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ita/yan - Habeş harbi 

Askeri vaziyet 
911 /936 

Erit1 e cephesinde 
Ha6q~tanın fimal lrumınJa aıl ıiJietli "• ieıuımlı 1ai

mar me1J1İmi Mart nihayetinde ba)lar. Fakat, ldiçülr 1aimu" 
mevıimi denilen bu ııralarcla ela bazcın bir iJıi halta ıüren yağ
murlar ekıilr olmasmıı. Bir haltaJır, yafan b., türlü yağmur 
yüzünden ıimalcle, Tiğrecle yollar bozulmuf, va harekat güçl~ı
miftir. Buna rağmen, Makalle cenubunda, ve Tembiencle Ha
beılerin, küçük mülrezelerle yapmakta oldukları taarruzi ma
hiyette lıqif faaliyetleri devam ediyor. Bu faaliyetin maltıaı 

1Je hedefi için bir ıey ıöylemek güçtür. Bununla beraber, eğer 
Hahqler, bu cephede ciddi bir taarruz yapaca/Jarıa bunu en 

mülaim bir mıntalraolan Tembien'den beklemek lazımdır. Bura
dan Malrallenin geriline daha çabuk ve dalaa kolay 1Jarılabilir. 

Somalı cephesinde 
Evvelce de sırası geldikçe İzah etfifimiz gibi bu cephede, 

ıimdilik, harekatın ıiklet merkezi Ogaaen mıntalrasırıdan Cuba 
1Jatlitine, ıol cenaha geçmiıtir. ltalyan cephe ltumanJanı Graz
yani, karargahını Dolo'nun 200 kilometre kaclar cenubu ıarki. 
ıintle Lug Ferrancl?Je lrurmuıtur. Beyaz ltalyan lırkası cin 

cephenin bu kısmına getirilmiftİr· Ogaden kısmıncla, yalnız yer 
li alıerler bıralıılmıttır. 

Son ltalyan tebliği, Dola ıimalincle, Dorya clereıinin ıae_ 
ıalrilinJe Arenfye kaJar ilerliycn Somalili bir ltalyan mülre· 
:ıaiyle Raı Deıta'nın ileri lııtaları araıında fiJdetli bir mulıa- ~ 
rebe oldufunu haber veriyor· Bir Roma telgrafının yayJıfı gibi 1 
Habeı ortluıunun üç koldan Dolo'ya Joğru ilerleyip ilerleme
cliğini pek yakında öğrenmiı olacağız. Efer, Raı Deıta orduıu 
ılenilJiii gibi taarruza ıeçmİf iıe, ıadece yerli Duba (Somalili 

Yağmur başlayınca ••• 
Italyanlar oldukları yere sığındılar, 
Habeşler düşmanı sarmak için ilerliyor 
Jtalganlar bütün kuv'Oeti tayyare ile bombaya veriyorlar 

Habeşleri imparatora karşı isyana teşvik ediyorlar 
ve 

Adiıababa, 8 (A.A.) - Gerek 
timal, ıerek cenup cephelerinde 
mühim çarpıımalar yapılmakta 
olduiuna dair ıayialar deveran 
etmektedir. 

Şimal cepheıinde, Raı Ka11a 
ve Raı Seyyum kuvvetleri, bir
denbire bqlıyan yaimurlardan 
iıtif ade ederek Aıuma dotru iler
leyiılerine devam etmektedirler. 
ltalyanlar, Blokhauz'lara ve diler 
ıahra iıtiıhkimlanna ıığınarak 
ıiddetli ıurette mukavemet ıöı -
tennektedirler. 

Cenup cephesinde, Ras Deıta 
orduıu, General Graziani kuvvet
lerini üç muhtelif koldan 11kıttır
maktadır. Birinci kol, Yet'e doğ· 
ru, ikinci kol Lugh - F errandi'ye 
doğru, üçüncü kol ise lngiliz Ken~ 

yaıı yakınlarında ilerlemektedir. 
Raı D~ıta, böyle bir açılıt hare· 
keti yapmakla beraber yanlardan 
gelebilecek herhangi bir sürpriz 
hücumuna kartı da kendiıini mu
hafaza eylemektedir. 

BOMBARDIMANLAR 
DEVAM EDiYOR 

Roma, 8 ( A.A·) - 91 numara
lı harp tebliii: 

Makallenin cenubunda, topçu
muz Ambaaradam istikametinde 
düıman tecemmularını bombardı
man etmittir. 

89 numaralı tebliğde bildirilen 
keşif müfrezelerimizin ileri hare
ketleri 11rasındaki müıademeler
de Habetler 22 ölü bırakmıtlar
dır. 

Hava kuvvetlerimiz Aıangi gö-

lü mıntakaaında bombardımanlar 
yapmıttır. Bu gölün cenubunda 
Alakaya civarında Habet muha -
ripleri tayyarelerimizi ıörür gör· 
mez hemen yere büyük üç Kızıl
ıalip koyarak etrafında toplan • 
mıılardır. 

ISY ANA TEŞViK 
Dessie, 8 (A.A.) - lta}yan 

tayyareleri ıimal cephesinde be -
yannameler atarak Habeıleri hü· 
kiimetin ağır vergilerine kartı kı· 
yama teıvik etmektedirler. 

iT ALY AN ESiRLERi 
Dessie, 8 (A.A.) - Noel yor

tuları münasebetiyle Neguı'ün oğ
lu Harrar Dükası Pazartesi günü 
buraya getirilen İtalyan eıirleriri 
ziyaret et~it ve kendilerine elbi
ıe ve yiyecek dağıtmıttır. 

::e:~:~~i~~ İsim veriliyor) mü/reze/eriyle JurJurul:·~fl ( Türkiye - ispanya ticaret 
111:-ı::•• '*'"'"''"_....#F n./ ki • J 1 l d• ? ~~~~~~~~~~~~~~-~ve erınganaş~asıesasarıneer ır. 

Fransız - Jngiliz askeri 
anlaşmasından sonra .. 

Fransız zırhlıları 
Akdenize yollandı 1 Yabancı Posta 1 Madrit, 8 (A·A.) - Anadolu} anlatma ile bağlı olmadı~ı mem-

Ajansının huıuıi ayları bildiri - leketlerden ispanya tranıiti ile 

-~~--------------------~--•-- ~r: ptiubi~eii ~~ l~an~~~ •• Haydutlar ve 
şehrinin 

.Ik defa olarak Amerikadan tayyare 1 
il.: biıyük Atlantik denizi üzerinden 
Avrup:;ya ceçen hava kahramanı Lind
berg'in bit' çocuğunu birkaç yıl önce 
Amer!ka haydutlan kaçırmıılardı. Bü
yük mikyasta fidyei necat iıtemiılerdi. 
Lindberı fidyei necat olarak istenilen 
parayı vermeğe razı olduğu halde hay
dutlar ile temaı ederek çocuğunu kur
tarmağa im:Cin bulamamııtı. Amerika 
poliıi de vazifesini yapmağa çalıtmıı 

iae de muvaffak olamamı!tı. Fakat bu 
arada çocuk haydutlar elinde olmuıtu. 
Sonradan Lindbercin çocuğunun katili 
olarak Ha.ptman'ın tutularak idamına 
karar verildili ve nihayet bu günlerde 
idam karannın icra edileceii de ma· 
ldmdur. 

İtte Lindbercin çocuğunun kaçı
nlmau meaeleal böyle bir safhaya gir
mit iken bu defa zavallı adam kırııını 
ve ikinci çocufunu atarak Amerikadan 
kaçmıf ve tn,Utereye iltica etmiı bu
lunuyor. Llndbercin bu ıuretle Ameri
kadan kaçmuma sebep ikinci çoculu
nun da Amerika haydutlan tarafından 
kaçınlma tehlikesine dilımüı bulunma-
ııdır. 

Lindberıin Amerikıdan bu ıuretle 
uçmau bUtün dünyayı hayrette bı
ralanıfttr. ÇUnkU bu mecburi hicret 
timdiye kadar medeni terakkiyatı ile 
dillere deıtan olan koca Amerikanın 

kendisi iJe iftihar ettiği bir kahramanı, 
bu kahramanın çocuğunu haydutlara 

milyonerler 
bUtçesi 

kartı muhafaza etmekten lclz kaldıfmı 
bütün dünyaya ifp etmiştir. 

Amerikada Haydutları ile en çok 
ıöhret alan yer (Chicoco) dur. Bu te
hirde haydutların hakiki bir diktatör -
lüğü vardır. Cieçen Eylul ayındanberi 
(Chicoco) da kadınlara karıı tecavüz 
ulğın bir hale gelmiftir. Bazı mahalle
lerde akpm olunca zencin bir adam et
rafında bir muhafaza kıtaıı olmadıkça 
sokağa çıkamaz; yoku soyulmaia, ka· 
çırılmağa, itkencelere mahklimdur. E
fer bir adamın apartımanı iyi muhafa
za edilmemit fıe haydutlar oralara da 
cirerler. (Chicaco) da (Üç milyon bet 
yüz bin) nüfus, buna mukabil (ıekiz 

bin) poliı ve (altı bin) jandarma var • 
dır. Bu kadar muhafaza kanunu o ka-
dar nüfuı için pek azdır. Vakıa poliıin 
miktarı ıon zamanlarda (sekiz bin bet 
yüz) e çıkarılmıt ise de bu da km ıel· 
memektedir. 

Şehrin muhafaza kuvvetlerinin daha 
fazla arttmlmaıına mani olan sebep 
bütçe meıeleıidir. Şikago ıehrinin büt
çesinde açık vardır. Bu vaziyet içinde 
haydutlara karıı tedbir bulmakta bu 
mefhur Amerika tehri aciz ıörünmek
tedir. 

(Chicaıo) haydutlarının çokluğu ile 
beraber diler Amerika ıehirleri gibi bir 
milyonerler ıehrfdir. Böyle bir milyo • 
nerler ıehrinde a'ayiti muhafaza, hal -
kın hayatını temin edebilmek için büt• 
çede varidat bulunamaması çok carip 
değil midir? 

Türkiye - lapan7a ticaret ve ringine girecek. Lava/ Jtal1Ja1Ja, yenı bır 
klerinı anlapnaları lapanya na - 5 - Tarih aıraıını beklemek sulh teşebbüsüne gi1iı-
llrina. M. Zoaqain Uaalr C.da'nl iıtiyen bpanyol ve Türk tüccar . ~ • • ı. • , 1 • __ı. 
ve ı urkıye \.-umurıyelı namına teıoıt ecııınııı maaaeıerı muuQ • • · - - .:r- -o-_ .... _ -

Madrit elçimiz Tevfik Kimil Ko- yaa ıuretiyle huıusi klering yoliy- Londra 8 (A.A) - Akşam 
perler ve Ekonomi yönetgerimiz le derhal matluplarını istifa ede- gazeteleri, 'nk sayfalarında, Fran
Faik Kurtoğlu tarafından imza - bilecek. sız filosunun Akdenizde toplan • 
lanmıttır. 6 - lıpanya bizden vaki mü - dığı haberini vermektedirler. 

Anlqmalar, ticaret anlqmaıı, bayaatmm yüzde 20 ıini Fransız Röyter ajansı bu huıuıta Paris-
klerinı anlaımaıı, imza protoko- frangı olarak ödeyecek yani ls • ten fU telgrafı almıı veriyor: 
lu ve merbutu 14 mektuptan te • panya bize seksen satarsa biz ls • Muhtelif ıınıflara menıup 90 
rekküp ediyor. panyaya yüz ıatacatız. Franıız gemiıi, 20 kanunusani ta-

Ticaret anlqmasının ana hat· 7 - ispanya pamuk ve tütün ri.hinde Akdenizde ve yakın ıu -
)arı ıunlardır: ihtiyacını bizden alacak ve Türk larda !eyredecektir. Petrol üzerin 

1 - Ticari mübadelelerden sigaretlerinin ::atııını deruhte ede- de ambargo konulup konulma • 
mütevellit tediyat, 2 - Devlet, cek. masına karar verecek olan 18 ler 
belediyeler, imtiyazlı tirketler 9 - Fındık,zeytin, zeytinya- komitesi de ayın yirmi.inde top 
mübayaatı kleririgle yapılacak, ğı, tuz, kuru üzüm harici ıatışın • }anacaktır. Paris mahafili, iki mun 

3 - Bütün lıpanyadan vaki o- da elele yürünme yolları arana· zam Fransız filosunun Akdenizde 
lacak mübayaatımız klerinıe ıi • cak. bulunması keyfiyetini, lngiliz ve 
recek. Protokoldaki eaaalar tunlardrr: Fransız bahriye ekaperleri arum 

4 - Türkiyenin hiçbir nevi 1 - iki memleket de gümrük· daki müzakerelerin mü.bet bir 
- lerinde bekliyen malların 60 ıün neticeıi olarak telakki etm~kte -
partisinin genel konseyi komünistlerle içinde ihracına müsaade edecek. dir. Resmi mahafilin ihtiyatlı bu• 
tek cephe te1kili hakkındaki takriri 24 2 _ ispanyada mevkuf bir mil· lunmasma rağmen öğrenildiiine 
muhalife karıı 45 reyle reddetmiştir. 6 yon 25 bin liraya baliğ ticari ala· göre, Fransız filosunun bu hare
ki!İ müstenkif kalmıştır. cağmuzdan gümrüklerimizde mev ketleri, halyanların Akdenizdeki 

• lapanya Cumur başkanı ana yasa- cut olup Ç'karıı.ca.k lapanyol mal lngiliz filosuna ani bir hücumla 
nın vatandaılara verdiği garantileri bü- ları bedeli ödendikten sonra geri· karıııında derhal hazır bulunma 
tün lıpınyada yeniden teıiı eden emir- ye kalacak olan miktarm yüzde üzere Fransanın vermit oldui 
nameyi imzalamıştır. Toplantı ve mat- 20 ıi Fransız franıı, geriıi mal teminatın birer neticesidir. 
buat hürriyeti ile meskenlerin ve fert- hesabı olarak Tütkiye cumuriyeti FRANSA DARGIN 
lerin masuniyeti tekrar teaiı edilmi1tir. merkez bankaıı hesabına alınacak Londra, 8 (A.A.) - ltalyan 

• ''Neva Viencr Taceblat,, cueteıi- ve lapanya gümrüklerin.de ise doğ· Habeı ihtilafında Franaız efkar 
nin yazdıfına cöre, Noel affı ealıi pr • rudan doğnıya mal heaabma nakl· umumiyesinde hasıl olan deiitik 
bay Seitz ile IOl}'ll demokrat partisinin edilecektir. Jik Londranın iyi maHimat ala 
Linz mıntakaıı divanının ıekiz Uyeıine AnlafDl&lar hi.ilkümleri ı kinuau mehafilinde Mussolininin Ponti 
pmil delildir. Maamafih ıiyaıl meha- saniden itibaren mevkii_ tatbike ıi· aina'da söylediği o me§um nutk 
filde bunların da difer af edilenler gibi riyor ve bu suretle iki memleket aftolunmaktadır. 
muamele cörecelderi unnolunmaktadır. de yeni yıla yepyeni bir vaziyetle Mus.aolininin kullandıiı müt 

• Cirevcilerle poliı aruında Bueno& ıirmit oluyor. caviz liı·an ve Laval _ Hoar 

Kısa Harici Haberler 
Alreate tiddetli bir çarpıtma olmuıtur. lıpanya ile 1929 danberi bir planına kar§ı gösterdiii ıoiuk!u 
Beı polltle bir ırevci ölmUıtür. Akp- türlü tekarrür edememif ve daima Fransada fena bir teıir yapmıttı 
ma dotru ıUkClnet iade edilmittir. ihtilaflı ıeçmif bir anlqma vasi· O kadar ki, bizzat Laval ltaly 

• Salihiyettar mehafllde aCSylendiii- yeti içinde blmdıjı dÜfÜDÜlüne elçisini kabul ederek bir daha b 
ne care, Avusturya Dıt Balwuıun ya- bu neticenin her iıki memleket için rı• tavassutunda bulunmıyacağı 

* İtalyanlar Kilomena adındaki bir 
diıtroyeri dün denize indirmişlerdir. 

• Belçika Kralı Leopold Pazartesi 
ıkfimr İnciltereden Ostene dönmüştür. 

• Bir Afrika seyahati yapmakta olan 
Porteıdl uçaklanndan sekiz tanesi Leo
po14.me•e nnmprdır. 

• Reuter'in Halnı'dan öfrendiğine 

.... komOniatler Cieneral Hobeng'in =- altında tekrar faaliyete geç
: 20 bin kitilik bir komünist 

kmda Peıteyi ziyaret edeceğine dair çı- olacağı fiiphe götürmez tekildf' te bildirmiıtir. 
ordusu Kueiçu eyaletine cirmiştir. kan pyialar Peştede tekzip edilmekte- barüz eder. Bu anl&fllla müzakere· ---------------1 

• Amerika ile Meksika arasında mü. dir. lerinin ve neticesinin yaptığı deva 
zakere edilmekte olan anlattn2da Ame
rikanın altını ile Meksikanın gümiltü· 
nün mübadelesi ve Mekıikanın altın ve 
cümüt para euıınr kabul etmesi derpif 
olunmaktadır. 

• lnriltere sahillerindeki fırtınalar• da N eoldenberi 30 dan fazla boiulan 
olmuıtur. 

• BrUkselden bildirildiğine göre itçi 

• Bay Madariaga'nın Milletler Ce- mı çok şayanı arzu olan büyüık de· 
miyeti nezdinde lıpanya delegeliği va- iiti·kliğin Türıkiye ve ispanya ara· 
zifeıinden çekilmek niyetinde olduğunu aında büyük dostluk cereyanı ve 
Fabra Ajanaı tekzip etmektedir. havasıdır. • 

• Ayın on yedisinde idam edileceği 

Hauptman'a bildirilmittir. Buna rağ -
men, Hauptman, Cumartesi günil top
lanacak olan af divanmm cenyı hapse 
tahvil cdecefini ümit etmektedir. 

Deniz Konf eranS1 
çıkmaza girdi 

Londra, 8 (A.A.) - Bugün 

öğleden sonraki toplantıda, Ja 
ponyanm, muhtemel inşaat hak 
kında program teatisini istihda 
eden İngiliz, Fransız ve ltaly 
planlannı nazan dikkate almak 
tan imtina etmesi üzerine, cıen· 
konferansı ciddi bir çıkmaza gi 
miştir. 

Japonya, bu noktada tamamc 
yalnız bulunmaktadır. 
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J__i f_a_r e_t_l_a r~I 1 k K Q N Q M 1 
Kültürlü adam 
Kime kültürlü adam diyece

ğiz? 

Bir salonda au•an veya •öyli • 
Yen adama mı? Şahaiyetini bulan 
inıana mı? 

Seyyahlara 
kolaylık 

Bir ha/tadır arkaclCl§lar kültiir Liman rüsum ' arın da ki ten
rneıe~~·~. e~ralı?da konuşuyorlar. zilattan sonra bazı forma-

Kulturu tarıl eclenler arasıncla • • •• 
ne kadar büyük fark olursa olsun, hteler de basıtleştırılecek 
bu tarillu biribirlerine hatta zıtl . Limanımıza gelecek olan sey· 
bile olıa konuıtuğumuz kelime. yah ve tetkik gemileri için Liman 
leri, zekanın mikroskopu altı _ nısuın1armda yapılan yan yanya 
na almak ihtiyacını ben keneli he- tenzilat şehrimizdıeki ecnebi va -
•abıma bir olğunluğun sabah qık- pur kumpanyaları ve seyyah a -
ları ıayıyorum. centeleri muhitinde büyük tesir 

lnıanları, in•an topluluklarını yapmıştır. 
biribirinclen ayırl eden herkesin Acenteler bu haberi derhal mer 
rnanaaını biliyorum sanclığı, bedi· kezlerine bildim1işler ve Türkiye 
iti telakki ettiği §eyleri anlayır ye seyyah vapuru gelebilmesi için 
tarzıdır. hasıl olan müsait vaıziyeti etrafile 

Dikkat ederseniz lıer kelime anlatmışlardır. 
mizJe böyle bir benlik, bir hususi- Bunun neticesi olarak memle-
yet vardır. ketimize· bilhassa Avrupadan bu 

-lı' ~ ~ yıl gelecek seyyah vapurlarının 

Kültür helimeıinin muhtelil dil- ve neticede seyyahların sayısı ar-
. lerdeki ka1·1ılıklarını toplarsanız tacağı umuluyor. 

teknikten, umumi malumata, hat· Diğer taraftan rusumlann indi
fa uzİfe kadar türlü, türlü mana- rilmesi hakkmda hükilmetimiz 
lar çıktığını görmekte miiıkU!a)• nezdinde teşebbüslerde bulunmuş 
çekmuıiniz. olan Türkiye Türing klübü de Av· 

Her clile, hatta her mesleğe gö- rupada ve Amerikada memleke
re manalar değiftiren bu kelime timize seyyah getinnek için pro • 

' bir memleketin likir •eviyeleri, paganda vesaitini arttınnışttr. 
maiıet tarzlarına göre de ayrı, ay- Bu yıl Akdenizdeki 5iyasal va• 
rı manalar ifade ecler· ziyctin durguniaşmasmı mütea -

Ben derin ilimden bahsetme- kib, hasıl olan müsait vaziyet de 
ğe •alahiyetli bir adam değilim, göz önünde tutulacak olursa, ge
sadece bazı mü§ahedelcrimi alt lecek seyyahlann diğer senelerin· 
alta getfrmek iatiyorum. kine nisbetle, muhakkak iki misli 

Ş olacağı kanaati kuvvetlidir. 
Bir gün i§licle idik. Bir bayan 

b:ın:ı pek ıık, cici bir bay göster- Seyyahların memleketimize 
girmesi için tabi olduklan bazı 

di. Delikanlı tıpkı, tıpkısına Güs-
t F 

·· l"h' b • J S • formalitelerin de daha basitleşti-
av roy ı ye enzıyor u. ankı .1 . l . . . 

L.!_ 6.--=-- --~-· ... ,., L , • rı mesı yo una gıdılmektedır. 
buraya, bu salona getirilmişti. De- F • . . 
l~ka:ılı öyle pek konufmıyorda. on der Porten şehrım1zde 
Konu1unca da alelade adamlar _ Ekonomi Bakanlığı müşaviri 
dan farklı Uillar etmiyordu. Fa- Bay Fon der Porten Ankara dan 
kat bayan bana bu baydan bah•e· tekrar Istanbula gelerek Ekonomi 
elerken: Bakanlığına bağlı dairelerdıe tet. 

- Avrupa kültürlü, demişti. kiklerine başlamıştır. 
Buracla bayan kültür = ııklık Bay ~on der Porten, son gün • 

elemek iıtiyorclu. Ona göre §ıklık Ierde bılhassa deniz işlerile meş
kültiir kelimesiyle becayi§ edile • gul olmaktadır. Tetkiklerinin ne. 
bilirdi. ticesini mufassal bir raporla Eko· 

:t- 11- ,,. nomi Bakanlrğma bildirecektir. 

Polis haberleri ; 

Çalınan 
mücevherler 

Baloncu Remzl yakalandı 
Lalelide 49 numarada oturan 

Osman Hülüsinin evine sabıkalı
lardan baloncu Remzi girmiş ve 
88 lira ile 21 adet kıymetli mü • 
cevherat çalmış, Remzi yakalan • 
mıştır. 

İKİ BROVNiNG BULUNDU
Çarşıkaprda Makasçılar caddesin
dıe tamirci Osmanm dükkanında 
iki brovning tabancası bulunmuş, 
tabanc8.lar müsadere edilmiştir. 

TOP OYNARKEN - Vefa li· 
sesi ikinci &mıf talebesinden 543 
numaralı Cahit Üniversite bahçe
sinde top oynarken ayni mektep 
talebesinden Muzafferle çarpış -
mrş, yere dü.~erek solkolu çık -
mıştır • 

KARPİT PATLADI - Kun -
baracı yokuşunda Hasanpaşa a • 
partımanında sekiz yaşında llya 
kardıeşi Pavli karpitle oynarken 
karpit patlamış tlya sağ gözün • 
den yaralanarak Cerrahpaşa has
tahanesine kaldırılmıştır. 

ÇAKI iLE - Kumkapıda 12 
numarada oturan Süleyman, bir 
alacak yüzünden Gemlikli Ali ta· 
rafından sustalı çakı ile yüzünden 
yaralamış, tutulmuştur. 

BAŞINDAN YARALAMIŞ -
Y edikulede Süleyrnanın fırınında 
yarmmcı Mehmetle temizlik ame
lesinden İbrahim arasında odun 
satmak yüzünden k~vga çıkmış, 

Mehmet Ibrahimi. sop~ ile 'Q~ın • 
llau yc:ı.1c;ı.nuu19t.u, 

YANGIN - Balatta Karabaş 
mahallesinde Hokkabaz sokağın· 
da şekerci Niyazinin üç kattan i . 
baret yedi odalr evinden bir çama 
şır esnasında yangın çılm1ış, ateş 
taban tahtalanna siı·ayet etmişse 
de itfaiye tarafmdan söndürül • 
müştür. 

MERDiVENDEN DÜSTO -
Paşa limanr caddesinde Ahmet 
kızı Faika evinin merdiveninden 
düşmüş yaralanmıştır. 

Bir ba§ka mecliıte bir bQ§ka 
zatla karııl41tım. Bu da kültürlü 

' 
rnalUmatlı bir zat eliye takdim e-

rinJeki berraklık, akıı, kelimele - ıc==~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:::::;-
rini kullanışta gösterdiği tartılı K 1 SA HA BE R LE R J 

clilmi§ti. • 
Dikkat ettim, bu adam sporcu

l:ırın olmadığı yerele spordan bir 
~:1 ··t~hassıs gibi bahsediyordu. Şa
ırlerın bulunmadığı yerde fiirclen, 
te .. amların bulunmadığı yerele 
te3imden bahsediyordu. Çaçaron 
bir inıandı. Etrafındakileri ken _ 
eline hayran da bırakıyordu. Bu 
Qt/am kültürlü bir adam mı idi? 
~iiltürlü adama biraz benzemek-
e beraber, bu zat tam manasiyle 

Prolesyonel bir züppe ieli. Kültü • 
riin, zekanın tam inkiıalı bulma
dığı )'erde züppelik kültürün yeri
ni alrveriyor. 

Diyarbekirde bir ihtiyar gör· 
"1ii1tiim. Bu adam bize birçok 
feylerr/en bahıetti, Füzulielen par
rcılar okudu. Fakat bu parçala;l 
c:nlattıfı vahalara bir dekor ya -
P~rcık, ttırihten hah.etti, Şiirler 
•oyledi, keıkin bir mantık, ilzam 
edic· b' . d 1 ır eıprı bu acl amın ruhun-
··" dalgalanıyordu. Bu adam bir 
'll"1ıtı. 'd . ı ı ı· Hayatında ne bi.r ıatır =:::""'-ffa, ne de bir harf yaz-

F akcıt .. l ·· l d • b · · "1 ~ ao.z e oy e erın ır mı · 
fqO.tt ahengi kuruyor, öyle konu -

l'ordu ki, ba adamın cümlele • 

zevk beni hayli aÜ§Ündürdü. 
Gündelik me•eleleri, devlet 

iılerini, umumi hayatımızı kısa, 
baıit cümleler içinele lormüllere 
bağlıyordu. Bu mantık, bir kafa -
ntn esrarengiz mimarisi beni hay
retten hayrete götürdü. 

Bu hadiıeyi o zaman •ağ olan 
hocam Ziya Gök Alpa anlattım. 
Bana dedi ki: 

- Kültürlü adam, kültür ıahi
bi alim değil, fakat arif olur. 

Bence kültürlü aclam ıüpheai.z 
sezen, anlıyan ( aril) olan insan
dır. 

Fakat kültürlü aclamı sadece 
mücerrecl ( aril) lik paye•inde bı
rakırsak sanıyorum kültürü biraz 
güdük tarif etmİ§ oluruz. 

Kültürlü adam kamil adamın 
Yer yüzünde ytı§ıyan örneğidir. 

Kamil adam görüıünü (bilgisini), 
duyuıunu, aksiyonunu biribiriyle 
uyğun olarak hareket ettirebilen 
insandır. Modern manasiyle kül -
türlü adam görüşü, cluyuıu, ahsi 
yonu biribirini inkar etmiyen in
ıanelır. Kültürlü adamda ilimle 
his bi11leştiği gibi, ahlak kıymeti 
de bunların hareket unsurudur. 

Sadri Ertem 

* Hükumet tarafından Londraya si
pari§ edilen üç yolcu tayyaresi ilk ba· 
harda teslim edilecek ve derhal seferle
re ba§lanacaktır. Ankarada uçak istas
yonu olarak şimdilik koşu meydam in
tihap edilrr\iştir. 

• Zehirli gaz mütehassısı doktor Nec 
mettin zehirli gaz nizamnamesine mü 
teallik izahat almak üzere Anakarya 
gitmiştir. 

* Şirketi hayriye vapurlannm hü
kumetçe satın alrnacağma dair çıkan 
şayialar yalanmaktadır. 

* Gümrükler genel direkforü tara
fından Ankaradan gönderilen gümrük 
kadrosu son şeklini bu hafta içinde ala 
caktxr. Yeni kadro ile işler mütehassısı 
memurlara devredilecektir. 

* Sağlık bakanlrğı kapah kutularla 
buzhanelerde muhafaza edilerek yazdan 
kalma konserve yoğurtlann satışını 
menetmiştir. 

* Ölçü ve tartı aletlerinin muayene
si için lazım olan beyanname müddeti 
bu ay sonunda bitecektir. Beyanname
ler de bildirilen aletlerin muayenesine 
de mart başında başlanacaktır. 

"' Hükumet ormanlardari ağaç kesil· 
mesini kati surette yasak ettiğinden 

kereste fiyat]an vük!'e!miş bulunmakta
dır. Kök kereste yirmi sekiz liradan 
otuz iki liraya çıkmxşh. 

Diş tabipleri kongresi 
Diş t:ıbipleri cemiyetinin yıllık 

kongresı 12/1/936 pazar günü sa-: 
at 9,5 da Etibba odası binasında!! 
toplanacaktır. 

Kahveye giden 
talebeler 

Direktörlükte b ı r toplantı 
yapı!dı; Sinemalar da 

teftjş edilecek 
Lise ve orta okular talebele -

rinden bazrlarmrn çalışma saat -
lerinde Şehzadebaşındaki kahve
lerde oturarak kumar oynadıkla
rını ve yapılan ani bir araştırma 
da kırk beş talebenin de yakalan-
dığını yaz;mıştık. ~ 

Bu talebeler okular direktör -
lüklerine teslim edilmiş, hakla • 
nnda ceza verilmesi istenmiştr.. 

Okulların inzibat kurulları iki 
gündenberi devamlı toplantılar 
yaparak bu talebenin durumlarım 
incelemişlerdir. Alman sonuca gö. 
re bu talebeden sekizine okuldan 
kısa bir zaman için çıkarma, yir
mi dördüne ihtar ve 13 talebeye 
dıe tekdir cezalan verilmişti~r. 
Cezalar okul direktörleri ta -
rafından Kültür direktörlüğüne 
bildirilmiştir. 

fstanbulda Kültür direktörlü -
ğü bund~m sonra okul talebele • 
rile yakından meşgul olmak üze· 
re bazı önemli kararlar vermiş bu 
lunamktadır. 

Kültür diı-ektörlüğünd~ bütün 
lise ve orta okul direktörleri f ev .. 
kalade bir toplantr yaparak tale
benin okul dışındaki durumla -
rile nasıl alakadar olunacağı tesp 
bit edilmiştir. 

Verilen karara göre bütün lise 
direktörleri bulundukları semt -
lerdıeki diğer okullarla birleşerek 
lu:ı.hvo1or«lc nn1 tcfti~lcr yapacak • 
lardır. 

Beyoğlıl semtindeki lise ve or
ta okullan ayn bir teftiş kurulu, 
İstanbul seıntindekileri de gene 
ayn bir tefti~ kurulu idare edecek 
tir. 

Son günlerde talebelerin kah
velerden başka kütüphaneler ve 
sinemalarda da vakitsiz girdik • 
Ieri göıiilmektedir. Kurullar bü • 
tün sinema ve kütüphaneleri do • 
laşarak buldukları talebeleri o .. 
kul direktörlerine verecekler • 
dir. 

Lise ve orta okul direktörle -
ri yakında tekrar bir toplantı ya· 
parak bu mesele etrafında bir 
program hazırlıyacaklardır. 

Dün bu mesele etrafında bir 
kıraathane sahibi kendisile görü
şen bir yazıcmuza şunJarr söyJe
mL5tir: 

"- Kıraathaneler ıerbest bir 

Avr upaya gıtmek isteyen 
1Üccarlar 

Bazı tüccarların ticaret mak
sadiyle Aı.1rup:ıya seyah::ıt etmek 
İşlediklerini ve ·bunun için de 
Ticaret Ocla"'ına ba1 vurduklarını 
yazmıttık. Bunların yekunu kırkı 
geçmekteclir. Bugi.in Ticaret oda . 
ıında toplanacak olan idare he • 
yeti bu meseleyi görii§ecek, kam -
biyo mi.isaad esi İ•tiyen bu tüccar
ların yapacakları işten memlek~ . 
tin ne derece layclalanacağrnı tet
kik ederek miitaleasını bakanlığa 
gönderecektir. 

1ürkiye - Norveç 
ticaret anlaşması 

Türkiye - Norveç arasındam 
ticaret ve klering anlcqması 193& 
yılı •onunda bitmiıti. Bu anlQ.fma, 
yenisi yapılıncaya kadar mevcut 
hükümleri ile bir ay kaclar uzalıl
mqtır. 

Norveçe portakal 
Yel§ meyve ihracatımızın gü,.. 

den güne artmakta olduğu birçok 
defalar yazılmııtı. Türkolia ve a

lakadar makamlar, meyve ihraca
tımız için pazarlar bulmak üzere 
mümkün olan her çareye baş vur· 

maktadırlar. Norveçe gönderile -
ceğini yazdığımız portakal r.ümu
neleri clün gönderilmiştir. 

Nümuneler, kalite itibariyle 
çok iyi mal olduğu için portakal
larımızın Norveç pazarında iyi 

karşılanacağı ve bu portakal ih -
raç mevsimincle bu pazara kiilli . 
yelli miktarda portakal ihraç edi-
leceği umulmaktadır· 

Yeni bir sosyete 
Jngilter de çivit, boya, cila ve 

bu gibi e§yayı yapmak makıaliy
le kurulmuf anonim bir sosyete, 
lstanbulcla bir ıube açmak için 
bakanlığa müracaat ederek mü · 
•aade almııtır. Sosyete, ıubesi ti
caret odaıına da teıcil ettirmeh 
üzere teıebbüse geçmqtir. 

Balmumu 
Son günlerde Almanya ve 

Bulgaristantlan faz.la miktarda 
bal mumu istenmekteclir. Bulga • 
ristana ıevkiyat devam etmekle 
beraber fiyatların yükıeldiği yü
zünden istekler karfılanamamak
taclır. 

Buğday fiyatla1 ı 
Dün Borsaya 750 to nbuğJay. 

14,5 ton un gelmqtir. Yumufak 
buğclay 7,20, •ert buğday 6133, 7 
ve ekstralar da 8,25 kunı§tan ıa -
tılmıştır. 

ticarethanedir. Hervakit isteyen- -------------
ler gelip oturabilirler. Talebele • T ~rbiyesi zor çocuklar 
rin kıraathanelerde otuı-amasma Eminönü Halkevinden: 
gelince: Ben kendi hesnbıma bu 10/1/936 cuma günU saat (17,30) 
işin şüphesiz ki aleyhindeyim. Hiç da Evimizin Cağaloğlu merkez salonun 

b
. b' k da kliltür miifettişi Fe;·.::i tarafından 
ır zaman ı r o ul talebesinin d (terbiyesi zor çocuklar) konulu bir kon-
ers zamanında kıraathanede c• ferans verilecektir. 

turmaıı caiz olamaz. Benim kah- Bu konferans için çağrrlık yoktur. 
veme bir kaç defa böyle talebeler Bütün yurddaslara açikt·r. 

gelmiılerdir. Bunların vaziyetlf" • 
rile yakından alakadar oldum; ve 
velilerini haberdar ettim. Fakat 
talebe geliyor diye hiç bir zaman 
bir kah":"enin kapanması doğru 

olamaz. Okul idareleri ve polis, ı 
kahveleri sık sık kontrol ederek 
bulduklan okul kaçakçılarını 
y~kalamahdır. Çünkü bir çok 
ta!eheler de kahvecileri dinleme
mekte ve kartı gelmektedirler. 

Belediyenin yeni bütçesi 
Belediye daimi encümeni dün 

sabah vali ve belediye reisi Bay 

Çaı-şamba Parkı 
BeleC.~ye tamfrndan Fatihte 

Çar~ambada yapılmakta olan par. 
km cfoyar inşa"ı da tamamlanmış 
trr. Yakında ağaç ve çiçek dikile
cektir. 

I3u park, o semtteki halkın ak. 
c;:tmlarr hava al:ı.cağı bir yer ola
caktır. 

~fol~ittin Cstiindağm başkanlı • 
gmua uzun bir toplantı vapmıo 

93G bütçesi etrafında O'ört'işüımÜ~ 
tür. r-
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Balkan memleketleri arasında Ma liye müfettişi su su vererek dolandırıcılık! 

Yeni bir posta tar fesi kabul edildi Sarı Ihsan, gene ceza 
ha pis, 98 lira para 

yedi: 6 ay 
cezası! 

Ankara, 8 (Telefonla) - Bal-
kan anlaş.ması dahili komisyonunca 
Türkiye, Yunanistan ve Romanya 
posta, telgraf ve telefon idareleri 
arasında bir komünikasyon birl~
ği için hazırlanan proje lcra ve -
killeri heyetince müzakere ve kz
bul olunmuştur. 

Yeni Balkan posta anlaşması · 
na göre, Balkan devletleri arasın
daki posta ücretleri şöyle tesbit 
olunmuştur: 

Adi mektuplar 20 grama kadal' 
8 kuruş, 20 gramdan fazla olan 
mektuplar farkı için 5 kuruş; 
adi posta kartı, cevaplı posta kar
adi posta kartı 5, cevaplı posta 
kartı 1 O; iş kağıtları: Her elli gra
mı için 50 para; basılmış kağıt • 

ların her 50 gramı gene 50 para; 
ticari mal örne!derinin her 50 
gramına lOkuruş 10 para; asgarı 
ücret 6 kuruş 1 O para. T ahi ve ba
yiler ve onların vekilleri türafın
clan gönderilecek gazetelerin her 
50 gramı 30 para; kitab ve musi
ki kağıtlarının her 50 gramı için 
gene 30 para; taahhütlü re:;m! 
mektuplar 8, alma ilmühaberi 8, 
ticaret alma ilmühaleri 12, Tür -
kiyenin Asya hududl..indaki mem· 
leketlerden Bitlis, Diyr.rbekir, Ga
zianteb. Kilis. Maraş. Sim<:.-: ve 
Urfa gibi yerlerden gönderilecek 
paketlerin 100 gramı için 100, 5 
kiloluk bir paket 120 kuruştur. 
Kilodan fazla pak:etkı·e 6 kur 
fark alınacaktır. 

Dün akşam üçüncü cezada müdafaasını yaparken, ''Ben, Üç 
suçtan hiç birini işlemedim. Aleyhimde bu işleri hazırleyan, 

perde arkasında oynıyan bir kadındır!,, dedi 

Meşhur Sarr İhsan bir müddeti aıtık benimle uğraşmamasmr, ar- ne orada otw·an Agavninin evine 
önce yeniden yakalanmış, iki de tık benimle meşgul olmamasını gidip, ondan da "konturatımz yok 
fa suç işlediği ve bir defa da işle · söylemeğe gitmiştim oraya! Hal- On altı lira ceza ödeyeceksiniz. 
meğe giriştiği suçun yarıda kaldı buki, onu bulamadım, bulamaym· Fakat, eğer bana iki lira verirse· 
ğı ileri sürülerek, duruşması yapıl ca da bulduklarıma söyledim. O niz, bu işi örtbas ederim,, yollu 
mak üzere, İstanbul üçüncü ceza gelince benim ağzımdan söylesin- sözlerle iki lira aldığr, daha sonra 
hakyerine verilmişti. Hakyeri de, ler, diye! da tekrar Bedrosa baş vurup, "sen 
davacı Bedrosla Agavniyi ve Yu Son söz olarak sunu da ilave neden konturatsız oda kiralxyor
suf, Şakir, Mesih, Burhan isimli edeyim ki, ben gerÇi eskiden gü sun?,, diye para koparmağa kal 

Beden terbiyesi l<omisyonu toplanacak şahitleri dinlemiş, genel savaman nah işledim, mahkUm oldum. Fa krştığı ve polise haber verilmesi 
Irk ceza istemiş, dava müdafaa kat, 1927 yılmdanberi ı'ıslahuhal,. üzerine yakalandığı anlatılıyordu. 
ve karar safhasına vaın1ıştr. Dün ettim. O azmandanberi, uslu uslu Bu suçlar, şahitlerin sözlerile sahit 
akşam geç vakit müdafaa yapıl yaşıyorum. Şimdi de ev, bark sa görülmüştü. San thsanın aklında 
mış ve karar bildirilmiştir. hibiyim. Beş aydır boşuna yatıya bozukluk olmadığı, "tarnüşşuur,, 

Ankara, 8 (Telefonla} - Kü!
tür Bakanhğında teJkil edilen " Be 
den terbiyesi,, ve "İdman,, direk
törlüğünde "ldman,, birlikleri it
tifak reisi saylav Rahminin baş .. 
kanlığile genel bir murahhasla vef 

Balkan iktısat kon-1 
seyinin toplantısı 

Türk Heyeti ayın on 
beşinde gidecek 

Balkan Antanti iktısat konse
yinin toplanmasr yaklaştığı cihet
le, konseyin Türk murahhasları 

da Kamutay açış Başkam Bay Ha
san Sakanın başaknlığr altında 

Biikreşe gideceklerdir. 
DayHnsan Sıil<a beraberin'deki 

sekiz kişilik heyetle, ayın on be
şinclıe "Daçya" isimli Romanya 
vapurile lstanbuldan hareket e • 
deccktiı'. 

Bundan önce, konseyin, ayın 
onunda toplanacağı söyleniyorsa 
da, heyetimizin henüz hareket 
etmediğine göre, diğer Balkan 
devletleri murahha&larile, Bükreş 
te, ayın on beşinden sonra bulu -
ı::acakları anlasılmaktadır. . , . 

Beden terb:yesi teşekkülleri di -
rektörleri le "Ata tür!<,, enstiıü ... i.i 
Beden terbiyesi şubesi mümessi -
linin iştirakile bu ayın 16 sında 
Ankaracl:ı bir komisyon tc~~~ _.;.a .. 
caktır. 

Galip Jubilesi 

Halkevinde ve Beyoğlu 
Gençler Mahfelinde 

toplanh var 

Hak yerinde genel savamanlığı rum. Bana beraet ettin, deyiniz, bulunduğu da, tıbbi adli işleri 
yarlardan Kamil temsil ediyordu. beni hüniyetime kavuşturunuz ! müdürlüğü raporuna göre kayde 
Mevkuf olarak duruşmasr yapılan Ben, onları, rnemw·muşum gibi diliyordu. 
Sarı !hsan, orta yaşlı bir adamdır. aldatarak dolan'dırmışım, ha • Sonuçta, iki tam, bir ae yarım 
Kıyafeti düzgünce idi. Kuml baş Bakrn şu işe! Onlarda kuru gürül- kalan suçları işlediği neticesine 
kam Necip Nadirin, müdafaası tüye pabuç bırakacak göz var mr, varılmış, suçların birleşmesi ve 
için evvelki sözlerine ilaveten baş bakalım!. Aldanmazlar onlar!. Ba sabıkaları da göz önünde tutula 
ka bir şey deyip demeyeceğini husus, ki beni tanırlar! rak, muhtelif indiriş ve çıkan~lar 
yolundaki sorgusuna karşı, şöyle Sarı İhsan, sustu. Başkan Necip yapılmış ve San İhsan, tevkifi 
dedi: Nadir, sordu: tarihi olan 14 ağustostan itibaren 

- Daha da var elbette, diyece - Bu kadar mı? hesap edilmek üzere, altı ay hap 
ğim. Müsaade buyursanız.. - Başka ne diyelim? İşte bu se, doksan sekiz lira para cezasına 

Ve göğüs cebinden katlanmış kadar! mahkUm edilmiştir. Eğer para 
Şehir tiyatrosu san'atkarla - uzun bir arzuhal kağıdı çıkardı. - Peki! Okuyunuz kararı t cezasını ödemezse, bu ceza, hapse 

rmdan 1. Galib Arcanın yirmi beş Oraya yazılanları, sık sık duraklr Zabıt sekreteri karan okudu. tahvil şeklinde yerine getirilecek 
yıllık san'at hayatını kutlamak yarak, kelimeleri seçmeğe uğraşa- Bunda, Tophanede yatıp kalkan tir. 
üzere önümüzdeki cumartesi glinü rak, okudu. Sarı İhsanın Tarlabaşmda oturan Sarı İhsan, jandarma önünde 
akşamı Şehir Tiyatrosunda bir Sarı İhsan, bu işin bir kadm ta Bedrosun evine .gidip "ben, mali salondan çrktr. Sakin bir tavırla 
J'übile tertib edıilmiştir. · rafından tertip olunduğunu iddi:.ı ye müfettişiyim. Verginize zam ya yürüdü. Bfraz sonra da kınnızı 

rı· ~ taa· ·· "°" t 1'.:::.:.:tk~ı pılacak. ED-er bana beı_lira verirse otobüsle tevkifhaneye götürüldü ..• Um"rte ~ minu" de İSt""n hul e~ıvor 'll· ıasına Ol'-.<· aıın; "'- ,.., 1,. 

n " '-J " ' bu ka mla evlenmeyip de baş a nız, sızı zamdan .n.urt rırrm,, ue ızmıraen qeıırılenıer 
' Hall<evinin Alay köşkü salonunda bir kadınla evlenmiş olması, onu 'diğini ve beş lira aldrğı, sonra ge Kasrmpaşada cesedi bulunan 
bir çay ziyafeti verilecektir. Saat krzoırmış, öç alınağr tasarlıyara~ ------------- Esmayı parasına tamah ederek 
tam on altıda başlryacak olan zi· tanıdıkları olan Bedros ve Agavnı ispanya ticaret boğmaktan suçlu görülüp lzmirde 
yafet için Halkevi bir program ile anlaşmış, onlar kendisine işyar j yakalanan kocası Abdullahla ar 
hazırlamıştır. Bu programda ev - süsü veren Sarı İhsan tarafından 3D 3Şm3Sl kadaşları Halit ve Rifatm, tstan 

1 1 k dolandırıldığından bahisle, şika- bulda yapılan sorgularından ve 
vela Galibin hayatı an atı aca yette bu1umuşlar. Suçlu, kağıdı y f ·k t ·· sonuçta ortaya itiraf durumu çık 
daha sonra Hal~>evi namına hazır cebı'ne soktu, şo··yle ·ae•ram ettı· .. umurta_ ve tı tı uccar - . k G 1 • tığından bahsetmışti -. ene ~ava 
lanan defne dallarından bir c;c - - Ben bir garaze kurban gidi lan vaz ıyetten memnun! manlrk, üçünü de dün dördiin<'Ü 
lenk Galibin başına takılacak ve yomm. Bunca sen~. so~_ra .~ur~.u İspanya ile yapılacağrm yaz • sorgu hakimliğine göndernli~tir. 
kendisine hatıra olmak üzere bir ğum aile. ~uvasr gumbur gu~1bur mış olduğumuz ticaret anlaşma _ Soı:gu hakimi, ara~ttl'maya g-eniş 
kupa verilecektir. yıkrlıp gıdıyor. Ortada Bedıosla . 1 d v d" k" · 1 a !etmekte ve derinleştirnıektedfr. 

Agavni var. Fak. at, asıl başka ~i~· sm~n ~.mdza an ılgr 1 un u. aBJansh 1 G ci 
Akşam saat yirmide Şehir Ti- kadındır ötekı kadındır bu ışı bcıleıın en an aşı mıştu . u a - ardiqnnın uruşmasz 

Bugün akşam latrosunda verilecek müsamere hazırlry;n !. O, perde arkasında ber, piyasamızda çok iyi karşılan- Sultanahmette F:.ruzağa camii 
için de zengin bir program hazır- oynuyor! mı~, ve dün bir çok ihracatçıları avlusundaki evde kansı Hüsnüye 

lıtılnbul Belediq~~i 

~ehir11"yatrosu 
lanmıştır. Program şudur: Ben, Bedrosun evine gitmedim harekete getirmiştir. yi, bir şüphe üzerine tasarlıy~rnk 

1 ~ Söylev mi? Gitmesine gi~tim. !3en, .. orad~ İspanya ticaret anlaşmasından öldüm1ekt.en suçlu olan hapısha 
A · · .. · d 1 mı? Gormesı · k' a· 1 d Ha . 2 - Koservatuvar profesör - ga".?ı~~ goıme ın · .. . .. en cok memnun olan yumurtacı • nenın es ·ı gar ıyan ann an sı 

d r V hit b ne gordum. Hem onu g-ordum, J • • • .. 

1 
d bin duru~masma, İstanbul ağır ce· 

lerin en Bayan Nıınet a ' ay hem de Bedrosu ! Çünkü, öteki ka !arımız ıle tıftık tuccar arımız ~r. za hakyerinde dün devam edil· 
Nurullah Şevket, bay Muhittin dm evde yoktu, Bedros beni zorla İ&panyanın yumurtalarımız ı - miştir. 

111111111111111 

LI 
Saat 

20 de 

HÜLLEC1 

111 111111 Sadık ve bay Ferdi Statser tara • içeriye aldı, sureta ikramcılık gös çin diğer birkaç memleketle be • Dünkü duruşmada. Naciye ismin
fmdan konser terdi. Ben ona ve A~avniye, oraya raber iyi bir mahreç olduğu ma • de bir şahit dinlenilmiş, duruşma, 

Naşit - Ertuğrul Sadi 3 _ Galibin Molyerden tereli- niçi~ uğrad~~mu anıa;trm. . . lfundur. İspanyaya yapılmakta tahkikat safhasının tamamlanma 
H A L I D E me ettiği Gülünç Ki harlar adlı b:r N ~den ugı aımştnn · ~a, şımdı, olan ihracat du:unca Türkiye sına kalmıştır . 

.')ellzadebaşı TURAN Tiyatrosunda perdelik komedi. gelelım hurasma. Otekı kadmııı, yumurta piyasası hafif bir durgun -b-a·-zr-tiı-.c-c_a_rl_a_rr_m_r_z_, -tı-.f-ti_k_d_e-pola • 
Hu ırt•rt· "ant 20.'.10 da · 4 - Bayan Seniha Bedrinin - Geçmiş Kur unlar: hık geçirmiş, ve yumurta fiyatl~rı rmı gezerek mal tesbit etmişler. 

AMCA BEY Ştrinbergden terci.ime ettiği Olüın 9 l\aı .u ı .usarıi r921 bir mikdar düşmüştü. <lir. 
Vodvil 

3 
perde karşısında adlı bir per.de.lik .dr.arn_ Amsndsenin seyahat i lspanya mahreci kapanm.c.a an- ispanya almakta olduğu tiftik· 

.'lezihe Muhiddin k k Al rta d 
5 - Yarasa operetının ı ıncı ca manyaya yumu gon e • Jeri İspanyanın meşhur şal doku• (BİR RÜYA GÖR- Senelerce deı:am eden mesaiyi 

DUM) perdesi. miitealdp cenub kutbuna ille ola· rilmiş ve tek rnahreçle çalışmak malarmdıa kullanmaktadır. Meri. 
Her taraf tramvay 12 kanunusani pazartesi günü rak ayak basan Amundsen 1918 mecburiyeti karşısmclıı. kalınılmış- nos yünlerile beraber kullanılan 

Telefon: 22121 saat on altıda da Beyoğlu Genç - llaziranının yirmi be§inci Norveç tı. Her ne kadar bu arada Yuna tiftik şala ayrıca bir parlaklık ver 

Fransız 
HALK OPl<~RE'I'' 

Bu akşam 20,:30 ı' 

EMlR SEVIYO~ 
Operet 3 perde 

Yazan: Yusuf Su 
ruri. Müzik: K. l ' 
poçelli. Pek yakın 
da : Denir Havası 

fiuafro ti: lı 

Gişe gündüz açıktır. Tel: 41819 

AÇIK TEŞEKKÜR 

Külhane hastahanesi nisaiye kıli

niğinde hayatımr tehdit eden büyük bir 
yumurtalık kanserinden ameliyat olum. 
Ameliyatrmı profesör Ali Esat Birol 
yaptı. Gerek b~ı ameliyatı muvaHaki-

ler mahfelinde bir toplantı tertib Krnli~·csinin i.~mini ta§ıyan 37 nistan, Avusturya, Çekoslovakya, mektedir. Vaktile İspanyaya mü· 
edilıni~tir. Bu tolantryr Mü~t:b~ı metre uzunluk ı•e 12 metre geni§· Filistin gibi pazarlar Türk yumur hirn miktarda tiftik ihraç edilirken 
ç;:alahattin a"ncak, Baha Hulusı, liğindeki (Dod) gemi.siyle Kristi· tası almışlarsa da, bu, İspanyaya anlaşmanın bozulması, bu ihraca• 
.:.;an'atkarm · hayatını, Murat ve 1 yanyadwı Şimal Kutpunu ke§fet· gönderilmemek yüzünden hasıl tı durdurmuş, hatta Barselona 
3elaıni Sertoğlu Galibin yazıcılı· m<'l,· fr;inyola çıkmr,~tr. Falwt A· olan srkıntıyı gidermemiştir. h - gönderilmek üzere hazırlanmış 

· mondsen Avrupa gazetelerinde 
r{mı, Seiami !zzet Kayacan Galı - 1 panya bilhassa yumurta alışların· bulunan bin balyalık bir parti okııduğumuzrı göre karar tl§tırzlan 
hin san'atini anlatacaktır. progrrımı lıeniiz tatbik edememiş· da Almanya gibi fazla şartlar ile- Hamburga çıkarılmıştı. 

Ondan sonra "Beni yalnrz bı - tir. Bahrimuhit cereyanları A- ri sürmediğinden bu pazarla iş !spanyanrn bizden çektiğ~ tif • 
rakın!,, isimli bir perdelik piyesi] mondserıin gemisini Kutpun buz· yapmak, yumurta tacirlerimizin tikler Kastamonu mallarıdır. Ka8-
oynanacaktır. 

1 
hı noli:talarma götürememi§ ı·e daha çok işine gelmekte idd. Yeni taınonu malları incelikleri itiba• 

yetle yapan muhterem profesöre gerek 
muavinleri Saim Muzaffer ve Necati, 
Hami baylara sonsuz minnettarlığımı 
gazetenizle bildirmenizi ve kendilerine 
aleni tcşekiirü bir borç bilirim. ı 

Hastanın ismi Cemile 

$C)')'ah ii<J hlşı Eskimolara komşu anlaşma bu noktalardan yumurta rile oğlak mallarına yakla~mak • 
olarak ge<.:irmiştir. tacirlerimizi çok sevindirmiştir. tadır. Piyasamızda oğlak stokU 

Gazeteler seyyahın azmini kay· Tiftik bafo:'ine geiiııce, İJU da ıl 
lwtmediğini. gemisini tamir ettik- çok aza!rnı~ oiciuğunciaıı Kasta. .. 
tf'rı sonra ud,·rar seyahat<' <.:ılıaca· tiftik piyasamızda büyük bir e - monu tiftiklerinin normaldan da-
.~ını va::.mnktadırlar. hcmmiyctle karşılanımş, ve dün l1 ha mUsait bir fiyatla satılacağı mıl 

vaktilc İspanya ile tiftik işi yapaı~ hakkak addedilmektedir. 



' llı!l!ıl!!!!!ıı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!.!!~!!!!!!!~!!!!!!!~~~:::::::::~m!!!~:-''::~~:::::::::: 5-KURUN 9JI. KANUN 1936~--
936 olimpiyadına dair Köprü nasıl s 

bir film Ol b·ı· ? Kırkından onra 1936 olimpiyadı hakkında türk a 1 ır . . 
çe, almanca bir filmin ayın on ~i- o . d .k<'Vtstyafntı ıy:yc~d~~l- Kaza L, Hacı og"' lu ~ Azanı teneşir paklar(atalar sözü) ıinci .. nü akşamı Totonyada gos· zerın e 1 1 .ara a n, , 
t ·ı gu. k 1 m ştır Bu filmi dırrmları, otomobıl yolları, tram - KJ b k Yazan: Sermet Muhtar Alus erı mesı arar aş ı . . 1 ) 
herkes Serbestce g·o·rebı·ıecektı·r. vay hatları ve tek hatlı tren yolu .-................. •••••••• •• ••••••••.• •• ··.·.·.·.·.::::::::: •• :ı •• :.:: •• :: •• :-•• ;ı_::::.:. •• ·:.:. 9 •:::::::::-.::::ıı:::::::::::·:::::::::::::::::::::==::m 

: • :ı i::::::::::::::::::::::i!::c:::::::::::::::::::::::::a - bulunacaktı~ Ucuz çıkması için . . ~~-"~~~~~~~~~~=~==~~~~~~2~~·J:~~~~~~=~=~·~-~ .. ~-=·-~-·~ .. =-~·~~~~~~~~~~~~~~~ Y bze . Eıkı Oımanlı paıalarının ko 1 aş ~e~ve ~~ se tr~n. hattı çift olarak gösterılme- nakları eıki Babıali daireleri gibi Mu·· balaA g""" a etmı·ye ı·m ( .. ıhracı ıç1n mıttı~.' .. .. . . . genif olurdu. Konağın iç idareıi 
Tarım Genel direktörlüğü ınü· Kop~.unun ~~nız sathından ıtı- için aklı bCJ§ında, umur görmüı 

tehassıs!arile Türk ofisi merke • ~aren yukseklı~ı 53 
metre 

34 ·~.n- bir adam bulurlardı. Bu adama Bizim Hacı Bey de Merakinin hüçük 
zindıa yaş meyva ve sebze işini tı~ olacaktır kı,. burada~ en bu - baz.an kahya, bazan daire müdü-
ehernmiyetle konuşmak üzere mü- yuk .Tranııatlantıkler bıle geçe. rü derlerdi. • modelde bir Örneğiydi ••• 
şavirlerden mürekkep bir komis- cektır. . . Pa§alardan biri, bir gün aklı 
yonun toplandığı bildirilmekte - 32 kılometre olan San Fransıs- bCJ§ında bir daire müdürü arıyor-
.d. kodaki Altın köprüden sonra bu T d ki d b' ·aradığı ır . muf. anı ı arın an ırı 

Komisyon yaş meyva ve sebze- k~pr~ ~ünyanın en büyük asma evıalta birini bulmuı. 'PQfaya ge 

Her kulunki çeşit çeşit olura, 
bununki de bir gfma. Cebinde bir 
teneke kutu; içinde sabunlu bir 
bez. Ten sıcaklığıle bez kuruduy
sa yahut sabun kesildise diye mü
temadiyen yerinden fırlama; ken· 
dine iftira da atıp: 

1 . • . k etış' tı·g"'ı· m taka koprusu olacaktır. . . p b d 'l k ermuzın ço Y rn ~ .. .. . .. . tırmıf. O§a u a am ı e onuf ' 
. t•h }"t rtt k h Kopru 11 mılyon Turk lırasına Z k" k b"l' • . •

1
• larda ıs ı sa a ı a ırrna ma - . . muş. e aıını, a ı ıyehnı, ı ım 

sullerimizin kalitelerini yükseltme mal olabılec~~tır. Ayakla~ı~ ot~~- · ve irfan dereceıini ölçmüf. Niha-
ve muayyen tip ve tandartlara a- t~lması ~e dıger ~arafl~~ ıçın yı.ız yet iıtediğinden ala olduğu kana 
ymnak ambalaJ' usullerini tetkik bın ton çımento gıdece t~r. atine varmıı. 1 

B k.. ·· ·· h han i bir tica t k alıcr memleketlerin arzu u opruyu er g · Kendiıine - Destürün idrar zoıum var 
da helaya gidiyorum! Diyerek e me ' ··ıı . .. . ··ı ret kasdiyle teklif etmedim. Mem- - Memnun oldum. ve temayu enne gore manıpu e . .. .. 

etmek gibi hususları müzakere e- !~ketin iktisadi ~ünyesınde buyuk Y alnı:z. bi. odadan dışarı savuşma; kutunun 
zim dairede çalıımanır. için ne içindeki bezi muayene. 

d kf bır hareket temın edecek olan bu 
ece ır. k"' ·· ·· f b. t d f t"ıyle Diğer taraftan Tarım Bakan .. op~uyu ~ır ır va an aı sı a 

ı ... ·1 Türk ofisi merkezi diğer teklıf ettım. . . 
ıgı e ll . . . . ld v ·b· Köprünün inıası kabul edılır-

mahsu enmız ıç~ yap~. :hs~e ı se tabiatiyle bir münakasa açıla. 
yaş ıneyva ve se ze mus ı b" - caktır· Buna dünyanın her tara -
rile ihracatçılarını Ankaradn ır .. 

h l. d t 1 k a·· .. fından sermayedarlar ve mute -kongre a ın e op ama · uşun · . 
1 

. k . 
cesindedir. Ayni zamanda mem • şebFbıs er lgırece tırd. b" 

1 · · · · · · d irma ar arasın a ır an atnıa leketımızın muhtelıf yerlerın c .. .. b' .
1 

d 
1 d olarak kopru on ır mı yon an yu-yetişen yaş mcyva ve sebze er en 

1 
k . . an 

:o.rnekler o-etirilerck bir sergı· ku : karı yapı ma ı.s.tenırse 0 zam 
~ k.. ·· ·· b' mılyona yapmayı rulması ve geçen kış Türk ofiste opr~yu ~n ırl y o·· nın 
1 b l " · ·· · ben uzerıme a acagım. unya açılmış o an am a aJ numunesı . . .. . .. . k 

. . . d h . b. rette hayretını Turkıye uzerıne çe e -
sergısının a a genış ır su · b k.. .. .. h" b" k 
tekrarlanması da mevzuu bahse - cek olan u oprudyu ıç ır .. a -

. · zanç gayesi gütme en yapacagım. 
dılmektedıı~. •• Teklif Vekiller Heyetinded1r. 

1nce yun Köprünün inıasına karar verilirse 
Tarım Bakanlığının iyi cins yün in§a karfılığı da o zaman düfünü

alınak ınaksadile koyunları ıslah Jecektir. Her türlü taııma vaaıta
icin yaptığı programın tatbikine )arından alınacak varidat akla 

ı.tiaşlnnmış bulwm1akUıdır. Bugün gelen ilk fikirdir. • 
Tttı'klye c mevcut Merinos koyu- Akay ve Şirketi Hayriyenin bu 
nu 14,000 baş olmak üzere tesbit köprünün intası yüzünden yolcu· 
eciıilmiştir. ları azalırsa da bu vapurlardan 

Bandırma, Mudanya, Balıke · bazılarının baıka taraflara itletil
sir Trakya havalisinde mevcut mesi kabildir. 
750 bin baş koyun Merinos cinsi- Köprü, inşasına karar verildik-
Ie birleştirilerek yerli hayvanlar · ten dört sene ıonra bitebilir. 
dan A ve B kalitelerinde yeni Me- Atatürkün Türkiyesinde ne is
rinos ve yarım kan Merinomsn tenilir de yapılamaz. On sene zar
yün alınacaktır. Bu hayvanlardan f mda binlerce kilometre demiryo
almacak yünler Bursadaki Kan • Ju yaptık. Elbette bu köprüyü de 
garn fabrikasının ihtiyacına sar - yapacağız. ,. 
f edilecektir. Bay Nuri Demirağın teklifi ka-

Diğer taraftan gene Kangarn bul edilirse asırlardanberi dütü -
fabrikasının istihlakine laz1m o · nülen bir fikir Cümuriyet devrin
lan ince yün memleketimizde ye· de başarılmı§ olacaktır. 
tişen hayvanlardan almamadığı Bay Nuri Demirağ köprü kule
için Tanın Bakanlığı yeni bir plfın }erinden birinin üzerine Marma · 
hazırlatamakta ve muhtelif mm- raya karşı yükselecek §ekilde Bü
takalardaki hayvanlar üzerinde yük Önderin bir de heykelinin di-
tetkikat yaptırmaktadır. kilmesini ileri sürmektedir. 

Haseki hastanesinde I' Bilir misiniz? ' 
if mİ toplantı Dünkü aaynnı:ıda &orduklarımrz 

Haseki hastahanesinde bu aydan iti- ve cevapları: 
baren aylık tıbbi toplantilara başlan· ı - Beyazıt umumi kütüphanesi 
nuştır. Her ayın ilk Pazartesi günleri ne vakit yapıldı? 
saat 13 de başlanacak olan bu toplan- 1883 yılmda. 
tılara istiycn tabipler de iştirak edebi· 2 - istanbulu 140 gün sarsan zel-
lirler. Bu defadaki toplantıda Ordinar- zelc hangi tarihte oldu? 
yüs Profesör Akıl Muhtar Özden Ta- 1034 yılında 
kikardi paroksistiklcrin tedavisi rncsc- 3 - "En büyük ideal hakikattir'' 
lesi, Dr. Asistan Medeni ter guldesin- sözünü kim söyledi? 
den menşeini almış bir kanser vakkası, I Paskal. 
Çocuk hekimi Ali ükrü ŞŞavlı altı ay. 4 - Cihannüma kimin eseridir? 
lık çocukta beynin büyük bir kıs~ı~ı Katib Çelebinin 
istila etmiş bir dimağ huracı ve klınık 5 - En çok yaşıyan mahllık han· 
arazı rok örtülü ve eksik diğer bir di- giııidir? 

:r h 1 Kertenkeledir, 350 yıl yaşar. ınağ huracı ile, süt çocuğunda usu e YENi SORGULARIMIZ 
gelen bir pnömotoraks spontane vaka-

f 'k "k ı - Y: ldız sarayı kimin tarafın-ları, Dorent Dr. Naşid Erez As ı sı 
:r dan ve ne vakit yaptırıldı' 

halde doğan çocuklara yapılması en 1 2 - Telgraf ne vakit icat edildi? 
muvafık olan bir teneffüsü sunai, Ci~t 3 - istanbulda ilk, sergi ne va-
hckimi Nuri Osman Eren de psoryazıs 
h · h k kit açıld? astalığının luesle alakası bahislerı a • 4 _ "Her arzu bir ihtiyaçtan bi 
kında vakalar göstermişlerdir. 

mahrumiyetten bir ıztırap· Bu mevzular etrafında Akıl Muhtar 
Ö tan doğar, , söziinü kim söy zdcn, Liepmann, Suphi Ne§et, Süheyl 
1~ ledi? vnvcr, Ali ~ükrü istifadeli münakaşa· 

"' 5 - Rönesans devrinin en bil· larda bulunmuşlardır. Şubatın üçüncü 
P yük heykeltraşı kimdir? 

aza.rtesi günü tekrar toplanılmak üze· \İıııı----------··--•ı 
re <:clscye nihayet verilmiştir. 

para iıtiyorıunuz? Şartınız ne - Niçin mi sabunlu dunuasmı 
dir?,, istiyor? 

Diye sormuş. Karşısındaki laf söylerken ya 
Daire müdürü olacak zat pa · •tükriiğünden bir zerre ağzına sıç-

ıanın bu aualine karıı: rarsa? ... Sıçradığı takdirde ya mi-
- 'PtJfam, para ıartı kolaydır. desi dönerse? ... Oğüre öğüre içi 

Benim dü§ündüğüm baıka bir ci altüst olup barsakları 'düğümleni· 
het var. Bakalım, ben .sizin yanı" · ? · venrse .... 
nızda geçinebilir miyim? Bunun Binaenaleyh, çene kavafı bir 
için elendimizin tabiatinizi öğ · kimesne ile sohbette iken boyuna 
renmem liızımdı,r.,, elini teneke kutuya dald~rma; sa-

Demiı. bunlu bezi usulcacık çıkarıp men-
P'lfa bu ıualden bir ıey anla.- dille kurulanır gibi yP.parak, belli 

mamıf: ı etmeden ağzını silme. 
- Maksadınızı anlıyamadım· o zat maazallah öksürdü veya 

Benim tabiatimi öğrenmekten aksır.dı mr, ]>aldır küldür dışarıya 
meramınız nedir?,, prende. Suratını tepeden gerdana 

Diye izahat iıtemİ§. . kadar vıcık vıcık sa bun lama; şart 
O vakit daire müdürü nam.z:• ı rtl ama, şu ama ... 

Ji pa1anın iatediği izahah ıu fe · Bu derecesi elbette ki gayre -
kilde vermi : tullaha dokunur. Bilal ef endıi aki-

- Pcqam1 dairenize gelece- bet ne hali pünnelftle gelmiş bili
ğim. Fakat burada zatı devletiniz yor musunuz? 
yalnız; değilıiniz. Haremde h"' Vaktinden evvel beyni sulan -
nımelendi var. Acaba hanımelen mış. 

di ile aranızdaki münaıel:Jetin - İnsan değil mıyız, necısız 
mahiyeti nedir? Bazı erkekler necis, içimizde necis, d'lşıımzda 
vardır ki, her meıeleJe reylerini nP.cis .... Kürsü şeyhleri, vaızlar, 

kararlarını kendi kendilerine ve· hocalar tevekkeli mi necaset ham
rirler. Acaba hanım el endi bu if-: malıyız diye bar bar bağın -
ne der, gibi endiıeye lüzum gör. yor! (1) Nakaratını tutturarak, 
mezler. Şayet hanımefendi dedik altını üstünu kirlete, kirlete, Et • 
ferinin aksini iıterıe kendi ıözle· :reınezdeki evinin bütün duvarla-

;·ma kalyon, çifte kayık, top ararini geçirirler. Bu türlü erkeklere 
bası resimleri yapa .yapa son ne(Kazak) derler. Bu türlü erkek -
ef sini vermiş. lerin iradeleri tamamen ellerin · . 

d d . Mübalaga etmiyelim amma h1-
e ır.,, M 1: · DT 1 
"Bazı erkekler de vardır ki, ba- ' ziın Hacı Bey de bu era.ı\: !. u 

zan hanımefendilerin ıözlerini ya- efc~di~in küçük modelde bır or -
parlar, bazan da kendi dedikleri negıydı. 
ni yürütürler. lıin icabına göre 
bazan hanımın, bazan el endinin 
ıör.ü olur. Bu türlü erkeklere (Ha• 
cı oğlu) derler·,, 

"Nihayet ÜfÜncü bir kııım er
kek vardır. Bunların iradeleri el -
lerinde değil, hanımefendilerin 
ellerindedir. Hanımefendiler, ne 
iıterıe onu yaparlar. Haremlerine 
bir iJ için JantfmaJıkça adıma· 
tamar.lar. Bu türlü erkeklere de 
(Klıbık) derler.,, 

"lıte ıimdi benim anlamak i ... 
tediğim pa§a hazretlerinin tabiati 
bu üç türlü erkek tipinden hangi 
sine uyğun olduğunu öğrenmek .. 
tir.,, 

Pafa bu izahatı dinledikten 
sonra §Öyle demi§: 

-A canım, bunda §Üphe ede
cek ne var? Ben tabii Kar.ağım ... ,, 

PQ§a bu sözü ~öylerken pek ya 
kın olan harem kapısında hanım
el endinin sesi i§itilmi§, o vakit bu 
sözün içeriden iıitildiğini anlıyan 
pQfa ıör.ünü deği§tirmi§: 

- Hayır, demi§, ben Hacıof -
luyum! ... ,, 

Fakat harem kapısından İfİtİ 

Esseyid Hacı Dfı"na Bey, Nakil· 
bendtc (2) oturt\rdu. 

Nakilbendin ne tarafta olduğu
nu bilir misini bilmem? 

Sultanahmet meydanından, ca
miin parmaklığı önünden ileri 
doğru yürüyorsun. Nihayeti bu -
lunca tam karşınıza gelene değil, 
sola kıvrılan dar sokağa sapın.:. 
Daha kolayı, camiin dış avlusun
dan, o zamanlar Çarşamba paza
rı kurulan meydanın yan kapı -
smdan çıkmak.. 

Yolu tutun. İnin inin. Solda vi
ranemsi bir arsa gelir. Orada te· 
nekeden Tatar kulübeleri vardır. 
Hiç ummıyacağmız bir manzara: 
Deniz, derya ayağınızın altında. 
Marmara, Adalar, Fenerbahçe, 
Moda karşınızda .... 

len ıeı ıiJJetlice bir öksürük ıek
line girmİ§. PCJ§a, hanımefendinin 
ne demek ütediğini derhal anla -
mıı. Bu Jel a daire mütlürü nam 
zedine tl'Üierek: 

- Bana bak, bana, demiı, ben 
Klıbığın alaııyım! ... ,, 

Bir miktar ~ikzak gidin. Çık· 
maz sokaklara dalmayın. Sağdan 
Küçük Ayasofyaya ulaşan cad -
demsi yoldaki üçyol ağzını orta • 
!adınız mı Nakilbend ... 

Hacımız işte bu mahallede, 
tapusu· kendi üstünde, anasından 
kalma )<onak yavııısu evde otu • 
rurdıu. 

Babasını hiçhatırlamazdı .. Rah 
metli, ·o daha konakta iken bu 
dünyadan göçmüştü. 

Ariası Çerke&ti. Mısırlı Büyük 
Abbas Paşam çıraklanndandı. 
Dananın kaşlı gözlülüğü, penbe 
beyazlığr, boylu bosluluğu Çer • 
keslik bulaşıklığmdan ötürüydü. 
Bu konak yavrusu ev, dul kalan 
eski kalfaya Abbas Paşa verese
sinin bir kadirşinaslığı ve bedi• 
yesiyi. 

Hacı Beğe, kansı olmadığı için 
boyun bükük mü diyelim yoksa 
dört başı mamur mu? ... 

Yek at yek mizrak olsa devlet 
h"l.lŞu başına konmuş, dünyada on
dan rahatı yok diyeceğiz amma 
nerede o nimet? 

Başr kalabalık mı kalabalıktL 
Biricik kızı; drazlar gibi da .. 

matlı; büyüğü iş başında, küçüğü 
kucakta iki torunu; dil ebesi kay
nanası; yemeği pişiren bir yaşlı 
kadın; bir de besleme. 

Karısı Şahsenamm, 15 sene ev• 
vel hayata gözlerini yummuştu. 

tık çQcllğu Rabiayı dünyaya ge -
tirdikten sonra ikincisini kazaen 
düşiirmüş, o günden sonra hasta
lıklı ve yarım kalmıştı. 

Sinirli, titiz, hayali fen.er, bir 
deri bir kemik, yedi sene bir aya· 
ğr çukurda yaşamıştr. Kansızlık, 
iştahasızlık, dermansızlık, öksü • 
ıi.ik,hksınhtm bir gfüı belini doğ
rultamamıştı. 

Her ay, tam bir hafta yatağına 
~erilir, göz açtımuyan sancılar • 
dan kıvrım kıvrım kıvrılarak avaz 
avaz haykırır, karyola demirleri .. 
ni koparır; tırnaklarına kanlar o
tururdu. · · 

Ev ilaçları, hocalar, hekimler .• 
Hiç biri para etmemişti. 

Cezve dolulan havlicanlar KaY. 
natılıp içirilmiş, kızgın tuğlalara: 
oturtulmuş, beline kalın battani • 
"eler sanlını~ ayakları: sıcak sula· 
·' :.1 
ra sokulmuş, birinden bıçak tersi 
kadıar fayda görmemişti. 

E-yüpteki Yamalı Nuri, Koca • 
mustafapaşadaki yatalak, Beşik • 
ta~taki Nallı hocaların nefesleri, :. . 
tütstlleri1 J\lUSkalan, okunmu~u • 
lan .da bir para. 

Nihayet, çarnaçar, bir de he • 
kime baktırılmak ciheti düşünül• 
müş, yeni türeyen genç lavta caiz 
görülmeyip saçlı sakallılardan 
doktor Vahit Bey, Paulaki Paşa 
getirilmişti ... 

(Arkası var) 

( ı) Çocukluğumda bir ramazan ~ 
nü Lalelideki Kızıltaş camisine gitmiı • 
tik. Viız künUsüne dirseklerini daya • 
mız bir kallavi sarıklının ayni kelime • 
leri avaz avaz tekrarladığını lculJlda ~ 
nmla ititmi.Jimdir. 

(2) Doğrusu Nahilbendmif.i 
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lir l ı ~ ıli Vı~ ns ı 
Yazarı: ö. R. 

Yazı piyasasında en güzel zaj sıkılıyor, sinirlendikçe sinirleniyor 
bıta romanlarım yazmakla şöhret du. Çünkü ne yapsa, nereye gitse, 
kazanmış bir kadın muharrirdi. kiminle konuşsa kansının gözün 
Günün birinde Tevfik Kemal ile den kaçmadığını hissediyor, onm1 
evlendi. Tevfik Ke~al de muhar mutlaka her izden istifade edere!.. 
rirdi. Fakat edebiyat mektebinin ne yaptığını, kiminle konuştuğımu 
en.yenisi ile alakadardı. Ağzmdan keşfederek yüzüne vuracağım bili 
düşmiyen kelimeler cevher şekil. yordu. 
afakilik gibi ıstılahlardı. Frenk Tevfik Kemal fevkalade ihti 
dillerile çıkan mecmuaların en ye yatlı davı-anmağa, son derece 
nisini okur ve zabıta romanlarım uyanık hareket etmeğe başladı. 
yazmayı pek hor bir iş sayardı. Aynı zamanda kansının yazdığı 

Çok şükür 1ci karısı müstear bir bütün zabıta romanlarım • okuya 
ad olan "Adile Vamık,, imzasını rak kontrolünden kurtulmanın ~a 
1'ullamr hiç kimse onun kim oldu relerini aradr. Fakat bu romanlar 
ğunu bilmezdi. Fakat eserleri sevi yavaş yavaş kafasını sarıyor ve 
le sevile okunur, basılıp satılır ve kendisi her cinayetin bıraktığl iz 
kendisine oldukça iyi bir kazanç ler üezrinde uzun uzadıya çahşı 

İstanbul - 17: Univ ersitcdcn nakil. 
tnkılip dersi. Hikmet Bayur taıafın
daıı, 18: Hanon operası (birinci ve ikin 
ci perde) plak, i9,15 Haberler, 19,30 
muhtelif plaklar, 20 Sigan romi.nstar; 
(plik), 20,30 Stüdyo caz tango ve or
kestrası gurupları. 21,35 Son haberler, 

Saat 12 den ıonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi ve
rilecektir. 

• Perı-cmbe OWna 

Takvim 9 II. KAn t O II. KA.nun 
t4 Şevval {5 Şevval 

GUn doğufu 726 7,9.6 
Gün batıfı 1657 [6.58 
~abah namazı 6,15 6 Hı 
öğle ı:ıam&Zl 12 21 1221 
lklnd1 namazı 14,43 14,4-ı 
Akgam namazı I6,57 16,58 
Yatsı namB%J 1835 18,36 
im.sak 539 539 

Yzım geçen gtlıılen 9 10 

getirirdi. "Adile Vamık,, ima~ile yordu. Bu düşünceler. çalışmalar ._ __________ ._ __ _. 
YıJm kalan günleri 357 356 

J<ADlNlN 
Yazan : A. C. 

Aşk eseri, fazla a
laka, hergün "camm, şekerim,, 
sözleri gibi şeyleri, ancak Avru -
palıların soub, dekadan dedikleri 
şımarık, flirt düşkünü, roman o -
kumakla dımağlarr bozulmuş ka
dınlar isterler, beklerler. Ben se
ni sadece sevdim. Saadetimi nasıl 

1 
ayaklarının altında çiğnediğini 
ben kendd kendime tahlil edebili
rim. Bu hususta senin felsefele -
rini, asrilik denilen nazariyeleri -
ni dinlemeğe ihtiyacım yoktur. Bı
rak ben kendi vaziyetimi kendi 
muhakememe göre tahlil edeyim. 
Sana da kendi felsefelerinle, a$ri j 
nazariylerinle iftihar etmek kal - 1 

sın.,, 

Samimenin kocasile olan hu yazr yazan kadın muharrir, çok onu 'da iz bırakmıyan en rnükem 
güzeldi. Yüzünü görenler onun az mel cinayetin nasıl irtikap edilebi 
bıta romanı yazdığına inanmaz leceğini düşiinmeğe sevk etti. 
lardı. Bu ka"dmm dış görünüşü ile Tevfik Kemal 'düşünüyor ve ka 
tuttuğu meslek birbirine hiç uygun rısmın eserleri gibi karışık, dü 
değildi. Tevfik Kemal bu kadına ğümlü bir cinayet değil, fakat ve 
yaz mevsiminde plajların birinde bir cinayet sayılmayacak derecede 
rastgelmiş, onu adeta bir görüşte sade, basit bir cinayet tasarlıyor 

A B Q R S A .A. gıyabi muhaveresi uzun müddet, 
Y Y devam etti. Samime itiraz için yüz 1 

8 • 1 • 936 ~; lerce sebep bulabiliyor, fakat ko· 1 

sevmiş, üç dört hafta sonra evlen du. 
mişlerdi. Birliaç gün düşündü. Nihayet bir 

Evlen<iilrten birkaç hafta sonra gün evine dön.düğü zaman kansını 
karısı anlattı: hava almak için pencereden sark 

- Galiba, de.di, sana "Adile mış buldu. Pannaklannm ucuna 
Vamık,, imzasile yazı yazan mu basa basa ilerle"di, kansını · arka 
harrir olduğumu söylemiştim. sından itti. Ve "Kadm müvazenesi 

- Hayrr.. ni kaybederek pencereden aşağı 
aüatü ve öldü. - O halde öğren; Adile benim '1" 

Tevfik Kemal zabıta romanla Bütün gazeteler, "değerli zabıta 
rmı sevmezdi. Bu yüzden kansı romancısmın kazara ölümünöen 
nm bu sözü hoşuna gitmedi. Fakat duyauklan derin teessfuii yazdı 
kansını da. dardtmak ve kırmak lar. 
istemediği iÇin: Tevfik Kemal o kadar mütees 

_ Pekala! deQ:i, işteaiğini yaz! sir oldu ki nem varsa liepsini sattı 
ve ilıiiden uzaJi b" erde erle .. e 

Hadise, .evlenmelerinin ilk ayla rek yine yazılarile uğraştı. 
rmda önemli hiçbir tesir yapmanı. ------------
Fakat Tevfik Kemal daha sonra Klltlr itleri 
lan dikkat etti. Kansile birlikte 
gittniği her yeröe, herkes onunla öğretmenlerin mesken 
alakadar oluyor, ken.disine zerre bedelleri 
kadar ehemmiyet vermiyol'lardr. 
Her şeyden önce karısına refakat llk okular öğı·etmenlerinin mes 
ten yazgeçti. Bahane bulmak ko ken bedelleri bundan üç yıl önce 

· laydr. Çünkü Tevfik Kemal çalı bütçe darlrğr dolayısile kaldınl-
şacak ve yazı yazacaktı. mış; bundan evvelki yıllara ait o-

dUıı.laroıdıt yıJdı;ı t~lltctU ulıuı.lıu, l1u · 

1 

rinde muamele görenlerdir. Kakamlar -
U kapııuı11 eatıt ftyatlarıd.ıı. 

n ukut 
• Londra 021. - • Vlyau.ı 24. - 1 
• Nn•yor~ l!fi. - • Ma'1r1d T7 -• Puts 167. - • Betlln !it, -
• Mllllo I~~. - • Var~on t•. -
• Briikse 84. - • Sudıpew 25 -
• Atlna 24, - • BUlı:reş ı.~. -
• C~nenr 1118 ·- • Belırıd :;4, -
• Sofya ,., - "YohbamK 34, -
* Attııterdı ,, 8:4, - •Altın 94~. -
• Prag 96. - *Mecidiye 53, -

ı • Stokboım 31. -· • Baahot !36 - ı 
Çekl'!r 

• Londra 6i0,7t- • Sto~hlm :ı. l'ı!S ı 
• NcYyor~ 0.79'2' • Vlyıı:. 4.934~ 

• Pırlı 12.06 t .\1ıdrld 5.8l1' 1 
* Mlltoo 9.9090 ' rerıın t,9770 
• Brükse 4.71:17 • Varşon 4,tl43 
• .Atina. 1!4.ll684 • Ru:lıptşte .f,!it~S 
• Ct HYn 7.'454 • BUtreş ıos.~04:! 
• Sofya 64,sıtıs • llılpad :ı4.9~!> 
• .Aırısrerdım !. t7 ı * Yokohamı 2.7656 

rı Baııkuı 0.60 - fra111ny 9, -

AH dotu 2:t.1ıı • Çlnıeıııo u ro.35 
*Reji 2. !O Oayon De2. -, -

Şlr. Hayriye ıs.- 'ark' Oeıt. -.-
•Merbz B111hsı 61.- Rılya -.-

• Sl&Ottı -,00 ~arlı: m. CCZI -, -

emontl 8, feleron -.-

istikrazlar - tah viller-
ı~Tıırt Bor.l !1.,0 Elektrik - . - \ 

• . . il ts,ıı~ Trımny n.10 
• • ili i:t.5~ Rı hum ll -

İstlkrlııDahlll 1 90 - Anadolu 1 , 43 !10 
• lrıaaı lstlkru:ı 9!1. - Anıdola il 43,80 

IOtl A M 10, AHdola fll 1,40 
• S1vu-Enar1m 9.•. • \ltim esstı A 4'>.QO 

Evliliklerinin onuncu ayı idi. lan ve alamadıkları iki yıllık mes-
Adile, yeni bir zabıta romanına ken bedıellerinin de her ayın büt· 
başlamıştı, her gün öğleden sonra çesin"den üç yıl içinde taksitle ö - .--------------
saat dokuzdan gece yansına ka denmesine karar verilmişti. Fakat Zahire satışı 
dar çall§tığz için, bu müddet zar ilimizin bütçesinde iki yıldanberi ı1------------1 
fmda kocasını bile odasına alma tahsisat olmadığı için bu paranın 
mağa başlamıştı. Tevfik Kemal verilmesine imkan görülmemiştir. 
de ak§amları eski mektep arkada Bu yıl mesken paralarının verilme 
şı Burhana gidiyor, yemeğini on müddetinin son yılıdır. Şehrimi • 
lar da yiyor geceleri ancak ikide zin ilk tedrisat öğretmenlerinin 

1ttanbul ticaret ve zahire borsasında dün 

. eve dönüyor, ve kansı tarafından alacağı olan mesken bed~linin tu-
kucaklanarak karşılanıyordu: tarı )80 bin liraaır. Her öğretme-

Günün birinde karısı sordu: ne 70 .. 80 lira kadar bir para "düş. 
mektedir. 

- Burhan ilk erkek çocuğunun 
ai:hnı ne koyacak? Belediye bütçe daimi encüme-

ni bu durumu tetkik etmektedir. 
Tevfik Kemal hayret etmişti. Sonuç yakında belli olacaktır. 
- Çocuğun, büyük babasının 

adr verilecek. Fakat nereden ha· ik i kurs açıldı 
her aldınız. Çocuk daha iki saat tık okualr öğretmenlerine ya. 
önce doğdu. Benden başka bir kim zı teknikleri hakkında izahat ver. 
senin haberi yok. mek üzere İstanbul 44 üncü okul-

Adile cevap verdi: da ve beden terbiyesi hakkında 
- Bunu anlamak kadar basit izahat vermek üzere de İstanbul 

bir şey var mı? Bir kere senin ora 15 inci okulda iki kurs açılmıştır. 
dan geldiğin muhakkak. Ağzı tstiyen bütün öğretmenler bu 
nm kokusundan fazlaca içtiğini an kurslara devam edebileceklerdir. 
lryonım. Demek ki Burhanlar da -----------
bir eğlence vardı. Burhanlar erkek 
çocukları doğmasza eğlenti yap 
mazlar. 

Adile, her şeyi anlamaktaki hü 
nerini kocası üzerinde tatbik edi 
yordu. Kocası evdemi, onun çalr 
şıp çalışmaarğım, çalışmadıysa ne 
yapmadığını hemen anlıyor, ko 
casr onun bu halinden fena halde 

Belediye müstahdemleri 
yardım sandığı yapıyorlar 

Belediye müstahdemleri yaş· 
lanıp da işten çıkarıldıkları za • 
man parasız kalmakta, sefalete 
c!ıiişmektedir1er. Bir kısım müstah 
demler bunu düşünerek bir yar -
dım sandığ ıkurulması etrafında 

muamele gören (kllo) maddeler: 

K§. P. Kf. P. 
Nev'i: Enu En çok 
Buğday (Yumuıak) 7,32 8,25 

,, (Sert) G,36 7 .. (Kızılca) 7 71/2 
Arpa 5 s.10 
Çavdar 5,17 5,20 
Fmdık (iç) 55 20 

Mıaır (aan) 5,20 5,28 1/2 
Tiftik (mal) 74,5 

" 
73 

Zeytin Y•iı 43,20 45 

teşebbüse giıişmişlerdir. 

Belediye memurin müdürlüğü 
bu hususta birnizamname hazrr -
lamrya başlamıştır. 

Sandığa belediyed~ ve şube • 
lerde çalışan gece bekçisi, kapıcı, 
odacılarla mezbahada ve beledi
yeye bağlı diğer mü~eselerde ça. 
hşanlar ayda ücretlerinden yüzdıe 
beşini vermek suretile iştirak e • 
deceklerdir. 

Sandığa belediyenin de yar • 
dım etmesi takfürinde senevi va
ridatri yirmi bin lirayı geçeceği 
hesab edilmiştir. 

Müstahdemler, yaşlandıktan 
sonra hizmetlerine nihayet veri • 
lince sandıkta biriken paralarım 
alacaklardır. 

, casınm muhakemesi dıaima daha 
kuvvetli çıkıyordu. 

Nihayet, Samime hayalinde 
kocasından ayı1ldr. Sadinin hedi
ye etmiş olduğu elmasları, pırlan· 
taları çıkarıp masanın üzerine 
koydu. Arkasına en sade elibise -
sini giydti, daha biraz evvel hep 
kendisine ait olan şeyleri bırak -
tı. Çıkıp gitti. - Nereye? !htimalki 
yanındaki para kendisini !stan . 
buldan Adanaya kadar götürme
ğe kafi gelecekti. Adanada anne· 
si oturuyordu. Babasından kalan 
küçük bir evd~ oturan ve Adana

. daki küçük iki dükkanın kirasile 
geçinen zavallı ihtiyar annesinin 
yanma gidecekti. 

Saadet, zenginlik, namus ve 
zevkten ibaret çok güzel bir rü . 
yanın sonu işte böyle bitiyordu. 

Böyle bitimi de hep iki gecelik 
bir maceranınryi.izünden .. 

Samime, bu son öcün kendisi 
için ne demek olduğunu anlayın· 
caya kadar epeyce vakit geçti. S:ı· ' 
mime ki iki seneden beri mutan-1 
tan bir hayat sürüyor, gayet k> 
bar insanlardan mifrekkep bir sos· ı 
yete içinde yaşıyordu. Rezalet0 
ve sefalete doğru inen bu ani su - / 
kUtun ölümden bin kat beter ol -
duğunu kavrıyabilnıesi için de a--1 

radarı epeyce vakit geçti. 

Fakat garipti: Gözünün önüm 
gelen felaketi daha aşikar, daha 
vazıh bir surette görünce sükune
ti de o derecede artıyordu. Ondan I 
sonra yatağ·ından kalkıp yavaş ya
vaş giyindıiğ·i ·z;aman Samime kat'i ı' 
kararını vermiş bulunuyordu. Bu 
karart verdiğinden dolayı ne kal
bi daha şiddetle çarpıyor, ne de 
gözleri yaşla doluyordu. Yalnız 
kalbinin üzerine pek ağır bir yük 
konulmuş gibiydi ve bu yükte-ıı 
dolayı zorla nefes ulabildi<"-ini 

eı 

zannediyordu. 

Saınimenin, o gece hayatına 
nihayet vermek için aldığı kat'i 
karardan dolayı hissettiği şey işte 
bundan ibaretti. 
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"Sevgili Sadi, 
Sana son selamları bildrecek 

1 

olan bu satırlaıı, pişmanlık hisle
rini çoktan arkadıa bırakan bir ru· 
hi halet içinde yazıyorum. Sana , 
çok acıyorum, Sadi. Çünkü bütün 
yiik berhayat kalanlar üzerirw 
yüklenir. Sana terettüb eden va -
zif e kolay değil: Lekelenen bir 
ismi mensup olmakta :le"'."am ede. 
ceğin cemiyete karşı müdafaaya 
mecburkalacaksın. · 

Fakat, ben yalmz sana değil 

§ 
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kendime de acıyorum: Belki C.0 • 
ha bir çok saadetler, sevinçler 
bahşedebilecek olan hayatıma ni
hayet veriyorum. Çünkü nezaret 
altında bulunmadığım bir andun 
istifade ederek kendime öyle bir 
yer<lıen s~::ı.det teminine çalıştım 

ki oraya baş vurmak benim ic:iıı 
caiz değildi. Şu anda içinde bu : 
lunduğum vaziyete bir kıymet ver
mek isteseydim, pi~nıanlı k hisleri 
duysaydım, caiz olmıyan o yerde 
aradrğrm saac•3tin bu fedakarlığa 
layık olmadığım belki söylemem 
lazım gelirdi. Şimdiye kaC.ar ge -
çen hayatıma yorgun ve heyecan
srz; bir bakışla bakıyorum. Çünkü 
o hayat naternam kalıyor. Kate • 
mam kalan bir hayatın ise ne se
nin, ne de benim için bir manası 
olabilir. 

Belki yüzüme vuıı11ak istedi -
ğin kabahatlerim vardır. Belki ;:ıf• 
fetmek frtediğ·in kabahatlerim de 
vardrrr. Bence bu anda her iki ih
timalin de hiç bir kryıncti, mana
sı ve ehemmiyeti yoktur. 

Seninle ebediyen vedalaşırken 
sana hayatta bir ç.ok iyi şeler te • 
menni ederim. 

Samime 

"Benim sevgili anneciğim, 
Sen hayatında bir çok facialar 

ya~adm. Şimdi de, beni hayata 
veda etmeğe mecbur kılan bu son 
faciayı yaşıyacaksm. 

Hayatımda bana karşı göster
d1ğin ı:;efkattan, ihtimamdan d0la
yı sana bütün kalbimle müte:1ek • 
kirim. Yalnız senden bir ricam 
var: Başrn:ı gelen bu yeni felake
ti metanetle karştla, onun 

1
nedrn 

ileri geldiğini hiçbir zaman sor • 
ma, soruşhmna. Kabahat doğıı.t .. 
dan doğruya bendedir. Pek az 
kimselerin benim p·ibi havatlan-,., ~ 

na büyük sükunet içinde ve ıztı • 
rabsrz nihayet evrdi klerini ~ana 

hildfrecek olursam belki bir az 
müteselli olursun. 

Kendimi bilelidcnberi öpmrk· 
le doyamadığ·mı yanaklarından 
binlerce defa öperim. Son nefesi
mi verirl:cn bile aklım ~ende o1a 
caktır, benim sevgili anneciğim. 

Saınime0 

Samime kocasına ve annesine 
bu veda mektuplarını yazdıktan 
sonra bir mektup da Hülusiye 
yazmak istedi. 

üç dera yazmağa başladı, üç 
defasmda rla yırtıp att. 

Daha bir çok kimselere, kadın 
arkadaşlarma yazmak da hatırına 
geldi, on 1ara son se!Rmlarmı yol• 
lamağa niyetlendi. Fakat yazacak 
kelime bu~aınadı. Aklı, fikri çok 
dağmıktı. Hayır, hiç bir kiın~e 
ile vedalaşmağa lüzum yoktu. O 
iki mektup kafiydi. 

Samime bu iki satırı bitirdi!< -
ten sonra hizmetçiyi çağırarak 
saati sordu. On olduğunu öğrendi. 
Kendi kendine: 

- "Bir kere daha aşağıya ine
yim, yemek yiyeyim. Bir iki saat 
so11ra terkec€ceğ·im hayata son 
bir abkışla bakayım.,, 

Kadın, büyük bavulu açtı, için
den bir kutu V eronal çıkardı. Bu, 
kocasının uyku ilacıydı. Sadi, ge
lirken onu Ankarada unuttuğun • 
dan, Samime beraberinde !stan • 
bula getirmişti. 

Düşünce ile kutuya bakarak: 

( Arkas· var) 
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