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Döğüştüler, mahkeme
ye düştüler, dondurma-

Burada geçtin ders .. d h 1 · · ı . - • cının mu a a esı ı e 
yı lı nın verım lerını k t ld 1 t edkik edecek u r 0 0 a r 

İstanbulda Tahtakalede Tele -

Sonra şarka 
Gidecek 

Aldığınuz maliımata göre Ma
arif Vekili Saffet Arıkan yakın -
da şehrimize gelecek, orta okul
lerle, liselerin ve Ünıversitenin 
bu yılk vierimlcri üzerinde ted
kikler yapacak ve bazı okulların 

(Devamı 6 ıncı Skhifede) 

fon sokağında gayet garib bir ına 
cera olmuştur . Fırçaçı Muiz Ke
resin dükkanına iki müteahhid 
gitmiştir. Diıkkan sahibi bankaya 
gitmiştir. Tezgahdar ı-<esim ora. 
dadır. Alışveriş yapılmıştır. Müş

teri olan mütcahhidler bir yeni 
yüz liralık banknot vermişlerdir. 
O sırada işden bunalan ve dalgın 
olan Nesim a!dığı parayı bir on li
ralık banknot sanarak kapıdan ge. 
çen dondurmacıya vermiş: 

~ ~ >..r:s ~e~iliıniz Dr · Tevfik bulunan yatı gezerlerken ... 

~ı<ıı~ket e~~n 8!,~~e~~~: H t d . D .. · :..'"=..rı ! 
hUsusı vagonla bugü: 1 a ay a i u n !ı ı 

- Şu on liralığı bozuver. 
Dondurmacı Mehmed iki beş 

liralık vermiş, banknotu almış ve 1 

gitmiştir. Sıra müteahhidlere 
paranın üstünü vermcğc gelmiş
tir. Nesim on lira:ıın üstünü iade 

r ' SACLIK KUPONU 
Bu kuponun yirn.ı tanesini topl•:ııııı 

idaremize getiren 01c<ıtıt1CUi'lı ı.mı;: SON 
TELGRAF'ın birinci sın.J mütclıa.ms· 
lan tarafından mecca1ı.e>ı tedavi edi1"· 
cek lerdir. Kuponlar, lıcr gün idarehane· 
mizde değiştirilmekte«tr. 

-

Tahkimat için hududlara sevkedilen Çek ordusmı dnn bir ııarçs .. 
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Berlin 2 (A.A.) - Matbuat, 31 1 bir Çek mülfızimi tarafından iki 
mayısta Şeb'de vukua gelen ve (Dcnmı 6 ıncı sabiieminJc) 

ederken müşteriler. 

u. unşe ır eresır~ye ı! B unlar: lil i ki kuruş öteberi çalan 
etb, yar ~-lı!a~ gelı yor IJEtem lzzet-;eniceni+ u,, ~~:,~~!,?:, . y•ptlM ; 

• 
serserı 

Vaziyet henüz vehametini h İ'ı I f ırab Çocugv u 
1 

yeni tedkikler sırasında 1ktısad mu a- ı z I! Vekaleti devlete geçmiş veya ge-

faza etmektedir 
Adana 2 (Hususi Muhabirimiz -

den) - Halaydan buraya gelen 
son haberlerle fesadcıların çıkar
dıkları karışıklıkların bütün şe

hirlere sirzyet eimiş bulunduğu 

teeyyüd etmektedir. 
Türk evlerine ve Türk köyle • 

rine tecavüzler yapılmakta, ya_ 
ralananlar, öldürülenler bulun -
maktadır . Bugün de Halaydan 
Dörtyola yaralı Türkler iltica et-

çcek olan elektrik müesseseleri -

11 d F h d J il nin satacakları kuvvet üzerin _ 
sken er a re :ıininl, den istihlak resmi alınmamasını 

O b 
1 kararlaştırmıştır. nu en il Halen kilovat başına 2 kuruş 

f ı •' tutan bu verginin pek yakında 

11 d 1 I kaldırılması için bir kanun pro _ 

ıı Bogv umı, : jesi hazırlanmıştır. 
(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

s~·;;~~·;;~; il Bir hiç 
Ve gözde/eri l Yüzünden 

_ Adlı şaheserleridir. ! 
Fransanın miisteınlekelerden top. l Bu r@m;\ n:arı mutla-
ladığı ve bugün Halayda Türklere !11 ka tak "b ediniz. 1 
zulüm vasıtası olarak L.ullandığı lif.--· --· ___ ,__ ! 

askerlerden lıiri -·· · ·• - - - • -- -·Il ı 

Dün gece Jİ:ıe 
Cinayet işl :': ndi 

bir 

(Yazısı alımcı sahifemizde) 

Nihayet yakayı ele verdi 
Dün emniyet ikinci şube ikinci 

kısım memurları, Feriköy, Yeni -
şehir ve civarını soyan sabıkalı 

bir hırsızı yakalamışlardır. Son 
za manlarda zabıtanın hırsızlık 

vak'alarının önüne geçmek üzere 
azami bir faaliyet sarfettiği r.ıa. 

lı'.imdur. 

Dün yakalanan Apustoi ismin 
dekı serseri kendine mahS't!s Q: l · 
usul ile Ferlköy ve Yenişehiri/ı.,' 
birçok evleri soymuş. fakat bi~ 
türlü yakalanamamıştı. Sırıkla 

pencerelerden öteberi çeken bu 
orijinal hırsızlık faili . Feriköyün
de Şahdur sokağında 22 numara
da Elis, Yenişehirde Çakmak so
kağında 6 numarada Despina'nın 
evlerini ve Şişli Bulgar çarşısınd.ı 
bir dükkan soymuş dahr. birçok 
evlerden öteberi aşırmı>tır. 

Bu sirkat vak'alarınm failini 

arıyan zabıta nihayet düıı Apus-
, 

• , 
! 

Serseri .o\pnstol 

tolu tevkif etmiş!ir. Sabıkalı sıı
çunu itiraf Ptn11ş ve adliyeye "tes
lim etilnıişlir. 

• 
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Bu işin sonu neye 

varacak?. 
Üstüsle sözlü ve yazılı teminat veren Fransa 
mahalle mektebinde üstüstc yemin eden arsız 
ço.:uklara benzedi. Hatayda daha (azla Türk 
kanı akmasına müsaade ve müsamaha ede

_meyiz. 

Yazan : ETEM izzET BENiCE 

H atayda Türk kanı da dökülmeğe başladı. Her günün şa
fağt ile gurubu arasında üç beş Türk kardeşimizin ya 
öldGrülmüş olduğunu, yahud da yaralandtğını öğreni

yoruz. Bu hadiseler daha ziyade Fransız Hariciye Nazırının 
Büyük Elçimize verc'.1

0
i sözlü ve yazılı temınat;ndan sonra art

mıştır. Yine bundan sonradır ki, Hatayda tazyik çoğalmış, örfi 
idare ilan edilmiş, ı,okaklarda barikadlar kurulmuş. Ermeni ve 
Arab çeıeierinin Türk köylerine ve köylülerine taarruz ve te
cavüzleri açığa vurulmuştur. 

Anlı yamıyoruz, ne oluyoruz, nereye gidiyoruz?. 
Fransanın Suriye ve Hataydaki kendi memurları üzerin

de müessir olamaması ihtimali gülüne ve böyle bir zannı or
taya sürmE•k ayıb olur. Bu vaziyet karşısında her yapılan işin 
Fransa adına ve Fransa mes'uliyetine yapıldığını kabul etmek 
gerektir. 

Üstüste verdiği teminatlarla daima bizi aldatmak yoluna 
gll'en ve mahalle rnekteblerindeki üstüste yeıninleri ile arsız
lıklarını urlaya koyan ve .. boyuna özür dileyen cocuklara ben-
2.iycn Fransa nihayet idrak etmek mecburiyetindedir ki, Ha
tayı.la akan her Türkün kanı bizim damarlarımıza bağlı kandır. 

Doklor Aras Meclisin son sabır damlasınl taşıracağı günü 
nu:!et vekillerinden müsaade ve mehil istedL Ve bu müsaade 
ıfp mehili Hataydaki tescil faaliyetinin sonuna bağladı. Hatay
d; 1,ı ·karışık un~urların faaliyeti, Türk köylerinin bombalan -

. aJı, örfi tazyikın arttınlı~: ve Türk halkının hiçbir mes'uliyet 
ve günah karsılığına olmaksızın öldürülmesi çok muhtemeldir 
ki, Büyük Millet Meclisinin bakim iradesini taşırsın ve Doktor 
Aras'a karşı gösterdiği müsaadeyi geriye almağa mecbur etsin. 

Büyük Şefin yüksek ~evk ve idaresine derin bir itimadla 
bağlanmış olan Türk milleti onun dehasında ~ahsiyetini teba
ruz ettiren Celal Bayar bükfırnetinin sabır ve sükun tavsiye
sine ümidini vermemiş bulunsa hiç şüphe ~·ok ki, I'ransanın 
Hatayda takib ettiği bu ortaçağ hareketine karşı filen isyanın 
bütün hız ·,·e hamlesini defalarla kendi var!ıi!ında bulabilirdi. 
Fakat, bu derin sabrımızın sonu neye varacak ve .. Fransa bu 
sabnrnızı ne Yakte kadar mütezad hareketleri ile suiistimal 
edecektir?. Kendisinden sormak kadar ö~enmek, öğrenmek 
kadar sormak ihtiyacında kaldığımız en mühim nokta hakika
ten budur. 

Etem İzzet BENİCE 

Şehrimizdeki bütün otomobil ve 
otobüsleri ay başında umumi bir 

1 muayeneden geçirilecek 
SGn günlerde yapılan 

fazla şaf ör 

Belediye ı.abıta memurları, şeb. 
rinıııin muhtelif semtlerinde iş • 
li,\ t•n olomohıl ve otobüsleri sıkı 
bir surette kontrol etmektedirler. 
Son günlerde bu kontrollar bı l • 
hassa geceleri daha fazla sıklaş • 
tırılm~ır. Neticede 150 den fazla 
otomobile ceza kesilmiştir. 

Bunların bir kısmı hızlı git • 
mekten, bir kısmı da frensiz, fe. 

nersiz olduklarından veya fazla 
muşteri aldıklarından cezalandı

rılmışlardır. 

k6>ntrellarda 
cezalandırıldı 

150den 

Diğer taraftan şehrimizdeki 

tekmil otomobil ve otobüslerin, 
önümüzdeki aydan itibaren umu. 
mi bir şekilde senelik muayenele. 
rine ba~lanacaktır. Bu muayene. 
!er, çok esaslı ve sıkı olacaktır, 

Halen muhtelif hatlarda işle • 
yen eski ve hurda arabalar üze • 

rinde esaslı bir tamir ve değişik. 
Iik yapılması evvelce bunların 

sahiblerindcn istenıniş olduğun • 
dan bu kon trolda, bu nevi araba.. 
!ara tesadüf olunduğu ıakdirde, 

A~K, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 
T "'rilta 

N. 2 
Yozan: lskender Fahreddin 

SERTELLi 

- Ya tihkikat evrakı? 
- Evet. Bülun kanuni delaıl 

Mansurun aleyhindcdır. Hatta 
müddeiumumi!ikte ilk sorguya çe. 
ki!diği zaman kendisi de bu cürmü 
üzerine alarak: •Onu ben boğ -
dum1• diyor. Fakat, benim or.da 
gördüğüm ruhı 

ternhürler b:ımba~kadır. Mansur 
çok ince duygulu bir erkektir. 
Yaradılışında adam öldürmek ka_ 
K biliycti yoktur. Eğer karısını 
L · anca ile vurmuş olsaydı, buna 
bir z in~nmak mümkündü. Te. 

hcnıirle bir iş yapmıştır <lcrdim. 

Fakat, boğmak. Hayır efendiler! 
Bu tabanca ıle adam öldürmek 

kodar kolay bir iş değildir. Bir 

ınsan bıçakla koyun kesebılır 

amma, t:lvuğu bıle kolay koiay 
boğamaz. Mansurun sıhhi \'azıye. 
ti ıle çok yakından alakadar ol • 
muştum. Bı!ahare hakim lüzum 
görür ve sorarsa. bu müşahede • 
Jerımı mahkemede de okumak 
isterım. 

. . . 
-Z-

Gazeteler, Mansurun bir yıl 

önce i~ledığı cinayet hakkında 

yenıden uzun uzun yazılar yaza. 

rak güya okuyucuları tenvıre 

çalışıyorlardı. Bunlardan birısı 

vak'ayı şöyle anlatıyordu: 

Bir saniye farkila { .. Meclis.!!! 

1 . . Turk -Yunan 
k~~! •• ~1~~-~ ... Munzam paktı 
güzide binicilerimizin iştirakıle 

atlı mania müsabakalarına dün 
de devam olunmuştur. Türk, 
Leh, Alman, Belçika, Fransız, Ro. 
manya ekiplerinin bütün hay • 

vanlarile iştirak ettikleri bu mü.. 
sabakada, 100 e yakın müsabık 
arasında yüzba~ı Cevad Gürkan 
Yıldız isimli atile ve 1 saniye bir 
farkla ikinci gelmiştir. 

Ayni müsabakada yüzbaşı Eyüb 
Öncü de sekizinci olmuştur. 

senede 100 bin 
pulluk yapacağız 
.Zira.at Vekileti orman çiftli • 

ğinde tesis edilecek olan yeni 
pulluk fabrikasının planlarıru ha.. 
zırlllDlJ§tır. Bu fabrikada her ııe.. 
ne 100 bin pulluk imal olunacak.. 
tır. Fabrikaya aid alet ve ma • 
kineler bu günlerde Avrupaya 
sipariş olunacaktır. 

,_ııcı,ıarla kabul edildi 
Dün Büyük Millet Meclisinde 

B~ekilimizin Atina seyahati es
nasında imzalanan Türk - Yunan 
dostluk ve bitarallık, nz!aşma ve 
hakem muahedenamesile samimi 
anlaşma munzam muahedesinin 
tasdikine aid kanun li.yihası mü. 
zakere edil.ıniştlı. 

Tevfik Rüştü Aras söz alarak 
Balkan Antantının kurulma tar -
unı, Balkan yarımadasının Bal -
kanlılara aıd olması hakkındaki 

dü~üncenin inki~afını anlatmış ve 
Türk • Yunan doslluğunun kıy -
met ve ehemmiy~tinı tebarüz et
tirmiştir. 

Bundan sonra muhtelif hatibler 
söz alarak ayni vadide kıymetli 

sözler söylemişler ve neticede 
munzam muahedename mevcu -
dün iltifakil~ ve ~00 ~Y ekseri • 
yetle alkışlar arasında kabul edU
mi§tir. 

Bir sabıkalı 
Polis saldırdı 

Neticede cesur polisimizin tabancasile aya
ğından yaralanarak yakalandı 

memuruna 

Evvelki gün İzmirde cür'etkii.. 
rane bir vak'a olmuş azılı bır sa.. 
bıkalı bıçakla bir polis memuru. 
muzun üzerine hücum etmiştir. 

Neticede cesur polisimizin ta • 
bancasile ayağından yaralanmış... 
tır. 

Mahallinden bildirildığine gö • 
re vak'a şöyle olmuştur: 

mesini, aksi takdirde ölüme ha • 
zır olmasını bildirmiştir. 

Şerife, bu haberden büyük bir 
korkuya düşmüş ve bir çocukla 
polis karakoluna haber gönder • 
miş, hayatının tehlikede olduğu. 
nu bildirmiştir. 

İzmir polisince, Şeriicnin ko • 
runması için tedbir alınırken Sü. 
leymanın karakola çağırılarnk 

kendisine nasihat edilmesi mu • 
vafık görülmüş, polis memuru 
B. Süleyman Dalaç, kendisini a • 
ramış ve Barut hanındaki kah • 

Balkanların en büyük radyo istasyonu 
Etimesgut - -

• 
artıst ve Etimesgut 'da çalışacak 

sanatkarlara senede 
Lira verilecek 

90 bin 

Şehrimizin bir çok maruf artist ve musi
kişinasları yeni a yomuza ahnacaklar 

Şehrimizdeki Osmaniye ve Ye. 
şilköy telsiz istasyonlarmııı Is _ 
tanbul postanesine bağlayan kab. 
loların yenilenmesi kararlaştır:L 
mışt.ır. Bu ~e 500 bin lira sarfo... 
lunacaktır. 

Diğer taraftarı. Etimesgutta neş.. 
riyata başlıyacak olan yeni ve 
muazzam radyo istasyonumuzda 
muhtelif branşta müteaddid ar -
tistler kullanılacaktır. Bu artist • 
Ierden ses ve söz artistlerine se ~ 
nede 90 bin ve musiki iilellerile 
sair işletme malzemesine senede 
« bin lira tahsis olunmuştur. 

Ayrıca bu ~nl radyo istusyo. 
numuzun elektrik cereyanı bede. 
li için de senede el 40• bin lira 
sarfolunınası kararlaştırılmıştır. 

Ankara telsiz istasyonuna şehir -
den elektirk cereyanı verecek bir 
elektrik kablosu yapılmasına da 
10 bin lira bağlanmıştır. 

Bu istasyon, faaliyete geçince 
şehrimizin maruf artist ve san'aL 
karlarından bir çoğu Ankaraya 
celbolunacaklarcbr. Bu istasyon 
Balkanların en büyük radyo is -
tasyonu olacaktır ve hergün 24 
saate yakın neşriyat yapılacaktır. 

Bakkal dükkanları 
Pahalılığın 
sebebleri nden 

en büyük 
birisidir 

Bunlar tahdid edilecek 
Şehrimizde hayatın ucuzlatıl -

ması için yapılan tedkiklere e -
hemmiyetle devam olunmaktadır. 

Bu tedkikler sırasında halla -
mızın giyecek, içecek ve yiyeceğe 
a:d bütün zaruri ihtiya~ları kısım 
kısım ayrılarak gözden geçirilmiş 
ve bunların maliyet fiatlan ile sa
tış kıymetleri mukayese olun • 
mll§tur. 

Neticede, hayat pahalılığında 

mutavassıtların çok büyük bir roI 

oynadıkları anlaşılmış ve bunla. 
rın mümkün meı tebe ortadan kal
dırılarak müstahsil ile müstehli
kin doğrudan doğruya birbirile 
kar~ılaşmasının temininin za • 
ruri olduğu neticesine varılmıştır. 
Gıda maddeleri üzerinde yapı· 

lan tedkik!erdc de şehrimizde ha· 
yat pahahl!ğım blliassa •mahalle 
bakkalları. nın doğurd:ığu kat'i.. 
yetle görülmüştür. 

Slbıkalı Süleyman bir sene ev. 
vel metresi Şerifryi kıskançlık 

yüzünden bıçakla çehresinden 
yarJlamış ve Ağırceza mıLıkeıne. 
since 9 ay hapse mahkıim edil • 
miştır. S4Jeyman ilk iJ olarak 
metresi Şerifeyi ara,ruş ve Azi • 
ziye mahallesinde Sülüklübançe 
sokağında 13..53 numaralı evde O

turduğunu öğrenmiştır. Konyalı 

bir adamla alakadar olduğunu 
bildiği halde Şerifey~ haber gön. 
dererek Konyalile alakasını kes. 

vede bıılmuş karakola davet et_ n KOÇOK HABERLER R 
mistir. Süleyman: ~ll==~~==========JI 

İstanbulda bakkal dükkinlan -
nın fazla olduğu ve bilb:ıssa ma
halle aralarındaki nisbetsiz çok. 
!uğun da gıda maddell'ri fiatları
nm yükselmesine sebebiyet ver -
diği ve gelişigüzel tesis edilmiş o... 
lan mevcud bakkal dükkAıılarının 
semtlere göre taksim edilmiyerek 
bazı yerlerde tek.lsiif dtiği an -
!aşılmıştır. Şehrimizde sayısı 

c4121> e \"aran bakkallardan ek
serisi mahalle aralarında bulu • 
nanlarla Balıkpazan, Yemiş, As
maalh ve sair semUerdeki büyük 
bakkaliye mağazalarında satılan 

ayni cins mallar üurinde yapılan 
mukayeselerde ara-'a hazan yüz
de 50 ye yakın bır f'at farkı bu. 
lunmuştur. 

hemen plakaları sökülecektir. 
Diğer taraftan bütün taksı oto. 

mobillerin'n ayni renkte olma • 
ları hakkında mevcud usul ve ni
zamın tadil olunması hakkında 

bir cereyan da mevcuddur. 
Bilhassa şehir meclisı azaların.. 

dan bir kaçı Avrupanın b'rçok 
yerlerinde ve hatta diğer şehir ~ 
lcrimi•de de bu usule riayet o • 
lunmadığını ileri sürmüslerdir. 
Bu hususta belediyece de tedkL 
kat yapılmaktadır. 
Eğer bu tedkikat nPticesinde 

renk mecburiyetin:n ka!rlırılma. 
sı kabul olunursa, taksilerin rerk. 
!erı, vine eskisi gibi serbest ola • 
caktır 

Yalnız bunların kuşakları yine 
blkı kalacaktır. Yani sarı ben~k
li k:ılın çizgilerle arabanın ikı ya.. 
nı çevrilecektir. 

•- Beyoğlunda Ağacamiinde 

(Sarı apartıınan cinayeti) etra • 
fında yeniden birçok dedikodu -
!ara şahid oluyoruz. Okuyucula -
rımız çok iyi hatırlar ki, geçen yıl 
Ağacamii civarında (San apaı·tı
man) da oturan ~ıansur Bey, k:ı.. 
rısı İffeti boğmuştu. Gerçı !itan. 
sur bu cinayeti işlerken biç kim. 
sc görmemişse de, Mansurun ilL 
rafı ve cürmü üı.erıne alması, 

tahkikatın uzamasına meydan 
vermemişti. Geçen gün, bir yı. -
danberi Bakırköy hastanesınde 

yalan Mansıırun Lrarı, müddei • 
umunulığı tekrar bu cinayet ü
zerinde yfuümeğe sevkctmıştir. 

Bu kere yapılan tahkıkata göre, 
İffetın boğulduğu gece, Mansur 
Bey Boğaziçinde annesinin yalı. 

sında bulunuyordu. Mansur o sa
bah eniştesile fstanbula b'rlikte 
iniyorlar. İniştesi Mansura soru_ 
yor: - Eve mi gideceksin? Yok. 
sa VP?:ife-c mi? 

Mansur, eniştesine: 

- İçimde bir sıkıntı var, diyor, . 

ilkönce eve kadar uğramak iste. 

- Benim karakolluk işim yok. 
Demiş, polis memuruna kafa 

tutmuştur. Nihayet münak~Şl 

büyümüş, sabıkalı Süleyman, 
yumrukla polis memunına vur • 
muş, hu suçu işlediği yetmiyor • 
muş gibi arka cebinden 2.1 san. 
timetrc uzunluğunda bir bıçak 
çıkarmış, polise hüc-ım etmiştir. 
Polis memuru, bıç2ğı yere at • 
ması için sabıkalıya ihtarda bu. 
Junmu. sa da SiileymAn, söz an • 
Iıyan takımından olmadığı için 
jolise saldırmakta devam etmiş, 
memur, tabancasınr çekmeğe 

mecbur kalmış. tekrar: 

- Bıçağı yere at; 

Diye üç defa ihtarda bulun _ 
muştur. Süleyman, buna rağmen 
polis memurunun üzerine bıçak_ 
la saldırmış, o vilit hayatını Leh.. 
likede gören memur, tabanc•sını 

bir el yere ateş etmiş v2 ıkinci 

kurşunu da Süleymanın ayakla • 
rına gön<lermiştir. Süleyman aya. 
ğından yaralandıktan sonra düş.. 
rrüş ve bıçağını elinden atmıştır 
Tahkikata devam edilmektedir. 

rim. Ondan sonra mektebe gide. 
ceğim. Bu muhavere Köprü üs • 
tünde tamam saat dokuzu geçi • 
yor. Mansur dokuz buçukta evi.. 
ne varıyor. Z:ıbıta :şe el koyduğu 
zaman saat on idi. ve polis hekL 
mi maktulü muayene edince ci. 
nayetin sekiz on saat önce vuku 
bulduğunu söyliyerek bu suretle 
raporunu veriyor. Şu halde Man. 
surun bu cinayetle alakası olma.. 
mak ge~ektir. Çünkü Mansu~ ön. 
ce annesinin yalısına akşamdan 

gitmiştir. Geceyi, cniştesile, an. 
nesile, kızkardeşile gülere'.< ve 
çok neş'eli gcçirmi~ti. Akşamdan 
karısını boğduğu ihtimali üz~ritl
dc bir an için durulsa bile, böyle 
biar cinayetten sonra bir insanın 
bu kadar normal, bu derece neş'e. 
li görünmesine imkan yoktur. 

Böyle olmakla beraber, tahki _ 

kat evrakında, M•murun: •Onu 
ben bo~dum!• demesi, belki ka _ 
rısının mahrem işlerini bildiğ'ni 

ve aile sırrını aleme ya,·m 1' is
temediğini göstermektedir, Şim. 
di bütün mesele Mansurun yeni. 

* Sabık matbuat umum müdü
rü Vedad Nedim Tar 'Iür1<ofis tu. 
rizm şubesi müdür!üğüne tayin 
olunmuştur. * Emniyet müdürlüğü, Samat· 
ya, Aksaray ve Fatıh semtlerinde 
uzun zamandanberi blr çok hır -
srzlıklar yapan, yaL"llZ sor. bir haL 
ta ıçinde 15 muhtelif yerden eş.

ya çalan Reşad ismmde sEksen sa
bıkalı birisini yakalaıruşlardır. * Haliçteki fabrika ve havuzlar 
esaslı bir şekilde tamir olunacak.. 
!ardır. * Galatada Bankalar caddesin· 
den Şişhaneye çıkan trdmvay yo· 
Ju üzerindeki nıeşhur ve tarihi 
bir cami olan cOkcu Musa• camii 
esaslı bir şekilde tamir olunmuş.. 
tur. * Resmi daireler arasında çı • 
kacak ihtilafların hakemler, müs. 
teşarlar ve yüksek dereceli hu • 
kuk hakim veya reisleri tarafın • 
dan hallolunacağına dair yeni bir 
kanun layihası hazırlanarak dün 
Büyük Millet Meclisine veril • 
miştir. 

den sorguya çekilmesine kalıyor. 
Zaten vak'anın tahaddüs et -

tiği günlerde Mansur Beyin cın • 
net aliiimi göstermesi ve gittikçe 
artan bir gayritabiilk '.'çinde bo -
calayıp durması yüzünden muha. 
keme garib bir çıkmaza girmişti. 
Mansur Bey on beş seneye ınah. 
kfım olduğu halde, temyiz mah • 
kemesi evrakın yeniden tedkiki. 
ni istemiş, bu yüzden davanın ye. 
niden rüyetine başlanması takar. 
rür etmişti. 

Bu esrarengiz cinayetin dü • 
ğümlerı ancak Mansurun ele geç

mesile çözülecektir. Mansur mem
leketin her köşesinde aranmakta
dır .• 

Bütün İstanbul gazeteleri Man
surdan bahsediyorlardı. Acaba 

Mansur Bey ele geçerse ve mah_ 
kemede eskı ifadesinde ısrar ede. 
rek tekrar: 

- Onu ben boğdum! 

Derse, mahkeme heyeti bu va. 
ziyet karşısında nasıl bir hüküm 
verecek? 

Bu far!•~ mahalle bakkalları -
nm daha , ~ade •veresiye• salıJ 
yapılması yıizünden hahı1 olduğu 

halbuki kooperatif ~!dindeki bü
yük bakkaliye mağazalarile mer. 
kezi yerlerdek: bakkalların halka 
verisiye verilmemesi hasebile fl
atlann ucıız ve mutedil kaldığı 

görülmüştür. 

Bu vaziye~ karşısıncla şehrimiz
deki bakkal dükkfmlannın tah • 
did olunması en münasib tedbir 
olacaktır. 

Herkes gazeteyi elİ.ni! alınca 

Mansur davasını araştırıyor. Hat. 
ta bu işle çok yakından alılkadar 
olan akliye mütehassısı doktor 
Şinasi Aykut bile .. 

• -3-
Mansurun annesinin Bebekteki 

yalısı zabıta tarafından tarassud 
altına alındı. Zabıtada Mansurun 
buraya iltica ettiği şüphesi vardı. 
Halbuki onu Bebekte gören bir 
ferd yok. Tımarhaneden kaçan 
bir adam annesinın evine gider 
mi? 

O gün akliye mütehassısı dok .. 
tor Şinasi Aykut, müddeiumumi
liğe bir zarf içinde, Mansurun tı. 
marhanede yazdığı notları gön • 
deriyor. 

Mansurun hakiki küviyeti!'I 
anlamak için bu fikir kırıntıldrL 
nı dikkatle okumak liiZlm. 

Bu notlar müddeiumuminin 
çok işine yaradı .. Tahkikat der. 
hal istikametini değiştirdı. Fakat, 
netice yine menfi. Mansuru~ izi 
bulunamıyor. 

(Devamı var) 



Benzinin ucuzlatılması ----
a q/ık tedkikat sonunda 
~ 

a n la ş ı laca k t ı r. 
llın,· 

tıııı .ın fiatlannın yeniden u • 
lı antılrııası için tedkikat.ı haş. 
nrııııı 

ıı,% ır. Bu tedklkler haziran 
"" na kadar olmak üzere bir ay 
"""ddetı 
~n . e devam edecektir. llen. 
lıı~ lıallarında yapılan ilk ucuz. 

~lıı·Çok iyi neticeler vermiş, is • 
~urııalıın artması nisbetinde hem 
~~dPan_~alar, hem de müstehlik 

a &0•müştilr. 
l!u Cih 

eller gözönilnde tutula -

rak benzin fiatlarında yeniden. 
imkan nisbetindc tenzilat yapıl • 
rnası kararlaştırılmıştır. 

Haziran sonuna kadar yapıla -
cak tedl<iklerde satış artma nıs -
\><>ti ve vakit vakit değişen ben -
zlnin toptan alım fiatları gözden 
geçirilecektir. Bütün bu cihetler 
hesablandıktan sonra bir bilanço 
meydana getirilecek ve bu bilan. 
çoya göre benzin fiatlan yeni -
den tenzil edılecektir. 

kr.ızanç vergisinde müruru za· 
man ve tatbikatı 

\'en; 
lathik kazanc verıı'si kanunu ve 
lııru atı, kazar.c vcrgısinde mil
Dtuy ~man hakkındaki mühim ve 
lırı ucularınıız i~in faydalı kısım-
~rediyoruz: 

lııan· c ''ergis;nde müruru za
lı.ı,1] 1- Mali idarer.in milkllefi 
l\ıı·· u kılmak. saliihiyeti II- U-

U d . ' 
lııg- aıresinde tahakkuk ettirilen 
l;Ja~·mauubunu tııhsil edebilmek 
llıijtuıyeti; tah~kkuk ve tahsil 
~~ edrıı zamanı namı ile ikiye tef-
i ılroek•d· 

~ . • ır. 

~1ip ·~llran 934 tarihinde nrşre
lııııan alen tatbik mevkiin it lnı
hıı 23ve ınü?<C>rrer tadillere uğrı
~qıı 95 numaralı kazanc kanu· 
'hu ~uvakkat ikirci maddesi de 
iti~; nunun mer'iyetir.den ev -
ilıUru Zamanlara aid vergilerin 
libi kru zamanını eski hükümlere 
h;ı,,1 ılmakta, ctır. Hu itibarla tat
'1ıııı •!anında eski ve yeni ka
l arın 
'ttle mer'i bulunduğu sene -
lı~ llıururu zamana aid ahkam 
ı... lldak' • ·•nd, ı farkları ayırdetmek Ja-r. 
ı, 7 

lıl.!;1 
1 

55 numaralı k&nunn mu
ııiııı~~ ıı:ıa sayılı eski kazanc ka
'l!ıaıı ·Un 61 üncü Jl'nddesinde 
'ıııe sene hitamından itibaren ilç 
~i~en~'rfında tahakku~ rltiril -
~ı·;~ ~e tahakkuk rllirilip de 
"'ıı ıı:; keshettlği tarihten iLiba
b, ) sene zarfında tiibı olaca. 
'ıtı,~lılıdır. Muaddel 2895 nu -
~ıı; ~en; kanunun 78 inci mad
~~i 1

1e. •verginin taalluk ey • 
lıltrd~al_ı Yıl sonunda hakiki şa -
~ ~ 

1 
~~ ve hükmi ~ahıslarda 

lı,h ~- ıçınde tarh dilmiyen ve 
ilı111 n:lip tc kat'iyet Jı:esbettiğl 
11ıı ~ ı hkib eden yıldan itiba
ltı!ıııleğ ~ne ve mükellef ecnebi 
111 oı 11 ette ise on sene içinde tah. 
lıııı.n °1l'ı~yan vergilerin müruru 
~. a llgrıyacağı tasrıh edilmiş-
i; ~er ·it· 

'h ~ ı ı kanunda istimı;,J edilen 
~ ~:d~ahakkuk ıstılahları mali 
~ı. 'l'ar~f bir terminoloji değil -
q ıı ınuk l'll•Jiye memuru tarafın.. 

1'.l:ı-e1t elJefe vergınin Jıesab e
İ~~lllı: ~eb]j~ edılmesinden ta -
~lııın :~Yapılan 1arhiyata mil. 

~ddeı· ıraı. etmiyerek muayyen 
ın -·· 

11 e it" •uurur veya iliraz hl-
/' te1ı; ıra>. komisyonunun kara
ittir. ell'ımül eylemesinden iba. 

~~~tını t . 
~,·~tık erımlerdeki farklar, ta-
llı nd~ki llııır~nı zamanının tayi· 
~ 'Yır hLıkumleri yekdiğerin. 

maktadır. 

Binaenaleyh eski kanuna göre 
tahakkuk müruru zaınanı ıç.n, 

tayın olunan üç sene >.Jrfıııda veı· 
gının tahakkuk safhasıı1a gırnıesi 
yanı kabıli lalısıl bır hal iktisab 
eylemesi lazımdır. Yalnız tarhıyat 
müruru zamanı katetmedığı halde 
yeni kanun. h1k•kİ ~ahıdarda üç 
ve hükmi şah~larda dört yıl için
de vergının yalnız tarhiyatının ya. 
pılmasını müruru zamanın kat'ı 

için kiıfi addeylemekledır. 

Maahaza eski kanun hükümleri 
1933 mali yılı nihayetine kadar 
mer'i olduğundan bu tarihten iti
baren üç sene zarfında tahakkuk 
ettirilmiyen kazanç vergilen mü· 
ruru zaman müddetinı doldur -
makta ve artık eski kanun ahka
mına göre mükellef kılmak - ta. 
hakkuk - salahiyetı re! edilmek. 
tedir. 

2- Tahsil müruru zamanının 

tayininde eski ve yeni kanunlarda 
başlıca fark, müruru zamanın baş
langıç ittihaz edilen tarihlerinde. 
dir. Eski hükümlerde, müruru za. 
manın mebdei, verginin kat'ileş· 

tiği tarih kabul c·dildiği halde yeni 
kanuna göre verginin kat'ileştiği 

mali yılı takib eden mali yıl mil. 
ruru zamana başlangıç ittihaz o
lunmuştur. 

3- Vergini.1 kat'iyet kesbetme
si için, yapılan tarhiyat:; itiraz e. 
dllmemesi, veya itiraz komisyonu 
kararının müdd~ti içinde temyiz 
olunmaması ve yahud temyiz e
dildiği takdırde temyiz komisyo -
nunce nihai karann verilmesi ik. 
tiza eder. İtiraz edilemiyen ver
gilerde ise t:ırh ve tebliğ ile yani 
memuru tarafından mükellefe teb
Jiğ edilmesile vergi hem tahakkuk 
etmiş ve ayni zamanda kat'ileş • 
miş sayılır. 

Şurayı Devlet kanun~n muay -
yen olan Jı:azai mercilerin fevkin
de umumi bir merci olduğundan 
buraya müracaat verginin kat'i _ 
le§mesine mani olamıyacağı gibi 
hali cereyanda bulunhn müruru 
zamanı da katetmez. 

4- Tahsil müruru zamanının 

ne gibi hallerde ketedilebileceğine 
dair mali kanunlarda evvelce bir 
hüküm yoktu. l/1/935 tarıhindc 
neşredilen ve tahsıli emval kanu· 
nuna bazı maddelerin eklenmesi· 
ne dair olan 2656 numaralı kanu. 
nun altıncı maddesinin ikincı fık
rası, müruru zamanın kesilmesi i
çin usulü dairesınJe ~lınacak Jıa. 
ciz kararlarına binaen mükellefin 

~~il.Ü- <GiONl.OM 
r~ YAZAN 

. tt~SRET _SAFA COŞKUN l 
-.:,., E D E B l R O M A N: 140 -----.:. 
\~ ~•·n· .. 
1~ ~~. da '. ıstıyoru · J Benim için 

ı,l d ' ınsanlık da telôkkı· d 0 
t ~ a · ... , 

1ı.ınsin! namus da, hepsi, hep. 

~~llıd~ 
ı ~ ia•ı· &enden bir parça ta•ı _ 
~ı • Yo ~ 
Ilı; 1ııd,, rum Suad, anladın mı?. 
~ ~ ~!"Senden bir parça \q~ı • 
!)-~ta oı ıyorum. Sen gittikten 
1ır ıu ka 

~ ijn ır rnımda taşıyacağım. 

1 ~~İi 0

1 •~ni taşımış oluyorum. 
.' ~ h nun ya . ı .., ,

1 
'r rısı sensın ... .,o;ı. • r ... z 

~! 1 1ııııd aman karşımda olacı.k. 
lıın. r::. a dolaştıkça seni göre -
ıı . unku 0 . , a;d. sensın ... , 

lfıı,~. s~ kendımı bır3kıyorum 
~ •d .. Yalan da olsa, için. 

~!· i~lm ' 
"llıeıer· e.e de, kulağıma aşk 

ı fısılda.. Dudaklarının 

hararetini emmek istiyorum 
Başı kollarımdan aşağı sark _ 

mıştı. 

Vücudü bir külçe gibi kucağım
da katılmış kalmıştı. 

Benı otomobılle maddi bir ka • 
zanın sadmesıne maruz bırakan 
genç kız, şımdi de ruhumda ma. 
nevi bır kaza yapmak, beni ma. 
nen sakatlamak istiyordu. Kol _ 
!arım arasında, kucağımda fıs • 
!ıskiyesı açılmış bir aşk havuzun. 
dan şehvet fışkıran bu tutuşmuş 
et, kemik ve sinir parçası, ayni 
maddelerden terekkilb etmiş mu. 
kabı! bır cinsi, cinsiyetinin kafa 
tutulmaz, en anud ihtirasına ze. 
bun etmişti. 

Otuz dokuz nevij 
Yeni pul ı 
Bastırılıyor 

·--
10 mily0n yeni pulun 
baskısı için 30 bin lira 

harcan1'cak 
Posta ve telgraf umum müdür. 

Jüğü lzmir Fuarı ve harf inkılfilıı 
için ıo ar ve daimi seri olmak ü. 

zere 19 ar ki ceman 39 nevi yeni 
pul bastırmağı kararlaştırmıştır. 

Bu pulların kalıbları için 12 bin 
lira ve tabıları için de 25 bin lira 
sarfolunacaktır. Bu pullar 10 miL 
yon tane olacaktır. Ayrıca resim. 
li kartpostallaı· da basılması ka. 
rarlaştırılmıştır. 

Bu kartpostalların tab'ı için de 
7,000 lira tahsis olunmuştur. Bu 

işler içın Avrupaya bır memur 
gönderilmek üzere 2,000 lira ay • 
rılmıştır. 

Telefon 
Abone/erinin 
Makineleri 

Yeni bir tip ile 
değiştirilecek 

Şehrimizde telefon kullanan a. 
bonelerde bulunan kadranlı fakat 

ağızlık ve kulaklığı ayrı ayn iki 

elle kullanılan yani kulağı çen. 
gele asılan makinelerın kombine. 
li makınelerle tebdil olunması 

kararlaştırılmıştır. 

Şehrimizd,itı ek~eri abonelerin 
makınelerı b\ı cıns o~C::uiurıaan 

hepsi d•gı:;..,.,..ktır. Bil ışe hemen 
başlanacaktır. 

Abonelere verilecek yeni ma
kineler için 20 bın lira tahsisat 
ayrılmıştır. 

Abonelerden alınacak olan te. 
lefon makineleri başka şehirle • 
rimızde kullanılacaktır. 

malı veya alacağı ve yahud hak
ları üzerıne haciz konulması ve 
bunun tatbikatına geçilmiı; olması 
şartlarile ta!ıdid ve takyid eyle· 
miştir. 

Tahsilat komisyonlarından yaL 
nız karar alınma51 mürıuu zamanı 
kesmeğe kiifı olmadığı gibi, mü
kellefin menku! veya gayri men
kul malları bulunmadığı ve fakat 
nakdi servete malik olduğu tesbit 
edilmesi hasebile gerek ınfaz edi
len ve gerek kanuni bir sebeb do
layısile infaz edilmıyen hap.İS ka
rarları da, kanunda aranılan şart. 
Jardan madud olmaması itibarile 
müruru zamanı kat'a ltdfi telilr.ki 
olunamaz. 

Bundan başka tahsilat komis -
yonlarının kararları üzerine icra 
edilen takibat neticesinde borçlu· 
nun haczi caiz menkul ve gayri 
menkul mallan ve hiç bir taraL 

tan bir gelin olmamasının anla -
şılması üzerine, bu hallerin sübu
tuna medar olarak tutulan zabıt 
varakaları, adli takibat sonunda 
icra ve iflas kanununa tevfikan 
alman ödenıe haci:ı; vesilı:ası ma. 
hiyctinde addedilerek bununla 
müruru zamanın katedi!ebileceği 
hakkındaki ıçtilıadlarda, kanunen 
muteber değildir. 

Tabiat böyle istıyor! 
Acaba! 
Hayır, tabiatin bir de ıçimlze 

koyduğu manevi bir cihaz vardır 
ki, bunu kcndı elilc. kendısine 

muhalefet etmemiz için bizzat 
yerleştirmiştir. İrademiz, muka • 
vemelmiz. düşüncelerimiz ve ni. 
hayet insanlığımızııı alameti fari
kası olan şuur ne oluyor? .. 
Şuur var roı acaba bu dakika · 

da?. 
Şehvetin şuurla hıçbır zaman 

arkadaşlık ettiği görillmeınıştir. 

Daima en kanlı döelloyu arala • 
rında insafsızca yapan bu iki 
kuvvetten ıkincisi rakibinin elin.. 
den canını her zaman içn pek güç 
kurtarmıştır. 

Şuur!. 

Şimdi, şuurı:mda, tahtcşşuurun 

bayrağı dalgalanıyor. Tahteşşuu _ 
ra mrnsub kuvvetlerın zafer na. 
ralarını işitiyorum. O kadar sü • 
ratle ilerliyorlar kı. hiiceyrele -

Mikrob:u su 1 
Kırka yakın ,·atan çocuğu 

sütten zehirlendi, sütçü aran
dı, süt arandı, zabıta çalıştı, la
boratuvar çalı tı ve .. nihayet 
şu l!akikat kımdisini ortaya 
koydu: 

- Süt kaplarının yıkandığı 
güğümler mikrobJu sc ile yı
kanmışlar!. 

Bu hakikat fecidir. Yalnız 
feci değil, efca dır. Istanbu1 gi
bi bir büyük Türkiye şehrindıı 
demek kıyıda köııede de olsa 
Iıali mikrobln su bulunabili • 
yor ve bu su ile :'I -ı\taııan gü -
ğümde teressüb eden ın.ikrob 
süt ile birleşince zehir olabili
yor!. 

Ba çeşid levhalar karşısında 
kalem ve.. dil daiına durmuş, 
hakikatler konıışmu.~tur. Bıra
kalım yine hakikat ve hakikat
ler konuşsun! 

Biirhmı Cevad 

Korkunç 
iddia 
İzmirde çıkan «Anadolu• refi • 

kimizde okuduğumuza göre, genç 
bir Jı:öylil kız talebe, insana deh. 
şet ve ıstırab veren bir iddiada 
bulunmuştur. 

Foça kazasının Bağarası köyü 
okulu talebesinden 14 yaşında 

Hacer isminde bu genç kız Foça 
adliyesine başvurarak, mekteb 
başmuallimi Bay Osman tarafın. 
dan kirletildiğini iddıa etmiştir. 

Adliye hiıdiseyi hassasiyetle 
karşılayıp derhal tahkikata baş.. 

lam ıştır. Hacerin iddiasına abkı
lacak olursa, hadise 8 nisanda 

olmuştur ve o vakittenberi baş -
muallim izdivaç vadile Haceri o. 
y.alarnıştır. 

Ve hakkında şikayet 
başmuallim, evlidir, üç 
da vardır! ... 

edilen 
çocuğu 

Bu gibi ahvalin, müruru zama
nı katedeceğine ıhıiı· kanunda bir 
sarahat olmadığı gibi hukuku hu
susiye alacaklarının tahEili şek _ 
!ine mutedair olan icra ve iflls 
kanunu hükümlerinin kıyas tari
kile amme alacaklarının tahsiline 
müteallik ahvallere de tatbilr.inin 
muvafık cılamıyacağı hususunda
ki miltaleamız, :ıhiren l\faliye Ve. 
kiiletilıin umumi tebHgatile de te
yid edil:niştir. 

5- Yapılan tarhiyatın kesbi 
katiyet etmesinin, :.alısil müruru 
zamanı için mebde telakki olun
ması, itiraz ve temyiz. tedkiklerL 
nin uzatılmasına ve muhtelif içti
hadlara sebebiyet verdiği kanaa
tini husule getirmektedir. 

Buna binaen ~abili ıtiraz olsun 
olmasın bütün kazanç vergilerin. 
cie tahsil müruru zamanı için tar
hiyatın taalluk veya takib ettiği 

senenin - muayyen bir prensib da. 
hilinde - başlangıç ıUfüoz edilme. 
sinin - itirazları .tetkik ve temyiz 
işlerini tesrie medar olacağı ve 
ictihadlara meydan bırakmıyaca. 
ğı cihetle - hem teklif eden, hem 
de mükellef bakımından daha mu
vafık olacağır.ı 1.:\· nediyoruz. 

rim arasında bıle bana aid olan 
hiçbir şey kalmadı 
Odanın içinde hırıldıyan iki 

ağzın, üstilste nefes aldığı halde 
ziiırinı boşaltamıyan ikı bunınun 

soluyuşları ı~itiliyor. 

Gözlerme sımsiyah bir perde 
gerildi. Kocaman bir tokmak ka. 
fama indi. 
Şakaklarımdan kulaklarıma 

doğru yayılan bir gerilmenin u • 
ğultusunu duydum. 
Kollarım mengeneleştı. 

Beli kollarımın arasında ko • 
pacak kadar daraldı. 

Can çekişen bir insanın son ne. 
fesini verişini andıran bir tıka • 
nıkla sarsılan göğsü göğsüme bağ. 

landı 

Sıkı sıkı kucakladım. 

Ayaklarımın mafsalları tutınu. 

yordu. 
Sendeleyerek ayağa kalktım. 
Başı ve dizkapaklarının altın -

dan geçen kollarımdan çıplak ba. 
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İşsizlere m Ü jde : 

Halk için yeni iş 
sahaları açılıyor 

Maden/erimizde genia"'en birçok 
ameleler vazife alacaklar 
Madenlerimizin işletilmesi yo. 

)unda çalışmalara ehemmiyetle 
devam edilmektedir. Pek yakın. 
da yeni iş sahaları açılacağı an_ 
!aşılmaktadır. Birçok kiınseJer 
bu yeni işlerde v:ız.ifc alabilecek. 
!erdir. İbtyiaç nisbetinde maden 
amelesi adedinin çoğaltılması ka. 
rarl~tınlmı.ştır. Yeni madenler 
halk için mühim birer iş sahaları 
teşkil etmekten başka memleke. 
te döviz de temin edeceğinden 

süratle işlcnilmelerine çalışıl • 
maktadır. 

Ergani bakır madeni altı aya 
kadar işlemiye başlıyacaktır. Bu 
madenin senelik kapasitesi 8,000 
ton kadardır. İşlemeye başladık • 
tan ilk beş, altı ay zarfında asga. 
ri 3,000 ton elde eidleceği mu -
hakkak ııörülmektedir. 

İşlemeye başlamış olan Di vrik 
demir madeni önilıxıüzdeki sene 
zarfında 100,000 ton maden cev • 
heri ist.ilısal etmiş bulunacaktır. 

Diğer bazı madcnlerimizini de 
istihsal kudretini artırmak ıçın 

ilave tesisat yapılmıştır. Faalı -
yette bulunan Jı:rom madeni bu 
meyandadır. 50,000 tondan ibaret 
olan krom madeni istihsalinin 
icabında 100,000 tona çıkarılnıası 
için tesisat yapılmış ve tamam -
lanmıştır. 

Burgu) bakır madeni ile Bul • 
gar dağı, Keban altın ve kurşun 
madenleri için icab eden tesisat 
önümüzdeki sene zarfında ta -
mamlanacak ve bu madenler de 
lşlemiye başlıyacaklardır. Bu 
madenlerin senelik kapasiteleri 
8,000 • 7500 ton kadardır. 

T av,Jk ihracatı için teşkilat 
Tavı;k neslinin ıslahı ile köylüye 

kazanç temin edilecektir. 
Tavuk neslinin ıslahı ve tavuk 

ihracatı için çalışmalara devam 

edilmektedir. Tavuk neslinin ıs. 

!ahı mevzuu üzerinde mütead -

did toplantılar yapılarak aliıka -

darların mütaleaları alınmıştır. 

Tavuk nesli ıslah edildik.ten son. 

ra ihracat imkaruarının çoğal • 
masından başka daha iri yumur. 
ta da temin edilmiş olacaktır. 

Gerçi bugün yumurtalarımız 

her hususta iyidir. Ve muhtelif 
mıntakalarda Bulgaristanda ol • 

duğu gibi büyült. yumurtaııır el -
de edilmektedir. Bunun neticesi 
olarak da ihraç edilen yumurta. 
)arımız, kontrol servislerinin de 

Bir kilo taze 
Biber beş 
Liraya satıldı 

Memleketimizde turfanda seb • 
ze ve meyvacılığın karlı bir iş 
olduğunu anlıyan birçok bahçe 
sahibleri turfanda sebze yetiştir. 
mek için tertibat almağa başla -
ınışlardır. Bu meyanda Bursa zi. 
raat melı:tebi talebeleri de bilhas.. 
sa turfandacılık işine ehemmiyet 
vermektedirler. 

35 dönüm arazi üzerinde 4 sene. 
denberi bu hususta yapılan me. 
saiye 4,000 lira sarfolunmuştur. 

Şimdi yetiştirilen turfanda sebze 

ve meyvalarla bu para, tedricen 
toplanmaktadır. Bu senenin ilk 
turfanda dolmalık biberi de ge • 

çen gün bu mektebde yetiştiril -
miştir. Bu dolmalık biber dün 
şehrimize de gönderi.imiş ve 1 ki
losu 5 Jiraya satılmıştır. Aynı doL 

malık biberden Ankaraya da ki. 

caklan aşağı sarkmıştı. 

En çelin bir sinir sıtmasının 

humması içerisindeydim. 

Karyolaya bıraktım. 

Yarı aralık, fakat görmiyen 
gözleri, açılıp kapanan burun de. 
likleri, şehvetin yırttığı ağzı, 

darmadağınık saçları, ihtirasın 

karmakarışık ettiği bu derbeder 
güzellik, gözlerime ikinci bir si. 
yah örtü daha çekti. Yalnız göz. 
]erime değil.. bütün benliğime .. 

Saçlarından ve vilcudilnden tü. 
ten, büyüleyici, sarhoş edi -
ci bir şehvet eksirinin bayıltıcı 

kokusu burnumun küstah deJa -
letile ciğerlerime kadar işliyor, 
vücudilmü baştanbaşa istila edi. 
yordu. 

Eğildim. Ağzımı ağzının üstü _ 
ne koydum. 

Dudaklarımı yakan ateş beni o 
dakikada kavuruverdi. Bir yıl 
dırım düstü üzerime san!<• . 

ihdası dolayısile gittikleri yer -
lerde beğenilmekte ve aranmak. 
tadir. 

Gaye Türkiyenin her yerinde 
rakıbsiz yumurtalar elde edilme. 
sini temindir. Bu da tavuk nes -
linin ıslahile kabil olacaktır. Ta -
vuk neslinin ıslahı, ayni zaman. 
da, tavuk ihracatına da azami im. 
kan verecektir. Islahat işi yapılır. 
ken ihracat için de hususi teşki. 
lat vücude getirilecektir. Bu teş. 
kilat münhasıran tavuk ihracatı 
işlerile meşgul olacaktır. Netice. 
de müstahsil de büyük bir ka • 
zanç temin edecektir. Islahat için 
köylüye öğüd verilecek, kolaylık
lar gösterilecektir, 

\ Istanbul - . 
Jzmır 

Yolculuğu 
Ay senund"' 14 saate 

• • 
ınıyer 

DenizyoUarı idaresinin Alman. 
yada inşa ettirdiği •Sus• vapuru, 
ayın sonunda Kiel'den limanımı. 
za gelecektir. •Sus• vapuru Ban. 
dırma • İstanbul hattına tahsis o. 
lunmuştur. Yeni vapurumuzun 
silrati 18 mildir. Bu suretle İstan. 
buldan Bandırmaya daha hızlı ve 
çabuk gidilecektir. Bandırma • 
İzmir trenleri tarifesinde de ta. 
dilat yapılacaktır. Bu suretle İs. 
tanbul - İzmir yolculuğu 14 saate 
inmiş olacaktır. 

!osu 3 liradan gönderilmiştir. 
Yine ayni mekteb mahsullerin. 

den olan turfanda hıyarın bir ta. 
nesi de 20 kuruşa satılmıştır. 

Meşhur Bursa kabağı da yakında 
piyasaya çıkarılacaktır. 

Karşımda Maryo'yu görmüş • 
tüm. 

Silkindim. Bu yıldırımın kafa • 
ma çarpan darbesi aklımı başıma 
getirmiştı. Gözümün önüne gerili 
iki kat perde açıldı. Kulaklarımın 
uğultusu kayboldu. Sinirlerimin 
uçları bırakıldı. 

Kendime geldim. 
Karşımda Maryo'yu görmüş • 

tüm. 

Elleri elleri içinde kenetlenmiş, 
boynunu bükmüş. yaşlı gözlerile 
bana yalvarıyordu: 

- Cinayı bana hıralrın!. Eğer 

siz olmazsanız, o bana yaklaşa • 
caktır . 

Hayal, bana kollarını uzatıyor, 
önümde diz çökerek, ellerimi öp. 
mek istiyordu. 

- Ben Cina'yı seviyorum. Onu 
bana bırakın, onu bana bırakın!. 

Bu ses hakiki bir {ery3d gibi 
kulaklarımı tırmalıyordu. 

(Devamı var) 

-

Halk tabirleri 
:Mütaleasınııı elcsik taıııfı ol

duğu için, ona ila ~ c edilecek 
mühim şeylerimi~ bulunduğu 
için değil fakat Yaşar Nabi'ye 
hak vermek ihtiyacını duydu
ğumuz için bahsi tazelemiş bu
lunuyoruz. Bahis «halk dili ve 
halkcılık» dır. Kim söylemi~ 
bilmiyorum, fakat anlaşılıyor 
ki ·halkın dili hakkın dili» de
mişler galiba. 

•Halk, doğru, yanlı~ ne söy
lerse o mübııre!ı:tir. Mademki 
halkdan geliyor. O, melaikei 
kiram hazaratı gibi hatadan 
münezzeh ve ne yaparsa iyi
dir» gibi l!ikırdLlıır o'muş ola
cak. Halbuki yazı dilinin, hal
kın dilini törpüleyici bir varlık 
arzetmesi icnb eder. Halk ken
di dilini, münevverin dilinde 
kemalini bulmuş ulan lehce -
den alacaktır. 
Eğer her halk t.ıbirini bir 

hadisi şerif gilıi telakki eder -
sek Türk dilinin olduğu yerde 
saymasıııa, inkişaf edE-mcmesi 
neticesine varını~ oluru7 ki ı:e
niıı mikyasta ve dof m o!aı-ak 
anlaşılmağn ın'lZlıar ol:lu·~ll 
zaman "halkrılık» tabirinden 
bunun aksini anlamak d<.ğru 
olmaz. Halkın dilindeki scne
lerdenberi bir gr.ımnf<>•" ,Jiiğı . 
gibi tekrarladığı klisl' ' ;rler 
yontulduktan, rötüş edildikten 
sonra yazı diline ıılıııır ve yer
leşir. ArmottİLc. edilmiıı ha "k 
şarkıları da hiiyle dt'j\'il nı·<lir? 

Halk bir memhaılır. Bu te
miz memba suyunu tok kar -
runa bol bol kan:ı kana ic,'.ebi
liriz. Fakat yalnız onunla ta -
ıtoddi edemeyiz. Hele bu men.· 
ba suyunu argonun kanaliza~
yonuna kanııtınnağa kall 
mak midemizi bulanılın 
bir iş olur. 

HALK FİLOL 

Posla, telgraf 
Ve telefon 
Memurları için 

Umum müdürlük her ay 
bir mecmu çıkarmağı 

kararla.ş ır.:ı 
Posta, telgraf ve t~lefon me • 

murlarının idari bil~ılerini artır. 
mak üzere bır mecmua çıkarıl • 
ması kararlaştırılmıştır. Yeni 
posta mecmuasının bedeli 5 ku. 
ruş olacaktır. Bütün memurlar, 
bundan bırer tane alacaklar<lıı·. 

(Dış politikadan devrım) 

zeteler, milliyetııcrvcrliği kımse
ye vermek istentiycn l'.:odreauu -
nun kendisi, Rmncn l'lmadığını 

yazdılar. Yabancı organiza•yorı • 
Jardan para aldı[:ı ~ru:ıldı. Du -
ka'nın katlindeki alakası açığa 

vuruldu. Ve nihayet bn katilde 
dahil olduğu halde diğer bir ta -
kım tedhiş hareketleri yüzünden 
muhakeme altına nlmdı. Kodre. 
anu muhakemesi, lı:ıltalardanberi 
Romanya ve şarJ..i ı\vrııııa efkarı-. 
nı alıikadar etmektedir. Kodrca· 
nu'yu iki yW.den fazla avukat mii. 
dafaa etmiş ve yü?Jcrce şahid din
lenmiştir. Netic..de on sene ağır 
hapsine karar verilmiştir. 

Yeni Romanya rejiminin, tc~ki·. 
liitını likide etmek kin aldığı bı 
seri ve kat'i tedbirlerden en az 
Kodreanu şik5yet etmelidir: Çün. 
kü on senedcnberi bu otoriler U· 

mllerin en haruetli mürevvici 
kendisi idi. Yrni rejim belki iste
diği kadar totaliter değildir. Yeni 
rejim bu kadar totaliter değildir. 
amma, herhalde kafi derecede o. 
toriter olduğunu, kendisi hakkın
da tatbik edilen muamele ile ıös
termiştir. Kodreanu'nnn, tevkifi, 
muhakemesi ve malıkômiyeti Ro. 
manyanın dahlli J;iJir. Fakat eski 
rejimlerin zaaf ifade eden müsa-. 
mahası kar~ısında bu seri ve kafi 
adım yeni rejimin kuvvetini teba
rüz ettirdikinden Romanyanın 

dostlarını da menmun etmekten 
ıeri kalamıız. 

A. Ş. ESMER 
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ispanya Harbi HiKAYE; 
. A l H k K k _ Züleyhanın Alisi 

Tayyare mı? Y arca sure~e ve.. anı a mı Yazan: sacide ATAŞ Dünyanın 
En doğru saati Yelkenli mi? yan bir tek lspanyol kalmıyacak Onları ilk defa Büyükdere iske-

lesinde bir gec~ \•akti görmiiş -
tüm. Me\•sım kıştı İskelede 5.40 
vapurile okuldan dönecek kız kor. 
deşimi bekliyordum Kıyıda pal
tolarına sıkı sıkı sarılmış biri er
kek, dığeri kndın iki gölge karı.o. 
!ık d~nize b1kıyorlardı Ben so
ğuktan çok korktuğum için b(k· 
leme yerinin bpalı camından on. 
tara hayretle baktım. Soğuğu his
setmiyecek kadar biribirini seven 
ikı seı•gili :!iye düşündüm ve bır 
köşeye büzüldı.im. Çok geçmeden 
kapı açıldı. !çeri girdiler. 

Beş sene devam eden bir 
tecrübe ve tedkikten sonra 
Greenviç rasarlhanesinin e lek· 
trikli saatinin kü~d resmi ya· 
pılmıştır. 

Avrupanın 
•• gune 

bu 
kadar 

boğuşma başlanğıcından 
tutan ziyanı nedir? 

bu 

Bu saat, dünyanın en doğru 
işliyen saatidir. Beş sene zar • 
fında, dakikanın onda biri nis· 
betinde, o da Jalnız bir defa 
!(eri aldığı ı:orülmü~tür. 

• • 
B:r parsın intikamı 
Kendisini yaralayan 
m!hraceyi takib ve 
üzerine hücum etti. 

NPw DThi'<len Londra gazeteleri. 
ne bildiriliyor: 

cilcv .. > .: hracesi garib bir taar_ 
•uza uğram 'itır. Mihrace; iki yaverı 
'"' bir rehberle birlikte pars avına 
çıkmıştı. Öğleye kadar, üç pars öl. 
o..ürdü, birin< de hafifçe yaraladı. 

•Avdetle, ,ı;· mahallinden bir kf. 
loınctrc kJdar uzaklaştıktan sonra, J 

"'ğaç1arın birinden mihracenin üze_ 
ı ıııc pars atladı. 

•Bu, mihracenin yaraladığı pars 
idi. Hiç şüph~siz kend.'ısni takib eL 
mış ve intikam almak istemişti. 

cMihraceyi parsın taarruzundan 
kurtarmak kolay def:ıldi. Biribirlc
rinc ~arılmışlard!. Y:ıvcrlcrden biri 1 
tabancasının kabzasile hayvanın ba
~ın3 vurdu. Fakat, tabanca patladı, 
kendisini ~:ar"ladı. Niha~·et r"11ber, 
hançerini parsın irnlbine soplam ığ:ı 
muvaffak olmuş, mihraceyi kurtar. 
mıştır. Fakat yaraları pek ağırclır. 

• • 
Muzikalı 
Doktorlar 

Kahirenin genç dok· 
torla rı, graınofon· 

. dan, sinemadan is
tifad eye başladı lar 

Kahircden bildiriliyor: 
Seyyar hastahane şekline konu • 

lan kocaman kamyonlar Kahireden 
hareket ctmıştir. 

Bunlar, köylerde hıfzıssıhha pro. 
pagandası yapacaktır. Her kamyon. 
da bir doktor, bir kadın ve bir er • 
kek hastabakıcı, tahlil iı.liitı, ve ib. 
tidi ilaçlar \"ardır. 

Doktorlar, köylülere hıfzıssıhha 

tedbirleri hakkında malümat vere
cekler, lüzumunda ev ev dolaşarak 
hastaları tedavi edeceklerdir. Ga. -
ye: Mısırda salgın halinde bulunan 
trahom, malaryn, ilah ... gibi hasta. 
lıkların önüne geçmektir. 

Kti •liileri celb için, her akşam 
unıumi meydanlarda gramofonlar 
çalınacak ve sinema gösterilecektir. 

: 

İngiliz ordusu tarafında . 
kabul olunan yeni bir deniz 
bombardıman tayyaresi. 

Bu tayyare, müHm mikdar
da bomba taşımakta ve hiç ye· 
re inmeden ıl,500 kilometre 
katetmektedir. Arka tarafında. 
mitralyözlere mahsu.~ bir kule 
vardır. Yukarıdaki resim son 
tecrübeleri esnasında alınmış· 
tır. 

Parisde ko~\a i n 
Satan büyük bir 
Ş9beke bulundu 
- Polis! Eller yukarı!.. 
Vak'a, üç ay evvel Viyanada ge -

çiyor. Polisin bu hitabına maruz ka_ 
lan adam, Herman Bloanj, derhal 
teslim oluyor. 

Ellerine kelepçe vuruluyor. Ka. 
rakola götürülüyor. Apartımanı a. 
ranıyor, üç yüz kilo ham afyon bu. 
lunuyor. 
sıkıştırılınca bütün ortaklarının L 
simlerini söylüyor. Zürihte bulunan 
Fernandez adlı birinin evinde de 
birçok kokain, heroin ve saire bu • 
lunuyor. 

İspanyaya dair bugünlerde söy. 
!enen sözler yin•• çol!aldı. Epeyce 
bir zamandır Orta Avrupanın va· 
ziyetine dair çıkan dedıkodular, 

birçok helecan verici rivayetler· 
den sonra dönüp dolaşarad: iş ar. 
tık yatışmış oldu. İngiltere ile 
Fransanın bu işt~ birbirlerin; iyi
ce tutmuş olma~arı vaziyeti dü -
zeltmekte en birınci amil olmuş. 
tur. 

Buna daır A'.'rup1 matbuatın

da çıkan bcllı '>aşlı yazıl&rı •Son 
telgraf• şimdi.'''' kadar hep hula
sa cdıyordur. Bugünkü bahis Or. 
ta Avrupa işleri degil, İspanya 
dır. Avrupa gazetelerine şu gün
lerde en çok meşgul etmeğe baş
lıvan İspany~ işl·.!ri a.vni zamanda 
al~kadar deı•l~llcri Jt: uğraştırı

yor. Londradaki adL·mi müdahale 
komitesinin miizakereleri bunu 
gösteriyor. 

İ<panyadaki ttalynn gönüllüle
rini geri çekmek meselesi öte • 
denberi mevzuu bahsolmöktr.dır. 
Şimdi ademı mı.idahale komitesi_ 
nin müzakerelerl dolayısilc yine 
ortaya konmuş oluyor. İspanyada
ki dahili harbe dair Avrupa gaze
telerinin verd:kleri malfımat ile 
çıkardıkları neticeye göre birhaç 
hofta evvel pek fena bir vaziyette 
oldukları söylenen hükumet kuv_ 
vctleri gitgide :yile~miştir. Gene
ral Franko büyük bir taarruza gi
rişmiş ise de artık yalnız kendi 
kuvvetlerinin vaziyetini tahkim 
etmekten başk& bırşey düşünme
mektedir. Fr ~nko taraftarı olan 
Avrupa gazeteleri de saklıyamı -
yarlar ki Cumht.!riyetciler Fran • 
konun ılk sadmelerir.".!e sıırsılmış 
olsalar bile bugün artık kendile_ 
rini toplıyabiliyorJ:. r. 

f't, ~-~: ~,~. ·~ ,_ ,· '( 
~ t • 

.... 

Her gün görülen manzaralardan ... 

Cumhuriyetçiler hem kuvvetle
rini topluyorlar, henı de yıne Av-

.. rupa gazetelerinin yazdığına göre 
mühım miktarda harb vasıtaları
na malik olduklarını anlatmış olu
yorlar. Cumhurıy€tl;ilerin İspan
ya dahili harbir.i ken.:li iötediklcri 
şekilde neticPlendirmeğe ınuvaL 

fak olup olnw·acakları b•hsi a)' -
rıdır. Fakat ortad3 sa~ianan11yan 
birşey var 1<i o da Cuırıhuriyclı;i
lerin son dcı·ece nıukavemet gös
terdikleri, gfotetebildikkridir. 

Yine Avrupa gazetelerinin tah
lillerinden anlaşı!ıyr>r ki hilkı'.ı -
met kuvvetlerinin bu mukaveme
ti göstereceklerinı çok!arı tahmin 
etmemiştir. MukavetT et daha u

zun zaman dev•m edebile<"ci!i gi
bi bu vaziyette ispanya dahili har. 
binin ne vakit bileceğini keşfedıp 
söylemek tc kolay değildir. Gene
ral Frankonuıı oirka<; hafta içinde 

işi bitireceğini. yani İspanyada ta

mamile hôk!m olacağını söyliyen
ler tahminlednclc yanıldıklarını 

görüyorlar. Çünkü İspanya da-

hili harbinin bu gidişle daha kim 
bilir kaç hafta veya daha doğrusu 
kaç ay süreceğini kestirmek zor
dur. 

İngiliz gazetelerinde okundu. 
ğuna göre Gc>neral Frankn !t,ıl
yaya bir heyet göndermiştir. Bu 
heyetin başıııda General Mılan 

Aslray isminde bır general var
dır .. Diğer taraftan y;ne İngilı~ 

gazetelerinin vcrd:;:;; malCımat tan 
anlaşılıyor kı 9 marttan 24 nı1rta 
kadar olan harekat ı·snasımlR İs

panyada GenPral Franl.o kuvvet
lerile beraber bulunan İtalyanlar
dan ölenler .<ııbw ve r,sker olarak 
717 kişidir. 2512 cle .varalı vardır. 
İngiliz gazete!Prinin dediğine gö. 
re bu rakamlardon evvel daha baş· 
ka listeler vardır Bunlarla bna
ber son rakal'l"lar bütün İta!y•n 
ölülerinin mıHan 2,580 kişıye 

ı;ıkmaktadır. Y:ıralananhrın mık.. 

tarı da 3,829 oluyor. 
İngiliz gazetelerı şu mukayese

yi de yürdiiyorlar: Habeşistan 

harekatında öle•1 İtalyan !arın 
(Devanu yedinci sahifemizde) 

İkisinin de yüzü bana yabancıy
dı. Yenemedıi]ım bir merakla on
lara bakmağ:ı başladım. Erkel>- u
zun boylu, esrı: r ve siyah gözlü 
ıdi. Halinde insaırn saygı du~·uran 
asil bir vaka• vnrdı. Kız kumraldı. 
İnce ve uzur, boyu, güzel yüzile 

erkeğin yanı!'t; yah .şmıştı. E,·ve. 
la onların .ıi?".",n!ı oldu klarına hü
küm ettim. Fakat biraz wnra kc
nuşm:ı.larındrın ::-adccc .;e vişti'kle. 

rini öğrendim. ÖnL;mdcn geçtiler. 
Deniz tarafı:o;ı uçıl ın camlı kapı· 

nın yanında durdular. Onlara ı;r_ 

kam dönük o!duf;u halde konu~
mndr.n, deri~~ dr.rin birbirlerinin 
gö::lcrine bJktıklaı mı hıssedivor
dum. Biraz sonrJ kızın tallı ve he-
~~ecanlı sesini du/dum. 

Alim!.. ~edi yarm işe başlıyo

runL Gece bu va:1urıa ciönerim. 
Sen bmi lıurndı l'ek!iyeceksin ;!e
ğil mi? 

Erkek heıııen cevab verdi: 

Elbet Züleyha. bekliyeceğim. Ve 
ilave etti: 

- Artık ad! y<"ci 
!(e~meden ba~ımıza 

k!'silirsin ... 

oldun. Çok 
bir hakim 

Anlaş•lan kız hukuk ın<"zuniy -
di. Arkasını iş;temedi:n Bir mi:d

det fısıltı hJ!inde konu~tular. Bi
raz gonra tc1~rar kızın .s.esi duyul
du İçini çekiyordu. 

- Ah annPm bıraksa da 
gece burayd halama dönsem. 

her 

- Ya? bu ne feci şey Züleyha? 
Haftanın yalnız iı~ ge('esi seni 
görebileceğim . 

Buluşacak!arı gecr-lcri hesablt'~ 

dılar. Salı. ç~rşanıba, cuma gece
leri kız Büyiikdereye ha Tasına ge
lecekti. Anbdığı:na göre erkek, 
kızın halasilc tanışıyordu. Vapur . . 
iskeleye yannşıncaya Kadar ka _ 
nuştular. Erkek aradasırada •ca -

nım• diyordu. Sesinr!e öyle bir sı
caklık vardı ki hakikaıen bu ke

lmenin canı'Idan koptuı:una ina
nılırdı. Belkl yirmı da!<i!<a iste -
meden zihnim yalnız onlarla uğ. 
raştı. 

K;myonların hepsinde sesli sine. 
ma. radyo illetleri; gramofon ve 
plaklar vardır. 

Fernandez, Pero'ludur. Birkaç sc. 
ne evvel Pero'nun Viyana Konsolo
su idi. Beyaz zehirlerin nakli için 
Sefaret çantalarından istifade edi
yordu. Odasında 50 kilo morfin, 30 
kilo heroin bulunmuştur. 

Kış çoktan ı;eçti, bahara gir dik. Dünden itibaren yazın en sıcak g ünlerinin ba !angıcı 

yaza g irdik. İşte loşdan ve baha nn tatlı günlerinılen ik i hatıra .. 
olan 

O geceder. sonra hakikaten salı, 
çarşamba, cun1:1 geci'!!eri isıninin 

Ali olduğunu öğrendiğim gEnc a

dam iskeleye geliyor, gözleri ka
ranlık sulard1 sevgilisini bekli _ 
yordu. Ilem~n hemen ıskel&den 

beraber çıkıyorduk. Onlar imde, 
biz arkada umo bir yol gittıkten 

sonra ayrılıyorduk. İki sevgili 
bizin1 evin yanından dar oir so-

-Zavallı çocuk. Zaten dalgın, bütün bütün buna 
yacak! 

!' Jkat, ne slJylemiye, ne di:.şünmiye fazla vakit 
yok. Yazı işleri müdürü bir kere daha, ressamdan 
rica etti: 

- Kuzum, şu Refik Necatiye seslen. 
Hessam yüksek sesle hem tekrarladı. hem yürüdü: 
- Refik ... 
- Efendim?. 
Başını kaldırdı, kapıya baktı: 

- O .. Sen misin? .. Ne var, iki gözüm?. 
- Yahu bu ne dalgınlık?. On dakadır bağırıyorum! 
Hem gazetf'Cilık, hem çocukluk arkadaşlar. Çok 

sevişiyorlar. Aralarında dedikodu yapmıya da pek 
bayılırlar. 

- Bu gazete beni hakikaten bunatacak. Şu: Sayım 
vergisi midir, ne beladır, hani yeni çıktı"!. İşte onu 
yaz:yorum. Ben anlıyamıyorum ki, ıık>1yucuya an
latayım kardeşim .. , 

Genç, narin ve zarif ressam söiünii keseli: 
- Vah rcfikçiğim.. Vah ... Ben de öyle vallahi. 

Şimdi Fikret bir harita verdi. O, yapılacak. Sonra, 
gazetı>nin birinci sahifesi bu akşam 1>aştan başa resim 
olacakmı~ .. Bütün bunlar tertib edilecek. Öbür ta -
rafta kılişcler yPrleşeeek öyle duruyor. Resimleri 
daha zarflarına bile yerleştiremedim. Hangi birini 
yapJyım?. Şa~ırdım kaldım ... 

İkisi de dcrdli, ikisi ele yüklü. R=am <ırkadaşa mı, 
muharrir beye mi aeını"lı ?. Konuşmıyn vakit olsa bu 
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iç döküntüsü geceye kadar da bitmez. İyisi mi i~ 
başına: 

- Ha .. Refikciğim, tahrir müdürü seni çağırıyor. 
•Çabuk 

gelsin ... • dedi. 
Süzgün, fakat asi bir bakış. 

sesin titreyişi: 

- Öyle ya .•. Vu rabalıya!. 
Ve ... 'razallümün ısrarı: 

Rengin kızarışı, 

- Yahu, bu matbaaya erken gelmekte mi ka
bahat?. Hangi akşam erken dönsem bu mübarek 
adam başıma iş üstüne iş çıkarır. Benden başka 
çalışacak kimse mi yok?. Beyler, sallona sallana 
akşamın saat altısında gelir, üçer satır havadis 
yazar gidcricr ... Onlara ses çıkaran olmaz. Sonra, 
hep ben ... Hep ben! 

Söze yine hiddetle devam ettı: 

Yazan : 
Etem izzet BENİCE 

- Yo . .. o .. Ben bu derdi çekemem. İllallah ar-
tık. Efendinin aklına ne esse •gel, Refik Bey ... • 
Neiş çıksa: ·Git, Refik Bey• yapamam birader .. . 

Bu anlatış, çok mu, çok enteresandır.O, da. 
ima böyledir. Anlatırken: İki kol lıirden havala
nır; tüysüz, iri, sarışın baş sallanır; ınavi, yusyu -
varlak, küçümencik gözler derinleşir; pembe, san, 
beyaz karışık yüz kıpkırmızı olur; vücud gerilir; 
göğüs dışarı, bir ayak ileri fırlar ve o: Bön bön 
söylenir!.. Saf görünür, patavatsızdır. Ben: 

Ağır adamım ... 
Der amma, fazla saffeti hafifliğine işarettir ..• 

* Bu sefer de hademenin sesi: 

- Refik Necati Bey ... 

- Ne var? .. 
- Fikret Bey sizi istiyor .. , 

Beklenen. kırgın ve kızgm cevab: 
- Peki.. Geliyorum ... 
Zaten vakit yoktu. Geciktiler bile, Söz bırakıl

dığı yerde kaldı. Ayrıldılar. Haydi .. Birı resim o
dasına, biri yazı müdürünün y.ınına ... 

Gazetecilikte hedef daima böyledir. 
Çabuk iş, çabuk hareket, çabuk yazı ve ça • 

lıukluğun nihayetsizliği. 

* Akşamm sonu. Geceye doğru. Ay ışığı var. 
Yıldızlar solgun. Hava bulutlu. !~üzgar bol. 

Vapur !uzla Sarayburnunu d<irıdü. Hedef : İle. 
ri.. Adalar. İkinci güverte tenha. Bır iki yaşlı kadın. 
Beş on erkek. Üç beş tlelikanlı ve gazete müvezzi
leri: 

Ak ...... ~am .. . 
Daha kaba bir ses: 

- Tercüman!.. 
Aykırı, boğuk, çetrefil bir şive: 
- Tahidiromos .. İstanbul.. Peyam Sabah!.. 
Yalnayak başı kabak b ir çocuğun viyank ha • 

ğırışı: 

bir 

- Yazıyor, yirminci asır ... 
-- Kalmadı: Sabah, İkdam, Vakit, Tasvir ... 
- Akşam ... Akşa ...... m! .. 
Birinci güvertede; hoyrat, düşkün, şımarık 
neslin rumca şarkıları: 
- Venzelo ... Venizelo ... Zito Venizelo .. . 

(Devamı var) 

kardeı . 
kağa giriyorlardı. Bız, d~r~. 
le ben, bir müdclet orada. d"l 

·nı ' 
gene kızın • A fün • lert ıl) 

·ı· kafartl duk. Bu iki sevgı ı . ..:;, .bl U" 

man kahramanları gı -d" e . 
bir tesirle yedcşmışle• rıı• ~ 
erkeğin asil ,·akarı ,ca.n:oi · 

l1'll1S•' ı 
yen canda~ sesi, s~v:t n ~b?r 
duklarıma benzemıye: ıaııJI 
se,·diğine inandırmış k3 rtı~ b' 
rı bir ver 1'1tmuştu. A rC'~ 
evdekiİer de onları tsn~Y~. 1rıl 

1. ı • 
kardeş bu :kı sevgi ı~: "rb 

d'CJ . 
kış gecelerir.in ver •~ d~~ 
duyuşla onları: anlatıyor 
nem soruyordu: 

1 
r ı< 

·yora 
- Neden evlenmı d"" 

İki kardeş hemen atılıyor da 
kındır annec.:elt•m, onun 
rinı getiririz. ' 

kı" 
Fakat bu sorgu beni!ll ı 

E .ıen'' 
da kıvrılıvcrdıı. '. ıJP~ 
duysak mııl,akkak J<ı .. 1e( 

·t; ]31• 
çok biz sev;neccktı ·. 1ı··C 

· · k d don d• · · rmı o ·a :ır can · . oıı 

Artık bizim yiizleriınızı · 1· ,. k J.1 
tanımışlardı. Muhnk~3 l 

~ ··1.l 
ltl'ınıızı dil-'ı"1 imizı oLl.ı b ,.. , ·-· d n 
Eski dostlar gibı can l -1 ' 

·ne 0•· 
yorduk. Bir ak<am Y' cf> 
de, biz arkada yürurkeln .Öl ' 

. 1 1 a nıt . 
nışan anara ;:,nrın J# 
l.ıir sözü dm·duk. ıcır 

1 
<!Jcıl ~ 

k ,1) 
kaldı sevinc'1eıı ku~ardU~ 
O gece eve nıü;d• golU ,vtıl 
ha Alisı ile cvleııece1<t•: 18rır' 
gece yolda nişanlana.cokbir•n" 
liyorduk. Tkınci teşrı0: lk'~( ,ı 
nun ayları böy'.e f:Pçtı. be ak' 
nuna girmişfk. Pe~erıın~1(11' 
kardesimle y:ne eve do lff'~ , . rrıı o 1 
Züleyhanın glmc akşn 1,, ~ Y''" t için yalnızdık. tJzun r·~k· 
konusa konwa geçtıl< .;0k· 

~ ~ . d r . 
zinı evin vanındakı ~ ~·t' 

. - kı' . t 
başına geldiğımiı va t,~ı.tr' • 
irkildik Her zamaıı $~P rd~ 

d ·ııY'' l lun başında onlar uı ~ ~ 
raz ileride elektrik ış•. 1 

.0 • 
E J<eğ' 

halde orası loştu. r 
0 

\,r' 
ve düzgün giilge:.iııdc 

1
. ;ı: 

r ·ıh" 
Kardeşim sevinclc " 

ı<:lr' 
- Onl.ır. . v.ıı~1.ı on klli 

diil'J ,. 
Gene kızın :ırkası tr·ı·' 

ne zerinde her ~kşnnıkt . e rrl<' 
\'ırı ı( 

bol bir manto vardı. .111 
S .gill~ 

fısıltısını duyduk. e' ,ıııd·' 
nım• divordu Yolun 

11
'' k. 

temede~ durakladık. AY\, 0 
aa•·· 

duyunca c!öndiilcr. O hiç ~P . 
duğum hissi ömrürrıdc rıı' 

tıraD 
mıvacag"ım. Bunn ız .,·ırıı' . ·r ı 
nir, şaşkınlık mı den• bt~~t 
miyorum. tki kardeş , k'JD 

.b. donu, 
yumruk yemiş gı ı .•. k'ı pı 

Erkeğin •canım• ded•lı' 11d• 
jştıl? 1 

ğtıdi. Bu sarışın ve şde';:ıı .' 
başka birisiydi J<ar . '.,ııııd 1 , 

.. giılı\ ' bir s<"sle hayretını ·. 1;ıı~i~ 
zaman erkeğin ~.e .ır: ,,kı.:i 
kettik. Bir an yuzun 1< ~"' ~ 
ister gibi bir ~aşkınlı ;r11 J · 
Biz hemen geçtik. K•r1dr1 ,Lctı . e ( . 
ağlıyacaktı. E\"c bır 

19
r. ~. 

.h. d"k on s• 
ramış gı ı gır ı · .ı;:ı:•1 \ 
yarattığımız ve her akhr'~'9 
d ·-· . b. anın J'a h,' 
ıgımız ır ron1 r:1tıŞ1 ı• 

dılar. Erkeğin bu ald· 
!erimizi yıkıvcrmiştı. ·ı s1° 

"'l vh"' ~ı 
- Anne, Ali Zu e.jfıliY'' ~ 

diye çırpınıyorduk. . ,,rll 
Jdanı. ..!" 

Jamla annem mırı \ıf"' ' ,•a . \' 
- Erkek değil rn• ;;1i>ı 

Daha kimbilir kaÇ se"g 

dır. "" erJ<r,. kr. 
Ertesi gece gene . rı i; ~ 

1< uır .p 
Züleyhayı beklcm~. de i~" ~ 
geldiğini göıünce ıçırn vdu~1 · ~ 
niıı ~n son haddini dU. bir 0 

0nJar~ gpceden sonra 
t 

bakmadık. fl'J<S p 
.. - Jı•tıl<· ıl~ . 

GormcmegP ça 'z··J•' 'h' ~ ·u· u t.. t11:ı 
!ar hiılii eskisi gı ' pıi' P" 

b·ırncrıı ·ır 
şanlandılar mı ' . ·ıılı'' f.1 

h ·ı· k .. ı<bı ;ı:ı l )ar ;ı a es ıs; t"-' • tfjjıl' • ı'' 
• · · h rn,nı ~ ıcrı kayPmızın k3 r~ ~ct·c . ,·ıı 

nıa .... ıtıll· 
sa\1, çarşaınhfl, ClJ l !.> .. \ '. W~ 
kel ede ince kumt"3 ,ıe l'1 

,,. 
ı r r ,.. 

bekliyor, ~iğe•: .g~;~cd~ şi>ıi'1 
karanlık bır kn~c.. uy<.f· 11 11~ 
rışın scvgilisile bulu~ .. ı<• 19 ,.~ 

· . · bııı. U' . 
Zülcyhanın AJısı. ttıi\ı;:1 '1;ırri~ 

kış gecelerinde yar,:ıii h')'8 i~,ıı 
sevda romanınır su h9l< 
den kurtarıp bÖYJc"e 

erdirdi. 
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iŞTE BiR FACiA Ki.. PLAJ, 
Q~~ın~a~ermfyecek'~~~~-~~~~~-~~~~--

KADIN 
• 

TABiAT VE 

VQtandaş, titremiyecek bir 
• 
Vıcda tasavvur edilemez 
ece ya r ıs ı 15 yaşında saf ve günah
sız bir genç kız nasıl kirletilir ? 
ırıesi göz yaşları içinde kızının 
aşına gelen~~ri an l!Jtıyor ! 

Yazan· Nusret Safa COSK:UN ------· .... _ 

puzunu yemeğe mi namzed oldu
ğunu tesbit edermiş. 

Bu itikadın imvveti ne olursa 
olsun bana öyle geliyor ki, sağ 

tarafımızdaki scvablarımızı yaz _ 
mağa memur melek iş>izlikten es
nemekte ve bir kere dahi kalemi-

dir. Başını kaşıyacak vakti yok
tur. Üç aylık maaşların tevzi gün
lerinde başına yuzlerce maaş sa
hibi yığılmış bir memur gibi ka
yıdları yapmağa adeta yetişeme
mektedir. 
Sağ taraftaki defterde ancak bir 

kaç satır bulunmasına rağmen, sol 
defter yetişmez. İlahi vekaletin 
levazım ambarından birkaç tane 
daha istenmesine ihtiyac hasıl 
olur. 

Evet, itiraf etmek Jazım kl, in
san isimli mahluk sevab ile gü

nahı denkle~tirm~k muvaffakiye
tini olsun pek az gösteriyor. 
Günahlarımızı da bir barem 

derecesine tiıbi tutmak ister isek 
ben, kabili temyiz olmamak ü
zere ve müsamahasız en iğrenç o

(Devamı yedinci sahifemizde) 

Bir 

Gerçi •karpuz kabuğu düşme -
den denize girilmez• diye bizde 
bir söz vardıı· amma ~imdi hıyar 
kabuğu bile düşmeden kürklerini 
sırtından atarak bacaklarına ma
yolarını geçiren kadınlarımız sa
hillere akın etmcğe başlamakta -
dır. 

Bu ihtiyaç hiç şüphe yok ki kı
şın donuk havasından bunalanla_ 
rın biraz güneş, ışık ve suya olan 
ihtiyaçlarından doğuyorsa da bu 

plaj ibtilasının erken başlaması 
biraz da kadınların soyunmak, dö
külüp saçılmak :>.rzularının kuv
vetinden geldiğini de inkar ede -
meyiz. 

Fakat artık bugün tam plaj 
mevsiminin başlangıcıdır. Amma 
diyeceksiniz ki karpuz kabuğu ha
la denize düşmedi. Fakat karpuz 
gecikti ise kabahat bizde mi? 

Fakat hilkatin. ne garib cilvesi
dir ki kışın çırılçıplak olan tabiat 

aile faciası 
ni elıne almak fırsatını bulama _ ............................................ 

Genç kanın, koca sın ı a ldatı nca .. Ortaya çıkacak 
hadisenin dehşeti n i tasavvur edebil ir misiniz ? 

bu mevsimde yeşil kostümleri gi.. 

yerken kışın sımsıkı mantosu -
nun tüylü kürküne bürünmüş o

lan kadın bu mevsimde soyunu
yor. 

Bu sene mayoların rengini, bi-

çimini merak ediyorsanız şimdi 
den haber verelim ki mayolar, ar. 
katarı bellerinin ortalarına kadar 
açıktır. Bu açıklık renklerine si· 
rayet etmL~ bulunuyor. Bu senr 
mayoların biçimleri de, renkler 
de açıktır. -

Bütün Çin Japonyaya 
karşı silehlandı 

Çin kadınları cephede 
Çin orduları Başkumandanı Ge-ı 

neral Şan - Kay - Şek'in karısı 

çok ateşli bir vatanseverdir. Ge_ ı 

ce ve gündüz kocasile beraber ça
lışır. 

İşte bu yüksek kadın, Çın ka, 
dınlarırun muntazam alaylar tcş .. 

kil ettiklerini, Japonlarla müca_ 
deleye hazırlandıklarını, haliha.. 
zırda silaha sarılan kadınların 
10,000 den fazla olduğunu söylü_ 
yor, diyor ki: 

•Dünya tarihi tedkik edilecek 
Devamı 7 inci sahlfemizd, 
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f la ıhası Pazartesiye 
Mecliste görüşülecek 

Adliye Encümeni esasa fealluk 
etmiyen bazı tadilat yaptı 

Adliye encümeni, ar kanun la 
yilıasının müzakeresini bilirm iş 
ve mazbata muharrirı Salahaddin 
Yargı hükumetin teklifi üzerinde 
yapılmış olar. tadHlerjn sebeble -
rile encümcn'.n layiha hkkında
'.k.i umumi neıktai nazarını gösterir 
mazbatayı hazırlam~ğa başlamış.. 

tır. Layiha, Meclisin önümüzdeki 
pazartesi günkü toplantı.ında ko
nuşulacaktır. 

Birçok hatib1eıin ı.ôz alara bu 
kanun üzerindeki noktai nazarla
rını müdafaa edecekleri anlaşıl • 
maktadır. Bu arada bazı meb·us -
lann affın ~idde'le aleyhinde bu
lunacakları da tahmin edilmek -
tcdrr. Maamafih büyük hır ek<e
riyctin reyin: kanunun lehinde 
kullanaca~ını umumi temayülden 
istidlal edilmektedir. Bu takdir
de kanun derhal Resmi Gazele ile 
neşredilerek mer'iyele girl'Cf'k ve 
yurd dışında bu:unanlar derhal 
memlekete avdet edebileceklerdir. 

Kanun Jayihasına ~öre, affın 

neticeleri çok şümullüdür. Yalnız 
affedilenlerin miisadere edflen em_ 
lak, emval ve eşyaları lade olun
mıyacağı ceza kanununu" 100 ün
cü maddeS!ne göre geri verilmi • 
yeceklir. 

arasında aşağıdaki nevi suç sahip
leri de vardır: 

1- İslikl5l mahkemeleri karar
Jarile mahkum edılmış olanlar. 
Llyiha kanunlaşınca hükümleri 
infaz edilmemış cezalarla malı -
kumiyetleri infaz olunanlar hak
kında bütün hukuki ve feı"i neti
celerile şamıl olacaktır. 

2- Ceza kanununun ıkmcı kita. 
bının bırincı babının 125 incı mad
desinden 167 inci (ckhıl) madde
sine kadar olan m•ddelerde gös.. 
terilen biilü11 suç~an ışliyenler de 
a!fedilecekler<lır Bu kitı;bın bi
rinci babı vatan aleyhindekı suç
lar ki bunlar da 145 lnci maddeye 
kadar olan cürümlerle ikinci fas. 
Jındaki devlet kuvvetlerı aleyhin
deki suçlarb bunlar da 145 inci 
maddeden JG3 iinni n·addeye ka
dardır. Üçüncü fasıldaki PCnebi 
devletlerle bunların reis ve elçi
leri aleyhindeki ciir<imlerdir ki 
163 üncü maddedrn 167 inci mad
desine kadardır. 
Yalnız bu hükümlerden islıfade 

edenler hakkında .nemurin ve ha
kimler kanunile bunlara zeyil O

larak yapılan kanunlara ve sair 
hususi kanur.Jara göre yapılmış 

olaıı bütün inzıbati muamelelere 
affın şümulü olmıyacaktır. İnzı -
balı cezalar da şunlardır : 

Maarif 
Geliyor 

vekili 

(Birinci sahifeden dn:anı) 
imtihanlarında bulunacak, mü -
teakıben Ankaraya dönecektir. 

Vekil Ankarada kısa bir müd
det kaldıktan sonra V anda kuru
lacak olan Doğu Üniversitesi ile 
şark vilayetlerindeki maarif iş·e
rini ve tedrisat verimlerini ma. 
hallinde incelemek üzere bir ted.. 
kik seyahatine çıkacaktır. 

Maarif erkanırun ve bazı w ü
tehassısların da iştirak edeceği 
bu seyahatle Saffet Arıkan Van, 
Erzurum, Siird, Bitlis, Erzincan, 
Elfızılı:, Diyarıbakır ve Tunceli 
vilayetlerini dolaşacaktır. 

Bu seyahat bir buçuk ay ka _ 
dar sürecektir. 

a avası 

sonundayız 
ın 

(Birıoci aahifede11 devam) 
Tayyare lle yeni talim~t almak 

üzere Beyruta gitmiş olan Hatay 
Fransız delegesi Garo fevkalade 
komiser Kont Martel ile gör~tük. 
ten sonra yin~ tayyare ile Antak
yaya dönmüştür. Maamafih he -
nüz vaziyette hiçbir değişiklik 

yoktur. Dün gece de fesacıların 

tahrik ve emri altında lunan 
yüzlerce Arnbdan müteşekkil bir 
çele Türk mahallelerine hücum 
etmişlerdir. Kanlı çarpışmalar oL 
muştur. Arablardan ıki. Tiırkler
den dört k:{i ölmüştür. 

Tescil muamcksi durmuştur. 

Fransız askeri idaresi şehirlere ve 
işlere vaz'ıyed etmi., bulunmak -
tadır. 

Türk ordusunun ıni\dahalesi 
ihtimali 

Aşağıya dercettiğimiz telgraf bu 
sabahki refikl€rimızden birinde 
aynen okunmuştur; 

•Londra l (Jlusu>İ) - İngiliz 
cazetekri Hatayda vaziyet bucfuı

kii halinde devanı dtik<c! Türk 

ordusunun müdahalesinden kor

kulduğunu yazmaktadırlar.• 

Bir yeni 100 liralık Başvekilin Hariciye veki ile bu ak .. 
8~~i~~~~a:~~. 11 ~~~~~ası şanı an araya dönmasi muhtemal 

Demişlerdir. Vermek verme -
mek bahsi kızışmış ve iki tara! 
dükkan içir.de boi;azboğaza geL 
miştir. Hadise zal.;ıi"ya aksetrnış, 
iki tara! da cürmümcşhud nıah -
kemesine gönderilmi§lerdir. Or -
tada hem di:'ğü~me, iıem de yüz 
liralığı inkar suçu vardır. DurUŞ
ma yapılırke!l dondurmac: çıka -
gelmiştir: 

- Bay Nesiın, B:oy Nc,;im ... Sen 
bana bir yih liralık Yermişsin. 

Ben haram kabul ümem. Al yüz 
Jiralığını ver iki beşliğimi .. . 

(Birinci sahifeden devam J 

ve intibal:ırıodan Haricıyc Vekı-
1 imizi haberdar etmiştir. 

Hususi surette ö;;!rerıdıgırnizc 
göre İngiliz hükümeti Fransa nez
dinde Hatay nıe:,elesind~ makul 
hareket etme•; yolundı teşebbü _ 
sat ve ta\·SJyecl bulunmu~tur. 

İngiltere namına yapılan bu tav
siyeyi İngillcren ; ıı Paris sefiri 
Fransız Hariciye N;,zu ı Bonnf 'ye 
dün iblağ etıni•fa. 

V AZlYET CIDDJDlR 
Ankara 2 (Hu. tWi muhabiri 

mizden, makin~yc v~rlrkcn) -
Ha taydan gelen hab ı )er tcc .. ,ür 
uyandırmakta devam dmekt~dir. 
Dün ak~rım ~ehrimiz~ gelmiş bu. 
lunan Hataylı Türk heyeti bura. 
da birkaç gün kalacak ve «liıka _ 
darlarla görüşecektir. Heyet re. 
isi Fransızların ve rnilstcmlckc 
memurlarınm gösterdikleri taz _ 
yik hareketlerini anlatmakla bi. 
tiremiyorlar. 

Vaziyet her v:ıkit.:< .ndeı. daha 
ciddi ve nazik görünmektedir. 

~•ekil bu akşam 
dönü~or mu? 

SON TELGRAF'ın 
Tarihi tefrikası No. 2 

Havuzun biri 
yüksek iki 

Hele, ~u hamamın gece hayatı 

binbir gece masallarına mevzu ola.. 
bilecek kadar dekora malikti. BiL 

Ilır tavana asılı olan yüz mumluk 
avizenin hafif salıntılarla etraf:ı 

saçtığı ışık, ve bu ışığın sinesin • 
de renkler saçarak dalgalanan 
havuzun kucakladığı su, şuda ba.. 
lon şişirerek oynaşan ve kayna -
şan dilberlerin fu7an ve tozpem
be vücudleri hep bu billfır havu.. 
zun akla ve hayale sığmaz var • 
Jıklarından biri idi. 

Havuzun biri alçak diğeri yük.. 
sek iki sediri vardı. 

Yüksek sedir taht bjçimirıde 

yapılmış geniş bir sedirdi. 
Alçak sedir, tam yüksek .cdi.. 

rin karşısına yapılmış, içine altı 
yedi kişi kadar ala bilecek bir 
halde idi. 

Havuzun suyu bir buçuk met.. 
re derinliğinde ve ortasından a • 
kan mermer çağlıyandan dalına 
suyu tazelenen bfr vaziyette idi. 

retle süzdü ve: 

- Nerelisin 1 Jı ıııali 
Diye sordu. J{ıZ e 

ile; 
- Gürcü... ııı~~ 

ayak öpüP 
,ıf.l 

• l bUahŞ' 
hı 

LJ0 ... r .ı<ız ar,. . arı )13~ r. 
kalcmesinden ınklS iJ<aıJıllı 
ramış bfr tavırla D '·c c~ 

'b ' 1 
!erinden daha ca:' ııii5"i) 
rine daha yalıJJl bıf ıosJı3l'~ 
mazhar olduğull3 

imi gösteriy~rlarclJpiJiJJ .'il 
Sultan Aziz. ~ dlr' 

mükiılemesini kC::ı~ 
Jarın da 1cısaca ııırc' f 
ve şerbetlerindeıı . 
içti. o rı 

Birbirinden ustu ,,ı'P' 
~-ı:ıt d3 r 1 

malik olan bu ~. eli rıV,.. 
tılır şeylerden ~~ğildii. ıııs'. 
pdın aı.:__ •;lci vuCU . t.? , 
lı buğday renı:;indeJıı 0jjİ' 
lerinin cazibesi sır•Y;..oe ~ 
garenk güzelleri göl ; • 

Evvelce de yazdığımız gibi la
yihaya göre, aftın yüzellllikler -
den ve heyeti mahsusa mahkiim -
!arından başka istifade edecekler 

Tevbih , ihtnr, mı:aş kat'i, derece 
tenzili, azil, kayıt terkini, tasfiye. 

Mehmcdiıı mahkemeye bu tarz
daki gelişı Nesimi fevkaliide rn _ 
vindirmiş, mahkeme durmuş, iki 
taraf yatışmış, kar~ılıklı dayak 
da\-a~ından da vazgeçilmiş ve 
mahkemeden çıktıktan sonra Ne
sim Mfhmedin dondurmD kutu -
sunda ne !:adar kalmışsa hepsini 
koridordnkilerc ikram etmi5 ve 
üç liralık alışveriş etmiştir. 

Hükılmetirniz Hataycfokı t•n son 
vaziyetleri gözijnünde bulundura
rak meseleye bı•i hal t eklini ver
mek kararı::ıa vasıl ol:nuştur. Bu 
ıtibarla ı;o;, vaıiyc tlerin icab d. 
tirdiği tedbirl<'r ;;lınaraktır. 

MECLISJN TATIEINE Kl\DA R 
VAZıYET TAVAZUH ED C:::K 

Başvekil Celal Ba:;a!':n bu ak -
~am Ankar~ya avdeti mukarrcrdi. 
Fakat, Harkıye Vckôlinin !stan -
bula gelmcs. >c htanl:;ılda görü. 
şülecek mesc:lelcr bulunması mü
nascbetilc Ctl.11 Ba1aı m bu gece
yi de İstanbulda geçirmesi ve ya. 
rın refakat:ndc Dış Bakanı da bu
lunduğu halde Ankaraya avdet 
etmesi ihlimnli de v~rdır. Maama
fih, Başvekilimiz İstanbuldaki me_ 
saisini ikmal cdebildi:ii takdirde 
bu akşam gidecektir. 

İşte; Sultan Aziz, cam sıkıldı
ğı zaman bu billfır havuza •haL 
veb olur. cümbüş eylerdi. 

Bugün de ayni sıkıntının ver • 
djğı tesire kapılıp eski gözdesi 
güzel hazincdarının haZJrladığı 

halvete girerek, yüksek sedire 
sereserpe uzanarak nargilesini 
fokurdatmağa başlamıştı. 

yordu. . (;ıc~ 
ı-----~7.rcarı ,,1, * Almanya j]e ı re l' 

Zelzele 
O;vam ediyor 

Çankırı 2 (Hususi Muhabirimiz.. 
den)- Buradaki son şiddetli zel
zeleden sonra yeniden H zelzele 
daha oldu. Halk iki gecedenberi 
bahçelerde ve kırlarda korku ve 
heyecan içinde uyumadan otur -
maktadır. •Çankın• telgrafhane
~; de bu dakikada bir ~adırda ça -
lışınaktadır. Şehrimizde 11 ev o
turulamıyacak derecede harab ol. 
muştur. --

Kanton 
Açık tehir değilmit 

Tokyo 2 (A.A.) - Japcn mat _ 
buatı tarafından ne§redilen bir 
tebligde Kani.onun açık bir şe • 
hrr olmadığı, bilikis iyice tahkim 
edilmi olduğu ve Japon tayyare_ 
!erinin münhasıran askeri hede! _ 
!eri bombardıman ellikleri bıldi.. 
rilmektedir. 

BİR PORTESTO 
Lonara 2 (A.A.) - Çın sefiri 

Lord Haillaks'a Japon tayyarele. 
rinin Kanton üzerine yaptıkları 
akınları protesto eden bir nota 
tevdi etmiştir. ----* Memltket::nizde evlenme 
yaşları hadlerinin indirilerek ta
dil olunması hakkında hazırlanan 
yeni kanun layihası dtin Büyük 
Millet Meclisine verilmiştir. 

Bu layihaya göre, badema mem
leketimizde erkek 17, kadın 15 ya
şını ikmal edince evlerıebilecek • 
lerdic. 

Ceza 
Kanununda 
Değişiklikler 

Büyük Millet Meclisine verildi
ğini yazdığımız ceza kaııununun 
tadil olunmaSJ hakkındaki layiha
nın müzakeresine bugünlerde baş. 
!anacaktır. 

Yeni liiyıhanm altlığı son ~ekle 
göre meınlckclinıi.ı ~lakadar el
miyen, başka memleke'.lere ır.ü . 
teallik casusluk harrk<>lleri de suç 
addolunmak tadır. 

Ayrıca kanuna silaiı!a ısy an ve 
isyana teşvik lıallerınde bugü • 
nün icablarına göre !laveler de ya
pılmıştır. Ezcümle boğucu, yakıcı 
ve bayıltıcı gazlar neşreden vası
taların da ~ilfıh sayılacağı ~ikro _ 
hınmuştur. 

İş Bankasının 
İkramiyeleri 

\ 

İş Bankasının ikramiyeli kum.. 
baralarının haziran keşidesi dün 
icıa olunmuştur. 

Neticede 1000 lıralık ikı amiye 
1068 numaralı hesabıcari sahibi 
İzmirdc Yı:. ufa, 500 lirahk ikra.. 
miyelcr de 7792 numaralı hesabı 

cari sahibi Beyoğlunda Bayan A

liyeye ve 7166 numara:ı hcsabıca.. 
ri sahibi Ankarada Osman Mus • 
taraya isabet etmiştir. 

Ayrıca İstanbulda 78410 nurna. 
ralı hesabıeari sahibi Bay Rem _ 
zi de 250 şer lira isabet edenler 
arasında bulunmaktadır 

EDEBi QOHAN:26 

Tuhaf bir macera değil mi? 

B·r h;ç 
Yüzünden 

Dün gece Galatada bir hiç yü. 
zündcn, ylne feci bir cinayet iş

lenmiştir. 

Her ikısı de fırrn işçi•i olan 
Muhiddin ile Mehmed ödünç aL 

dığı parayı iade etm<'dığı ıçin u-

zun müddettenberi birbirleri ne 
kırgın vaziyette bulunmlkt:ıdır _ 
lar. 

Mchmcd düngecc kafayı lüssu. 

Jedilcten sonra Galatada Kalafat 
yerinden geçmektı• iken kaşı la. 

raftan Muhiddinin gelmckl" ol. 
duğunu görmüş ve hemen gizlice 
onu takibe koyulmuştur. 

Hiçbir şeyin farkında olmıyan 
Muhiddin, tenha bir sok;ığ:ı sı -
par sapmaz Mehmcd tabancası -
m çekmiş ve Muhiddiniıı ensesi. 
ne doğru ateş etmiştir. 

Bu ani vak'a karşısında şaşkın 
bir hale dönen Muhiddın biraz 

sonra can acısının da lesirile bir 
şey yapmıya ve söylemeğc muk. 
tedir olamadan derhal kanlar i -

çinde yara yuvarlanmıştır. 

Silah seslerı duyulunca hadise 
mahalline yetişen p lisl~r za _ 

vallı Muhiddini bitkin bir halde 

hastaneye kaldırmışlar. Mehme • 

dı cle yakalamışlardır. 

----

IZL 
Yazan • • Nezihe Muhiddin 

Çilelciı hC·nur,a mı ermiş

ti? Kar:ı alın yazıs! d ğışmiş mıy
h' Bırdenüirc cehennemden cen -
ıete <luşmiittü böyie! ... Btyaz elbi
'eli k dın nazik b•r gülüşle yatağı-j 
ıa y~klaşarak sordu : 

- Nasıl biraz ruhal m:oınıı? 
Gönlüm rahat .. Ama vücum

fo h:i 1 .ı sızılar \"lll'. . • Fa kal gönlüm 
·ok rahat!. Size te~kkür ederim. 1 

Bana teşekkıir etmcyinız ... Ben 
1 

le sizdenim .. . Ben de halktan biri-j 
ıim . Burası beıı,ır. oldui'u kadıır da 
ıizindir. 

• 1 

Bu sıcak ylizlü, sıcak gozlu kadın 
lı•ğru ı.öylüyordu 1\1ürai bir leva

.. t.; t;ı l '11u.k is~ r. rru ·crdu. Gözlerini 

Büyük Turke kaldırdı. Burası o -
nun koruyucu, kurtarıcı, ınandırıcı 

şefkatin golgesiydı. Burnsı; O\\ 
sekiz milyonluk bır ulusun bütün 
sevgisini, inanını birleştirdiği o 
(Ulu) nun ülkü kaynağı idi; bu
rada verilen sağlık , ınan, bilgi, 
&evine ve sevginin tnrt131 ve ölçü.. 
sü yoktu. Buradan nlman bu duy
guların karşılığı. insana mınnet 

yüklemıyordu. 

- Burası Halkevı;;:n •ağlık kö
§esidir _ dıyen güzel kanın de\-am 
etti . geccyarısı sizi buraya geti"
dikleri zama'l bırşeyden çok ürk. 
müştünüz değil mi? 

- Evet! ... 

- Yine hcıccanlanıyorsunuz ... 
Sakin olunuz:. Sizı sorguya çeknıi 
yorum.Fak<f uzun bir bakım• 

muhtacsınız. Sizi lıükarnetin sağ
lık yurduna göndereceğiz. Bun -
dan ötürü isminizi öğrenmek 13. 
zım? 

- Adım Pcymandır. 

- Ne iş yaparsır.ız? 

Bu ıssı, bu doğru çevrede ya
lan, düzen gıremiyecek temiz bir 
hava esiyordu. Zaten Peyman da 
yalan bilmezdi. Doğruyu söyledi: 

- Bir barda çalışıyordum. 
- Evet! Sonra? 
- Dün gece üstüme, =lı sar -

~aşlar saldırdılar . .. Ben de l(ork. 

Ankara 2 (Hıısuoi muhobinmiz. 
den, makineye verirken) - Vuku 
bulan davet üzerine İstanbula 
gi.tmiş olan Hariciye Vekili dok _ 

tor Arasın yine bu akşam Başve. 
kil Celiıl Bayarla birlikte İstan _ 
buldan hareket etmesi ve Başve. 
kilimizin yarın sabah burada bu. 
lunması ağlebi ihtimaldir. 

Türkiye Büyük Mill~t Meclisinin 
18 haziranda yaz talilin•, karar 

vereceği v~ o vakte kadar Hatay 

meselesinin inkişaf safahatının 

lamarnilc ta,·azzuh etmi:; buluna. 
cağı anlaşılmaldadıı. 

Elektrik 
Ucuzluyor 

(Bir.inci sahifeden dennı) \ 
İstanbul elektrik şirketi de Na. 1 

fıa Vekaletine intikal eylemiş 

bulunduğundan şehrimizdeki l' _ 

lektrüo: isölılilkatından kilovat 

başına alınan iki kurnş istihliık 

resmi de bittabi bu kanunun şü. 

mul çerçevesi için<' g:rectektir. 

Bu husustaki kanun Jayihasının 

Meclısin yaz tatilinden önre çı _ 

kartılaran derhal meriyet mev _ 

ki.ine konulacağı anla;?ı1m:;kt~tr. 

Tesellüm muamelesi devam 
ediyor 

Dığer taraftan Nafıa başmüfet_ 

lış!nin riyasetind kurulan heyet 

bugün dt Siliı.lıdarağaya giderek 
dtktrik ş:rketini hiikümet adına 

tesellüm Ptmeğe dcv~m eyle _ 
mi lir 

tum, kaçtıır. .. 
- İçiniz tenıjzn11~. "n in3nılır 

bir yere düştünü z 

İki kadın birden gözlerinı du
varda asılan resme kal:lırdılar. 

Bu bakışlarda <lüşkiinünün de. 
mutlusunu!l d~ inanı '" saygısı 
\•ardı. 

- K.iminız, kimsen!z var mı? 
Peyman yok diyemedi' Başuıa 

tatlı ve sıcak bir gölge salan en 
dayanılır bir Yims~i vardı. .. Sev
gi dolu kıvançlı gözlerin! yine 
resme kaldırdı: 

- Var! • dedi -

Beyaz elbiseli rr.utlu kadın da 
o resme baktı· 

- Var olsun: 

* Peymanı, Haseki tağlık yur -
dunun doğum koğuşuna yatırmış. 
}ardı. Uzun süren sıtmo.lardan, nö

betlerden, saralı sayıklamada, 

sonra ölümle pençeleşerek hayata 

( Dcrnmı var) 

Pnris Elçimiz Harici~e 
Nazırının }an1nd:l 

Parıs 1 (Husus;' - Fransa Ha. 
riciyc Naz.ı, Bonncl bııgün İngil
tere büyük clçisilc Türkiye büyük 
t>lçisinı kabı 1 etm•stir. 

Almanlar 
Yine kızdılar 

(Birinci "31ıifedco devam) 
Almanın ağırca yaralarunasile 
neticelenen hadise hakkında şid
detli bir lisan kullanmaktadır; 

Berliner Börsen Zaytung, diyor 
ki: 

•Çek kıl'alarının tarzı han·kcti 
Çekoslovakya bükfımetiniıı mü _ 
kerrcren verdiği teminata rağ _ 

men hiçbir veçhile anlaşma hu _ 
sule gelmesini istemediğini mey. 
dana koymuştur .• 

U:ıkal Anzayger, şöyle ~-azıyor. 
•Halihazırda Çekoslovakyada 

bir diktatörlük hüküm sürn>ek _ 
tedrr. Sa.kin Südet halkı süngü _ 
lcrin daimi tehdidi altında bu _ 

lunuyor. Çeklerin Südetlerc na _ 
SJI bit· muhtariyet tcmi'l edecek. 
!erini şimdiden görüyoruz. Çe . 
koslovakya gibi bir devlete nor _ 
mal bir devlet hakkında tatbık e. 
dilen prensipler dairesinde mua. 
mc!e edileınez.» 

o 
Londra 2 (A.A.)-- Bütün gaze

teler heyecanlı bır ~ckilde İngiL 
lerenııı pek yalmıda İsJ?anyada iki 
muharib tarefa tavassLt fikrini 
kabul cltin•rek İspanya harbine 

nihayet vumcge ç:ılışacağını, di
ğer taraftan da Almaııyo ile biL 
hassa müsle:nkke talebleri hak 
kında umumi bir itil5f akdetnıe
ğe uğraşac~ğını y~aktadırlar. 

İlk noktada muvaffakiyet hasıl 
olması için gönüllülerin geri alın. 
ması ikinci noktanın tatbiki için 
de Südcllc~ ın~ clcsinin sulhan 
ve kat'i surette halled;lmesi baş
lıca şarttır. 

Prag 2 (A. A. ) Ncşredi _ 
len resmi bir tebliğde Fran • 
ko hükumetinin mümessili ile ı 

notalar teati Pdildiği ,.e lırr iki ı 

tarafın da müt0akiblcn ticaret an. 
janları namı altında rrümcS<i;Jcr 1 
tayin edecekleri bildirilmektedir. 

Biraz uonra hazinedar ustanın 

hazırladığı beş dilber kız, ellerin.. 
de altın kupalar içinde buzlu de.. 
rnrrhindi, narçiçeği ~erbetleıi ol
duğu halde billür hamamın malı.. 
rem kapısından içeri giriyorlar -
dı. Üstlerinde üryan vücudlerini 
ört.en ince Liyon ipeğinden ına.. 

mu! birer tülden başka bir şey -
cikler yoktu. 

Kızlar, kendilerine vef'ilen ta -
limat üzerine birer, birer, sedirde 
oturan Padişahın huzuruna gele
rek hararet ve şehvet saçaıı gö -
ğüslerini dikip sıralanmışlardı. 

Her birinin gözleri, Padişaha da
ha yakın düşmek, ve ileride bir 
gözde veya kadın efendi olmak 
ihtirasile parlıyordu. 

Bu beş dilberin biri duru be -
yaz kara keman 1-:dşlı, müstati _ 
lülveçlıe, çukur yanaklı balık e _ 
tinde ince uzun boylu, 

ikincisi, pembe beyaz, sarı al. 
tın renginde, üçüncüsü; sarı 1r • 
landa kanaryası renginde daha 
topluca ve kalçab, dördüncüsü, 
kumral saçlı; pembe ile duru be. 
yaz arasında beşincisi kestane 
renginde mat, şahin gözlü ger _ 
gin ve sportmen yapılı bir dil • 
herdi. 

Sultan Aziz; karşısına dizilen 
bu emsalsiz dilberlere şöyle bir 
göz attıktan sonra, mat güzele, 
gözlerile çengellendi. Ve gözle _ 

rinden, dudaklarından, göğsün _ 
den, kalçalarından tombul ve se
vim!i ayaklarına kadar süzdü. Bu 

mal renkli dilber cidden harika 
idı. İnce belli, olgun kasıklı, mev_ 
zun vücudlü, keskin ve diri ba _ 
kışlı, supl bir viicude malikti. 

Sultan Aziz; nargilesini biı· iki 
defa daho Iokurdaltıktan sol!ra; 
mat güzele hitaben: 

- Kız elindeki şerbet nedi:? 
Diye sordu. Mat güzel, bekiire. 

tin verdiği hicabı yırlara'ı: hatla, 
kendine talim eyledikleri padişa. 
hi adabı bile aşarak serbestı;:e oc. 
vab verdi: 

Efendimizi; tatmin ve tes _ 1 

kin edebilecek güzellikte. bir ııar. 
çiçeği! .. 

Sultan A7.ız, bu söz üzcrııı ~ kı. 
zın elinden ı,crbcti aldı. Kana, 
kana içtikten sonra, kıza sordu: 

- İsmin ne srnin? 
Kız; bUtün ruhi \'Urlığıııı top -

lıvarak ince ,.c çok cana ) ·ık!n 
s~silc: 

Dilş~d. d~di. 

Padişah bu ismi t:ok bı.>ğ2nn1i~

ti. Kızı bn~t~n a~ağı tckr:ı!' h'": ·J _ 

relerde bulunını.l< U.ıe,sc~ 
umumi katibinin ı·Y3 t-J.'I 
heyetimiz A]many3Y.

0
,e ~ 

ti . . te<le ele ~A. 
* nıversı · ., ;: 

. JUJJOI · ıJ' 
Jarı dün iknıaı o ·h.ıJIJ 
Şimdi nazari ;ıııt• , J 

Janacalttır. ·ıc '~J * İctima saJo:ıJrJI ,.0~ 
. odaJ.:ıfıtJIJ" 

mandan, valı ~:ıl 
dalardaki avizeler diJ ,Jıl 
elektrik sarfiyatı talı 
tir. ·ur 

d btll \ * Avusturya 3 ,, 11 l 
. 'c ,,.. -e ( , 

talyan tabiıyetıno k ~ı" /! 
!ere bir istisna olın•,. "gır l 

d "' •. 1 1 Yahudiler hakkır> a oıu•1 ' 
did hükümler tatbik f 
alt .ıı~.l c tır. j(t3 il' ıl'' . * Çinde buJunJll8gerı 1 1 ~ 

man askeri heyetı 
0 

ıJ!_., ı 
rnıştır. Diğer tar~ ıti~f ~ 
Almanyaya, yeni Ç al'°•i.ı l ~ 
nıdıkları takdirde J dit~/ 
meti tarafından kefl in el 
sadi menfaatler ıeıfl 
vadolunmuştur. .• ıci' 

d""I• * Afyon ve 
0 

. 0Jiıl'j' 
ile meşgul o!dukl~ 1 ~ J 
Berlin ve Viyarıa 3 ıl,ı 
tevkif olunmuştur· .811 ~/,f 

j)ır•' ,,, * Yumurta . toP'· 
dün TürkoCistc bır 

1 
piıP" 

mışlar ve bu korıtr<' g" t 
sinin tadilini jSteıne 

~ 

oc."" BUGÜNKÜ J>~ ~ 
< p1 t9 

18 30 Pliikl,ı dall· (r'· 
' l(of1 ~ 

Kızılay haflosı · · • 0 ı•· 
1 ,·ıll ' 1 

tor Fcthı (Kızı J, ·;·\>" ~ 
19 Plakla dan• nı<i'~r ~Jı r -, · ı 
musahabckri' ~Ô :;;d''fli 
Borsa habcrlerı • .8 ı .ıt 

fıı'tl ~··' arkadaşları tara · r· 
rkıl·• ~ 

sikisi ,.~ halk ~a ö. ., r 
1 

6' " . va raporu. 20,48 ... jcı· • 
fından ara be.~ so) 1 ~ 11 ı .. 
Neydik ye arkad3Ş ·. J. · ,, 

ve 11 ->' Türk musıkisı t1tl.'.t .. 1 
• .. 4J ... , l 

(Saat ayarı). 2•. ,ıp~r· 
J. Kamfıak J'. 



~efrikaıH: 24 Yazan : Rahmi YaÇJız İspanya Harbi 
(4 üncü aahüeden devam) 

hepsi ancak 1,4.18 kişi olarak söy
leniyordu. Demek ki İspanyada 
ölenler daha çoktur. 
Şimdiden sonra İspanyadaki ya

bancı gönüllülerin geü çekilmesi 
meselesi yine tazelenmiş oluyor. 
Malılmdur ki İı>gifü - İtalyan an. 

1 !aşması İsp~nyadakl gönüllülerin ere·· Vesika, rrsim, malilmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkl-
· Lı Uı:ne v •kt•b İs geri çekilmesi üzerine kurulmuş-
'l~l. ' e ı l as runda .. n m .. iralay Remzi, ·kele _v_e _ıim_ anlar umum , kumandanı albay 

1( _ tur. Bunun !_>k, de General Fran. 

kalan vesikalar 
konun kat'i ~urette galebeyi elde 
ederek İspanyaya hakim olması 
üzerine derh~! İtalyan gönüllü-

k 
!erinin gerı çekileceğini Roma ta
ahhüd etmış bulunuyordu. Görü.. ln} d • h b • d •• t lüyor ki İspanyadaki vaziyetin ' arı pa ışa ın eynın e mu .. ;:,a~~::~e::1~:e'a~,,~~l~ 

ış hir korku meydana getirmişti d~rdır.--0---
Pad· Çın kadınları cephede 
b 1şah1n ilk işi Enveri çağırtmak ve bu hava (5 inci sahifeden de,·am> 

ask 1 f d ·ı . d" k 1 olursa kadınların muntazam a -ın arı ena eğı mı ıye sorma o muştu. laylar, taburlar teşkil ederek 
.. ~ yurdlarını müdafaa için savaşa a-
'14 gece olurken koya girme- inzibatlar tarafından kordon aL bulunan subay ve sarıklılara tes. tıldıkları ilk defa olarak görülür. 
~u. Bunun için adala - tına alınmış, Konya için hazırla. !im edilmişti.. Acaba bu bağaj ve •Bugün askerliği, siliıh kullan.. 

:ti,"' 0ıııı:s bütün hızını kesti. nan bir hususi tren de gelmiş sandıklarda neler vardı?.. mayı kafi derecede bilen on bın-
~"'Iııı ını bekledi; gün, son perona girmişti... Bunu herkes merak ediyor, fa.. den fazla Çinli kadın vardır. 
~l klliarrnaradan çekerken Biraz sonra, başkumandanlık kat bir türlü anlıyamıyordu... cBu yeni kadın alayları henüz 

öıııe.?Yunun içinde, Dil i• - motörile Haydarpaşaya gelen Topkapı sarayında duran ve Os - cebheye sevkolunmadılar. Fakat, 
n 1 .;'nde suyun yüzüne çı - merkez kumandanı başında bir manlı İmparatorluğu tarafından pek yakında ilk saflarda buluna. 
~ııı:aıı rlikkatle tarassud e- kaç sarıklı ile birlikte bazı eşya mukaddes eşya isrnile muhafaza caklar, erkekler gibi ilk sipcrler-

<4 s salına koya girdi; bil- çıkartmış; bu eşyalar, hürmet ıfa. albnda bulundurulan (Hırkai şe. de dövüşeceklerdir. 
i~ ııı:un Üstüne çıkmıyan de eden hareketlerle gara taşın _ rif), (Sakalı şerif) ve (Sancağı şe- •Şimdilik irtibat vazifesi görü _ 

!» ~ t~hat ~ur hava teneffüs eden mış, birinci mevki vagonunda (Devamı var) yorlar. Ve bu vazfeyi cidden tak-
~ f 1ıthba •7 denizden çıkar çık. dire değer bir cesaretle yapıyor_ 
ı f ~ 'aıı.r •gzına üşüşmüşler; ka. B 1• r a 1• ı e fa c 1• a 51 lar. Çin kadınlarını, esir ve elin-

. lııey~ yıldızlı bir gecenin İl den iş gelmez, zayıf mahluklar 
ili ~ •na getirdiği tabiat gü. · 1 du""ğ- addedenler pek ~ok yanılıyorlar. ""Yre k 

1 1 
rd D"l (5 inci sahilden devam) mücadele edip etmediği ve • 

;. oyu muş a ı... ı cGeçenlerde, kadın alayların • t_ "' de · Bundan sonra dans muallimi me o sırada mı koptu? Noktaları. 
lq a nıze doğru uzanmış dan birinin kumandanı Yüzbaşı 

lldıran d .. . d Mis May Perfekt şahid olarak din- nı tenvir için idi. Fakat müdafaa 
·leri uruşu, uzerın e. len . ti vekili düğme meselesinde kendi- Sung Hui ile görüştüm. Askerle. 
aı," n ışığile loş bir gölge mı~ r: rinden pek çok memnun oldugu..· 

t.. 'Ot h - Martın 23 üncl: günü idi, be- sinin bir itirazı olmadığını söy-
'l~il ' sa il boyunca bir ka. nu, vazifelerini hakkile yaptıkla.. eden ni Borçel ailesi dave~ etti. Bunlar lemiştir. 
tah . tren yolu karanlıkta rını söyledi. 

Çız ·d Kaser!ey ailes;nin komşularıdır. Bundan sonra Çaplini:ı tevkif 
"'ııı~'dı· .. gı en mürekkeb bir «Kadın a~kerln yaşı 16 • 20, ..,. •e . Devrisi sabah saat altıda bayan edildiği zaman alınmış ilk !Cadesi 
~k b nı andırıyordu. Ka 1 b . Ç 1. . . 1 okunmuştur Feliiketle neticde - 7abitlerin de 40 dan fazla değil -

1(~4dı· ~:ada B 7 yi stop et.. ser ey enı ap ının evıne yo • dir. 
,.tb·· .gu'\/erteye çıktı, eıı·n _ ladı. Kocasırın öldurüldüğünü nen aşk mac~rasını Çaplin şöyle "" ·· ı- d ı t •Kadın askerlerimiz, erkek as.. 
ı ... unııe b .. 1.. hil" .. soy uyor u. Ben oraya giderek an a ıyor: '''d' u un sa ı goz - kederimizden mukavemet, ccsa. 

~·4. ır vak'ayı Çapline lıaber verince o: .Bay Kaser!eyle Bayan Kaserle-
' 'li~d··· er taraf derin bir ret ve fedakarlık bakımından hiç 

tı e h - Kim bilir J,u vak'a onun asabı yi her gün görüyordum. Çünkil 
rıııı ' er taraf uykudaydı.. aşağı değildir, dikkate değer bir 

h"ı·ıtııl sırasında bu··ıu··n A - üzerinde ne fena bir tesir yapmış- onlara yakın olon inşaatte çalışı-
<, nokta var: Kaiınların erkekler. 

oq •, ".'.<inde oldugu· gı"bı· bu _ tır; dedi. Ben de Bayan Kaserle- yordum. Kendilerilc ahbab ol -
"• h b f den daha ziyade vatansever ol _ 

~
'ng'un batar batmaz bütün yin alinde ir evkaliıdelik ol - dura. Evine gidıp geliyordum. Bay 
• Uyor; petrolun okkası madığını söyledim. O da: Kaserley buna itir.ı etmedi. Ba- malan ... • o be ı •Çin kı.dınları, görünüş itiba _ 

ı,.. . o ela şehirlerde zor bu. - na nim sevgi erimi götü- yan Kaserleyi çıldırasıya sevi-
•• ı .. ·· d d' rile garblı kaqııflardan dahi z2 _ 

~ "ıı1~,:n1 ı birçok evlerde ışıksız run~zk, e ı. yordum. Ben evli bir kadını al. yıf, narin ve dayanıksız zannolıı.. 
~ v, arıı . Ha im - Bayan si7ınle Çapline dalarak koca~ından ayırtmak is-

~ ;' iıık 1 ı:·· Sahıl bombo:ı - haber gönderirkeı> ne dedi? Ko- yenlerden değilim. F.lkat bu ka- nur. 
t" . ~ hi::ınin karaya bitişik casının öldüğünü mü, öldürüldü- dının kocasile ge~Pn hayatı çok Halbuki bu na;:ariyenin doğru 

,1, hiss· Ç balıkçı kulübesi gun· .. ü mü söyledi? f b . _, olmadığını hadisat ve fakat ee 
.ıl r, >. ., '·Paıll\.i "erecek şekı'lde, k• zordu. Diğer tara tan enım .. e 1 d • 1 d . ·'t< '• • - Ö ·· ıd-ğün" - o ına ıgmı ıa isal iSl'at tmekte-. J ·~ ı k - ldüru u u, yahud öldü- hayatım acınacak bir yaşayıştı. 
ıır ~ \ıb lltctu ' apkara bir görünüş ğünü söylemiş!ı. Öyle ki onunla ben ister istemez dir. 
pi', ~ t~k ... u - Çapline verilmek üzere size samimi olmuştuk Sonradan öğ. •Askerliğe talib olan kadınla. 
ııı",r ı 'aııili zun uzun tetkikler bir k3ğıd verdi mi? rendim ki karısı ile benun aram- rın, kızların sayısı o kadar çoktur 
~.,• , ~~f, n.h. er noktasını dürbün. _Hayır. ki şimdiÜk hepsinin siliih altına v' • • - daki bu samim:y~ti Kaserley rn-

rl/ 
~" golden ge · d' g · alınmasına imkan bulunmamak.. · ~ "ne lta çır ı, ecenın Bundan sorıra ilk tahkikatı ya. Jamıştı. Çünkü kocası da evde bu-

"'dı, ta dar B7 si.ıyun üstün. pan sivil po!is'er dinlenmiştir. lundıığu zamtnlar lıirçvk defo ta ve yalnız ileride çağırılmak ü. 
. ~"li ı·e le hava mürettebatın Bunlardan biri v3k'adsn sonra ben oraya git.-niş, konupnuştum. zere kayıtları yapılmaktadır. 

' ' 1ne getı"rmı·ş· yarın •• 1 1 -~illetimiz, gösterilen bu va -"<!Ye,, • - Çaplini yapı r:ıl .. ta oları bir binl- Kaserleyle son gorüşn•em bu vak--
~1tle anı. '\/ak'aya daha sağ- da ustabaşı olarak çalıştı~ıı.ı gör- adan üç pazar evvel olmııştu.• tanseverli'.cten ne kadar gurur. 

1 ~rıı başlanmak için saat müştü. Dedi ki: Bundan sonrs. müdafaa vekili lansa yeri vardır. 
'lt~lbr herkes yataklarına çe- - Çaplinin ü1erinde bir yağ _ tahkikat yapmıj olan sivi! polis •Birçok t& pilot kadınlarııuız 
~ lı~Iae ~k da içeri girerken: murluk vardL Bu yağmurluğun müfettişine şunu sormu~tur: var. Fakat hava savaşlarına pek 

~~i :efrtz!. bir düğmesi kopmu~tu. Çaplinin - Siz vtrdiğiniz raporda Çap- 0 kadar alışık olmadıkları için 
~lıo.;ı ,rın_ış, tahtelbahir su. evine giderek arıt, (ırmalar esna- linin şimfüye kadar geçen hayatı şimdilik keşif, irtibt hizmetlerin. 

· ~~hı!ıç·rkıldikten sonra yaL sında bir düğme bulduk. Bunu muntatam oldcı.~unu, bu adamın de v~zife görüyorlar. Korku ve 
~i;~ıtıi1 ~r vardiyalarının ha. yağmurluğun eksik olan düğme- ahlakı düzgün bulunciuğunu, hiç yorgunluk eseri göstermiyorlar. 

ıl.ı1ııış er; herkes derin u:r- si mi diye düşunürken Çaplin bir işsiz kalmadığını söylemediniz •Çin kadınları, istilacılara kar. 
~ tştı... düğme gösttırii, eksik olan düğ. mi? şı vatanı muhafaza için bir kitle 
•r• e me bu ;dı. halinde kıyam etmiştir. Her haL 

"'rn - Evet, bu höy!cdir. d 
i ~aşa g d b .. ··k b" M""dd · • Ça ı· e savaşın lehimize neticelenme_ 

~ 
tt Vard arın a uyu ır u eıumuını - p ınin size Fakat bundan sonra yine düğ. sinde çok, pek çok yardımı, tesiri 
ı hat L •. Adeta askeri me. gösterdiği düğme yağmurlukla rne meselesine geçılmiş, Çaplinın 

t;" ırtaıa k ik ı d ğ"ld " olacakbr ... • 
•"'-'Ve s' cak kadar kaba _ e s o an e ı 1• verdiği düğmenin yağmurluktan !============== 

1,, lsıte~llgütü bolluğu içinde Düğme meselesinin bu kadar kopmuş olandan başka olduğu su bir kadın dinlenmiştir. Muha-
,lııııı e llıcydanı, garın önü mevzuu bahso1uşıı vak'a esnasın- söylenr,,iştir. kemenin diğer safhası da yarınki 

~~ ' asker, sivil, polis, ve da Çaplin bulunup ta Kaserley ile Bundan sonra Çaplinin komşu- •Son Telgraf• dadır. 
\ ıı,~ ·~~ -·-- ----·- --

C>1ttan 1; 3 8 tıyordu. Boğuk bir sesle: 

t~t Tercüme eaen: Hatır.e 
t f· k 

Hatib 

~~ey;1~2 ~Pek rica ederim. Ba. 
~ r> Ulun bu suallerın se. ! . . 

. •tın 
'ı . aıeı 
~i . ı•tııı h Oda_ hızmetçınizin 

"" ıa!tıi lvr akıkı ismı değildir. 
~ ~ıı b· arie Gordon'duı'. 
~a llııctırk dakika tereddüd et. 

lı ~ ınıı·· 3 !arını büzerek. a· tıık.. .. 
1 

1~inı ~ndur mös ·o. dedı. 
'll sıtııı n ••mile hizmetçilik 

l Ilı . ~llıtştir 
~ Ufett, ,. . 

'! 'Yır ın şı başını salladı: 
~l;ıkı atrnazeı onun ismini 

ııı~,~ ~bebi hiç de böyle I 
ır sebcb değildir. O 

ismini şu sebepten dolayı sak!an.ış. 
tır: Marie G Jrdon 1929 senesinde 

Tam on sene ağır kürek ceza. 
sına çarpılmıştır ve şimdi ııa<ıl 

serbest bulunuyor. Bıına lklım 
• 1 

ermıyor .. 
- Marie Gordan, benim lıiz.. 

metçim on sene kürek cezasına 

mı mahkummuş. 

Genç kızın yüzü müthiş bir 
hayret ifade ediyordu, Sigarası. 

nı asabi hır hareketle masanın 

üstünde söndürmüştü. 

Şimdi gözlerini kapamıştı. İna. 
namadığı bu şey adeta onu bunaL 

- Marie Gordan benim hiz _ 
metcim diye tekrarlıyordu. 

- Evet matmazel hiçbır şey 

uydurmuyorum ve söylediğim 

sözün manası vardır. Çünkü si. 
zinlc konu~an adam bir polis ne. 
mumdur. Ben emniyet müfet • 
tişlerind on Achille Bosten'ın. O -
da hizmetçiniz Dorıe Gamliton 

yahud sabıkalı Marie Gordanın 

bütün dosyasını tedkik ettim. Her 
şeyi biliyorum. Bu kadın eski -
den cinayetten bile ~ckınmiyecek 
tinette bir ınaceraperesttı. 

Genç kız sık sık nefes alıyor ve 
elindeki mendili buruşturuyor _ 
du. Heyecanından yerinde otura. 
mıyarak ayağa kalktı. Polise doğ. 
ru ilerledi. 

- Fakat bana bunları söyle -

mek için mösyö inanamadığım 

bu korkunç şeyi söylemek için 

muhakkak ciddi sebebleriniz var. 

dır. Beni bu üzüntü içinde bırak. 

mayınız. Bana hakikati söy}:;.' L 
ni ı. . 

Polis müfettişi elini cebine sok. 

tu. Az kalsın cebinden mendili 
çıkartarak rına bunu gösterecek 
ve dün akşam olan bitenleri an. 
!atacaktı. Fakat garib bir his ona 
fazla açılmanın doğru olmadığım 
ihsas etti. Evet bu dakikaya gir. 

diğindenberi genç kız konuştuk. 
ça buraya gelirken kalbinde ta _ 
şıdığı şüpheleri birer birer eri. 
diğini hıssetmiştı. Bu grııç kızda 
büyük bir safiyet ve doğruluk i .. 
fadesi vardı. Fakat ona ne dere. 
ceye kadar itimad edebilirdi. O 
konuştukları şey mevzuu bahso • 
lan diğer kadını anlatmaz mıydı? 
Bir dakika tereddüd ~der görün. 
dü. Sonra saf bir gülüşle: 

- A matmazel dedi. Size anla. 

tacağım bir şey yok. Bütün bun. 

!arı sizin nazarı dikkatinizi cd • 

betmek ve kendinizi korunıanız 

için söylüyorum. Burada bir ec-
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iŞTE BiR F ACIA Ki: 
Karşısında ürpermiyecek vatandaş, titremiye

cek bir vicdan tasavvur edilemez 
(5 inci sahifeden devam) 1 

!arak namuııa tecavüzü başa alı.. \ 
nm. 

Üç biçareyi kıtır kıtır kesen 
bir haydudun yanında, · bir gene 
kızın namusunu kirletenin ahla
ki redaati c~miyet için daha faz
ladır. :tkinci beşeriyetin lanetine 
birinciden daha çok layıktır. 

Hiçbir seyyiat kaydedilmiyen 
sol deftere geçirikcek bir tek cü. 
rüm artık bu insonın hesabını tut
mak külfetinden müstağni bıra

kır sanırım. Bir tek hayırla bir 
ömür dolmaz, bir günah ta bütün 
ömre bede! tutulmaz, diye güzel 
bir söz söylemiştir şairin biri... 

Lakin öyle günahlar vardır ki, 
ömre değil, ahrete hile bedel tu. 
tul ur. 

Günahlarımızı, solumuzu ve sa
ğımızı, ömre ve ahrete bedel 
tutulmağa beni düşünmeğe sev
keden işte bu günahtır. Ben böy. 
le bir günahın bedbeht kurba -
nmın anasını dinledım. Siz de bu 
satırlarla onu dinler<Pn•z, bu ka
dar bedbin hükümle" vermekte 
hakkım olduğunu teslim edersi.. 
niz. 

Gazeteye geldigim zaman, ida
re odasında elli, elli beş yaşların
da babayani kılıklı, ıhtiyar bir J 
kadıncağızın gözyaşları içinde 
başmakinistimiz Zilını Ildıza bir 1 
şeyler anlattığını görmüştüm Bi. 
raz sonra arkadaşımız yanında 

gözleri ağlamakta:! Y.oyulaşmış bu 
derdli kadınla odama geldi. Tanı
dığı olduğunu, yürekler acısı bir 
şikiıyeti bulunduğunu söyledi. 
Yalnız bir arkadaş hatırı değil. 

halkın şikayetini de dinlemeğe 
mecbur bir mesleğin sdamı olmak 
sıfatile ve insan bulunmak haysı· 
yetile bu derdli vallndnşı dinle. 
meğe mecburdum. Yer gösterdim. 
Oturmayı kabul etmiyE"cek kadar 
da mütevazı idi. 

Bu gözyaşıları yapılmıyan bir 
yolun. fenı>rsiz bir sokağın, vak
tinde verilmiyen bir maaşın tev
lid ettiği ıztırabın sembolü de. 
ğillerdi elbette.. 

İhtiyar kadının yanık yüreğin
den kopan bu sıcak damlalar, bir 
yanard~ğdan fışkıran ~ıcak lav 
parçalarıydı. 

- Valide ded.m, derdin nedir? 
Yine boşandı. Sağnağın kesil

mesini bekledim 

- Evlıidım, diye •iize başladı. 

Allah kimsenin basına böyle derd 
vermesin. Öyle bir derd ki, deva
sı yok. İşte yalnız böyle ağlamak
~ başka elden hiçbir şey gel -
mez. 

- Devasız derd yoktur. Söyle.. 
yiniz, belki bir çarPsi bulunur. 

Nevmid ba~ını salladı: 

- Bilınczsin!z evli\dım yüreğim 

nasıl yanıyor. On bes yaşındaki 
inci tanesi g;bi evladımı sapasağ
lam mezara sokacağım. Ona da, 
bana da dünya zindan oldu. 

- Kızınız hasta mı?. 

- Keşke çaresı bulunmaz has-
talıklara tutulaydı da başına bu 

hal gelmeseydi. Bır ana nasıl o.. 
!ur da anlatır bunu ... 

nebisiniz ve zannederim y~lnız 

yaşıyorsunuz. 

Genç kızın gülüşü bir polis 
memurundan başka hcrkcei mağ. 
lub edecek kadar tatlı idi. 

- Yapayalnızım mösyö dedi. 
Ben Parise tahsili bitirn,2k için 
geldim. Ekonomı politiğe büyük 
merakım var ve meml~kelınize 

bayılıyorum. O memleket ki dün. 
yada birinci defa olarakdan hu. 
kuku beşer beyannamesi yapmış. 
tır. Bu o kadar güzeldir ki ... Ben 
ezberi bilirim ... Bakınız şuraya 

Achille Bostoen genç kızın elile 
gösterdiği noktaya baktı. Orada 
iki mızrağın ortasında bu meşhur 
vesikanın fotografla alınmıj bir 
sureti vardı. 

Genç k \ · polisin iki mızrağa 

gösterdiği alakayı sezmişti: 

- Bunlar benim memleketi • 
min silahlarıdır, dedi. Bunlar biz
de düşüncelerimizi anl~tmak için 
de istimal edilirler. Bir Bughi -
yerli kapısız kul~besine çekildiği 

- Biz de bir nevi doktoruz. [ 
Dedim. İctimai dtrdlerlc de biz 1 
uğraşırız. Nasıl hastalık doktor
dan saklanmazsa, böyle bir yara 
da gazeteciden gizli tutulmaz. Çe
kinmeden anlatınız. 

Yazma mendilile fersiz yeşil 

gözlerini sildi. Duru;;uk yanalda -
rını kuruladı: 

- Ben Gönen Kavağının Buğ -
daylık nahiyesinde oturuyorum. 
İsmim Ay~cdir Kocamı vurdu

lar, iki çocuğunıla dul !.aldım. Ço.. 
cuklarımın ikisi de gene kızlı.lı: 

çağındadırlar. Evimizin bir kısını
kiraya veririz. Tarlada, ötede be
ride çalışırız. Çok şükür Allaha, 
kimseye muhtaç olmadan geçinir, 
gideriz. Bir gün köyümüzün muh.. 
tarı beni çağırdı: 

- Köyümüze yeni bir aile gel
di, (adamın \=ilesi ve adı bizde 
mahfuzdur) bunlar iyi para verir
ler; senin evin derli toplucadır. 

Bunlara ver, dedı. Am•n ağam, 
benim iki körpe kızım \ar, kor
karım diye karşı koyacak oldum. 
Kadın, dedi. Bu e\'li bir adam, 

karısı ve çocukları var. Razı ol
dum. Böyl~ okumuş, yazmış, evli 
bir adamdan çocuklarıma ne za
rar gelirdi ki. .. 

Evime yerleştiler. İyi insanlara 
benziyorlardı.. Hatta küçük kızım 
ev işlerinde h~nıma yardım da 
ediyordu. Bir gece ben evde yok.. 

!um. Ah keşke ayaklarım lorılay
dı da gitmez olaydım. Kader işte, 
alınyazısı, başımıza gelecekler 
varmış. Küçük kızım abalsile a
şağı odamızda iş işliyorlar. 

Kocası da evde yokmuş, hanım 
iki lamba yanmasın, çocuklar bi
ze, yukarı çıkm diye sesleniyor. 
Bizimkiler bu daveti ho~ karşılı
yarak y1nına çıkıyorlar. Kiracı 

hanımı yalnız bırakmıyalım deyL. 

Hanımın kızlarımla canı sıkıL 

ınış olacak, büyüğüne ,haydi kom
şuya geçelim Küçüi;ünı için, o e
vi bekler, diyor. Kalkıp gidiyorlar 

komşuya. Küçük kızım evde yal. 
nız kalıyor. Bir saat, iki saat sonra 

kapı çalınmı~. Tab'i kız, koşuyor 
açmağa. Karşısında hanımın be
yini görüyor: 

- Teyzemgil komşuya geçti. Gi· 
dip çağırayım' Deyince: 
İnsafsız adam: 

- Bana teyzen değil, sen !il. • 
zımsın ! Ben kaç zamandır bu fır
satı gözlüyorum, diyerek üzerine 
hücum ediyor. 

İbtiyar ve dertli ana sözlerini 

kesen hıçkırıkları ağzında boğ -
mağa çal.ı..şo.rak de\'anı ediyor 

- Kızım, zayıf, nahif bir şey. 
dir. Öyle olmasa bile bir erkekle 

başa çıkabilir mi? Bağırmak istL 
yor. Ne fayda ... 

Gözyaşları, yalvarmalar para 

etmiyor. Kızımın ağzına bez tı

kıyor. Ve zavall: yavrumu.. 

Bedbaht kadın, ilerisini söyle

yemİyor. Tahmin etmek müşkül 
değil ki, bu şeni adam, genç kızı 
kirletmiştir. 

O feci anları yeni yaşıyormUJ 

gibi ürperen muhatabım, tekrar 

zaman kimse tarafından rahatsız 
edilmek istemeyince bunlardan 
bir tanesini kulübesinin önüne di... 
ker. Bunun ne demek olduğunu 
herkes bilir. 

Achille Boston: 
- Hakikaten pek pratik de -

di. Bu adet insanı kapıcı bela -
sından kurtarır. Fakat ziyareti _ 
min sebebine gelelim. AcaLa oda 
hizmetçiniz Mis Doria Lam!ıton'u 
görebilir miyim? 

- Çok geç geleceğinden kor -
karım. Zannederim ki alış veriş.. 
ten sonra dostlarını ziyarete gi... 
decektir. 

Kaşlarını çattı. Birden düşün. 
celi bir hal aldı. 

- Acaba bu ziyaretinız Doria.. 
nın bu günlerde bir kabahat iş -
lediğine mi delalet eder. Bu bir 
felaket olurdu. 

Bu düşünce ile o kadar ıizül _ 
müş bir hali vardı kı !l'ufctti<; 
az kaldı her şeyi itiraf edecek -
ti. Fakat tekrar ihtiyat hıssı iti • 

ve hıçkırıklarla sarsılarak anlaL 
mağa devam etti: 

- Ablası eve gelince meseleyi 
anlahyor. Benden saklamak isti
yorlar. Çünkü adam tehdit etmiş. 
Llkin bu kabil mi? .. Perişan ha
lini görünce bir şey geçtiğini an .. 
!adım. Ağlayarak olanları anlattı. 

Deliye döndüm. MuhUı.ra koştum . 

Nahiye Müdürüne gitmemi söy
ledi Nahiye Müdürüne alıp kızı 
gittim. Kızım başından geçen lerı 
kendi ağzile anlattı. 

Biz davranıncaya kad&r, eğer 

haber verirsen, sizin hepınizi kı
tır, kıtır keserim diye tehd:t e -
den bu fena insan, evinden Çlk -
rnak istediğim ç;n bana ıfıira atı
yor iddiasile mahkemeye başvur
du. Cahiliz oğlwn. Nereye gidilir, 
ne yapılır bilmiyoruz. Hakkımızı 
aramağa koyulduğumuz sırada 

suçlu olduk. Namusuna iftira at
mışız diye mahkemeye çağırıl -
dık. 

Mahkemede kızımla adalete sı.. 

ğındık. Şahidler dinlend;. Bu a
rada da kızım. muayene ettirdim 
kazanın ebesine .... 

- Hanım, kızın arlık kız değil

dir, dedi . 

Nasıl anlatayım? Bız muamele 
bilmiyoruz. Karşımızdak' baskın 
çıktı. Ona ütira etmişz gibi kapı 
kapı dolaştık. Derdimize mi ya -
nalım, başımıza çıkan ikinci be
la ile mi uğraşalım? Banı1, senin 
davan varsa Vilayelin mahke _ 
mesine başvur, dendi. Parasız 

pulsuz ne yapacağırJ.Jzı şaşırdık. 

İşte elimizde do•ya numarası... 
Hiıla bekliyoruz. Adalet elbette 
yerini bulacak. Bz lekelendik. O 
sıyrıldı işin içinden .. Elbet hak o
nun yakasını bırakmıyacak, fa -
kat ben, zavallı kızımla ne yapa. 
yım?. 

İstanbulda tanıdıklarım var. Bu 
yoksul halimde kalk 'ım geldim. 
İstidalar verdim. Şimdi size yal
varıyorum. Benim ş;mi çabuk 
görmek, benim işimle alakadar 
olmak mümkün d~ğil midir? Bu 
adam her yerde karşımıza çıkı -
yor. Bizi önlüyor. 

- Merak etme valde, diye te. 
selli ettim. Hak ve ~dalet elbet 
tecelli edecek ve senin kızının na
musunu kirleten ndama Cümhu

riyet kanunları cezııruıı verecek.. 
tir. Bunun çin sabırlı olmak ge
rek. .. Bu yazımızı okuyan alAka- · 
d arlara senin adresini v<: dosya, 
numaranı gönderiri<. 

• 
Ben yalnız bu beşerl facianın, · 

bu içtimai yaranın hikiyesini 
yazmağa çalıştım. Eğer hldise, 
ihtiyar müştekinin anlatbğı §<'

kilde cereyan etmiş ise, muhak

kak Cümhuriyet Adliyesi bu fa
cia tiranının koluna yap:şa • · 

caktır. Ben yalnız günahın bü -
yüklüğü ile insanın küçülüşü a
rasındaki münasebete parmak 

koymak istiyor, ve düşünüyorum. 
İlk sözü, yazıma başlarken söy 
!edim, bu genç kız ile ihtiyar a
nası ne yapsınlar? .. 

NUSRET SEFA COŞKUN 

madını frenlemişti. Maamafih o.. 
na teminat verdi. 

- Asla matmazel yal!U7 sizin 
müteyakkız bulunmanızı isler _ 
elim. Tabii ilerde birşey öğrr,nir. 
sem ... 

Genç kız elini müfettiş!n elı _ 
nin üzerine koydu: 

- Bana her şeyi hemen söı le. 
yiniz. Ben de Doriayı dikkatle ta. 
rassud edeceğim. Eğer halinde 
şüpheli bir hal görürsem size bıl. 
diririm. Sizı rahatsız etmeden 
nerede bulabilirim? 

Müfettiş telefon nunıarasıuı 

söyledi. Genç kız bu nurnarayı 

kaydetmek iç;n kalktığı m~•.ının 
önüne gittı. Doğrulduğu 7 •• ııııan 

dudaklarında eski tebessümü be. 
lirmiş ti: 

- Ne dül'ünüvorum Bıl.yor 

musunuz? Doria rtık hayatınd3 

yeni bir safhaya geçmiş bir ka _ 
dındır. Eskıdeıı belki bir cürüm 
işlemi~ti ıJJe ·~mı v11r\ 
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BUtün dUnyanın en nefis yağı TUrklyecte Ayvahkta çıkar. 
Ayvah ğın en lezlz ve en sıhhi yağı da ıüphesiz 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette ıçmek suretile müstameldir, Kum, böbrek ve bilhassa karaciğer, 
safra, sarılık hastalıklarında, zaafı umumide, iııkıbazda, tereyağ yer ine yemeklerde, sal atlarda, tatlılar
da, pilavda, HASAN ZEYTİN YAGI kullanınız. 

- -

Hekimler 
=-===== Okuyucularımız bu sütunlarda mü

tehassıs hekimlerin 1ıastalarıııı ka
bul saatlerini muntazaman bulurlar] 

İç hastalıkları ı 
Doktor Hafız Cemal : - (Pa -1 

zardan başka günl~rcle öğleden son
ra saat 2,5 den 18 e kadar istan -
bulda Divanyolundn 104 pumaralı 

hususi kabinesinde hastalarını ka - · 
bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kad~r hakiki 
fıkHraya mahsus mı;ayenelcr!ni ya-

1 
par. Muayenehane ve eve tele -
fon : 22393 - 210J4. 1 

Doktor Ali R!7a Sağlar; -· (İç i 
hastalıkları müte hassısı) Her gün 
Beşiktaşta tramv~y caddesindeki 
muayenehanesinde saat 15 den son
ra hastalarını kabul eder. 

Doktor Arabyan : - (tç hastalık
ları mütehassısı) Edirnekapıda Va
iz Kamereddin sokağındaki mua
yenehanesinde her ~ün hastalarını J 

tedavi eder. 
1 Doktor Kamereddin:- (İç hasta

lıkları mütehassıs) - Cağaloğlun -
da Halkevi karşısındaki muayene -
hı;nesinde Cumartesi v2 Pazardan 
maada her gün saat 3 den sonra 
hastalarını kabul eder. 

GAf P ARANIYOR 
İki sene evvclisint· kadar 

mektublarını aldığım \'e Beya
zıdda Cumhuriyet eaddesindc 
75 numal'alı fırında <alıştığını 

bildiğim oğlum inbohılu Çatal. 
Zeytin Çubuklu köyiinden Şa. 
kir oğlu Mehmet Topçudan iki 
seııedenbcri hal>cr alnmıyortun: 
Gören v2 nerede oldt:ğunu bi
lenlerin adr.siıne haber \'erdik
lerinde nakden ınctnnun ede .. 
ceğiıni il8n cdcrinı. 

Babası Şal< ir M ııstara 
Çakmakçılar. Çukur Jıan No. 2-7 

Sultaahmed 3 üncü nılh hukuk 
mahkemesinclcn: 
Davacı müteblt general İbra -

him Hakkı E.ııir oğlu ta
rafından Beşiktaş Köyiçi Ce
didiye Sokak 18 numarada 
Hacı Hasan oğ~u ınv~tafa ve 
İstanbulda Bahkpa>arı Yağcılar 
S. 19 N'-. da Ömer nezdinde Meh
m~t Emin ktı:1 Ünımüg;il:::üm, Ne
sime, Hüsr_\'i!l of[. Süleyman, ifa
san Hüseyin, Fatma namı diğeri 

Anakız ve •aire ~lcy~lerinc 38/ 
878 No. 1ı dosya ile ı.~ılan izalei 
şuyu davasının yapılmnkta olan 
muhakemesınde müdcle;aleyhler
den Ümmügülsüm, Nesime, Ha _ 

R san Hüscyir., Süleyman, Anakızın 
00 tge,!! ikametgahlarının meçhul olma-

Kaşelerinin tesirini 
ve adele 

öğrenenler romatizrn~ 
unuturlar 

ve cm•ali hastalıklara karşı 

bilhassa müessirdir oıi<"' 
Tr kibi ve te~irindeki siir'at itibarile emsalsiz olan Nr:;\ltı olııP 

10 tanelik ambalajlarını tereih ediniz. Geceleri tutar•!< 
ağnlarıı karşı ihtiyatlı bulunmuş olıırsun u:ı:. 

Doktor İrfan Kayra (ttuntken ve sına binaen 20 gün müddetle ila. 
iç hastalıkları mütehaS21sı) - neıı tebUgat icrasına ve muhake-
Her gün öğleden sonra saa•ı menin 22/6/938 tarihine müsadif İeabında giindc 3 kaşe alınabilir. . ~erİJlc 
15 den 19 a ka".iıc- belediye çarşamba günü srat 10 na talikine İsmine dikkat. T~ltlidlerinden sakınınız ve Nc·;~ıı~ııı ~ 
Binbirdirek Nuri Conker sokak 8-, mahkemece karar venlmiş oldu. başka marka ·erirlerse şiıkletle reddeJınız. ~ 

10 numarada Arslaner apartırna - ğu.ndan tarihi mezkcııila bizzat ve - - - - - · .-
nında hastalarını kabul eder. ya bilvekal~ mahkemeye gelin - ı 1 
Sinir hastalıkları mediği takdirde gıyaben muha - • E R 

Doktor Kemal Osman : - (Sinir ~:~r:1~~::~1 clunac~gı ilanen 1 T O P A N E T E R A Z I L 
hastalıkları mütehassısı) - Cağa - ------------- ı 

İstanbul ikinc! icra memurlu -!oğlunda Kapalıfırında Mescit kar-

1 
d b ğundan: 

şısında pazar an aşka her gün 
Dairemizin 37 /4653 No. lı dos. saat 2 den sonrn hastalarını kabul ı 

eder. 1/4 şişe 40 - 1/2 50 - 1 litre şişe 80 • 2 litre şişe 160 kr. 
Tenekelerde 1 kilo 70 -3 kilo 190·5 kilo 300 • 7 kilo 400 kr. Göz hastalıkları 

1 

yasile mah•·uz olup bu kere pa

raya çevrilmesıne k:.ır rır verilen 

Büyükdere Kilise sokak 3 No. lı 

evde muhtelifU!cins ev eşy:<sının 

birinci açık arttırması 16/6/38• de 

perşembe günü saat 15 ten 17 ye 

kadar yapılncaktır. Bu arttırma

da mahcuz C'Şyü muhamnıe:n değe

rinin 1
-t 75 i bulmad·~ı t kdirdc· 

ikinci açık arttırması ~:J/6/19:J8 

de perşcmbt! günü ayni st.tte ya

pılacaktır. Alıcı olanlar muayyen 

Alameti Mutlaka Hasan markasına dikkat. Hasan Depo;u. 

iK.llDI ~111Ai ! A 
CAN KUQTAQ.IQ. 

5 
1 

Beyoğlu üçüncü hukuk malı -
kemesinden : 

Nuvart }.falhas tarafından Ga
latada Yenicami mahallesinde 
Kamer sokağınd.ı eski 1 yeni 3 No. 
da sakin ı\gop. Vah;;n , Boğos, 

Makruhi, Sora, llaçatur ve Armo
nik aleyhlerine Galataı:la Yenica
mi mahallesinin Kanı• r sokağın
da eski 1 ve yeni 3 No. lı dükka -
nın izalei şuyuu hakk ında açllan 
davadan doluyı gönderilen da,•e
tiyelerin dava edilenlerin mezkür 
yeri ter ile bir semti m2çhule gtt
miş olduğu şcrhlle iade kılınması 
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üzerine davacı vekili ilanen teb
ligat icrasını is1ediğinden mah _ 
kemece yirmı ı;üıı fasıla ilP ilanen 
tebligat icrasına karar ,·erilerek 
muhakeme 20/b/938 saat 9 a ta. 
lik edilmiş olduğundan davetiye 
makamına kainı olrı1ak üzere ilan 
olunur. (8085) 

Zayi 

, -.. 
İstanbul üçüncü icra m~murlu. 

ğundan: 

Dairemizin 937 /3623 No. lı dos

yasile mahcuz olup paray~. çevril
mesine karar verilen Sirkecide 
Hocapaşada Yeşil Buröa otelinde 
bir adet Garod markalı radyo 6/ 

6/938 tarihin·, müsadif pazartesi 
günü saat 9.30 da birinci arttırma 

Kuleli askeri lisesinden 1933 - suretile satılacağırıdan :nlip olan-
1934 ders ••nesinde nlmış oldu - )arın mezklır gün ve saatte ma -
ğum lise diııloınamı J,al·betlİl"IJ. hallinde hazır bulunac"k memu -
Yenisini alata~ınıdan ~ eskisinin .. t ·tuna 
hükmi.i yoktur . · 

• Ne\·.at Nahifi ... ~ 

riıiiraca~ ti arı ı ilı\rt olun.ur. 
(8083) 

-Doktor Şükrü Ertarı : - (Uöz has 
talıkları mütehassısı) - Cağaloğ -
!unda Nuruosmaniye cad:lPsinde 
Osman Şerafettin apart;manında 5 
numarada. Telefon : ~2555 

Ku1ak, B0ğaz, burun 
Doktor l\Ichmed Ali Oyo - Kulak ı 

burun, boğaz mutahassıs do~ent 

Fatih Tramvay durağı 75 numa: alı 1 

muayenehanesinde hergiin saat 161 
dan sonra hastalarını kabul ~der. 

Cildiy c-, Zühreviy: 

gün ve saa~te mahallinde hazır 

bulunacak memuruna rnüracaat 
etmeleri iliin olunur. (8084) 

Doktor Feyzi Ahmed : - Deniz - • ... · A ....:;_ 

hastahanesi cild ve emrazı zührevi- 1 lst. Lev;\ZIID Amirliği 1 
ye mütehassısı, muaye!lehanesi An- 1 Satıo•lm1 Kom'.• . .,,., ilanla~! 

kara caddesi Cağaloğlu yoku~u. Pa- Bir adet motörlü yangın tu -
zardan başka her gun 15 den sonra lumbası ile 300 metre Hortumun 

/ hastalarını kabul eder.Telcfcn:~3899. müteahhit nam ve hesabına a -

Diş ıçık eksiltmesi 3/Haziran/938 Cu 
1--:- . Öl . . ma günü saat 15 de Tophande 

1 Dış doktoru .Übeyt çer · - Edır levazım amirliği satınalma Ko -
nekapı Karagumr.uk tramvay du - misyonunda yapılacaktır. Talı -
rağı No. 95 her gun. h~.stala:ını ka· min bedeli 2400 lira ilk teminat• 
bul eder. Cumartesı 5unlerı saat ı 180 liradır. Şartnamesi Kom is -
14 den 15 e kadar da Yalovadaki yonda görülebilir. İsteklilerir 
muayenehanesinde bulunur. kanuni vesikalariyle berahcr be' 

Op~ratör _.._ __ _ 
Dr. CAFER TAYYAR KANKAT 1 

Operatör - Umum; cerrahi, sinir 
ve diır.ağ cerrahist mütehassısı ve 

1 (Kadın doğam mı i tehassısı) · 
Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru

meli han No. 1. Muaycı.ehane Tele
fon: 44086 
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Yeni n<>c;rıV':l'. 

li saatte Komisyona gelmeleri. 
c492• •2204» 

kerlik derslerine dair resimleri 
intıbalarını da ılıtiva ~den bu ilim 
gazrtcsini 
ederiz. 

cıkurlarımıı:ı 

*** 
Çorlu 

tavsiye 

Çorluda •Çorlu • namile ve her 
haft:ı perşcmloe gü~ler; (•ıknıak ü
zere yenı bjr gaz:,t·~ Jnti~ara bü;ii
lamıştır. Yeni"refikimi7i \<brike. 
der ,.e mU\0 affakiyei dıltriz. 

*** 
LOKMAN HEKiM 

Lokman Hekimin 21 inci sayısı 1 

çıktı. Ah mübarek c ılEk, ne kadar 
hastalıklara devasın! Çocuklarımızı 

genclerimizi harnb c-den (ihtililm)

rtı••'· TUrkiycnin en birinti terazi fabrikasınuı mauıu '1 

TnklidJcrindcn !'akınını7. Her yerde ar:ıyınıt· 

Toptan satıs yeri: 'lahtakalc No. 66-68-, 

Türk Hava K.uru111" 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangos~ 
2 inci keşide 11- Haziran - 938 ded:·

1 
Büyük ikramiye 45.000 ıırt0 
Bundan başka: 15.000, 12.0 1 ~ 
10.000 Liralık ikramiyele~~i 
( 10.000 ve 20.000 ) liralık 1 

adet mükafat vardır. ·~ .. gı 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi ıe~re' 

eden bu piyangeya iştirak etmek s 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

l ~:;, 7 rıı.;rl 

Rebiülahır 

3 
Mayıs 

20 

Cevat Hakkı Özbcy 1arafından 
türkçe ve fransızca olorak dört 
sencdenberi nes,redilmekte olan 
Hukuk Gazetesinin ikinci cildinin 
29/30 uncu nüslıal<1rı ı esimli ola
rak zengin mündcrıcatil~ intişar 

etmiştır. Bu nüshada Üniversite 
Ordinaryüs profcs5rlerinden Er. 
zurum saylan Saim Ali Dilemre
nin, tıbbıadliı.in enteresan bahis

lerine Profesör Mustafa Reşit Bel. 
gesayın İsviçre Federal mahke -

mesi kararlarına Profesör Hir -
sch'in ticaret kanununa Profesör 
Hasan Tahsin Ayni"ııin ı~ muka_ 
velesine Cevat Hakkı Özbey'in 
mali kanunlara aid ınakalelerile 

Şurayi Devlet azasından Cudi Ö

zal'ın sulh hakimi Talısın İ.t.an
bullu'nun ve daha sair değerli ze. 
vatın yazıları, etüdltrl vardır. 

Rektör Cemil Bilsel'e yapılan jü

bileye Üniversite tafebe&lnin se
yı>hatlerine, gene kızlarımızın as. 

lar hakkında!, Ilavuç iı~nı gıda ve 1-----------
hem de ilkdır, I'ortaknlır. faydala. y,ı 1~~8,Ay 6, Günl53,Hızır 28 

rı, Sağlam çocuklar, gebı: kadınlar,! 2 Haziranı Perşembe 
Lokman Hekimin i~•Jüdlcrı, Saç gü· -
zelliğinin esrarı, Baharatın fayda 
ve zğararları, Pa>.arlıJ... hastalığı, 

Bir gebenin m gün doğuracağını 

bilmek usulü, Ağız ve dişlerin yeni 
hıfzıssıhhası, Port::.hl suyunu yaza 
nasıl saklamalı?, Al dudaklı, pembe 
yanaklı olmak istiye'llerc ispanak, 
Görücülere hace: kalmadı, evlenme, ı 
makinesi yapıldı, İki bardak porta
kal şerbeti bir yemek yerine geçer 

Vakiti ar 

gibi kıymetli makaleler vardır. Ta- Yatsı 

nesi 7,5, yıllığı 100 kuruştur. Lok- [ .:..Uu 
man Hekim Divıuiyolu. 1 
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