aşkı söndürebilecek vakit bu
labildim. Camlı kapı tekrar kapanınca 
ayni in"'.lldırıcı ~sle dev:ı.m etti: 

-Neye? demin kazandığmdan bah
sediyordun ya? 

- Artık kazanmıyorum demiyorum 
ki ... Gene kazanıyorum. Ama, insaf be 
bayım! İnsaf edmiz de biraz sıkıntı
ya girmiş olmamı tabii bulunuz. Ayda 
elime geçen kar otuz liradır. Otuz lira 
ile ben ailemı gül gibi geçindirebiliyo
rum. A!la!ı:ı bin şükür, refah içindP· 

MaM'V Kemal d.akkdnında 

yiz. Fakat dört ay içinde, on dokuz 
yaşında bir manav Kemalcik de dört 
pazar arkadaşlarıyla gezmeğe gitmez . ., 
mı. 

- Gider elbette. .. 
- Eh ... Gördün mü ya? gider. Gi-

dince de ikişer liradan sekiz lira hava
ya uçar. Kan eve sarf ettiğime göre 
bu sekiilirayı nereden bulurum ben? 

- ??? .•• 
- Dilşilnme ! sermayeden tutıkla • 

dık ! Peşin parayla mal almak bafka, 
krediyle almak gene başka... Bak tu 
kıza! 

Çenesiyle işaret ettiği taraftan nef-
ti mantolu bir sarışın kız geçiyordu. 

- Fena değil ... - dedim -
Güldü: 
- O tarafını sormadım. Elindeki 

prasa demetlerini göstermek istedim. 
Bu sabah kendisine maydanoz beğen
diremedim. Arnavut bahçıvan nerede 
kötüleri, solmu8ları varsa hep onları 
secmiş de bırakmış. 

Mubaveremizln burasına gelince o -
nun çok dürUst bir türkçe ile konuştu
ğunu da farkettim; sordum: 

- Mektebe gittin mi? 
- Sekiz sene kadar talebelik ettik. 

Beş sene Galata.sarayda, iki sene İtal
yan mektebinde... Hani şu karakolun 
yanındaki "Scola ma.scula ttaliana" da, 
bir yıl da "29" uncu mektepte okudum. 
Ad:ı.m olacaktık ama ... tali bu! I~'r 
tali. 

Kara gözlerinin hafifçe ıslandıklan
nı gördüm. Belli ki tahsiline devam e
dememiş olmak bu genç için büyük 
bir iç acısı. 

- Babam, zamanından evvel ölme· 
seydi... - diye devam etti - San mm ki, 
birkaç sene sonra kendimizi kıirtar

mış olurduk. 
Fakat bu ')'eis uzun stlrmedl. Bil&kiı: 

onda lnt bir değişiklik oldu ve insanı 
tesiri altına alan bir gururla göğsünü 
gere gere haykırdı: 

- Şimdi ben bir babayım. Bir evin 
babası. B1r evde kocasız bir ana veba
bıtStz beş çocuk kalırsa bu eve bakmak 
kime dil!)er? 

- ??!! .. 
- Sustunuz. Demek ki böyle bir f e· 

laketin dehşetini tatmamış bulunuyor· 
sunuz? Mes'utsunuz! Ben söyliyeyim· 
Evin en büyilk erkc~{i kimse bu ev ar· 
tık onun srrtma yilklenınf17 olur ba -
yım. İşte benim manav oluşum bu yüz
dendir. 

Havretle yüzilne baktım: 

biliyor?. 
- Bal gibi... 
- Peki nasıl oluyor bu keramet! 
- 6 lira her ay oda kirası. Günde 

otuz kuruş da üç kilo ekmek parası •.• 
Misafir gelirse dört kilo alıyoruz. Ara 
sıra fasulye, bazan mercimek, nohut. 
Biraz da et. .• 

Birçok hemşerilerinin ayda yüz, yU.s 
elli, üç yUz, beş yUz lira ile dahJ kura
madıklarmı iddia ettikleri saadet ça· 
tmmı mUtevazı otu liracıkla ~.atıveren 
delikanlının refah reçetesini dikkatle 
not ettikten sonra bir saattenberi u
zaklaştığım esasa, sadede geldim: 

- Peki ama. .. Evleneceğin Havanda 
a.ncak yUz Ura varsa bu para dilğün 

masrafına yetmez. 
Ba.,ını salladı: 

- Düğilıı, ni§arı mamı.fı olmıyacU, 
Evleneceğiz yalnız... Ben bu mahalle
nin Adetlerini bilirim. Bir sflnnet dt1· 
ğtlnilnde blle 70 liralık rakı u geliyor. 

- Bu da gtlr.el... Şimdi &ayle ban. 
lım. Müstakbel 2vcen nihayet kaç ya
şmda olabilir? 

- 45 ine kadar makbultımtıamr! 
- Mektubunda " ..• isteJ'l!le kusurlu 

olsun. .. " diyorsun? Faraza kör olaa ce
ne razı mısın? 

-Yoook! 
-Şaşıya? 
- Makbu1UmUmUr. Bir gazU olmu-

sa gene ba.,ımızm Uattlnde yeri var! 
- Sağır? 
- Ziyanı yok. Satırlık g5rtllmez bir 

kusurdur. Ben anunra hiddetlenir de 
ağzımı bozarsam duyamıyacafı için 
gönlU de kırılmaz.. 

- Çiçek bozuğu? Cilll fllln ? ... 
- MakbulUmüzdUr! 
- Topal olursa? 
- Zararı yok! 
-Kanbur! 
- Allah verml§ deriz. Hem h~ a. 

bah arkasmı mvazlıyarak dUkklna 
geleceğim için uğurum artar! 

Bq cevaplan t&mamfyle ciddi ola • 
rak veriyordu. Dayanamadım: 

- Be yavrum... • dedim • anlaşıb-• yor. YUz lirayı al:n:> ezince kadmcağr. 
ğı kaprp koyvereceksln. 

- Ne mUnaaebet ! Söz bfr Allah bir. 
Aynlmaca yok. Zaten anam bir bayU 
ihtiyarladı. Çamaşırlanmm kim yıla• 
yacak? 

Bu sözleri biraz hiddetli bir t&VU'l& 
eöylemigti. Onu bayle bir llU&le muha
tap etmekle h8.88U bir telinden dokun
duğumu, doğru hareket etmedlftml 
anladmı. Bahse bir bqka mecra wr
mek istedim: 

- Beni evine götUrUr mfuRln ! 
- Hay hay! - dedi - orunu da g&-

rilnllz de tamam olsun bu lf. 
• • • 

Şimdi sokak mekteplerden dönen ~ 
cukln.rla doluydu. tıerde bir sokağa 
saptık, da.- ve merdivenli bir yoku"1 
çıkınca sağda bir evin 8nUnde durduk. 

üstleri ba{llan temiz iki erkek yav. 
ru ona koştular: 
-A~y! a~bey! 

- Aı!abeyciğim ! 
KUrU~inUn aıtık bMmı okşıyarak: 

- Kardef}lerim ... - dedi -
Tertemiz, gıcır gıcır yıkamn11 ve 

kı·rulanmış tahta bir merdivenden g&o 

ne tertemiz bir l!Ofava ul~ık. Arılan 
bir kapıdan i«"ini görebildiP,im bir ~ 

0

dada mU~ik bakı':lı bir kadmm. mek· 
te'lten dönenleden daha ldlc;Uk iki ~ 
cukla van yana oturdu~nu ~rdthn. 

Ve biltl'em neden bu manzaravı bir 
havli tetikten !Onr& tekrar Kemale 
do~ dönen gözlerimin yaprdıfmı 
h!ssettim . 

o, şimdi, Tophanede Bofazkesende 
137 numaralı dilkk!\nm manavı d~ 
bam 00..c;!ta bir şevdi: 

D5rt ~ocuk'u bfr evin reisi ve dM 
<;O<'ttklu bir anımm babam. 

~ • •lCKIİlerin kanu-
lela.el ~ belli aaattel 

.... (346) (778) 
. -

IAN 

- Bakınız; ben burasını :l~tığım za
man topu 20 lira !ermaycm vardı. Ta
bii terazi aldık, dirhem a!dık, elektriğe 
abone olduk, sepet, küfe, tez;"ah edin
dik, on lirası uctu. Geriye kal:ı.n on li· 
rayla işte dört aydır clw:ı.nıvoruz. Da-

l ha do#fusıı dört ay dayandık, §imdi 
11.llanıyoruz. . 

- Sen demin otuz lirayla evini mil· 
reffehen geçindirdiğini söylüyordun. 
Demek bu otuz lira altı kişiyi besllye-

f!llte dostum HMan Rasim, sana btr 
mektup gönderişine merak etti~ 
''Ha.ber" okuyucusu böyle bir taıır.. 
mandı! 

• 



Hepinizin her gün gazetelerde okuduğu 

A 
Gripe, Nezle ve -oğuk algınlığına romatizmaya, adale, ve bel 
ağrılarına karşı pek miiessir kaşeleri her eczahanede bulunur. 

Siz de daima A L G O P A N l tercih ediniz. 

HABER - AlCşam postası 
'"="-==========~==~====~===========:-=-~-== 

KURBAN BAYRAM~NDA 
.z A 

CIKACAKTIR 
llanlannızr bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya yardan olacaktır. fiyab toD -~ 

fada santimi 40, iç aayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kuruttur. 6S3 
Üracaat yerleri: (Yeni Postahane karşısında KIZILAY Sabf bürosu Telefon: 22. 24370 

. ·~-.~~,.•· .. 

p--Dr. İHSAN SAMl--~ 
GONOKOK AŞI~I 

Belsoğukh;ğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve tau aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşı!\ında lzzet 
Bev Ham. 

________________________ _.., 

.................................................... - ...... j . ........................................... -............. . 
i! ookt:or isı 

l Ankara caddes1nde VAKiT PROPAGANDA SERViSi Telefon . 

Haricen kullamlır. Eski ve yeni ~Umer Abdürrahman~~ 

A k ..-. M tb M••d•• ı••v•• d .:5 DERMAN E S erı a aa u ur ugun en. ji Muayenehan~i - Eminönünde ii 
H VALDE HANI içinde No. 21 is 

R<0matnzmaı 

Lt.nmlbagc 
Slyaıtnk 

Askeri matbaada açık olan litoğraf usta muavinliğine bir sanatkar 
.,_ımcaktır. Ücret azami mahiye 60 liradır. istekliler arasından imtihanla 
seçileceğinden sanatı kudretine güvenenlerin imtihan gününün ve hazır 
lamak mecburiyetinde olduğu vesaiki öğrenmek üzere 19 /Şubat/9 3 7 ak§a· 
mma kadar matbaaya müracaatları (602) (811) 

MAZO EYVA TUZU 
INKIBAZI, HAZIMSIZLICI, MiDE 

EKŞtt..IK ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hastabğı olanlar bile alabilir 
ler. M1DE ve BARSAKLARI ALIŞTIR 
MAZ. İçilmesi latif tesiri kolay ve müli
yimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına 

dikkat. 

. Devlet .. Demiryolları ~E Limanları • • • • • • 

." Işletnıe w Unlum .idaresi Ilanları . · 
Muhammen bedelleri miktar ve vasıflan aşağıda yazılı ( 5) grup mal· 

zeme ve eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 1-3-937 pazartesi 
günü saat 1 O da Haydarpa§8da gar binası dahilindeki 1 inci işletme komis
yonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizala rmda yazılı muvakkat teminat ve ka
nunun tayni ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 8000 adet sapsız çalı süpürgesi, 5000 adet büyük hasır süpürge, 

:7000 adet küçük hasır süpürge muhammen bedeli 1820 lira ve muvakkat 
teminatı 136 1 /2 liradır. 

2-50 adet muşamba fırçası, 450 adet vagon yıkamağa mahsus hay
van kılından fırça, 1500 adet tahta fırçası, 100 adet pas çıkarmak için tel 

fırça saplı muhammen bedeli 670 lira 25kuruş ve muvakkat teminatı 51 
lira 4 7 kuruştur. 

3 - 5000 adet kömür küfesi muhammen bedeli 1750 lira ve muvak
kat teminatı 131 lira 25 kuruştur. 

4 - 1 000 Kg. verminyon toz boya muhammen bedeli 600 lira vt mu· 
vakkat teminatı 4 5 liradır. 

5 - 770 metre muhtelif eb'atta Transmisyon kayışı tek kat muham-
men bedeli 1198 lira ve muvakkatteminatı 8985 kuruştur. (747) 

Neftsenayi anonim şirketinin Belediyeye vergi ve rüsunı borcunu 
veremediğinden dolayı Anadolu Kavağında WJ\Llr yerinde eski 105 - 107 
yeni 21 No. lı kngir fabrikanın dört tarafı dıvarla muhat ve bir kagir yazı· 
hane ve gene kagir kimyahane ve 21 - 1 alet ve edevatı sabite 18 adet 
muhtelif tonda tank ve tuğla ile muhat iki adet taktir kazanı kngir tuğ
lalarla mUhat 2 buhar kazam bir adet atölye derununda 2 torna teze-ahı 
1 makkap 1 motör 1 dinamo 1 buhar'a müteharrik sitim makinesi ve d"ğer 
kagir bina dahilinde 5 adet buhar'a müteharrik pompa ve 1 adet hava 
makinesi ve 2 adet kuyu ve 1 adet tasfiye kazan ve 21 12 No. lı ortadan 
bölünmü~ bir knt ve üzeri galvaniz saçla kapalı kagir depo tahsili emval 
kanununu 13 üncü maddesine göre muzayede ile satılacağından taliple. 
rin laymeti muhammenesi obn 141530 liranın o/c de yedi buçuk nisbetin· 
de pey akçesi olan 10518 lira 50 ku -:.ış •emimı'ları ile birlilde 22 2 937 
pazartesi günü saat 14 de Beykoz kazası Encümenine müracaat etmeleri 
ilin olunur. ( 494 ). 

::=:::::::::.-:: ••••••• :::_:::==:=====::::::-.:: 

- Birinci sınıf Operatör -
Or.CAFER TAYYAR 

Parla Tıp Fak1llteai 8. aatstanı dimağ, 
estetik ve her nevi erkek Te kad:m ame. 
UyaUan. rahim haııt&lıklan ve dotum 

mUtehaum 
Her g1ın saat 

s • 11 • kadar MECCANEN 
muayene 

ÖğledeJ1 eonra tıcretud1r. 
Beyoğlu Parmakkapı, Rumeli han 

•-• No. ı. Telefon: 44.086 --· 

••• Kulak, Burun, Boğaz 
MÜTEHASSISI 

Dr. ŞEVKET 
HDSND TARAV 
Beyoğlu, Js~ c:addeai Singer 
kar da Saka çıkmazı No. 3 I••• Telefon: 43242 

•• Doğum ve Kadın 
Hastalı klan 

MOTEHASSISI 

Dr. aşi Ere 
BEYOCLU istiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz şirketi üstünde) naklet· 
miştir. Tel. 41572. 

!im---• Dr. ----
N l ŞAN YAN 

Hastalarını hergün akeama. kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

Tel: 40843 ---· 

BAKiMi 
Güzelliğin 

en bırınci şartıdır. 

,PETROL iZA 
KAÇIRILMAZ BiR FIRSAT 
Pangaltı Hamam civarında az ki

ralı ve az kazanç vergili bir bakkal 
dükkanı devren satılıktır. isteklilerin 
sabahlan saat 1 O - 1 2 ye kadar Ga
lata Hürriyet hanında 2 numar.ıyal' 
müracalitları. Tel: 40063 

Sinir ve Soğuk alğmlığmdan 
ileri gelen şiddetli ağnl-··· 

Teskin 
VI 

izale eder 
~~~~~~~~~~~~~---~ 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

lngilizce de • 
Si 

Resim: s 

Dinner 

( Yemek) 

•üi 3 -l - The dining-room: yenıek odaS1. 2 - The host: ev sahi · 
5

..,,,,. 
The Hostess: ev sahibi k(Uiın. 4 - The guests: moofirl.~1" etc:i· 
The side: kenar, yan. 6 - The end: uç. 7 - The butler: hı,.,"'111 ;.. 
8 - M.rs Johnson: Mi.stres Cansın. 9 - A knife: bir bıçak. 10 -;,,.. 
fork: bir çatal. 11 - A spoon: bir 1;a.,,~k. 12 - A glass: bir ııar. oif 
13 - A table napkin: bir masa havlusu. ll - A piccc of b:ea.dha,.. 
e.'•nı.ck parçası. 15 - A plate: bir tabal•. 16 - A dish: bir sa 

9
..,,,,. 

17 - The table: masa. 18 - The cruet: yağ ve sirke takımı. 1 irıs: 
A bottle: hir şişe. 20 ~ The sideboard: bii./e. 22 - The c~~tii· 
pcr<lcler. 23 - The clock: saat. 25 - Thc mantelpiece: o<X1·k ""aıı: 
26 - The fireplace: ocak. 27 - A picture: bir tabW. 29 - Tbe "'~ 
d 1tvar. 30 - The chandelier: avize. 31 - The white tabJeeJ.O 
beyaz masa örtii8Ü • 


