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Dertli İstanbul 
Halkın tramvaylara arkadan 

binip önden inmesi gibi küçük 
bir intizam prensipi, intizamsız
lığa en az tahammül edenlerde 
bile fena bir tesir bıraktı. Çünkü 
bu tedbir, bünyevi bir iltihabı a
lelade merhemle tedaviye kalk
maktan hiç farkı olmıyan, illetin 
aslına yabancı, sathi bir müdaha
ledir; belki de çıban başı kopar
mak gibi hastalığı azdıran ihti
yatsızca bir tırnak vuruştur. 
Nitekim bu tırnak vurulur vurul
maz iltihabın sathi değil, bünye
vi olduğu anlaşıldı. 

Anlaşıldı ki tıklım tıklım dolu 
bir tramvaya arkadan binen bir 
yolcunun bilet parası çıkarmak 
için kolunu kımıldatmıya mecali 
kalmadığı zamanlarda biribirine 
kenetlenen bütün o insan vücut
larının beton armesini yararak 
~agon~ baştanbaşa geçmesine, 
onden ınmesine hiç imkan yok
tur; anlaşıldı ki bunun için tram
vay arabalarına nizami haddin
den fazla ve bugünkü gibi iki mis 
lini geçen yolcu alınmaması şart
tır; fakat bunun için de zaten ek
seriya on beş, yirmi dakikadan 
fazla tramvay bekliyen halka bu
günkü vagonların bir misli daha 
araba tahsis edilmeli, şehrin her 
tarafına otobüs işletilmelidir.Yol 
lar genişletilmeli ve düzeltilme
lidir. Hasılı anlaşıldı ki şu küçük 
intizam prçnsipinin karıştığı 
ııoktada büyük bir tramvay me
selesi ve daha büyük bir şehir 
meselesi vardır. 

Biz şimdiye kadar birçok işle
rimizi bünyesine değil, sathına 
ait geçici tedbirlerle halletmek 
i s t e d i ğ i m i z i ç i n gü
n ün m u va f f a k ı y e t 1 e r i 1 e 
avunurken esaslı muvaffakıyet
sizliklere uğramışızdır. Şehir ve 
nakil vasıtaları meselesinin bün
yesile hiç meşgul olmadığımız 
için İstanbul hala yolsuzdur, ha
la pistir, hala cansızdır, hala in
tizamsızdır, hata vasıtasızdır. 

Çünkü İstanbul hastadır. Ne
resine parmak dokunulsa bir 
iltihap fışkırıyor. Pa1yatifler1e, 
muvakkat ilaçlarla iyi edilemez. 
Bünyesinin üstüne iğilelim ve 
sivilcelerini tırnaklamıyalım. 

Peyami SAFA 

Havadan 
Hücuma karşı 

Hava tehlikesine karşı korunma ko 
misyonu, Sah günü İlbaylıkta topla
narak, 20 Birincikanun Cumartesi 
günü gecesi yapılacak deneme hazır
lıklarını gözden geçirecektir. 

Hava hücumu başlıyarak lambalar 
söndürüldükten sonra, mefruz bom
balardan çıkacak yangına karşı itfai
yenin ne suretle hareket edeceği de 
tesbit olunacaktır. 

Deneme gecesi hava müsait olma
dığı takdirde tayyareler uçmıyacak. 
}ardır. Denemenin sürdüğü müddet 
içinde birahane, kahvehane, lokanta 
gibi yerler açık bulunacak, yalnız. dı
ıarıya hiç bir ışık ııızmıyacak şekılde 
pencereleri ve kapıları kapatılacak
tır. 

E~ki Liman Şirketinin deniz 
vasıtaları 

Eski Liman Şirketinin satılan de
niz vasıtaları 400,000 küsur lira tut
muştur. Liman Hanı ve di~er c!aire· 
leri verilen para kafi görühr:ediğin
cen satılmamıştır. Tasfiye heyeti ça
lrşmalarrna davem etmektedir. 
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Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Cemilenin bu sözleri haıtaya kana
atten fazla üzüntü veriyordu. Mendi
lini aizına götürerek iki üç defa ke· 
ıik kesik ök:s üren Selim: 

- Ben iyi olacak olduktan ıonra 
li.t:ırdının ne hükmü kalır? dedi. 

Bir taraftan da korku ile kar.1ık bir 
dikkatle mendilinin içine bakıyordu. 
Cemile de Selimden daha az üzülüyor 
değildi. Bu azaptan kurtulmak için ba
zan Nail Beye verdiği ıözü tutmama
yı düşünüyor, fakat bir fenalık gele
cek oluraa kendi kendini mes'ul et· 
mektcn ko •.car gibi garip bir endiıe 
hissediyordu. 

Sıkıntılı bir nefes boşaltan Selim, 
ansızın: 

- Haldan var! dedi. 
Yüzü çok acılaşmııtı. 
- Hakk.n var! diye tekrarladı. 

Amerikalılar 
Soruyorlar 
Yalnız bu 13 sorunun 

3 ünden ötesine pek cevap 

verileceği zannedilmiyor 
Bu sene İstanbula az seyyah gel· 

mektedir. Bunun sebebi siyasal vazi
yet dolayısiyle Amerikan seyyahları
nın Akdeniz kıyılarına uğramama~a
rıdır. 

Amerikada Simons Tovis seyahat 
acentası şehrimizde seyahat acenta· 
ıaı ından birine gönderdiği bir sorgu 
llstesinde İstanbul hakkında şay:ını 
dikkat sualler sormuştur. Bu sualie
rin başlıcaları şunlardır: 

t - 4'•'1rin ;.•-lo ~ güzel ve kibar 
barlar hangileridir? 

_ - uc:cc: ktup.eri hangileridir? 
3 - Bu barlanı girmek için daveti

ye almak veya bir klübe aza olmak 
lazım mıdır? 

4 - Barlarda smokin giymek mec
buri midir? 

5 - Ne gibi eğlence yerleri vardır? 
6 - Memleketin milli yemeklerini 

yapan lokantalar hangileridir, gar
sonları İngilizce bilir mi? 
.. 7 - Seyyahlara hediyelik olmak 
uzere ne gibi eşya tavsiye edrrsıniz' 

S - Bu eşyalardan hangilerı mc:n· 
leketinizde Amerikadaki emsalinden 
daha ucuzdur? 

9 - Amerikalı seyyahlara memle
ketinizde bulunduğu müddetçe hangi 
şarap ve içkileri tavsiye eders!niz? 

10 - Şehrinizde 1936 SC'!lesinde ya 
pılacak sergiler, festivaller, pannyır
far ve diğer eğlencelerin tarihleti :ıe
dir? 

11 - Şehrinizde milli elbisenin gi. 
yildiği bir mahalle bir lokanta veya 
bar var mıdır? 

12 - En mühim tiyatrolar hangısi. 
dir? 

l~ - Bu. tiyatrolarda opera. operet, 
l"l!VU, vodvıl olarak ne gibi ovunlar 
c ynan ıyor? 

Acenta bu suallere cevap hıızırla
m:ıktadır. Ancak üç soru har:cinde 
kalan on suale doyurucu şekil:le ce
vap vermenin pek te kolay olmıyaca
ğı sanılmaktadır. 

Apandisit 
Ameliyatsız 

iyileşir mi 
Etibba Odası haysiyet divanı top

lanmı~. usulsüz tedavi yaptığı idüia 
edil,.n doktor Gorek'i dinlemiştir. 

Niyazi Gözcünün başkanlığrnda 

kurulan divan, apandistin ameliyat
sız iyl. edilip edilemiyeceğini, dokt'l
run had apandisitine ne gibi bir teda
vi tavr.iye edeceğini sormu·itur. 

Gor ek, kendisinden istenen i !ahatı 
vermi~. fen"" ıovkrrı hir •·nl t,,. ... ~ 1 • 

ğ,nı, müstakillen bir teşhis koymadı
gı g ! : l • 

kabil tedavi işleri üzerinde uğraş~ığz· 
m ı:ıJylemiştir. ' 

1.J,van, bir saat kadar süren müza
kereden sonra mütaleasını Sıh"ıat Ve
!:aletine bildirmeyi kıırarlast·rrr .. c:+.r 
Doktorun icrayı san'attan menedildiği 
haK .ı ıt 
ğildir. Bir doktorun sanattan menedi 
lebilmesi içm. " 
rarı, yahut mahkemece iki defa ceza 
görmesi ireıp etmc:ktedır. 

Maamafih, doktor Gorek'e bir ceıa 
kararı bildirilmediğine göre, ort·.da 
bir sı,;ç görülmediği anlaşılmakta hr. 

Adananın kurtuluş günü 
5 lkincikanun, Adananın kurtulus 

günüdür. Şehrimizdeki Adanalıla;, 
kurtuluş bayramlarını parlak bir şekil. 
de kutlulayacaklardır. O gün saat 14 
te Eminönü Halkevınde toplanııacak· 
tır. Gece de Tokatliyanda bir eğlence 
tt:rtip edilecektir. 

Ne demek iıtiyordu? Cemile orıun 
birdenbire derin bir keder içinde &Ü

ıülüp ufalan göılerine bakarak sustu. 
Selim yine kunı bir öksürüğü zah

metle savdıktan sonra devam etti: 
- Ben her şeyi !<endi zaviyemdeıı 

görüyorum. Seni hiç düşünmedim bu 
i~te. Senin gözünle bakılırsa man.ı:ara 
batkadır. Docnı. Haklısın. 

Böyle İmalı konu!malardan zaten 
bir 'ey anlamıyan ve hiç hoşlıtnmıyan 
Cemile, Selimin bu ıözlerine de mana 
verememişti. Yüzüne boş gözlerle 

baktı: 
- Ben kinayeli laf anlamam, dedi. 
- Daha açık ıöyliyevim: Sen beni 

böyle hasta tanımad n. Ben sağlam ol· 
-'nğum 7.amanJarda bile gittin, ken
dine lüks bir hayat yaptın. Artık ben 
hasta olduktan sonr11 .. 

Cemile tokat atmak ister 1ribi elini 
kaldırarak bağırdı: 

- \'allahi hasta masta dinlemem, 
döğerim adamı ben! Ne biçim laf o? 
Budala! Ben senin için Ccendimi pen
cereden aşağı alarmı. 

Cemile 11cradı ve pencereye doğru 
koaarak: 

r Ne Dersiniz? 
Boyalar 

Hatrrlıyoru.z ki, bundan biraz. 
.zaman evvel lstanbulun büyük 
caddelerindeki binaların yüzleri • 
ni beya.z veya krem boya ile boya. 
maları mal sahiplerine emredildi 
idi. Belediye ıehrin man.zarasını 
kirli göstermemek için bu tedbiri 
almıştı. Sokakları temizliyemiyor. 
sak bari caddelerin iki cephesini 
temiz gösterelim de pis sokakla • 
rın menfi fe$irlerini a:zaltalım kay 
gusundan mülhem olduğu kuvvet. 
le tahmin edilen bu karar Ü.zerine 
birçok binalar boyandı, temizlen. 
di idi. Avrupada birçok büyük ıe. 
hirlerdeki binaların yü:zleri .simsi • 
yah olmasına rağmen bu karar fe. 
na bir karar değildi. Lakin bu ka. 
rar da bütün diğer kararlarda ol. 
duğu gibi hızını kaybetti. O halde 

ı ki belediyenin san'at yuvası olan 

\.. 

Tepe başı tiyatrosunun karşısında 

bir yeri, akla gelmiyecek kadar çir 
kin bir sarı renge boyamıtlar. O 
caddeden geçenlerin bu renkle 
kartılaştıktan s'!nra zevk man:z;u • 
me.,ine bir müddet boz.ukluk ariz. 
olacağına fÜphe edileme:ı:. 

Başka yerde olsa belki pek göz.e 

batmaz. Fakat tehir tiyatro.sunun 

karşısında bu kadar zevksi11 bir 

boya kullanılıtı bir taraftan §ehrin 
o bahsettiğimiz kararına kartı bir 
hareket, diğer taraftan da umumi 
z.evki rencide edecek ve yabancı • 
lara bizim estetiğimiz. hakkında 

son derece menfi fikirler verecek 
bir feydir. 

Biz. böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

Polis 

Heybeli Açıklarında Bir 
Balıkçı Boğuldu 

Dün Heybeli Ada açıklarında za
vallı bir balıkçının boğulmasiyle ne
ticelenen bir deniz kazası olmustur: 

Kavaklı Mustafa .isminde bir balık
çı balıkları kayığına yükliyerek Bü
yükadadan İstanbula gelmek üzere 
Yıldız motorünün yüküne takılmış
tır. Motör Heybeli açıklarında geldi
ği vakit fırtına şiddetini arttırmış, 
sandal devrilmiştir. Derhal motör 
durdurulmuş, fakat bütün araştırma
lara rağmen, zavallı balıkçıyı bul
mak mümkün olmamıştır. Maltepe 
Jandarma kumandanlığı hadise hak
kında tahkikata başlamıştır. 

* Kasımpasada bulunan kadın ce
sedinin kime ait olduğu henüz anla
şılamamıştır. Morg raporunda kadı· 
nın boğazından sıkılmak suretile öl
dürüldüğü meydana çıkmıştır. 
Kadının Türkçe bilmediğini. Ar-

navut muhacirlerinden olduğunu, Ha 
liç iseke1e memurlatrndan biri zabr
tayd :ıtaoer vermıştır. 

* Nuruosmaniyede eski İttihat ve 
Terakki merkezi olan bina harap ol
duğundan sahipleri tarafından, yıktı
rılmağa başlanmıştır. Enkaz kaldırı
lırken, mahzende 7 tüfek namlusu bu
lunmustur. Zabıta buradaki çalışmayı 
durdurmuştur. Tahkikat yapılmakta. 
dır. 

* Dün sabah Yemişte kayık iskele. 
sinde sebze hali yanında tahminen 
bir ay evvel denize düştüğü anlaşı
lan 40 yaşlarında bir ceset bulunmuş
tur. Cesedin üzerinde kömür amelele
rine mahsus yırtık bir elbise vardır. 
Müddeiumumilik tahkikat yapmakta-
dır. csedin kime ait olduğu henüz 
be 1li değildir. 

* Aksarayda Keçehatun mahalJe. 
sinde oturan bakkal Recep evvelce 
tanıdığı ve araları bozuk olduğu an· 
taşılan Ekremle Cemale rast gelmiş. 
ve gavgaya tutuşmuşlardır. Bakkal 
Recep tabancaı;ını çekmiş ve Cemalin 
üzerine ateş etmiş, çıkan kurşunlar 

isabet etmemiştir . 
Ekrem, kavga esnasında başından 

hafifçe yaralanmıştır. 

• Kadıköyünde kayıkhanede çuha
cılık eden bir şahsrn bundan iki ay ev 
vel Fazlı adında ve sekiz yaşlarında
ki çocuğu kaybolmuştu. Çocuk Reşa
di) ede bulunmuştur. 

Karı koca bir gün Reşadiyeye git
meğe karar vermişler ve gününü lc;ı 

- Atayım mı? dedi. 
Hamlesinde o kadar ciddiyet v"rdı 

ki, haıta bağırdı: 
- Cemile! 
Kapı açılmıştı. içeri doktorla Nail 

Bey girdiler. 

ralaştımışlar. Çocuk ta bunu duymuş. 
O gün gelince, adamın işi çıktığı için 
l<eşadiyeye gidilmemiş, fakat ço::u le 
ker.disinin götürillmiyeceğini zanne· 
cienk, vapura binmiş, köprüye inmiş 
ve Samsuna gidecek vapuru öğrene
rek. gizlice içeriye girmiş ve sakı.ın
mıs:ır. 

Vap;.ır kıılktıktan sonra Fazlı, mey· 
dana çıkmış, vapurda anasını ve bab3-
sını bulamamışsa da, Reşadiye aklın
dan çıkmadığı için vapur Sam.;una 
gelince. sora sora on beş günde Res::ı
diyt vi bulmuştur. Orada bulur.aıı bil
dikler; Fazlının geldiğini babasına 
yazm.~lardır. 

• Bulgar bandırıılr ~ .. ; .. .,~ 
ile gelen bir ailenin üzerinde mühim 
mikt·rda ipekli ve yunıu XiılÇo.ı. 
maş bulunmuştur. 

MAARiF 

İlkluc;kl~iJlc' ·~.:... L_ı .. 

talimatname 
Memeleketimizdeki bütün ilkmek

tepler için kararlaştırılacak tek tali
matnamenin taslağı hazırlanmıştır. 

Son defa gözden geçirmek üzere hu
susi, vabıncı ve azlık okulları direk. 
törler-i maarife çağrılmışlardır. Bu 
toplantı Çarşamba günü yapılacak, 
neticesi vekalete bildirilecektir. 

Köstencede göçmen kalmadı 
Bu hafta iki vapurla gele":l göç

menler İzmit mm takasına yerle ıtiril· 
mektedir. Köstencede göçmen kalma
dığından yeniden vapur gönderil.ni
yecektir. ~eriye kalan tek tük göç. 
menler Köstence ve Vamadan gele
cek vapurlarla geleceklerdir. 

Zgurdeos gömüldü 
Evvelki gün öldüğünü yazdığımız 

doktor operatör Zgurdeos'un cenaze
si, dün Taksimde Aya · Triyadi kili· 
sesinden merasimle kaldırılmış ve 
Şişlideki Rum mezarlığına götürül
müştür. Cenaze törenine birçok kon
soloslar, doktorlar, hastabakıcılar iş
tirak etmiş Yunan sefarethanesi ileri 
gelenleri de katılmışlardır. Ölünün 
mezarı başında kendisini yakından ta 
nıyan doktorlar uzun söylevler ver
miş ve operatörün hizmetlerini an
mışladır. 

Selimin babası Cemileyi i~aretle dı
ıan çağrrmııtı. ikisi de odayı terke
derek doktorla hastayı yalnız bıraktı· 
lar ve bitiıik odaya 1reçtiler. 

Nail Bey Cemileden Selimle ne ko· 
nustuklarını ötrendikten ~onra dedi 

KUÇUK HABERLER 

Gaip Veznedar 

Hala 
Bulunamadı 

Polisi şaşırtaca~ 
* Milli Türk talebe birliği idare he

yeti, dün toplanmış ve and içme töre
ni yapmıştır. Törenden sonra Taksim 
Cumhuriyet abidosine bir çelenk kon-
muştur. \fadeler veriliyo__: 

• Yeşil Hilal cemiyeti senelik kon- Kaybolan Galata postanesi vezneda· 
gresini 5 İkincikanun saat 1 O da Emi-
nönünde Halkevinde yapacaktır. rı hakkında yapılan tahkikata devanı 

edilmektedir. Dün de bazı isticvaptar 
* Türk Hava kurumu Alemdar şu- yapılmış ve Hüseyin Hüsnünün b~· 

besi tarafından önümüzdeki pazartesi lunması muhtemel olan birkaç yer, 1• 

akşamı bir eğlence tertip edilecektir. kinci şube müdür ve memurları tara· 
Yılbaşı gecesi de aynca bir müsamere fmdan aranılmıştır. . 
verilecektir. Şüpheli ifade veren bazı kimseterın 

* Kadastro idaresinin Finans Bakan. polisi aldatacak şekilde hareket etm.~ 
lığına ve tapu teşkilatının da Adliye ge çabaladıkları görülmüştür. Polıs, 
Bakanlığına bağlanacağı söylenmekte- h&dise hakkında anlatılan hikayele~
dir. Rivayete göre, bu yeni te§kilat ö- den birçoğunun uydurma olduğu neti· 
nümüzdeki hazirandan itibaren tatbik et.sine varmıştır. Maamafih ele geç~~ 
edilmeğe başlanacaktır. ipucunun. polisi nihayet neticeye go· 

* İstanbul Tapu idaresi ba~katipli- türeceği ümidi çok kuvvetlidir. 
ğine Beşiktaş Tapu memuru Abdül- Hüseyin Hüsnünün bir faciaya kur· 
kadir, Abdülkadirin yerine Beyoğlu ban gittiği ve hazırlanan bir pusuya 
tapu memurlarından Remzi, Remzinin düşürüldüğü muhakkak sayılmakta~ı~· 
yeri~e !!gaz tapu memurlarından Ziya Vaziyeti şüpheli görülenlerden bırı, 
terfıan tayin edilmişlerdir, verdiği ifadede, Hüseyin Hüsnüyü kar 
* G şılaştmhrsa tanıyabileceği bir adamla 

ümrüklerde ihdas edilen başdi- beraber gördüğünü söylemekte, fakat 
rektör vekilliğine müfettişlerden Sup- bu adamın şahsiyet ve hüviyeti hak· 
hi tayin edilmiştir. Suphi yarın işe kında biribirini nakzeden sözler sar• 
başlayacaktır. 

• fetmektedir. Bu ifadel~in polisi şa· * Eczacı kalfalarının pazar tatili i- sırtmak maksadile verildiği tahmin e• 
çin bakanlığın emri beklenmektedir. diliyor. 
Farmakaloglar birliği idare heyeti baş- Veznedardan başka lokantacı Ah• 
kan ve sekreteri vazifeden çekilmiş- metle karısının da kaybolduğu yazıl· 
lcrdir. mıştır. Fakat ne Ahmet, ne de karısı 

* Şehirdeki kıymetli eser ve abidele- kaybolmuş değildir. 
rin etrafrnın açılması ve buralarda bi
r7r bahçe vücude getirilmesi için tet
kıkler yapılmaktadır. Bu gibi eserlerin 
şehir' naritasrnda yerini gösteren bir 
kroki hazırlanmaktadır. 

* Gemi Kurtarma şirketi, Alemdar 
vapuru hadisesinde ismi geçen kaptan 
Burhanın kaza esnasında vapurda bu 
hımnadığını, daha önce başka bir ge
miye tayin edilmiş olduğunu bildirmiş. 
tir. 

• Kadastro fen heyeti başkanı Halit 
Ziya Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

BELEDiYE 

Halk ekmeği çarşambaya 
çıkacak 

Halk ekmeği adıyla çıkartılacak 
üçüncü nevi ekmek için fırıncılar 
dün belediyede iktisat mUdürünün 
başkanlığında bir toplantı yapmışlar 
ve bu derneğin kaç kuruşa satılacağı-
nı tesbit etmişlerdir. . 

,, __ : , , 't ,. • • 

kanlığında toplanacak daimi encü
mende tetkik edilecek ve bu ekmek 
Çarşambaya piyasaya çıkartılacaktır. 

* Bir tecimenin motörde dağnık o-
tarak Trabzondan getirttiği elmalar
dan hal resmi alınması bir mesele ol
muştur. Belediye iktisat müdürlüğü 
malın yüzde kırkının ihraç edilmek 
ve yüzde altmınm burada satılmaA: Ü
zere getirtildiğini anladığından, el
maların küfelerle hale naklini zanıri 
görmüştür. Doğrudan doğruya ihraç 
malı olan yemişler halden geçirilme
mektedir. 

* Maliye, belediyenin mezat idare
sinden kazanç ve müsekkaf3t vergisi
ni almaya teşebbüs etmiş, belediye bu 
karara itiraz ederek, mesele Devlet 
Şurasına intikal etmişti. Şura mezat 
idaresini umumi hizmete mahsus bir 
yer addederek vergiden muaf tutmu , 
kararını maliye ve belediyeye bildir
miştir. 

* Otomobilciler kurumunun plaka 
resmi hakkında belediyeye yaptığı 
teklifler tetkik olunmaktadır. Ku. 
rum. plaka resminin tenzilini, % 10 

cezalı tahsilat hakkında bir karar ve
rilmesini ve taksi talimatnamesinin 
değiştirilmesini istemiştir. 

İcap eden müzakerelere önümüz
deki hafta içinde başlanacaktır. Bu 
toplantılara cemiyet mümessillerin. 
den iki kişinin de iştirak edecekleri 
ve sÜreti umumiyede müsbet bir ka
rar alınabileceğj umulmaktadır. • 

ki: 
- Aman ısrar et, yavrum. O öyle 

ıöyler ama tekrar ede ede nihayet 
l.andınlır. Benimle beraber gelen dok
tor çok methurdur. Yirmi lira vızıta-
11. Bin niyaz ile getirdim. Yolda ken· 
disine vaziyeti biraz çıtlattım, hasta
n. n maneviyatı için evlenmeleri doğ
rudur ama beraber yatamalan caiz de· 
ğildir, dedi. A vrupaya gitmeıi hak
kında hayırlı olur hastanın, dedi. Evde 
iyi bakılamaz, dedi. Doğrudur. Günde 
birkaç kere derece almak lazım, ıu la
zım, bu lazım ..• 

Cemile sıkıntılı bir hareket yaparak: 
- Ben de ikiniz araa.nda tatırdım, 

dedi, ıana IÖz verdim diye oğlanı 
üzüyorum. 

- Şimdi biraz üzülür ama sonra 
hakkında hayırlı olur. 

- Aklına fena şeyler ııeliyor fc!cat. 
- Gelmez, gelmez. 
- Ne gibi geliyor ona, ıanki ben 

ondan aynlmak istiyormutum da bunu 
bahane yapıyormuşum. 

- Yok canım. 
- Sen lükı hayat Y•tıyonun, elbet· 

te benden ayrılmak iıterıin ııibi laflar 

Birinci elanek 30 para iniyôr 
'Buğday ve un piyasalarındaki dil· 

şüklük devam ettiğinden, .Birinci ek· 
meğe 30 para noksanile 11,5 kuruş. 
francalaya 20 para eksiği ile 17,5 ku· 
ruş norh konması muhtemeldir. 

Aero şirketi tatil ediyor 
M\fkavelesi 31 Birincikanunda bi· 

ten Aero İtalyan şirketi o tarihte faa· 
liyetini tatil edeceğini Ticaret Oda· 
srna bildirmiştir. Bundan sonra hava 
postalarını Erfrans şirketi· yapacak· 
tır. 

ADLiYE'. 

K utubarı cinayeti faili 
ifşaat yapıyor 

Kutu Barı cinayetinden dolayı ye· 
di buçuk seneye mahkum olan Adil, 
tevkifhanenin inzibatını bozacak ba· 
zı hareketleri yüzünden Osküdar te'/• 
!r:Cı.----~n~ aXtil"rjll,,..\i<:.tiı" Adil müd 
ueıumumı ıgc u ııduc• ... • 
ni söylemiş, müddeiumumi Hikmet 
ketıdisini dinlemiştir. 

Limonun halde satılması 
kararlaştı 

Limonun hale sokulmasına karar ... ~ 
rilmesi üzerine limoncular bunun kert• 
dilerinin zararına olduğunu iddia ede
rek şikayette bulunmuşlardı Limoncu 
lar bilhassa limon hale sokulduktan 
sonra diğer tacirlerin de limon ticare
lile uğraşacaklarından endişe ediyor· 
!ardı. Ticaret odasında bir heyetin b.U 
hususta yaptığı tetkikat neticelenın~~ 
ve bir rapor hazırlanarak idare heyeu· 
ne verilmiştir. Bu rapora göre, 1im0• 

nun halde satılması muvafık görülınelc· 
tedir. ldare heyeti rapor ü~erinde ya): 
tığı konuşmalardan sonra lımonun ha le 
de satılmasına karar vermiştir. Anc~. 
halde on sandığa kadar olan satış ınu· 
aaadesi kaldırılmıştır. İstenildiği tca .. 
d~satış yapılabilecektir. 

-
Yurttaş; 

Arttırma bir alışma işidir. 
Çocuğunu küçük yaştan ar1 

·1rmaya alıştır. . : 
Ona yapacağın en büyük ıY 

' ik budur. 
Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kuruınıı --

söylüyor. . ıığ 
- Söyler o. Nikahtan kuvvetlı ~ t• 

mı olur? Ondan ıonra cönlü ferah ıı 
Seyahatte de acılır. 1'ıJ• 

- Ya daha fena olursa diye kor 
yorum. 

- Olmaz, olmaz. r 
ııı • 

Alçak ıesle bir müddet konuşttJ~lO' 
Nihayet muayenesini bitiren do da• 

ru da o odaya ald lar. ikisi d; f~ ıı bil' 
mının yüzüne merak ve endı~ 1 e 
luyorlardı. 

DcJıtor dedi ki: • Ve· 
- Evet. Belli. Hastalık faaldır •. İf' 

rilen ilaçlar doğru. Enerjik teda;~ıirı• 
ter. Hada mukavemetli. fakat d~' 
mez. Bir Avrupa sanatoryonıu 
hayırlıdır. do: 

Sonra Nnil Beye dönerek s~r ülı fı1'' 
- Hastanın nişanlııı bu kuç 

nım mı? 

- E,·et. 
Bu sefer de Cemileye döndü: f111e1' 
- Size de bazı nasihatler ,.e 

İsterim. Azıcık yalnız kalahrn~ ;çirı 
Nail Bey onlan yalnız bıra 

dııan çıktı 

• 
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Veznedarın Karısı Gaip 
Bakanlığa Başvurdu 

'Ankara 14 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - T~gayyüp 
eden Gal~ta postanesi veznedarı Hüseyin Hüsnünün refıkası hır 
telgrafla Bayındırlık Bakanlığı_?a mür~caat eder~k k~sı hak
kında azbıtanın yapmakta oldugu tahkıkat ve takıba~a ~nem. "!e
rilmesi hususunda Bakanlığın müzaheretini rica e:ınış!ır. Dıgc:_r 
taraftan Posta ve Telgraf idaresi de Bakanlığa bır raporla ha
diseyi bildirmiştir. 

An karada 
Mesken 
Meselesi 

Ulus'un yaptığı 

anketin neticeleri 
Ankara, 14 (Husuai muhabirimiz 

tien) - Hükfunet merkezinin me~ 
ken davasını halletmeğe çalııan fL 
nana bakanlığının tetkiklerine yar. 
dım ebnek makaadile Ulus arkada 
ınnızın bir müddet evvel açtığı mea 
ken anketi netice)enmit ve anket~ 
tanmmamıı yabancı ürbanist ve mı 
nıarlarla yerli miMarlar ve ~kon~ -
nıistler cevaplannı vermıılerdır. 
Falih Rıfkı Atay bugün Ulusta çı. 
kan bat yazısında ankete gel«:n ce 
vap)an fÖyle hülaaa etmekte~ır: 

l - Ankete cevap verenlerm ek. 
serisi Profesör Y anaenin kira kıt -
lalan adını verdiği memurlar için 
apartunan aisteminin aleyhindedir • 
ler. 

2 - Fikirler bir çatı altmda bi
titilc tek evlerin daha ekonomik ol 
duğu noktaaıncla toplanmaktadır. 

3 - Memurlar için makam evle. 
ti değil müslek yaptmnak huaU;&un
da bütün fikirler birleımektedır. 

4 - Cevap verenlerden çoğu ya 
pı kooperatiflerinin him.ayeai ta • 
r-aftaMdırlar. 

Falih Rıfkı yazıaında gelen ce • 
'taplardan fU ameli çarelere va 
rıldığını kaydeylemektedir: 

1 - Henüz yol, elektrik ve gaz 
l'itmiyen yerlerden binlerce evı.lek 
toprak alma!ı, 

2 - Yol, elektrik •e diter !Daa. 
tMJa.rı.mtrnaLyiiıaıTJik direktörlü • 
ğünün kontrolu altında toplu ve 
yatık evler intası için aatma.k, 

3 - Ankarada çok durmıyan 
lnemur ve zabitlerle bekarlar için 
dört katı atmamak üzere birkaç 
'->plu bin'a yapmak. 

4 - Diğer meskenleri tek çatı al
tında melken adalan olarak doğru 
dan doğruya devlet tarafından ya. 
pıp memurları mülklendinnek ve _ 
Ya yapı kooperatiflerini kunnuı o. 
lanlara ikrazda bulunmak. 

5 - Mesken ödüncü için azami 
hir had koymak. 

6 - ltcileri ikiye ayınp daima 
Ankarada kalan yerli İfçiler için 
daha ucuz tipte tek evler, bir mev 
•İın veya bir müddet için gelip gi • 
decek olanlar için de toplu, aıhhi 
hanlar yapmak. 
f()yle bitirmektedir: 

Ulua batmuhamri makalesini 
Eğer mesken İ§ini halledersek 

Ankara pek az zamanda 200 bin 
llÜfusJu bir tehir olacak, barem ma 
llfı aatın kudreti artarak çarfıya 
dökülecek dükkan ve hareket arta 
c:a.k, baremin orta maatlılan evle • 
llebilecek ve çocuk yetif tirecektir.,, 

Gramer dersleri 
Ankara, 14 (Hususi muhabiri • 

lrıizden) - Orta okullarda kitabı 
bulunmıyan gramer dersinin orta 
olrulJar okuma kitapları Üzerinde 
teınri11ler yapılmak auretile türkçe 
lrıiifredat proğnuruna göre oku. 
tulnıaaı Kültür Bakanlığmdan ali • 
ltalilara t-mim edilmittir. 

Devlet Şurası deavi dairesi 
kararları 

Devlet turası deavi dairesi ka • 
l'arlan hakkmda Kamutayca veril 
lııit bulunan karardan evvel cere -
hn ebnit olan bazı muamelelere 
!':ıunutay karannın ne tekilde tat. 
Qık edileceğinin tayini hükUnıet 
bir tezkere ile Kamutaydan aormuf 
111. Bu meseleyi adliye, dahiliye ve 
teıkilatı eaaıiye encümenleri ayrı 
•Yrr tetkik etmitler ve mazbatala. 
~ umumi heyete vermitlerdir. 
::!er üç encümen mazbatalarmda 
~lllnutayın vennit olduğu kararm 
t~ nevi muamelelerin hepaine tat. 
I ile edilmeai lazım geleceği müta • 
t!aaında bulunmuıtur. 

iş kanunu projesi 
~nkara, 14 (Huauai muhabiri • 

bıı:tden) - Kamutayda İf kanunu 
larojeaini tetkik eden muvakkat ve 
lb-.htelit encümen yann toplana • 
~ tetkiklerine devam edecektir. 

C. Halk 
Partisinde 

Ankara, 14, A.A. - Ç, H, Genel 
Sekreterliği bildiriyor : 

14·12-1935 günü toplanan C. H. 
P. Genyön kurulu, Partinin iç işleri ve 
verdirilecek kıJ konferansları hakkın· 
da görüşüler yapmıştır. 

Tramvaylarda 

Polis Kararı 
Şiddetle 
Tatbik Ediliyor 
Tramvaylara inip binmek işi ile 

tramvayların taşıyabilecekleri yolcu 
miktan, ilgili makamları ve umumt #
karı işgal eden günün en ehemmiyetli 
bir şehir meselesi haline girmiştir. 

Emniyet direktörlüğü, ön sahanlıkta 
kimse bulunmaması ve tramvaylara ar
kadan binilip önden inilmesi hakkında 
verdiği kararların tatbikini.dün, mec
buri durak yerlerine koyduğu polisler
le takip ettirmiştir. Arabalara 28 kişi
den fazla yolcu alınmaması yolund~l? 
karar ise, dün akşam saat 17 den ıtı
barcn tatbik edilmeğe başlanmıştır. 

Emniyet direktörlüğü, bunun için 
mecburi durak yerlerine biri üçüncü 
komisCt' olmak üzere ikişer memur 
koydurmuştur. Bu memurlar her du
rak yerinde tramvay arabalarını sıkı 
bir kontrola tabi tutmuşlar, ön sahan
lıkta hiçbir yolcunun bulunmam.~n~ı, 
arka sahanlıkta ise yalnız beş kışının 
durmasını ve bu arada 28 den fazla 
yolcu alınmamHını temine çahşmıtlar-
~ ·--- -;aı>aCi"an ındirilmek istenen bir kısım 

yolcular itiraz ettikleri için karakola 
götürülmüşlerdir. Bu son kararın, tat
bik sahasında yeni güçlüklere yol açıp 
açmıyacağı bugün anlaşılabilecektir. 

Vali henÜ2: karar vermedi 

Seyrüseferin düzene konulması için, 
Emniyet direktörlüğü tarafından veri
len kararların tatbik sahasındaki akis
lerini tetkik etmekte olan Vali, henüz 
bu hU6usta müsbet veya menfi kat'i 
kararını vermemiştir. Bunun sebebi, bu 
tetkikler sırasında ortaya büsbütün 
yeni bir vaziyet çıkmış olmasıdır. Bun 
dan senelerce önce Nafra tarafından 
yapılan ve halen mer'i buluna~ ~ski b!r 
tramvay zabıta nizamnamesının bır 
maddesinde: ''Tramvaylarda munhasr
ran arka taraftaki kapılardan binilip 
ayni kapılardan inileceği ve intizamı 
temin icin de arka sahanlıklarda, hal
kın rahatça girip çıkabilmeleri ~~ksa
dile, mümkün olduğu kadar az kışı bu
lundurulacağı .. yazılıdır. 

Yine bu nizamnameve göre, vatman
ların serbest iş görebilmeleri için ön 
taraflardan işlenilmiyecektir. 

Fakat. belediye .zabıta nizamnamesi 
bu nizamnameden çok sonra ve A vru
pa memleketlerindeki seyrüsefer itleri 
gözönünde bulundurularak yapılmış

tır. Bu suretle Nafıanm yaptığt tram
vay zabıta nizamnamesile belediyenin 

yaptığı belediv• zabıtası talimatname 
sinin tramvaylara taallQk eden madde
leri taaruz etmektedir. 

Kararlann Jeliftiril. 
meai Je muhtemel 

lşte bu yeni vaziyet, meseleye Nafıa 
Vekaletinin de müdahalesini icap etti
recek mahiyettedir. Çünkü bunlardan 
birisinin tadili ve tramvaylara taalluk 
eıien meselelerin tevhidile kat'i bir 
düzene konulması gerektir. 

Maamafih, tatbikatta güçlük doğur
duğu teıbit edildiği takdirde, Emniyet 
direktörlüğünce alınan son kararların, 
evvelki nizamnameye uyularak vilayet. 
çe değiştirilmesi ihtimal dahilindedir. 
Çünkü, tramvaylara mutlaka 28 kişi

nin binmesi karan kartısmda halk u
zun müddet kara. yağmura rağmen is
tasyonlarda sıra beklemek mecburiye
tinde kalmaktadırlar. Hatlar üzerine 
fazla araba da çıkanlamamaktadır. An. 
cak Atatürk köprüsü yapılır ve bazı 
tali hatlar tesis olunursa her arabaya 
28 kişinin binmesi ve izdihama meydan 
kalmaması imkanı kolaylıkla elde edi
lebilecektir. 
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Muhtelif 
Şehirlerin 
İmar Planı 
Ankara, 14(Hu 

auai muhabirimiz. 
den) - Alman -
yaya dönen Profe 
aör Y anaen Ada • 
na, Merain, Tar. 
aua, Gazi Antep, 
Ceyhan, lımıit fe. 
birlerinin de İmar 
pli.nlarmı yapa • 
caktır. Profeaör 
Y anaenin hazırlı • 
yacağı planlar tet 
kik ed~ldikten !:°n [Prof. Yansen] 
ra vazıyete gore 
bir karar ittihaz olunacaktır. 

Vaziyet 
{Baı tarafı 1 incide] 

Adisababa'da 
imparatorun ve Habet merkezin. 

deki aiyaaa muhitlerinin ltalyan 
empeııyalizmini velev aagari suret -
te olaun tatmin edecek bir pazar 
hk prensibini ka~ul etmemeğ~ az. 
metmif olduklan son kırk sekız sa. 
atte daha büyük bir vuzuhla anla. 
tılmıttır. Adiaababa Habetistarun 
toprak •e duyıu •arlığmın Uluslar 
Kurulunun varlıiı ve aiyaai hege. 
moniaile t~ bir paralel yapmakta 
olduğunu ve Ulualar Kurulun'!n 
me•cudiyetini korumanın ancak a. 
zaaı olan devlete kartı taahhütleri. 
ne aadık kalmakla mümkün olabi • 
leceiini ihaaa etmekte ve muhaf~ • 
zakar İngiliz kabinesine kartı ılk 
günlerin taflun aempatiai azalmak -
tadır. 

Paris'te 
Sol cenah Lavala kartı tiddetli 

hücumlarında devam için Hor _ La.. 
•al tekliflerini vaaıta olarak kul -
lanmakta berdevamdır. Lavalla Ho 
rubu tarzda harekete aevkeden ar. 
aıuluaal diğer menfaatler üzerin • 
de f l'll1laız matbuatında pek az ima 
1ar söriilmekte İM de ı.. •• ı - Hor 
• a. ••.-e • w c =• u ~~ı Ula• 

takım aiyaaa vaziyetleri önünde za 
ruri olarak hazırlandığı daha doğ 
ruau Japonya karşısındaki tek de. 
niz cepheaini ve diğer bazı kombi. 
nezonlan mümkün kılmak İçin ya. 
pıldığı aanılmaktadır. Son Cenevre 
aeyyahati Lavalin iç sıyasadaki mev 
kiini biraz dahaa aaramış addedile 
bilir. 

Londra'da 
Baldvin kabinesi içinde için için 

çarpıtan Eden _ Samvel Hor noktai 
nazarlan şimdi lngiliz efkirı umu. 
miyeai önünde bir imtihan geçir -
mektedir. 

Samvel Hor Paria mülakatlarm. 
dan sonra tuttuiu yol ile hiddet ve 
asabiyet uyandınnıttır. 
Habeş harbinden az evvel Ber • 

lin, Moakova ve Roma araaında me 
kik dokuduğu günlerde deniz yol • 
lanndaki lngiliz hegemonyası Üze. 
rindeki haaaaaiyeti ile birdenbire 
lngiliz efkan umumiyesinde sevilen 
ve sivrilen Eden ''bütün siyasi te • 
ıebbüalerin Ulualar Kurulu kanalın 
dan yapılmaaı ve Habet • ltalyan 
harbi ka ... ıaında cephe tutan fah. 
aiyetin ne lngiltere ve ne de Franaa 
olmayıp Cenevre olduğu tezi Üze. 
rinde ıarar etmitti. Hor • Lava] an. 
lafın&aı günlerinde Londrada bu -
lunan Eden bu hareketi Baldvin, 
hem de muhafazakar parti nezdin. 
de tiddetle protesto etmi• ve bu hal 
batta betinci Jorj'un dahi nazari 
dikkatini celbederek Eden'i bu kin 
ıam aarayma davete lüzum gör • 
müitü. 

Kralm bu konuımada Edene sü. 
kun tavaiye ettiii fi.yi olmuıtu. Bu 
günkü telrraflar kralm Van Sittart 
ile de konuttuiunu ve Baldvinin 
Samvel Horu aüratle Londraya dön 
meaini bildirdiini öiretiyor:n1 

Van Sıttart lngiliz Dıt ığı 
daimi müatetandır. Yani dıt bakan 
lan ıelip ıider, fakat o daima in. 
giliz dıt Iİyaaaaınm amudu f akari. 
ai üzerinde haaaaa olmakta berde. 
vamdır. Demek oluyor ki, hakikat. 
te Dıı Bakan odur. Bu zatın da E. 
denle ayni fikirde bulunduğu aöy • 
lenmekteclir. 

Bu §Artlar içinde bizim dün de 
aöyledifimiz Ye ajanalann da bu • 
ıün bildirdikleri gibi Samvel Ho. 
run parli.mento iatizahı neticesinde 
yerinde kalamamaaı, Baldvinin Dıt 
Bakanlığı Edene tevdi edip Laval • 
Hor tekliflerinin yüzde yüz mana • 
arz kalmalan muhtemeldir. 

"ULUS Dı·ı Yazıları ,,un 

Türk Dilinin Orijinalitesini 
Gösteren Bir Analiz 

Güneş - Dil Teorisine göre " Sağ Sago, Sog
diyan, Söğüt, Seyhun, Ceyhun, Cenup, 
Süt, S i y a h , kelimelerinin a n a l i z i 

SAC 

Altaylardan doğuya bakan Türkün 
iki tarafını ifade için kullandığı keli
meler şunlardır: 

ı. SAC: Etimolojik şekli şudur: 
(1) (2) (3) 
(ağ+ as + ağ) ... 

(1) Ağ: Köktür. Türkün kendısını 
gösterir. (Burada Türk kendini güne
şin yerine koymuştur). 

(2) Aa: (. + s), ektir. Oldukça ge
niş bir sahayı ve bu ~~.ha~ b~.lunan 
süje ve objelerle a-sıl suJenın munase
betini gösterir. 

(Ağas): "Türkün bulunduğu Altay
lardan bir tarafından uzanıp giden sa
ha ve o sahadaki her şey" demek olur. 

(3) Ağ: (Ağas) mefhumunu ta
mamlıyan, tayin ve ifade eden sözdür. 

Kelimenin, kök ile ekin kaynaşmış 
morfolojik ve etimolojik şekli bildiği
miz (sağ) dır. Kelimenin (aog), (aay) 
(aak), (aah), (aey), (aiy), • (cey), 
(cay), (cah) ve (aüg) şekilleri de var
dır. 

Sog: Etimolojik şekli: 
(oğ + os + og) oğoaoı. 
Son morfolojik şekli, ( aog): Altay

dc> bulunan Türkün sağında uzayıp gi. 
den yerlerdir. Bu yerlerden ?1uayyen 
ve tesbit edilmiş olan bir yen hatırla
talım: 

SAGO 
SOGDIYAN 

(Fergana) nın garbında (Sago) u
mağının [Zerefşan ırmağıl cenubunda 
(Sogdiyan) kıt'ası. • 

Bu işaret ettiğimiz ırmak ve kıt a 
sözlerinin etimolojik şekillerini ( aağ) 
kelimesinin etimolojik §eklile muka
yese edelim: 

Sağ: 
Sago: 
Sogdiyan: 

(1) (2) (3) (4) 
(ağ + as + ağ + . ) 

(ağ + as + ag + oğ) 
( oğ + os + og + . + 

(S} (6) (7) 
ut + iy+ an) 

(1) Ağ, oğ: Köktür, esastır. Al
taydaki Türk. 

(2) As, os: Onun bir tarafında uza
nıp giden her şey. 

(3) Ağ, ag, og: Yukardaki mefhu
mu ifadeye yarıyan ek. 

Buraya kadar olan her üç kelime: ••-a... •-aı•ev•) .. ,ııı ........... ._ .. _ 
Analize devam edelim: 
(4) Oğ: Sağ tarafta olan bir şeyi 

ifade eder. 
(Sağ + oğ sagoğ = aago: yu-

karda söylediğimiz gibi bir ırmağın 
adıdır. 

(5) Ut: (. + t-d), ektir. Kendin
t!eı! e'IVelki kelimenin anlamını ta
mamlar, tesbit eder. (Sogut) e.41. 
Türkün sağ tarafının adıdır: (cenup) 
demektir. Kelimenin ( sö~üt) şekli de 
vardır. (Siit "d") şekli (Söğüt) şekli
nin hafifleşmişidir: "cenup" demektir. 

(6) ly: Cenupta bir yeri gösterir. 
(7) An: Altavlara nazaran cenupta 

muayyen olan bir yere yapışık olarak 
onun ya'klnında uzayan bir mıntakayı 
işaret eder: (Sogdiyan) mıntakası. 

SOGUT 

Hatıra: - Bizim (Söğüt) kasaba
sına verilmiş olan isim, Altavların ce
nubunda o isimdeki mesela (Sopt 
"d") un adıdır. Bilindiğine göre hatk. 
(Söğüt) sözünü (Soifot) dive telaffuz 
eder. Fazla olarak "Söğüt" kasabasın
da ve civarında hiçbir söğüt ağacı da 
yoktur. 

Not: 2 - Altayların cenubunda. Ti
betin şimalinde bir kasaba vardır. 
Onun adı da (Süt) tür. 

SEYISTAN 

Not: 3 - Türklerden Alt .. v cenu
buna inen ulusların adı ta (S tı:a) dır. 
Yani (Sağ), cenup Türkleri demektir. 
Bu Türklerin Sogdivan'ın daha cenu
buna inerek yerleştikleri mıntakaya da 
fC.:.kai + actan f~~ıııt'ln) veya 
(Sey + istan -:: Seyiatan) derler. 

SEYHUN. 

(5) Un: Söylediğimiz obje ki Al
taylara nazaran uzak bir yerdir; işte 
onun bitişiğinde bulunan bir şeydir. 

Seyhun, Ceyhun: Yukarda işaret 
ettiğimiz gibi Türkün (Cenup) adını 
verdiği sahanın ittisalinde iki nehir-
dir. • 

Anadolunun cenubunda bulunan di
ğer iki nehire de Türk, (Seyhan) ve 
(Ceyhan) adlarını vermiştir. Her iki 
ktlime ayni mefhumları gösterdiği 
halde, onları biribirinden tefrik için 
birinin başına (a) yi, diğerinin başına 
da ayni kategoriden olan (c) yi koy
muştur. 

CENUP .. 
Şimdi yukarda tekrar temas edece

ğimizi söylediğimiz ( Cey) sözüne ba
kalım. Bunun (Cei) şekli de vardır. 
Anladığımız gibi manası, uzaklıktır. 
Bu aöze ııraaile ıu ekleri getirelim: 

(1) (2) 
(ceğ + en + up) 

(1) En: Kendinden evvelki söze, 
yani uzaklığa yakın olan bir mefhumu 
ifade eder. 

(2) Up: Uzaklığa yakın olan mef
humu tayin, tesbit ve ifade eden, ona 
i&im veren bir unsurdur. 

( Cei + en + up ı= ceğenup) [o
lrunmıyan "i", telaffuzdan düşerek 
kendinden evvelki vokali biraz uzatır; 
kelimeyi öyle telaffuz edcrsekl CE
NUP olur. Manası "Altaylardaki Tür 
kün sağında uzayan en aon sahalara 
bitişik olarak uzayıp giden yerler" de
mektir. 

Mülihaza: Yukardanberi yaptığımız 
analiz bize gösteriyor ki Tür'kün, "ce
nup" mefhumunu anlatmak için ilk 
devirde ilk defa olarak kullandığı ilk 
söz: (Sai) olmuştur. Bu sözün delalet 
ettiği anlamda mahdudiyet vardır. Bu
nun böyle olması pek tabiidir. Çünkü 
Türk, henüz Altaylardadır, tanıdığt 
saha mahduttur. Fakat dolaşmağa baş. 
ladıktan sonra anlıyor ki bu saha ta
nıdığından fazla imtidat ediyor. Bu 
anlamı ifade için (Süt "d") sözünü ya
ratıyor. (Süt) sözünün anlamında, 
"vüs'at, hayret ve kaybolmak, mahvol
mak" mefhumları vardır. Bu dıı pek 
tabjidir: llk yuvasından, Altaydan ce
nuba yayılan Türkler. düşündüklerin
den cok fasla lfCDia uıllaler ....- bO
tün bu vaziyetleri geçirmiştirler. 

Pekaraki'nin Yakut Dili Lügatin
den : 

Süt: "Kendini kaybetmek, şaşala
mak, kaybolmak (eşya hakkında), yok 
olmak'' demektir. Mesela: "ot süten" 
(süt + en) erer== ot yok oluyor". 

Burada (aüten) kelimesini analiz 
edelim: 

Süt: Altaylarda Türkün sağına doğ 
ru uzanıp giden sahanın adıdır. 

En: Bu sahaya yakın olan diğer bir 
sahayı gösterir; demek ki bu sahaya 
yaklap.n her şey Altaylılar için kay
bolmuf, yok olmuş sayılır. 

Süt kelimesinin ayni anlamda ol
mak üzere birçok müştaklarını, Pe
karaki'nin Yakut Dili Lfigatinde gör
mek mümkündür. 

Türkler, Altaydan çok uzak zan
nettikleri (Süt) mıntakasını tanıdıktan 
sonra gördüler ki düşündükleri (Süt) 
kelimesi de kafi gelmedi. Işte ondan 
sonradır ki (cenup) kelimesini yarattı. 
lar. Yoksa bu kelimeyi asla cenupta 
hazır bulmadılar. Çünkü, zaten cenup
ta gözünü açnuı olan bir mahlukun, 
(Cenup) mefhumunu anlıyabihnek i~in 
ondan uzaklaşarak Altaylara kadar 
gitmesi lazımdır. Halbuki tarih böyle 
bir vak'ayı bugüne kadar kaydetme
mittir. 

Araplar cenup kelimesinin manasını 

Fotoğraf 

Beyoğlunda gidiş geliş! 
Şehrin nizamı ve ıehiı:li?İn rahat~ 

için taııma vasıtalan gıbı umuma 
yerlerde tedbirler alınırken fU sa -
tırlan yazmaktan kendimi alama -
don. 1928 senesinde Olimpiyatlar 
dolayıaile Holandada bulunuyor -
dum. Kafilemiz ">Iİmpiyatların. ya. 
pıldığı Ams~erdam tehrinden bır aa 
at mesafede bir köyde oturduğu 
için tehri "'Örmek her zaman. kola_Y 
değildi. Bundan dolayıdır kı, bır 
gün iti gücü bırakıp Amster~v~ 
gezmeye çıktım. Şimal Ve~ed~gı a. 
drnı alan Amaterdam tehn bırta -
kon kanallarla bölünmüş bir §İrin 
tehirdir. Hele temizliği dünyada e§v 
&izdir. Gezerken yolum (Kalver) 
caddesi denen sokağa düttü. Bu 
c~dde .taşa ölçelim. bizim B.~yoğ. 
lu caddeai gibi tehrin en yukaek 
mağazalaııile dolu idi. Ve pek dar 
olduğu için bili. iatiana hiçbir ~d 
vasıtasının oradan g e ç m e • ı n e 
ımiiaaade edilmiyordu.. Ben yavaı 
yavat ve karıılıklı iki keçeli ma -
ğaza vitrinlerine baka baka yürü. 
yordum. 

lki mağaza aağ koldan gördük 
ten sonra kartıya geçiyor, iki ma. 
ğaza da sol koldan görüyordum. 
Böylece yürürken omuzuma bir el 
deydi. Döndüm. iki metro boyunda 
bir polia memuru bana sokağın öte. 
ki yaya kaldınmını göateriyordu. 
Dikkat et,tim. Soldan gidiyormu -
ıum. A vrupanın pek çok tehirleri. 
ni ıördüm. Hiçbirinde caddenin 
yalnız bir tarafındaki yaya kaldı. 
rımından gidilip öte taraftakinden 
de ıelindiğine Tastlamamıttım. Ta. 
bii polisi dinledim. Önce bir taraf. 
taki mağazalan bitirdim. Kartı la. 
rafa geçtim. O tarafı aksi istika -
mette yürüyerek aeyrettim . 

Şimdi bunun tatbikat cihetine 
geçiyorum. 
Beyoğlu caddesinin Calatasaray

dan Takaime kadar olan kıamı ak. 
tamlan yediden aekiz buçuğa ka. 
dar ve tatil günleri de dörtten son. 
ra hele aine:na çıkıt saatlerinde yü. 
rünmeai, geçilmesi mümkün olmı -
yacak bir hale geliyor. Coluk ço • 
cuk ve kadınla yürümek imkanı 
kalmıyor. Gelip geçenler azmıf gi. 
bi bir de yol üstünde durup laf e. 
den ve zaten dar olan geçidi kapa
yan aaygıaızlar da caba. 

Bunun için hem aeyrüsef eri ko • 
Jaylafbnnak, hem ele halkı aıkm
tıdan kurtarmak iç.in bu kalaba _ 
lık saatlerde o iki nokta arasında 
yaya kaldırımlanndan yaJnız birini 
Taksime doğru çıkra, birini de Ga_ 
tat ... raya dofru fnlfe tahaia etmek 
çok doğru ve rahat olacaktır. Oto • 
mobiller için (tek iatikamet) usu • 
lünü kabul ediyoruz da yaya ıçın 
neden etmiyelim. 

Önceleri biraz güç olur amma ıs. 
rar edilince halk ahtır ve fÜphesiz 
çok rahat eder. 

B. FELEK 

bilmezler. Onlar sadece: "Elcenup = 
mütekabili ıimal" derler. 

"Cenup" sözü Araban olsaydı, Tür
ke nazaran cenupta bulunduğu için 
(Ceyhun) denilmiş olan nehire Arabın, 
şimal mefhumu ile alakadar bir isim 
vermesi icap ederdi. 

SiYAH 

Not: 4 - (Cey) sözünün arkad-.şı 
olan (Sey, Siy) sözünden de (siyah) 
kelimesi çıkmıştır. Bu Türk kelimesi
nin manası Altaylara nazaran "ı;örül
miyen, tanınmıyan"; orada her şey 
Türkün gözünden "kaybolan, ımıhvo
lan '' mefhumunu ifade eder. 

(Siyah) sözünün orijin manası gü
neş ve ışıkla alakalı değildir. Bunda 
asıl "uzaklık" mefhumundan doğan 
müphemlik anlamı vardır. Tabii cenu
bu bilmiyenler şimali de bilmezler O 
kelimeyi de yaratan yine Altaylardan 
dünyayı seyreden Türklerdir [l I· 

( 1) "Şimal" ve onunla alakalı sözlerin 
analizini yarm yazacağız. 

Tahlilleri 
CEYHUN Resimlerinizi bize gönderin 

Kökiin (Sey) ve (Cey) şekillerinin 
Türk dilinde kullanılışını canlı bir iki 
misalle l!Österelim: 

1-Sevhun 
il-Ceyhun 

Bu iki söz, Aral gölüne akan iki 
ırmak adıdır. 

Etimolojik şekilleri: 
{l) (2) (3) (4) (S) 

1- Seyhun: (eğ+ea+ey+eh+un) 
il - Ceyhun: <d+ec+ey+ eh+un) 

(1) Eğ: Altaydaki Türkü işaret 
eden kök. 

(2) Es, ec: (. + a-c), ektir. Olduk
ça uzak bir saha ifade eder. 

(3) Ey: Kendinden evvelki mefhu
mu tamamlar ve ifade eder ektir. 

(Eğ + ea + ey -= eğeaey = aey) 
ve (eğ + ec + ey-= eğecey = cey). 
Her iki kelime .. uzaklık" anlamınadır. 
Buradaki (cey) sözüne tekrar temas 
edeceğiz. 

(4) Eh: Uzakta bulunan bir objeyi 
tayin ve ifade .eder. 

[Fizyonomist Profesör J ean Carteret'nin okuyuculanmızın 
karakterleri hakkında yaptığı teşhisleri neşre devam ediyoruz:] 

Erkek: Çabuk hiddetlenir, fakat 
iyi bir gmçtir. hassastır, alıngandır. 
Hassasiyeti ve alınganlığı babadan 
ziyade anadan mcvrustur. Açıktan a. 
çığa idare edilmesini sevmez, fakat 
kiyaset ve maharetle idare edildiği 
zaman acı çık~nnaz. 
Kadın: U~un müddet bağlı kalabi

lir. Hayatta her zaman mesut bir tec. 
rübe geçirmiş değildir. Şa'şaalı ol
maktan ziyade metindir. Öteberi ihti. 
yaçlarmın temin edilmesini ister, fa
kat ıuuru kendisine hakim olur. 
(Kendisinde nazari olmayan bir ka. 
dın şuuru vardır.) 

Vagon 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 

Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. 
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[Yukardaki reaimler, zenci bokaör Joe Luviz'in beyu Amerika· 
hlann bir zamanlar göğüslerini &ererek iftihar ettikleri Maka 
B.ire'i üç ay evvelki maçta Dlılld yere 1erdiğini cti•teriyor. Bir 

ainema teridinden almDUf tlç enstantanedir.] 

============================================-=~' 

KAC> 

Yün 
Örmeler 
Elde ve makinede Brillmilf ,U., İtle

ri çok nttMttedir. Yllnlerin cinaine 
,esre ve ayni modeller blriblrtnden çok 
farklı Ji5dldlr. Mesell bepndilfnb 
bir ıU;eter modelinden llç dlSrt cinı 
yünle iki tane ayni biçimde lSrene
niz biribirinden çok farkla oldqunu 
görUnUnUa. 

Y ilrilyilf ve spor lçlıl l1d renkli .rplar. Ôd renkli baneli, ayni iki 
renkle ahenltleıtiriJmlt ıllmerler mo
dac1İİ'. 

Orme buUblarm yaka ve 8nlcrine 
kNp d6 fin, kilçUk volanlar koJUldu
luna sen. etki elbiaelerlmllden ka
lan YOianlaria yün blmlanmıaı yeni 
modltftere il)'d11rmak bbll oldutunu 
hatırlamabyrs. 

JUıı armeterı. derinin taat yapa
cak renklerle aMnldtttirilmeli yaai 
bulumnQftUf. ll11ell 1na .-. .ulırl· 
fath bir ıerside vifne çlrlitl ıheter 
ve bafhkla ince, •ptarı renkte deri- • 
den ,apıbmf bone blriDdliti kuan
llllftlr• 

[Bu 1'11imde s&•llalls spor çcnplanm nlerde de çok litf)edar. • 
çoraplarm 6at1eri Od ,.-il açıi bej "'* be,.a ,.., topik " ~ 

1e1aı yerim atrtn denilen lrahftfelllf k,...s, ,apr~.J 
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1, 3 ve 10 - Nahas Paşa üniversitenin büyük nümayişinde- nan gençlerden biri tedaviden sonra hastaneden çıkarken. Sad dülhasan. 6 - önünde mühim kargaşalrklar çıkmış olan Kas
kilere nutuk söylüyor. 2 - Nümayişçileri muhakeme edip bera- Zeğluhin zevcesi kendisine ulus namına teşekkür ediyor. S - rülayni hastanesinin doktor ve hasta bakıcıları. 7, 8 - Son gün. 
•tlerine karar veren hakim Abdülaziz Muhammet. 4 - Yarala- Tedaviden sonra hastaneden çıkan talebeden Abdülgani ve Ah- lerin iki intibaı. 9 - Nümayişlerde ölmüş olan talebe Taha Afift 
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lsveCj KızılhaCjı 
Fransızl•rdan 
ŞiklyetCji 

Da•en• Nylaeterden: 
Habqlere yardım etmek üzere gön

derilen İıveç kızılhaç heyeti Cibuti
ye vardıktan aonra Franırz makamla
rının kendilerine göıterdikleri mütkü 
Ut ve huıumetten çok tikiyetçi bir 
Yaıiyette kalmıtlardır. Umumi vali 
vazifemizi kolaylattmnak için her ıe
yi vaadettiii halde, demiryolu hattı
mn memurlan kamyonlarımızı vagon
lara yüklemek için bize yardımı kabul 
etmemitlerdir. Heyeti ancak kendi 
bafIJla bet kamyondan üçünü 45 de
rece ıUnet altında vagonlara çıkar
mağa muvaffak olmuıtur. Heyeti bu 
kadar bariz suiniyete rağmen, bet
bahtlann imdadına kotmak fikriyle 
kendiıini mea'ut addediyor. 

Heyet kamyonları vagonlara güç
lükle çıkardıktan sonra, Fransız me
murlar gelerek, kendileri tarafından 
gösterildiii halde, vagonların derhal 
bopltılmaamı, çünkü vagonların bu 
nevi yUklere mahauı olmadığını aöy
Jemitlerdir. Heyet Jniizakereye girif
mek istemif, yüvanmf, fakat en ni
hayet kamyoalan lııdirmek mecburi· 
yetinde kalmqtır. 

Diter taraftan. heyet derhal hareket 
edilm~ıi için Adil Ababad&n müsta
cel bir telgraf alınca, bir kılım azası
nı ilk hareket edecek trenle cönder
meğe karar vermiıtir.. Diğer k11ım 
iıe kamyonları yüldemeie bırakılmıJ
tır. Fakat birkaç aaat ıonra trenin 

yoldan çıktığı ve İsveçli kmlhaçbla
nn ağır surette yaralandıklarını geri
de kalan heyete bildirilmi,tir. Tabii 
hepsi ıaıınnışlar ve arkadaşlarına 
yardıma kotmak iıtemitlerdir. Fakat 
bu ıefer de Fran11zların ıuiniyeti ile 
kartılatmıılardır. Nihayet Dr. Age he
yeti tekrar Cibutiye gelmittir, o za
man bu ıayaru dikkat "kaza,, hakkın
da tafıilit ahnabilmittir. Fransızlar 
yaralıları kapıları sılq arla kapalı va
gonlarda ve o da aaatlerce geciktir
mek suretiyle Cibutiye ıetirmitlerdir. 

Strazayı unutahm 1 
Avrupa 6ar1f1nın lıaouetlendiril. 

mai için "T em,n,, da çılıcm 6ir ya. 
:ayı ele alan Berliner Bocr••n ui
tun• diyor lıi: 

Biz, Strezanın tekrar hatırlatılma
sını acıklı olduğu kadar da yersiz bu
luruz. Streza ismi artık turiıtler için 
hoş bir isim olabilir, politika adamla
n için öyle değil. Bilhaısa orada top
lanmıt olan konferanaa ittirak etmit 
devlet &damlan için. 

Bin gelince, Strezarun hatıraıını 
biz hiçlikle muadil tutarız. Bant amaç 
lanna hizmet etmesi düıünülen bu 
konferanı, hakikatte mevzuubahı üç 
devletin Almanyaya kal'fl olan müıte
rek veçheıine hizmet etmittir. 

Bucün, Streza konferansına iftirak 
eden devletler mahafilinde de, konfe
ranı zamanında olduğu gibi dütünül
müyor. İtalyan hariciye müıteprı 
Sirviç'in bir mülakatta Streza cephe
ıinin ihyasını talep ettiğini bildiren 
Jurnal gazetesinin bu haberini İtalyan 
·nılnw.ıgJ wn:ını aqız11aı ııawulfnq 

Bu tekzip de mahiyeti itibarile mana
lıdır. Tekrar edelim: Streza sadece 
menfi hedefler gözetmişti. Eğer za
manında müspet ıeylerle uğraşılsaydı, 
daha o zamandan havada sezilen bu
günkü buhran bertaraf edilebilirdi. 
Tehdit eden tehlikeye kartı kimse ağ
zını açmadığı gibi, Strezada Avrupa 
barıır da kuvvetlendirilmiş olmadı .. 
Bilakis buhran tacil edilmiı oldu. O
nun için bu ihmal hatasından mes'ul 
olanlar, Strezadan bahıetmemelidir
ler. Tempı gazetesi de öyle. Artık bu 
mesele kapansın, Strezanın adı da, 
programı da unutulsun. 

Fazla ümide 
Kapıımamah 1 
E ... nde çılıan National Zeitun• 

(Görin6'in •a•ete•i) •on ~man. 
lat"cla 6ala•edilen Alman • Fran•ı• 
yakınlıiına tah.U ettiii bir ya.aıda, 
Alman milletinin lıulağını 6ülrmelı. 
te ..,. ''Fıu/.a ümitler., e lıapılma. 
malı lô.,,...Uifinden 6ala••tm•lı
tedir. Diyor lıi: 

Milli aoıyalist hükUmeti iktidar 
mevkiine geçtiği ıündenberi, Franıız 
milleti Führer'in afzından, Sar hav
zaaı ~lmanyaya ıeçtikten aonra, artık 
Almanya için Franaaya k•rtı aerdedi
lecek 'bir arazi talebi kalmadıiıru bir
çok defalar dinledi. 

Ma!lmafih batvekilimizin bu namus
kiranc barıt sözleri, Franıada hüku
metler nezdinde pek az anlayııla kar
tılattır. Bilakiı Fransız - Sovyet an
latmaıı Almanyada bir red, hatta ıu
urlu bir tahrik mahiyetinde telakki e-

dildi. Eğer son zamanlarda garp kom
tumuzda, eski dlitrnanla samimi bir 
anlaşma lehine bazı seıler yükseliyor
sa, biz bu yakınlaşma arzuıunu bitta
bi ıevinçle selamlarız. Fakat Alman 
milletinin fazla ümitlere kapılmıyaca
ğını da ilave etmek isteriz. Zira ma
zideki inkisarı hayaller ve en yakın 
istikbaldeki mütküller, kendimizi tu
tumlu bulundurmak mecburiyetinde. 
bırakıyor. 

lngiltere ve 
zecri tedbirler 

Sunday Dupatı:h•den: 
Zecri tedbirlerin tatbikı İtalyan -

Habet muhaaamatını durduramadığı 
gibi, tneiliz menfaatlerine de büyük 
zararları dokunmuıtur. Bu tedbirleri 
avırlaıtınnak iıe, Afrikadakinden da
ha vahim bir muhaııamaya yol açabi
lir. 3arıı namına savaıa sebebiyet 
vermek, aklıselimi inkar etmek demek 
olur. 

Diler tara/tan 06Nroer de fUR• 
lan )'IUllJIOr: 

Zecri tedbirler, vaziyeti bazırada 
bir tehlike olmakta berdevamdırlar. 
İtalya ve Mu11olini ise, bıçak gırtlaia 
dayalı bir vaziyette, ıerbeıtçe muva
fakat edecekleri fedaklrhklard& bulu
namazlar. Eğer günün birinde zecri 
tedbirler petrola da tetmil edilil'ft, 
duçe ile diplomasi münasebetlerde bir 
gerginlik hasıl olacaktır. Bütün so
ğukkanlı adamlar, eğer barıt muhafa
za edilmek iıteniyorıa, petrol tedbir
lerinin geri bırakdmaaı llzımgeldiğini 
anlıyorlar. 

Uzaklara Giden Sevgili 
Ankaradan M. Nezahat imza.ile: 49 lıilo ••liyorum. Sifmonloımnold 
''Yedi ay eooel hir ••nçle ta. ihtiyacım oar. Bunun için cu hor•• 

nlflım. Herlıe«en lıaçtılım halde ket ediyorum; lalıat İflahım Jll 
onunla hera6er 6ulunmalıtan yolı. Niıanlım aiırlıiımı a.a 6ald
uolıalıyordum. Nihayet o heni yor. o• eolenmemiai hundan dollıY' 
•IHliiini de •öylediii laaltle lıemli. gerr bıralııyor." 
sini reddetmedim .,. ona ı:eoap Hakkı var. Biraz kilo almağa mee• 
oerntiyerelı aylarca dodça lıonuı. bursunuz. Hareketsizlik yanlış usul. 
tam. Beni MIHiifine, .amimi oltlu. Bilakis birçok cimnaatikler şişmanla• 
fana fiiphem 70lı. Faltat o 6üyülı mağa hizmet eder. Harekctıizlik i!ta• 
6ir Aorupcr fehrİne witti. Gitme. hayı kapar. Muntazam yürüyüıler. bet 
den eovel: '''Sana ;yaamamajı dü. sabah on, on bet dakika hareketlef 
fiinüyoram•• diyordu oe halıilıaten faydalıdır. 
bir telt acıtır ~ı. Yaln12 ar. 
ltadQflanna ;ya.adılı melıtaplar. 
da henden laa6er aormaaı beni 
unatmadıimı •iNteriyor. Ben onu 
NOİyor mayıırn1 Bilmem. Falıat 
6en de unutamıyor..,.. Si.a ol.anız 
ona melıtuo )'Cl.Selr mı ülini.1,. 

Tabii... Mademki aranızda arkadaş
lık ve doıtluk tee .. üı etmiıtir; ne
den yazmıyorsunuz? Size yazmamağa 
karar vermeıi mutlaka sizi unutmak 
iıtediğinden delildir Bu, ıizin onun 
sevgiıini göıterdiğiniz likaydinin bir 
mukabeleaidir. O ıizden biraz alaka 
~kliyor. Bu allkayı eösterir.seniz ce
vap alacafıruza fÜphe etmeyiniz. 

• 
Şişmanlamak 

Cabir ıokağı B. Nunel imza.ile: 
''18 yaıındayım. 1.51 boyıun oar. 

• 
Ailesinden uzakta yaşamak 

mecburiyeti kartıımda 
Feriköyünden M. Turgut imazıile: 
"35 )'Qflndayım. Eolenmelı ;.ıl

yoram. Falıat oaailem ica6ı, ltoY"* 
hm beliti •enenin yaruı bafUJIJ,,_ 
ium fehirden a~lıta ••çer. Battrıl' 
için tereddüt C'diyorarn. Aco6d 
••nç 6U. lıaJın 6u hayata talaott" 
mül efier mi1 O bedbaht olrnıı' 
mı 1 Yahut ı ... a 6irtalıım t•-".a:;, 
ler beni lelôlıete ttürültleme.a '"! · e-

Yüz binlerce vatanda! sizin vaz•Y 1 
tinizdedir. Bunların çoğu evlidir " . 
pek ill mea'uttur. lyi bir aile kızı, e~ 
lenmezden evvel bu vaziyeti Jcab 
ederek ıizi felaketten kurtarır. 
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K U L T 0 R 

Bir Konferans 
Hakkında 

Amerikan Mektebi Ve 
Amerikan Cemiyeti 

lstanbulda uzun yıllardanberi özle
oiğimiz bir kültür havası esiyor.Yer, 
yer, şehirin her köşesinde senelerden 
beri "daüssılasını" çektiğimiz bir ala
ka ve tecessüsün uyandığını, kolay 
eğlencelerden bıkan ruhların fikir ve 
duygu alemine zevkle koştuğunu gö
rüyoruz. Dünün kültürü, medresenin 
loş ve nemli odalarına kilitliydi. Bu
gilniin külttirii ise güneş ışığından 
korkmuyor. O, dinç ve gürbüz. daima 
doğruyu, güzeli ve iyiyi araştıran ta
ze bir hamledir. ~ayat doludur ve ha
yatın kımıldandığı, şekil aldığı her ye
ri kaplamak ister. Bakarsınız:, bugün 
en yüksek bir ilim müessesesinin kon
f eans salonundadır.Yarın,bir spor ku 
liıbünde veya bir tiyatronun ışık'lı 
çevresinde hayata karışır. Dünün kül
türii, asık suratlıydı; acayip bir dille 
konuşurdu. Bugünün kültürü. giller· 
yildüdür: sizi duvgu yollarından ge
cirerek fikirler diyarına götürmeği 
bilir. 
Hayata, ~ünlük havata kültürün. bir 
hayat kadar canlı ve akıcı maddenin 
karışması ona yeni bir alaka ve yeni 
bir zı:vk getirmesi, işte bütün kalbimiz
le dilediğimiz sey ... 

[Bir Amerikan ilkmektebinde çocuklar, hendeseye çalışıyor.] 

Geçenlerde İsmail Habibi dinledik. 
Güneş Kulübünde, seçme bir dinleyi
ci kütlesinin doldurduğu kilelik salon
da o, yarım saat gibi kısa bir zamana 
koca bir edebiyat me elesini sığdırmak 
mucizesini gösterdi. Konferansın mev
zuu "divan ve halk edebiyatlarında 
şe'niyet mefhumu" idi. Konferansı hu-
15saya baskımadan evvel, sevimli kon
feranscı üzerinde biraz durmak iste
r im. "Türk Teceddüt Edebiyatı Tari
hi'' ile İsmail Habip, edebi hfidisenln 
nasıl tetkik edilmesi lazımgeldiğini 

gösteriyor ve edebiya't oluşunun 'ui 
generiı olmadığını, bilfıkis yaratan 
ruhla, içinde yaratılan muhitin bir ter
kibi bulunduğunu vazıhan iddia edi
yordu. Böylece, ilk defa olarak edebi
yatımıza ilmi bir tenkit getiren İsma
il Habip, yarun saate sığdırmağa 

mecbur olduğu mevzuunun ağırlığı al
tında zerre kadar sarsılmadı. Ismail 
Habip söze, Türkün karakterindeki en 
bariz çlzgiyi tesbit ile başladı. Ona gö
re Türkün, öz Türkün en belli vasfı 
realist olmaktır. Türk mistik değildir. 

Islamiyeti istiyerek, gönül rızasHe 
kabul eden Türk, bir dinle beraber 
biltün bir yabancı kültür ve medeniye-

[İsmail Habip 1 
ti de benimserken, yine karakterinin 
esas hatlarını muhafaza ediyor. Sa
ray • medrese aristokrasisi mücerret, 
sun'i ve dar bir edebiyat doğurmu§tu: 
Divan edebiyatı.. Halk yığınlarında 
ise müşahhas, samimi ve geniş bir 
edebiyat yaşıyor: Halk edebiyatı. 

Türkün bu realistliğini belirten üç 
§.ey vardır: Bektaşi tekkesi, Nasret
tin lloca ve Karagöz. Bekta~i tekkesi, 
medresenin koyu taassubuna karşı öz
görlüğü seven Türk\in nefes alacak 
bir yeri oldu. Birinde arapça dinliyor
du, ötekinde türkçe söyledi. Birbde 
hadis okuyordu, ötekinde kendi "dün
ya görüşü" nil şiirledi ve besteledi. 
Nasrettin Hoca, pratiğe yönelmiş bir 
halk felsefesinin sembolüdür. Onda 
her şey müşahhas ve her şey hareket-
. N · ı. k tır. asrettın Hoca uzun muna aşa. 

lardan hoslanmaz. O, hasmını, ~aba 
saba da olsa yine bir tecrübe ve bir 
hareketle harptetmek ister. Karagöz, 
6arayı temsil eden Hacivachn karsısına 
dikilen halkın ta kendisidir. Hacivat 
bos, falr~t !l;;.,lii k•H,..., .. ı .... ı.. 1., ..... h• 

tefelsuftür, Karagöz, sade fakat hayat 
dolu görüşüyle canlı bir filozof. Ha
civat, Kara{!özil nutkunun bosluğuy· 
la ezmek ister. Karagözse Hacıvadı 
şeniyetin örsüne yatırır ve aklıselimin 
"bon sens" ~ekiciyle hirpalar. Haci
vat, doğmatiktir; Karagöz ise yalnız 
şe";vete inanır 

Realismini, gerçeye olan bu tema
yülünü bu icatlarla gösteren Tiirkün 
halk edebiyatında da şe'niyet hakimdir. 
Burada lsmail Habibin her iki edebi
yattan seçtiği metinler üzerinde mu
kayeseler yaptığını görüyoruz. O, sa-
dece halk edebiyatında şç'niyetin ye-
rini ve önemini gösterecek ve mevzuu-

A. Malche'den 

Amerikada okulun sosyal bir mer
kez olması fikri, en son haddine gö
türülmüştür. Okul bir arı kovanına 
benziyor ve her oçcuk, oraya, kendi 
zevki, kendi alakası ve - mümkün 
olduğu kadar orijinal - kendi inisya
tiviyle birlikte geliyor. Bi.ıtUn bun
lardan, şimdiye kadar mevcudiyetin
den bile şüphe edilmemiş olan mese
leler çıkıyor: terbiye ve tedris hay
ret verici bir zenginlik kazanıyor. 
Dahası var: Okul, sosyal bir merkez 
sayılınca, birtakım itiyat ve temayül
ler, bir kelimeyle yaratılmak istenen 
her şey kendiliğinden doğuyor. 

Bu yüzden okul, çocuk klüplerinin, 
spor ekiplerinin, tiyatro kollarının ve 
ya~ut ~ayvan yetiştirmekle harp 
yetımlerıne yardım etmek gibi biribiri 
ne hiç de uymıyan işlerle uğraşan bir
liklerin faaliyet sahnesi oluyor. Ço
cuk orkestra veya bandoları, şenlik 
komiteleri, Base - Bali takımları, ta
lebeye öğle yemeği hazırlıyan tabl
dot kurumları, bütün bunlar, bu file
mi gerçek hayatın bir imajı değil, ço
cuğun azami bir zevk ve enerji ile 
içine atıldığı bizzat gerçek hayatı ya
ratmaktadır. 

Bu yolda en ileri noktaya varmak 
maksadiyle ders saati haricinde de o
kulun kapıları açıktrr. Hemen hemen 
her yerde, her okulda birinci katın 
salonları velilere tahsis edilmiştir. 
Buraya mahallede oturan aileler, 
konferanslara, konserdere, hatta dans 
lı çaylarla balolara davet edilir. Di
ğer salonlardayiia, (kendi çocukları
nın okuduğu sınıflarda) dil bilmiyen 
velilere İngilizce, annelere ev bakımı 
öğretilir.Angelo Patri ve muakipleri, 
bu salonlarda "Veliler birliği,, azası
nı toplantıya çağırırlar. Böylece okul 
ile muhit arasındaki bağlar sağlamla
şır ve terbiye işlerinde öğretmen ile 
aile arasında mükemmel bir iş birliği 
teessüs eder. ( 1) 

Amerikan okulu, bu hususta tam 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. Bazı 
öğretmenlerin tuttuğu istatistikler, 
velilerin yüzde 90 ının ders senesi 
içinde mektebe geldiklerini ve ders
lerde hazır bulunduklarını göstermek
tedir. Bu, gayet sadedir: Her istiyen, 
gürültüsüzce sınıfa girer ve salonun 

öbür ucunda bir yer bulup oturur. 
Bundan hiç kimse rahatsız olmaz, 
hiç kimse başını çevirip bakmaz bile .. 
Çıkarken başla bir selam. Oldu, bit
ti. 

Gene septik dostumun sesini duyar 
gibi oluyorum: 

- Hepsi iyi ama, bu okullarda ne 
zaman çalışılır? 

Buna cevap verebilmek için, öılce, 
Amerikan terbiye sistemiyle, Avrupa 
terbiye sistemi arasında - hiç olmaz
sa resmi okullar bakımından - neka 
dar büyük bir uçurum olduğunu gös
termekliğim Jiizım. Bu iki prensip, 
belki tatbikat sahasında biribirine 
yaklaşıyor, tıpkı aralarında bir hen
dek bulunan iki ağacın dalları ile bi
ribirine teması gibi. Fakat, ne olursa 
olsun, aradaki hendeği unutmama}( 
gerek .. 

Bu nokta, üz-erinde dunnağa değer 
bir noktadır. Eğer Amerika prensipi 
kabul edilmiyecek olursa, Amerikan 
o k u 1 1 a r ı n ı A v r u p a okul
larının tahrif edilmiş bir şekli ad
detmek mecburiyeti hasıl olur ve bu 
memlekette, Avrupadakinden daha az 
bir tefekkür ihtiyacı olduğu sanılır. 
Böyle• bir hüküm, ağacın yalnız yap
raklarını nazarı itibara almak demek
tir ve tabia ile hatalıdır. Bil!kis Ame
rik n prensipi kabul edildiği takdir
de, ta kökten dallara kadar uzanıp 
giden bu organik gelişme ve göv
denin doğruluğuna ve sağlamhğına 
hayran olmamak kabil değildir. 

Sabri AN DER 

(1) Angclo Pntri'nin idare ettiği 45 in
ci mektepte "V elli er Birlii\,, aşaiıdaki 

komisyonlara ayrdmqtır: 
1 - Mahalle komitesi (Okul civarı, oyun 

yerleri, çocukların refnhi ve nhl&.ki kont
rol.) 

2 - İcra komitesi (Birliğin müeuis ve 
hami azası.) 

3 - Eilenc:e ve ıenlik komitesi (Top. 
lantdarda her baknndan uygun eflenceler, 
oyunlar ve ıenlikler tertip etmek). 

4 - Yardnn komitesi (icra komitesi bü
rosuna anket ve raporlar verir.) 

5 - Propaganda komitesi (Halk ile te· 
mas, haber alıp verme, ayni maksadı ıii
den teşekkilllerle daimi münasebet tesisi.) 

MERAKLI ŞEYLER J 
Hayvanlar1n En Akıllıları 

Karga Deyip 
Geçmiyelim 

Ve hatta hayvanlar arasında yapı
lan tetkiklerle şimdiye kadar çok 
şeyler öğrenilmiştir. Bu tetkiklerle 
fillerin hayvanlar içinde pek zeki bir 
mahluk olduğu meydana çıkarılmış
tır. 

Ormanların en vahşi hayvanlarını 
yıldıran filler şehirlere alındıktan 
sonra bir köpek kadar sadık ve ehli 
olduğu da malı.imdur. 

Tarihler fillerin muharebelerde ne.1 
kadar büyük rol oynadıklarını kayde
der. Timürlengin hazan süvari hücu
mu yerine kullandığı fil kıt'alarını 
hepimiz biliriz. Fillerin bilhassa kü
çük çocuklara karşı bir ana şefkatile 
bağlandıklarına dair heyecanlı hika
yeler de çoktur. O hikayelerden birini 
naklediyoruz: 

Azılı bir fili' satınalan zengin bir 
Amerikah fili iki sene terbiye ettir
d:kten sonra çocuklarına lalalık cttir
meğe başlamıştır. Emektar fil evvela 
efendisinin çocuklarını mürebbiyeleri. 
le gezdirmeğe başlamıştır. Bir sene 
sonra file itimat çoğalmış, çocuklar 
ona, o da çocuklara hayli alıştıkları 
için mürebbiyesiz olarak gezintiler 
başlamıştır. Fil sahibinin ahbapları 
en sadık bir laladan daha iyi çocuk 
gezdiren fili iyice tetkik ettikten 
sonra kendi çocuklarını da ona gez
dirtmeğe başlamışlardır. 

Her sabah mahalleden on beş kü
çük çocuğu sırtına alıp uzaktaki or
mana götüren King ismindeki fil bü
tün Amerikada tanınan bir şöhret ol
muştu. Yine bir sabah çocukları akşa
ma kadar ormanda hava aldırmak 
üzere şehirden hareket eden filin da· 
ha ormana varmadan deri!linin titre
mej!e başladıP-ı, kücük gözlerini ikide 
bir kırpıstırdı~r dikkati celbetmistir. 

Fil o halinde lfüaz daha ilerledik
ten sonra ormana kadar gitmekten 
vazgeçmis, oradaki çayırlığa çocukla
rı indirmek iizere çökmüstür. Filin bu 
garip 'halini gQ"en çocuklar evlerine 
koc:uşmuşlar, King'in huylandığını, 
orma"a P'it'Tlen•n varı volda kaldığı
nı anlatmı lardır. Büvükler King'in 
çöktü~ü çavıra koşmuslar, filin hala 
sinirli sinirli titredii'Hni görmüşler, 
bir şey anhyamadrkları için zavallı 
hayvanı daha Uerjye ~itmeğe zorla
mışlardır. 

Bin müşkülatla çöktüğü yerden kal 
dmlan meşhur King hergiln gibi or
manın yolunu tutmuş ve çocukları 
oynamaia alıştıkları bUyük ağacın di
bine indirmiştir. 

Birkaç dakika geçtikten sonra fil 
birdenbire telaşlanmağa ve hortumu 
ile biraz uzaklara koşan çocuklan bir 
yere toplamağa başlamıştır. Biraz son 
ra da çocukları teker teker hortumu 
ile yakalayıp sırtına vurunca şc:hire 
doğru koştuğu görülmüştür. Filin to
zuttuğu yoldan burgulana burgulana 
koca bir boğa yılanının filin peşine 
takıldığını gören orman ameleleri müt 
hiş boğa yılanına hücum ederek öl
dürmüşlerdir. 

Bu hakiki hikaye i>e fillerin zeka
dan başka fevkalade bir hassasiyete 
malik oldukları daha iyi anlaşılmıştır. 

• 
Bizde bir ııöz vardır. Aptal ve ah-

mak yerine hazan "kuŞ beyinli" deriz. 
Bir Amerikan hayvanat mütehassısı
nrn kargalar üzerindeki yaptığı tet
kikleri bildiren aşağıya aldığımız yuı 
da kuşların ve kargaların zannetiği
miz kadar bevinsiz olmadıklarını gös
teriyor: 

Kargayı daha çok küçükken yaka
lamıştım. Henüz ayak üstü durması
nı güç hal ile beceriyor: ya ihtiyar gi
bi. sarhoş gibi iki tarafa yalpa vuru
yordu. Fakat her şeye kar~ı meraklı-

fi -

; 

l 

Her ~~~sjm bculangıcınJa gidecehl eri yerleri hiç faşırmaclan bir kıt'a.
dan oburu'!e . afan fU leyleklerde, ku§larda insanlara nasip olmıyarı 

bır ıdrak ve haa.scı.siyetin bulunduğunu i.sbat etmez mi? 

lığına bilhaua hiçbir diyecek yoktu. birkaç sefer gak f gak! diye ötüyordıl• 
O zamanlar bile bir evden öbürü- Yalnız beni değil: bütün ev halkına 

ne nakledilmesi karganın hayatında sanki çalışma saati geldi, haydi ne 
ciddi hiçbir fark vücuda getirmiyordu. uyuyorsunuz? der gibi sıra ile uya~
Bununla beraber daha birinci günün- dırmakta bir sabah bile kusur etrııı
den itibaren her gördüğü şeyi bir ke- yordu. 
re gagoasr ile tecrübe ettiğini farkedi- Çok geçmeden bütün bir ev halk' 
yordum. Yeni evdeki eşyanın konma- kargayı dii~ünmeden hiçbir şey yap~
ğa ve tünemeğe yarayıp yaramadığını maz olmu tuk. Kazara kadınlar diktŞ 
kas kereler deniyordu. Bu halile ev i - acpetlerini bahcede unutsalar, yi!k -
)erine müdahalesi son dereceyi bul- silk, makara ve makas kayboluyirdL!• 
mu,tu. Mesela otomobili boyarken ta Çamaşırdan çorap ve mendil gibi kil• 
ze boyadan muhakkak surette bir çük parçalar. en yüksek ağacın dalı-
miktar tadıyordu. Bahçede çalışırsak na: daha rüzgarlıdır diye karga tara
muhakkak bizimle beraber ya bacak- fından sür'atle . asılıyordu. Dostları 
larımızın arasında yahut omuzumuzun bahçede akşam üstü cayma davet epe~ 
üstünde geçiyordu. Bir gün fide di- ce güçleşmişti. Çünkü herkes evdcl<1 

kerken arkama baktım, bir de ne gö- karganın çay esnasında ansızm kavale 
reyim? Diktiğim her fideyi birer bi- ağacının tepesinden sür'atle kafalannll 
rer söküp atmış, parça parça etmişti. çullanmak ihtimalini uzun uzadı\<• 
İşin en garibi de tarlaclaki vabani ot. anlatmak kabil olamıyordu. Misafir
ları ihmal edi~ime dikkat ederek san- lerin ağızlarından sigarayı kaprnal< 
ki bunları yerinden ovnat...,,,k h;- "iİ· ıı 

mr istersiniz; gögy üs ceplerindeki JTle. 
nahmış gibi bir tanesine bile dokun-
mayışı idi. dillerin a~ırıldığını görmek mi ister• 

Bazı hayvanların aksine olarak kar
ga ismini ikinci defasında öğrenmişti. 
Hele bakkal kağıdının içinde onun 
için ıımarlanan sığır etinin hışırtısını 
o kadar çabuk kavramıgtı ki bunu du
yar duymaz iki eli kanda olsa hemen 
gelip karşımızda yer alıyordu. ı 

İlk zamanlarda kargamız bizi hiç 
iz'aç etmiyen bir ev kedisi gibi zarar
sızdı. Onu aramazsak o da bizi hiç 
rahatsız etmiyordu. Omuzlarınıza ko
rlarak konuşma taklidi bir şeyler söy
lüyor, bundan bıkınca uyuklamağa da. 
lıyorrlu. 

llk geldiği zamanlar, çirkin, uyuza 
benziyen tüylerile hiç te güzel olmı
yan bu karga, cok çabuk büyüdü. 
Kuyruğu uzadı. Tüyleri parladı. Ar
tık her sabah gelip muayyen bir saat
te camımın önünde ahzı mevki edi
yor, gagası ile camı vurarak beni 
uyandırıyor ve "vakit geldi" der gibi 

siniz: bizim eve buyurmalı idiniz 1 

Bilhassa kibrit kutularına çok JTle· 
raklı olan karga kutuların içlerini ıa
mamile boşalttıktan sonra tekrar ka· 
P.Btırdı. Şunu da söyliyeyim ki biitiİ~ 
bu rahatsızlıklarına ııağmen kargarıı 
hoş tarafları da vardı. MeseH'i hOŞ 
meraklanndan biri de traş olduğu~ 
zamanlar penceremin önünde be

111 

uzun uzun seyretmesi idi. 

Karganın hususiyetlerinden en tıı• 
hafı günün uzun saatlerini yalnız ba
şına kavak ağacının tepesinde geçir
mesi idi. Yazları böyle uzun saatler 
evden dışarda yaşıyan karga sonbab~r 
gelince yanımızdan hiç ayrılmaz 0 

• 

nnıştu. Damocles'in kılıcı gibi başı
mızdan eksik olmuyordu. Kucağırnı.ı:: 
oturuyor, saçımızı çekiyor; saa 
kösteklerimizle, çay fincanlarırrııılar 
kalemlerimizle, gazetelerimizle sa; 
bahtan akşama kadar arsız bir çoeıı 
gibi durmadan oynuyordu. ı 
Artık ondan kurtulmak imka051 

•5ıe• olmu!:tu Onu "azat'' etmek te 1 
~ . "e 

miyorduk. Hem istediği gibi hür e 
serbest değil mi idil Gitmek iste~:t 
her dakika havalanıp bir daha av e 
etmiyebilirdi. Cezaya karşı son d;:5• 

ce hissizdi. Kafese koymıık JTlese bİ 
de mevzuubahs olamazdı. Şu halde 

çare kalmıştı. ··ı 
, k • . • k nan co 

Bır lo ma etın ıçıne o .. eğ 
bir miktar zehir ilk önceleri bız:ı l<i 
len diren kargayı ertesi sabah 'bind 
bilir. bahçede hangi ağacın dııtıdıt 
öldürmü tü. Biz de gfıya o zava 
kurtulmuştuk. ·ıi h r ı 

İnsanların her huyuna ve e jtİ 

Sahibini difMrİ ü;ı,wrMe eturtup gezdirecek ırur•tte terbiye eclilmi.ı 
bir lil. ''Bu re•İm Amcrr ismindeki vahıi hayvan terbiyecisinin lstanbu

la a-clcliii zaman çekilmiştir.,. 

yadına bu kadar nüfuz ed~n v;ıııc 
yatlarımıza karşı en zeld bı~·~rn b 
tan daha muzip hareket edeldılğı.ııı 
çare karganın aptal bir kUJ ~ 0ıctı.ıS 
zannetmenin nekadar dogr ıar d 
nu vukardaki satırları oku'.)'3n 
şünsUnler. 
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Dakika 
Cephelerde Sükunet 

iki taraf ta ad bl 
mütareke yaptllar 

1Adillbaba, 14 AA - Bugin biltibı ~tere aWdaıet gel-

~~vrede ve yahut kulialenle mJb veya 1laqt a•ehai mev
saa bllbloluıGcen her iki 6rafm banr1* 6Mall:flederini durdur
~alda ben.bel' kendiliğinden bir nevi ....._ kabul ettik-
leri w böyle ._.,.. edecekleri unı]maktadal'. ·~ih bu 
mO ...... lerin fazla ıuamam~ı da ilam ~- ti 

lngiliz Kabinesinin Akibeti 
Perfembeye ili Ola ak 
Londra, 14 AA - Paris n1h tekliflerinin neşrinden eoma, bü

tün pset;eler peflelllbe gilatl A9*n kamaramda yapılacak mü
sakereleri ubın,.ı•ıı beldir,-1ar. llmnunun Jmdmmna raf
mcn. Sir Hor'un Londra1a dhecei{ yazılmaktadır. 

New Oıronicle'üı bildirdiğine göre, Hor'un itıtifnma taraftar 
olanlar gün geçtikçe artmaktadır. 

Söylendiğine göre, Baldvin ve Eden, Pmı anlapnumm ma
hiyetini anladıktan zaman hayret içinde kalmıflanbı'. Hatta E
den iltifa edecefini aöyliyerek tehditlerde bulumnuttur. 

Deyli ~res iee, muhalefetin perwemt>e milzakereleri esna
•mda kabineye bir itimatsızlık reyi a1muma pyret edecekler
dir. 

Deyli Herald gazetesi de, hükOmetçi ve muhalif sayJa9Jara ve 
hatta kabine azaiarma hergün yüden:e proteıto mektubu celdi
iini habel' vermektedir. 

Deyli Telegraf diyor ki: . 
"Hor, çok muhtemel olarak, Killetler Cemiyeti uaıı olan cfev. 

!etlerin, Cemiyet paktını müdafaa için ıeferber edebilecekleri 
br3, deniz ve hava kuvvetleri miktarı hakkmda Aftın banan· 
mnda vereceği izahatı gizli bir celaede vermeyi tel'cib edecektir. 

MU ...... -an p o meee esme 
eelince bunun ı tal ya ile bir harbi intaç edebileceği sanılmaktadır. 
Bu vaziyette iae İngiltere, Fransa filosunun, aeferberlik miifkü
lltı dolayısile, derhal yardımına da dayenmıyacak demoktir. La
va!, Franau filosunun on bet günden evvel ıeferber edilcmiyece
lini bildb.mittif • 

Selçuk Kız San'at Mektebinde 
Dün Bir Müsamere JI eriltli 

(IQumemfm le lllme] 

Ç&paclald ~ Kıs Sanat mekte- ft mahl,.elnl a1at8a .-..ı lılr llyln 
lıl talebeleri, TMalTllf baltası mBna- veriJmlt, arlrumdul 1* ı;iY- temlll 
lebetile, dOn, Çapa Kıs Muallim mek- edihldftir. Genç tıllebelerla-huırJadık
'ebl ..ıonunda ı pel bir milumere lan muhtelif numaralar btl,ek .,... 
~rdir. sevkle 1eyredilmiftii • 

8ırf talebelerin emeli ile hazırlanan Tuarrufu ve içtimai JUdımı c:enlea. 
.1...._ • dıran tablo, gpk aJüa uyandırp a-
-... mtlumereye, talebe nlileri ve bir- maralardan biri olaiuf, talebeler dald-
tok dafttliler lftirak etmiflerdir. I• blarca allaflınmlJlardır. 
Mldaı marpıdan IOma, talebelerden Genç Jmlanmum IDUftffalayetinl 

.. ,_ tarafmdan taarrafmı mana tebrik ederis. 

BiLGiLER. italya ve Ha eş stana yapllan 
~ ....................... ~ 
BuıGnkl 
Program 

tSTANBUL 

ll: Plft. Hafif maaild. 18,SO: Giinq 
ldübtinclen ukil lı:onferana. Universite 
profaöril $ekip Tunç. Sait Bdip orlı:eatra
aı. 19,30: Ulaaal ekoaomi ·ve arttırma lı:u
namu aamma lcoaferanL Ba,. Hhmı Atıf. 
20: Çipn muikiai (p!Alc). 20,30: Stüd1':> 
OrkeatraaL 21,20: loa baberler. 21,30: E
DIİll&dl Halbwi 11öeterit kola tarafmdaa "Y......... lıf.oaolop. Komik bU' Sadet
tia. 

Saat 22 c1ea mara Anadolu ajaaamm 
pnttlen ....._ baftdia Nl'Yisi verile
c.lltir. 

BUKREŞ 

12,Hc DiaDal orbetruı. 13,40: Spor. 
lS,55: Komeda arkaaı. 14,15: Haberler. 17: 
Ki1'Ul 1Uti. 'll: Matache orlcestraıL 19: 
llaltahk hatıir icimaJl. 19,15: Cuband. 20: 
KalMıirk. IO,JI) PloaUe tarafmdaa Romen 
1&rlulan. 20,41: llder. 21: Bach'm eeerle
riD4• lroro ~ 21,SO: Haberler. 22,50 
Bir ~tadlia ..... llÜli. 23,55: Boa 
babefler. 

VARSOVA 

17,15: Orkeatra. lf,45: Leh tulrı1arL 
(Kalt09its'- ulcil.) 11: Dana. 11,40: 
ilkler. 11: Plak (ltra_.mı poem aeafo
m.i). ıt,30: Rad" pi"9i. 20: Sözler -
Jtekllm'•r· 20,30: Operetlerden allldar. 
20,45: llsler. 21: Roub tarafmdaa tar
Ja. -ltiJ'UIOo 21,45: llütelif lkler. 22: Sea 
~ 22.30: Tmism. 23: !aves müili. 
(Orbetra ile). U,40: Dam pWdarL 

BUDAPB$TE 

ll,50: Çlnsme mlaiii. 17,30: Konfe
rau. 11: lltlsik abd-5slnden Noel 7&1'1-
mı. it.Ol: Hollada Noel (pWdı). 19,15; 
~ Aloo orlctltruL 20,20: KoGfe
nu. ao.50: Spor. 21i°l»i:pano birliiile ke
ıma lcoaMrL (Bach, Dobro911l, Gaabert, 
::ı_ea•y>. 11,30: Radro ,ıyeat. 23: 

• 21,15: Cu. 24: Çiqee mbitL 
vtYANA 

teklifin me--~i ün neşredildi 
Samuel Hor Düştü Ve 8-urnu Kırıldı, 

Londra t ş P .. 
ftlllu•d• ...... lloi'.a .. teJpaf ~ !-., tem11e Aam Kam~. 

Kuduz 
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GUZEL SAN ATLAR itaıyanıarın aldığı arazi harp 
Bugünün Resmini 
Yaratan Büyükler ' 

Yeni tarda yapılmıı olan bu resim tahta ü:ıerine oyularak yapılmııtır. 
E•ki hôk san'atinin modem bir tecelliıli olan bu tar~ son :ıamanlarcla 
hayli rağbet ka:ıanmııtır. Kliıe olarak kullanılan bu tahta (akuo tinta) 
mürekkebile baaılır. Bu resim, Ch'en Tineh.K•n6 isminde bir Çinli 

tarafından yapılmııtır. 

"Gene Sezandan bahsediyoruz. O 
Sezan ki, bugünkü resmin babasıdır. 
Bugün de Sezanın eserlerini en çok 
istismar etmiş bir adamın sözlerini 
naklediyoruz: Bu adam Abraiz Vo
lar. Fransada şöhretleri birer birer 
meydana çıkaran bir tablo taciridir. 
Fikret Muallanın diliyle Voların Se
ı:an için yazdıklarını okuyalım.,, 

Volar söylüyor 
(Kırmızı Siyah) muharriri meşhur 

(Stendhal) MarsHya ile (Aix) ara· 
smdaki yolculuğu, yolculukların en 
berbadı olarak anlatır. Olabilir, benim 
için bu yolculuğun maksadı, bir yer
de tam manasile Sezanın eserlerinden 
mürekkep bir sergi görmekti. 

(Aix) e muvasalatımda, Sezanın 
'bahçesinden içeri girer girmez, gözü
me sağ elindeki (spatü) yü palc:~eki 
boyalara sürmekle meşgul buldum. 
Müthiş hiddetliydi .• 

Selamlaştık. Sezan, babası, ben, ü
ç Jmüz babçeyi gezerken kiraz ağacı
nın üstünde bir toile gördüm: "Bunu 
ben pencereden attım, dedi. Oğlu da 

· ''bu toile'i juri iade etmişti 1,, dedi. 
Ben de tabloyu görmek istediğimi 
söyleyince, ressam kiraz ağacına tır
mandı "Kirazlar ne güzel 1,. diye im
renerek tabloyu indirdi, bu güzel bir 
eserdi. Nasıl reddedildi diye düşünü
yordum. 

Yeni •an'atın f,üyüklerinclen 
~anne'nin ''Pipolu adam,, 

resmi 

. 
c. -

isimli 

. 
Sofrada oldukça (gaffe) geçme

sine çalı~tldı. 
(G. Moreau) ıyı bir akademi 

hocası diye methedildi. 
Sezan da: "- Azizim Vollard, tam 

bir san'atk!r, fakat tam manasile bir 
sanatkir olmak için bütün mektep
lere tekmeyi vunnu§ olmalı!,, dedi. 

Sofradan kalktıktan sonra Sezan 
kulağıma iğilerek: "Babam, lilimler
den de nefret eder. Bir alim onun i
çin bir mektep hocası,, demektir, de
di. 

Zola ile Sezanın arası biraz açıl
mıştı. Fakat Zolaya karşı gizli mu
habbetini sakhyamazdı. 

cesinde severdi. Fakat (Aix) liler 
hakkında fikri hiç de iyi değildi. Yurt· 
taşlan için (barbar) derdi. 

(Aix) liler de sanatkSn kızdırmak 
i~in ellerinden geleni esirgememiıler
di. Hele üstat tablolanna para almı
ya başladığı zaman bunların hayreti 
daha arttı. 

Kendisinin hemen her yere resim· 
lerini hediye ettiğini bildiğimden 
(Aix) e kadar bir seyahate katlan
dım. (Aix) de Sczanlan toplamıy.ı 

geldiğim duyulmuştu. Renoir anlatı
yordu. Bir gün kayalar arasında bir 
tual görmüş, bakmı~ bir Sezan. De· 
mek ki Aix'de Sezanlar yerlerde do
laşıyordu. Bir tane elde etmek için 
biraz iğilmek k!fiydi. Fakat evdeki 
pazar çarşıya uymadığını öğrendim. 

Otele bir köylü geldi. elinde bir pa
ket vardı. Bir Sezan. Fakat 150 frank 
tan aşağıya bırakmadı. Hele bir kun· 
duracıda on tane kadar Sezan vardı. 
Zorla 1000 franga verdi. Giderken 
tabloları sağlam iple sardığını söyle
di, "Bunu her müşteclye yapmam,, 
diyordu.Kapıdan iki adım atmamı~tım. 
Arkamdan bir tual indi. Ne oluyor, 
dedim. döndüm. kunduracı bağırıyor
du: "Efendi, bir Sezan daha varmı§, 
o da benim sana hediyem olsun 1,. de
di, onu da aldım. 

Üstadın tablolarına malik bir Aix
Ji daha varını§, onu da buldum: 

- Sezanı tanırdınız değil mi 1., de
dikte, köylü "Sezan mı, dedi, tabii 
sürüsüne bereket. Tanımak da iM mı, 
ben onların soyunun sopunun nasıl 
doğup büyüdüklerini bilirim.,, Diye 
başlamıştı. Ben de: "Yanlış anladınız 
dostum, ben size ressam Sezandan 
bahsediyorum.,, Köylü: - Ha evet, 
tanırdım, zavallı bana bir iki resim 
vermişti.. Ama ben §airim.,, dedi ve 
uzunuzadıya kafamı ağrıttı. Nihayet
te: "Ben bana hediye edilen §eyleri 
elden çıkarmam., dedi. 

Bir adresim daha vardı, elimde. Bir 
kontes. Birkaç tane de onda varmış. 
Kapısını çaldım, kontesle muhavere 
esnasında, tuallerin tavan arasında 
olduğunu söyledi,: 

- Fakat kontes, bunlar kıymetli 
feylerdir, ya fareler yerlene •• 

Kontes: - Ne olursa olsunlar, ben 
tüccar değilim, satmam., dedi. Yolda 
giderken arkamda birkaç köylü bağı· 
rıyordu: 

"- Bu mösyö Sezanlan topluyor, 
Pariste herkese göstereck. Hele ba
kın şuna, Aix'lilerin yaptığı maskara· 
lıklara qiye eyaletimizi kepaze ede
cek.,. diyordu. Aix'ten zor kaçtım. 
Aziz okuyucum, bugün yüz binlerce 
frank eden bir Sezan'dan o zamanlar 
böyle bahsediliyordu. 

Herkes onun Rate olduğuna inan
mıştı. 

Cezanne portremi yapıyor 
1896 - 1899 

Yukule-Le 
Ve Musiki 
- Musiki ile aran nasıl? 
- Hangi üstatları veya hangi par-

çalan tercih edersin? . 
- Hangi parçalan daha çok scvdı

ftini söyle, sana nasıl bir adam olduğu. 
nu söyliyeyim !. 

Bilhassa bu sonuncu sual, bana: 
- Kaç numara pabuç giydiğini söy

le. Sana ayağının büyilklüğü hakkın
da bir fikir vereyim ı.. kadar gUlünç 
ıcliyor. 

Ben kendi hesabıma güzel san'atler 
içerisinde hiç ele avuca sığmıyan ve 
Allah kadar bizim içimizde olduğu ka
dar yine AIJah kadar bizden uzak, ta
biat kadar bize yakın olduğu kadar 
onun kadar sırla dolu bir şey varsa o 
da musikidir, sanıyorum. 

Rengi yok, fakat bizi rüyamıza bi
le ginneğe cesaret edemiyen bir renk 
!lemine atabiliyor, tadı yok. Fakat di
mağımızda bir muz lezzeti, bir çilek 
tadı hissediyoruz. Kokusu yok, fakat 
bizi ayak değmemi§ bir gürgen orma
nına sürüklüyor ve orada biz~ zavallı 
burnumuzun natır ve hayalincler. ~ecc
miyen ot, çiçek ve yaprak kokularını 
ayn ayn seçebiliyoruz. 

Dostum, ben musikiye Hintli faki
rin elinde sarhoş ve zehirli halkalarla 
kıvrılan kobra yılanı kadar inanıyo
rum. Onu kobranın sevdiği kadar se
viyor ve ondan korktuğu kadar kor
kı..yorum. 

• • 
Nekadar doğru olduğunu bilmiyo-

rum. Fakat sana geçen m~ktuplarrm
dan birinde bahsettiğim Grekonun 
muhakkak bir orkestra ile resim yap
mak gibi bir manisi olduğunu işittim. 
Fakat ben musikiye böyle yardımcı bir 
iı yükleyenlere onu bir uşak gibi ba~
ka bir iş için kullananlara kmyorum. 
Musikinin ilk işi beni etrafımdan ayır
mak ve çok uzaklara götürmek, orada 
bana tamamile anhyamadığnn bir li
sanla beni korkutan, hazan sevindi
ren, hazan bir çocuk neı'esile ve umıt
kanlığile hiç aklıma gelmiyen ıeyler 
yaptırmak olmuyor .• 

Bize mektepte iken: 
- Musiki ruhun gıdasıdır! diye 

musikiyi bir nişa11ta ve ruhu kelli fel
li bir bilnye olarak tarif tetmi§lerdi. Bi
zim için alkol nekadar bir ~ıda temin 
ediyorsa musikinin de o nisbette bir 
faydası oldu w unu :ı:annedi orum ve: 

- Musiki sevrniyen çocuk! rdan 
korkunuz! Onlar ilerde birer katil ola. 
caklardrr ! .. diyenlere: 

- Bil!kisl.. Musikivi sevenlerden 
korkun!. Onlar çok tehlikeli bir iple 
tanımadıkları kuyulardan birisine ini
yorlar 1 diyorum. - Bedri Rahmi 

halde uykum geliyordu. Nihayet 
kendimi tutamadım ve pat diye yere 
yuvarlandım. Sezan hizmetçisine ba
ğırarak kuvvetli bir kahve ısmarladı. 
"Kahve uykuyu kaçırır, dedi. 

Bana da: "Pozu mahvettiniz,,, de
di. 

Sezan durmadan, dinlenmeden ye
rinden kımıldamıyan elma resimleri 
yapmııtı. Benim de elma gibi kımıl· 
damamaklığmu istiyordu. Seanslar 
sabahtan akşama kadar sürüyor. Ve 
komşunun bahçesindeki köpek havla
dıkça ressam da çileden çıkıyor, müt
hit asabileşiyordu. Bu tarihte İngiliz
ler (Boer) lerle harbediyorlar, r~
sam da Boerlerin kazanmasını istiyor. 
İngilizlerden hiç ho~lanmıyordu. • 

Bir sabah yine gelmiştir. Sezan kapı· 
yı bizzat açtı ve çehresi müthiş ne
şeliydi. Dedi ki: 

"Lepine - o zamanın polis mildi· 
ri - müthi§ bir adam, bütün köpek
leri toplatmayı emretmi§. (Le Croix) 
gözetesinde yaııyor. Mösyö Vollard 
acaba kom§unun bahçesine ne zaman 
gelir?,. 

Gene bir gün (La Croik) da Boer
lerin ufak bir zaferini okuyan üstadın 
sevincine payan yoktu. 

115 inci seanstan sonra portremden 
memnun olmıya haşlamıştı. 

"Az bir ıey terakki ediyorum,, de· 
di. O portre hala bendedir.,, 

Ekrem Mualla 

(Vhistler) ~ak.k~n?a ne. d~şUndUğli· 
nü sordum. Fıkrı ıyı değıldı. 

Sezan doğduğu ve biiyüdilğil Aix'i 
manzarası hatta her evini iptila dere-

Sezanla aramızdaki rabıta benim 
kendisini Aixte ve Pariste atölyeıin· 
de ziyaretlerimle daha samimUeıti. 
Hatta bir gün portremi yapmasını ri
ca ettim ve ertesi gün için söz aldım. 
O gün atölyesine geldiğim zaman 
yüksek bir yerde bir iskemle vardı. Ve 
bu iskemlenin benim olduğunu ıöyle
di. "Sağlamdır, hiç yuvarlanmak tch· 
likesi yoktur,, dedi. ı Ce:ıanne'nin 

Pozlar uzuyor ve uzadıkça fena 
''Tütün 
tablosu 

İçen" iaimli 

Masraflarını Ödeyemiyecektir 
Habeş İmparatoru Harbin Sonuncundan ·Önce 

Mısırdaki H·adiselerin inkişafını Bekliyor 
[Tanınmlf kG§illerden "Mar. 
cel Griaule" Habeı • lıalya 
harbi hakkında çok dikkate 
değer bir ya:ıı ya:ımııtır. Bu 
ycu:ıyı olduğu gibi, bir kel'me • 
aine dokunmadan aıaiıya alı. 
yoru.z:] 

İtalya-Habeş harbi bilançosu ç_ıka
rılacak bir merhaleye gelmiştir. Itaı. 
yanm galebesini istiyenler için, vazi
yet müphem görünmektedir. Fakat 
bu müphem vaziyet Habeıistan ta
raftarları için de aynidir. 

İtalyan erkinıharbiyesinin ilk pl1-
nı, mühim yollar daha doğrusu Ha· 
beşistana giren yollar boyunca ilerle· 
mekti. 

Bu yollar şunlardı: 
Eritre cephesinde: Hududa amut 

bir vcziyette inen ve Aksum • Adua 
Adigrat hattını tutmağa yanvan keçi 
yollan ile Sudan hududu boyunca 
ilerliyen Volkait keçi yollan. 

Bu program kısmen tahakkuk et
tirilebilmiştir. Volkait tarafı sadece 
nezaret altında bulundurulmuıtur. 
Maksat İngiltereye hareklt mıntaka
sı karşısında kuvvetler yığmak fır· 
satını vermemekti. Bune mu.kabil, i· 
teri hareket Ma,kall~ye kadar pek 
güclüğe rasgelmeden yapılabilmi§tir. 

Danakif cephesi- Assab - Dasiye, 
Assab - Uaş vadisi ve Aıısab - demir· 
yolu hatları üzerinde seri bir ilerle
me düşünülmüştü. Bu pl8n bugüne 
kadar tattik edilememiştir. 

Somali cephesi: Büyük göller, 
§arktan Adis Abeba Çerçerden 
demiryolu, Harrar ve Ciciga hatları 
elde edilerek Cuba ve Uebi • Çepeli 
kollarının bütün vadileri işgal edile
cekti. Bu program kısmen tahakkuk 
ettirilebildi. Şimdilik, gaye sade Har
rar pe Cicigadır ve bu gayenin an
cak tan yoluna erişilebilmiştir. Cuba 
kollarının Kenyaya doğru olan vadi
leri Volkait için mevcut olan sebep
lerden, yani İngiltereyi ürkütmemek 
maksadiyle ihmal ~dilmiştir. Filhaki-

Bir H abq kolu 4250 metre yÜk. 
aekliğindeki daiı tırmanıyorlar 

ka bu sebep İtalya erkaruharbiyesi 
için de iyi bir sebepti. Zira. harekat 
sahasına geldikleri zaman, ilk pllnm 
mantık ve düşünceden fazla, coskun
lukla hazırlanmış olduğu anlaJıldı. 

Elde edilen neticeler 
Elde edilen netice şudur. 70,000 

kilometre murabbaı bugün hemen 
hemen İtalyanın kontrolu altındadır .. 
Maamafih, buraya tehlikeli akınlar 
yapılmasına mani olamıyor. tatili e
dilen faydalı toprak 10,000 kilomet· 
ro kadar tahmin edilebilir ki, bunun 
ancak yarısından hemen istifade edi
le bilir. Bu parça1 Tigrede bulunan 
parçadır. Hoş bı.lndan istifade için 
de bu toprakları ora yerlilerinin el
lerinden almak. istimllk etmek lAzım· 
dır. Zira Habeşler, toprak intihap et
mek hususunda Avrupalılardan hiç 
de aşağı kalmamışlardır. 

Ogadenin mümbit topraklarından 
istifade için ise Cuba vadisinde ya
pılana benzer irva ve iskn ameliyele
ri lhımdır. 

Ele geçirilen bu topraklara karşt· 
hk yapılan harp masrafları iıe mu
hakkak ki tartıya vurulunca daha a
ğır gelir. Şimdiye kadar elde edilen 
mevsuk mnlılmata göre harp masraf
ları 30 eylul tarihine kadar 3 milyar 
Jiretti. Buna 15 te§rinisaniye kadar 
yapılan tahminen 2 milyar lireti de 
ilave edersek, sadece bir kısmı, o da 
müşkülatla istifade . edilebilecek bir 
kaç bin kilometre murabbaı arazi 
için 5 milyar liret sarfedildiği görü· 
lür. MtişkUlatla diyoruz, zira henüz 
sulh yapılmamıştır. 

Siyasi neticeler 
Roma hükümeti, Habe§istandaki 

Çolün 6erİ•inde ve asıl müdafaa 
lerini bekliyen muntaz;am 

askeri harekatını makul göstermek 
için iki içtimai vakıayı ele alıyor ve 
ileri ıürüyor. Birisi, yerli halkın is
tilA kuvvetlerine kar§ı göst~rdiği hüs 
nükabul, ötekisi İtalyanların, bilhassa 
esaretin kaldırılması şeklinde ileri 
ıürdüğü medeniyet iddiası. 

Birinci delil oldukça · gariptir. 
Zira, silahsız ve müdafaasız bir hal
kın silahlı bir düşmana karşı nasıl 
mukavemet gösterebilecekleri suale 
değer. Bütün dünya cephelerinde si
vil halkın galip bir orduyu hürmetle 
katşılaması adet hükmüne girmiştir. 
Hem alelekser, bu hürmet, galipler 
tarafından yapılan ve sonunda "itaat 
etmiyenler şiddetle cezalandırılacak
tır,, cümlesi bulunan bir beyanname 
ile temin edilir, istenir, alınır. 

General dö Bono, nutuklarında ol· 
sun, beyannamelerinde olsun bu elim· 
leyi unutmamıttır ve şüphesiz, ken
di hesabına, Habeşlerin ltalyan kuv
vetleri gelirken yaktıkları munzam 
meşaleleri birer !!evinç alameti olarak 
tellkki etmek safdilliğinde bulunma
mıştır. Çünkü bunlar, halk tarafın
dan, H~beş kuvvetlerine, düşmanın 
geldiğini bildiren i~retlerdi. 

hatlannın içinde ltalyan kıwvet. 
Habef kıt'alan 

kuyorlardı. 

Bu hakikat o kadar doğrudur lef, 
Uluslar Kurumu Konseyi İtalyayı 
mütecaviz olarak kabul ettikten son· 
ra, Habeşistıanın Cenevre mümessili· 
nin vaziyeti birdenbire deği§ti ve 
sanki bu hakikatin kabulünden baş· 
ka bir şey bekLemiyonnuş gibi, artık 
Cenevreden memleketine döndü . . 

Habeş planına göre bir taraftan 
beynelmilel hakemlerin kafalannda 
hiçbir tereddüt, bir fÜphe bırakma
mak için istilacının, mütecavizin Ha• 
beşistan topraklarına fazla miktarda 
girmesi lazımdı. Diğer taraftan da, 
bu ric'attle tabiye bakımından bir s~ 
hep vardı. Düşmanın eline, fili bir 
şekilde işgali gittikçe güleşecek ka• 
dar vbi bir arazi bırakmak lazımdı. 

İşte şimdi, olsa olsa, Habe§ erka
nıharbiyesi içinde u iki nokta [ig!"' 

rinde tereddüt edilir: 
1 - Olmıyacak yerle« kadar, rna· 

yıs yağmurlarını beklemek üzere ç~ 
kilmek taraftarları. 

2 - Mukabil hücum değilse bile 
bugünkü mevzilerde mukavemet ta· 
raftan olanlar. 

İmparator ne birinci, ne de ikinci 
noktaya taraftardır. Onun gözleri 
şimdilik Mısıra çevrilmiş bulunuyor. 
Bunun içindir ki Habeş - İtalya har• 
bi etrafındaki bütün havadisleri şinı· 
dilik ihtiyat kaydiyle karşılamak gc: 
rektir. 

Esirlerin serbest bırakılışına gelin
ce, bu kağıt üzerinde olmuştur. Mü
tehassıslar bu kararın tatbikatta ne 
netice verdiğini • ve alakadarların ne 
tarafa sevkolunduklannı öğrenmek 

istemektedirler. Bundan başka müte
hassıslar bunun içtimai bakımdan ne 
gibi aks\ilameller uyandırdığını, Me
nelik ile Haile Selassiye'nin, birden
bire büyük- kütleleri esaretten kur
tardıkları zaman meydana çıkan teh-
likenin tekrar edip etmediğini de bil- r " 
mek istiyorlar. Bu nazik mesele,asker Fitre ve zekat parası binler· 
ler tarafından fakat etnografi alimle- ce zavallının yarasına da mer· 
ri tarafından halledilecek bir mesele-

1 
hem olaca~tır. Suzusluktan 

dir. ;atlamış topraklara düşen yağ-
İtalyanlar Habeşistana medeniyet nur gibi her felakete yetişen 

eserleri getirdiklerini iddia ediyorlar. KIZILAY. Türkiyede düşmü~ 
Böyle medeniyet getirmek, pet- · 
rol limbası kullanan ve ona .sadık ~ocuk bırakmamak. ergesil~ 
kalan bir köylü evine zorla elektrik ~ırpman Çocuk Esirgeme Ku· 
ıokan tüccarın hareketine benzer. ~umu da, evinize bırakılacak 

Habeşlerin planı Fitre zarflarından kuvvet ala· 
Ş d 8Ö 1 k 11! d r kı" ;aklardır. Aç kalmış bir yoksu 
uraamı a y eme ilzım ı , . ru· 

temmuz ayında tesbit edilen Habeş un, sokakta kalmı~ hır ~a.v. 1 
planı istila kuvvetlerinin önünden ıun ne demek oldugunu ıçınız· 
çekilmekti. Çünkü Habeşler, kendilc- j 'le bilmiyen yoktur. ..J 
rinin İtalyanlar tarafından tecavüze \.,, ____________ _.~_. 
uğradıklarını iıpat edememekten kor- :::$ 

Köylerde Nümune Konakları 

M. Kemalpaşa, (Hususi muhabirimizden) - Kumdadı k~ 
yünde yaptırılması kararlaştırılan köy örnek konağının pt~;O 
atma töreni köy halkının iştirakile yapılmıştır. Bu konak

1 
ak 

lira masrafla ve iki katlı, beş odah, 2 salonlu olarak yapı ac k ... 
ve salonlardan birisi köy derneklerinin toplantısına ay~la~ıı· 
tır. Yukarıki resim, 1Içebay Hayri Efeyi temel atma törenı 
de ilk taşı koyarken gösteriyor. 
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COK GEZEN, COK BiLiR 

Habeş kadınının Adetleri başka dünya 
milletlerinin kadınlarına benzemez. 
Bu geri milletin erkekleri ile karıları 
arasındaki karşıhkh haklar da gariptir. 
[Bütütt dünyaca tanınan lıadın 
~ Ronta Forba, ln6ilüı mecmu 
.,_,,.dan birine Habef kadınlığı 
laoltltuula mühim bir yazı yazm1Jtrr. 
1-iye lıadar fOlı ca bilinen Ho
i>cı lıadualığuu tanıtan bu ycuıyı 
~nıt.~ı 

Ta eski zamanlarda Habeşistan ka· 
dıı\lar tarafından idare olunurmuş. 
liabanın evlat üzerinde hiçbir hakkı 
tanınmadığı gibi, izdivaç ancak me
lli tetriki~ matuf bir haktan ibaret 
küırmıı. Bir erkeğin mirası kız kar
dtıinin çocuklanna düşermiş. Çünkü 
bunlar ayni ana kanından, ana tara
fından gelen sülaleden sayılırmış,. 

Arabistandan gelen sami ırkların 
kadınlan ile izdivaçlarına kadar de
,.anı eden bu bal, müstevlilerin aile 
kunna hakkındaki düşünceleri önün
~ tutunamamış ve dördüncü asırda 
hıriatiyanlığm memlekete girmesi ü
&erine de kadınların, arazinin, çocuk
~rın ve mevaşinin idare hakkını sırf 
babaya bırakan "Pederşahi - Patriar
kal,. siıtcm bundan sonra kurulmuş
tur. 

15 Asır geçince 

Aradan on beş asır geçtiği halde 
lfabetlıtanda bu iki zıt prensip biri
blriyle bili mücadelededir. Köylü 
kadının bütün medeni ve maa.li hak
larına aahip olarak tanınmasına rağ
lııen bili yük taşıyan bir hayvandan 
~rb yoktur. Müslüman kızları evle
lltcek çağa kadar çalışmağa mecbur 
t\atuıduklan &ibi, ihtiyarladıktan za
lban ela gene mesaiye iştirak ederler. 
tocuı. doğumu zamanlarında evler
den dıprı sıkmazlar. liabcıı kadınla-

-----·---'-
rının cemiyet namına deruhte ettikle
ri vazifeler onlan vaktinden evvel ih· 
tiyarlatacak kadar ağır ve ezicidir. 

Tigre'de, Ambora kabileleri arasın
da it: 1ekil ve mekan itibaryile erkek 
ile kadın araaında ayrılmııtır. Veltv 
•ıh'taa ....... Wr~ .............. 
sa, hiçbir erkek karısının yahut ana
sının buğday öğüttüğU taşları kulla
namaz. Kadınlar her türlü yiyeceli 
ve içeceği hazırlamakla mükelleftir
ler. Buna mukabil yemek hazırlamak 
için dışarda tavuk bile kesmeğe m~ 
zun değildirler. 

Kadın hasada yardım eder. Fakat 
ne çift sürmek, ne de tohum ekmek 
işlerine karıştırılmaz. Sepet örme, 
yün eğirme, kahve ve yemek pişirme 
gibi işlerin kadınlara münhasır olma
sına rağmen, Habeş kadınlarının es
vap dokumalarına, dikmelerine, dan
tela yapmalanna müsaade edilmez. 
Çünkü bunlar muhtelif yerlerde mu
ayyen bazı ailelerin erkeklerine ait 
imtiyazdır. 

Misafir ağırlamak vazifesi 
Habe§ hayatının esaslarından biri 

olan misafir ağırlama vazifesi kadın
lara ait bir iştir. Tarihin kaydetme
diği kadar uzak zamanlarda vücut 
bulan bu fikir Habeşistanda hali de
vam etmektedir. Bu misafirperverlik 
bazan ahlaksız hükumet memurları 
tarafından suiistimal edilmektedir. 
Bazan da ecnebilere karşı son derece 
fazlaşile gösterilmelhedir. Fakat Mer 
yem ana namına el açan, himaye ve 
atıfet dilenen bir fakire de hiçbir za
man esirgenmemektedir. 

Küçük köylerde bir doğum olur 
olmaz, bütün köylü yardıma koşar. 
Yiyecek, içecek hatta çocuğun giye
ceği şeyler bile kom§ular tarafından 
tedarik olunur. Herkes yeni doğana 
vüs'ati ve kudreti dahilinde bir it 
görmekle mükelleftir. Düğünlerde, 
gelinin babasına bütün komıulann 
ya para yahut inek, koyun nev'inden 
bir hediye gönderilmesi şarttır. 

Habe§lerde aile hayatı 

Evliler. münasip bir yap geldik
leri vakit ailmin tasarruf ettiği em
likin bir kısmına otomatik bir suret
te sahip olurlar. Bu mülkiyetin vüs
ati köylülerin te1kil edecekleri bir 
hakem heyeti tarafından tayin ve 
tesbit olunur. Diğer kadınlar tarafın
dan yardım gören gelin ev itlerini, 
köylülerin müşterek yardımı ile de 
koca müşterek meskeni ekseriya bir 
gün içinde kurarak aile hayatına 
derhal başlamıt olurlar. Dıprdan sa
de ve ideal gibi görünen bu iptidai 
izdivaçlar maalesef ekseriya taaddüdü 
zevcat, boşama usulleri, esir kullan
ma şekilleriyle ahlaksız bir şeki lalır. 

Nasıl evlenirler? 
Habeşistanda dört türlü evlenme 

vardır. Dini şekilde izdivaç bozula-

~-&cımn lıi&ar aile 
rı.nılan biri 

' 

maz. Hatta bazı ahvalde, dul kalan 
lradınltı- erkek yahut kadın yaşadığı müddet

çe bir daha evlenemez. Fakat bu di-

HABEŞ KARiSi 
• •• 

Erkeklerini Oğrendik, 
Kadınları Ne Yapıyor? 

Bu Say/ ada Habeş l<arısı-
0 laca ğ ız .. nı Da Tanımış 

ni evlenmeler, daha ziyade kadınlar 
tarafından arzu edilmediği için haki
katen çok nadir vak'alardandır. 

Buna mukabil berka tabir olunan 
ıivil evlenmelere papaslar tarafından 
yan dini bir süs verilir. Bu nevi ev
lenmeler, bir aile ziyafeti yapılarak 
ilin edilmek şartiyle muteber olur
lar. Bunlarda evlenen bir erkek müs
takbel ailenin hamisidir. Gelin iyi 
bakılmadığı takdirde ve şikayet eder
se bu hami yahut kefil, geline her 
gün bir dolar itasına mecbur olduğu
nu evvelden kabul etmiştir. 

Sivil evlenme gününden itibaren, 
erkek ve kadına ait ne varsa, evlenen 
çiftin müşterek malı olur. Her iki 
tarafında rızası ile mUmkün olan bo
ıanma halinde, bütün emY'tll karı ve 
kocanın mümessilleri h·uzu~unda mü
tesaviyen taksim olunur. Bu taksim 
o kadar iailanedir ki, ben kendi gö
zümle halıların bile ortadan kesilerek 
yansını kanya, yansını da kocaya 
verdiklerini gördüm. 

Üçüncü bir evlenme tarzı da muh
telif izdivaçların yıkıcı masraflarına 
karp bir tedbir olmak üzere şarta mu
allak bir izdivaç §eklidir ki ne dini 
ne de aivil sayılamaz. Bunda esas 
maksat aileye mutlak ve muhakkak 
surette evllt tedarik etmektir ki mat
lup hbıl olur olmaz izdivao ta daha 
muntazam bir tekle ifrağ olunur. 

Dördüncü evlenme şeldine, muay-

yen bir meblağ mukabilinde metres 
hayatı demek daha doğru olur. Koca 
kadına bakacağına, kadın da kocaya 
sadık kalacağın dair birer kefil gös
terdikten sonra evliler istedikleri za
man ayrılabilmek prtiyle biribirlerl
ne mal olurlar.Habeşistanda birçok ev 
lenmeler, kocanın kadına bir miktar 
arazi temlik etmesi suretiyle tes'it o
lunurlar. 

İzdivaçta yaşa bakan yok! 

Habeşistanın dini ve içtimai pren
siplerini birleştiren kitabın adına 
Fetha Negost derler. Bu kitaba gör~ 
erkek yirmi, kız da on iki yaımı dol
durmadan evvel evlenemezler. Fakat 
yukarda da, ıöylediğim gibi bu dini 
izdivaç tekli o kadar nadirdir ki tat
bikat sahasında hemen hemen hiçbir 
şey ifade etmez desek yeridir. Bun
dan evvelki imparatoriçenin dört de
fa evlendiği halde ancak ıonuncuıun· 
da dini ve Fetha Negost şartlarına 
uygun bir izdivaç yaptığını dütüne
cek olunak, sözlerimizin isabeti an
laşılır. 

Sivil evlenmelerde yaf hiç mevzuu 
baha değildir. Ekseriya olduğu gibi 
elli yaşında erkekler çocuk denecek 
kadar genç kızlarla evlidirler. On bet 
yaıında kızlar vardır lri i: üç kocadan 
boıanmıştırlar. Bilhassa köylü kadm
lar arasında birçoklan ağır hayat 
şartlarından, vaktinden çok evvel 

Yukarda Habe• imparatori,e.;, Gfağıda nedimelerinden biri 

_. -

o 

Habeş ordusunda kadın kumandanlar 
vardır. Bu yahnayak milletin giriştiai 
savaşta peşlerinden giden kadın kuv
vetlerinin yardım 111 da unutmamah 

ihtiyarlar. 

Kadm kumandanlar 
Habeıistanda köylü kadın umumi 

hayatta hiçbir rol oynamaz. Fakat 
içtimai mevki sahibi kadınlar, keodi
lui&w ~·J"{,1 y~~t da impuatOI' 
tatafın n tc viz olunan aruıyi ıdare 
hususunda serbest oldukları gibi, a
adalet itlerinde, vergi verme, misa
fir kabul etmek, veya harp olursa 
orduya asker vermek ve hatta uzak
tan uzağa hariri idare etmek gibi va
zife ve mükellefiyetleri deruhte ede
bilirler. Böyle bir kadına yazılan 
mektuplar, iıtidalar birçok methiye
lerle hatlar ve ayni nakaratla biter. 
Güzel ve faziletkar olmasa bile, ona 
bu · vasıflan atfetmek mecburiyeti 
vardır. 

Hayattaki mevkiine göre koca veya 
baba kanunen evine bakmak mecbu
riyetindedir. Akitlerin muvakkat ol· 
ması onu bu mecburiyetten uzaklaştı
ramaz. Karı, metres yahut da esire 
verilecek yiyecek miktan an'ane ile 
teıbit olunmuştur. Kadın yüksek ta
bakadan oluna bu miktarlar, iki m is
line iblağ olunur. 
Boşanmadan sonra mallar gibi ço

cuklar da karı ve koca arasında müte
aaviyen taksim olunurlar. Oç, beı. 
yedi.. ilah. çocuk olursa, tek adede 
isabet eden çocuk anaya düşer. Fa
kat bu tek sayılı çocuğun bakımı ana 
ve baba arasında taksım olunur. 

Kocaların hukuku 
Habeııstanda, bır kadının koca11-

na danııılmadan evvel mahkemeye 
celbi uıulden değildir. Bu itibarla 
kocaların kadınlar üzerindeki hakla
rı büyüktür. Esasen koca, mahkeme
de karısını temsil ve onun meı'uliyet· 
lerini üzerine almak hakkına da ma
liktir. Maamafih kan davaları Habe
şistanda daima erkekler araaında ta
haddüı ettiği için boşanmanın bu ka
dar kolay olduğu bir memlekette ka
dınlann mahkemeye miıracaatlaı • ıa
hut hakim huzuruna çıkmaları Oiıldir 
ahvaldendir. Hırsızlık yahut borç do
layısiyle müddeiumumilik: takibatı ne 
kadın, ne de erkek için Habetıstanda 
cari bir usul olmadığından kadınlar 
bu cihetten de muhakemeye alınma
maktadırlar. 

Kadm ıözüne itimat 
Kadınlara karşı irtikap olunan ci

nayetler akıtılan kanın kıymetine ıö
re teıbit olunur. Maamafih erkek için 
lZO dolar olan bir kan pahası, evlen
mcmit bir kıza kartı 60 dolar, evli 
bir kadına kartı 40 dolar, dula kartı 
daha az olarak tayin ve tesbit olu
nur. Böyle bir cinayetin ispat edil
meli için de kadının vak'ayı yeminle 
temin etme11 kafidir. 

Belki eaki an'aneden kalma bir 
adet olarak kadının IÖZÜ kanun naza
rında daima makbuldür. Sözlerinin 
doğruluğunu hiçbir vakit iıpat mev
küne dütürülmez. Bununla beraber 
bilihare yalan söylediği tahakkuk e
dene halkın önünde saçları traı edil-

mek şartiyle hakaret görür. 
MUhak:kak: olan bir ıey varsa o da 

Habcf kadınlarının Habeıistan.ı kom
şu olan diğer milletlerin kadınların
dan daha yüksek bir hürriyete sahip 
oldukiandır. Hatta Habet kadınının 
SÖ•i.ine verilen kıymet ve teref, dün
yanın hiçbir yerinde hiçbir kadına 
müyesser olmamaktadır. Bu hürmet 
yalnız onun sözüne değil, ıahama 
da şamildir. Bir kavga hatta bir mü
nakap esnasında bir Habeş kadınına 
el ile dokunmak: kanun nazarında te~ 
ziyesi lizımgelen bir harekettir. Ya
bancı bir kadına el ile dokunmak, o
nu en hafıf bir şekilde tahkir etmek. 
sadece müştekinin ıözü ile ı.:ziye e
dilen hareketlerdendir. 

İçtimai gayritabiilikler 
Bütün bu izahattan da antaıılacağı 

vcçhile Habeı kadınlarının içtimai va
ziyetleri gayritabiiliklerle doludur. 
Köylil kadına bahıolunan bir sürü hu 
kuk mevcut olmakla beraber, o ka
dar ağır ıartlarla çalıttırılmaktadır 

ki daha kırk yaşına gelmeden evvel 
ihtiyarlıyarak, bitkin ve yorgun bir 
halde kalırlar. 
Diğer taraftan yükıek tabakaya 

mensup kadınlardan (bunlann adedi 
hakikaten çok azdır) birkaç çocuk 
yetigtirmekten aşka hiçbir fey isten
mez. Belki bugün Addis Ababa'da 
umumi hayatta rol alan beş on kadın 
vardır. Belki beı on kadın da llocala
riyle birlikte harbedeceklerini ilin et
miılcrdir. Fakat umumiyet itibarile 
alınırsa Habeı kadını henüz mevcu
diyetini hi11ettirmiş bir kadınlık ca
miaaını temsil etmekten uzaktır. 

Bir Habet paeli 
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crn=.,=;s•Kı -Bemoeyaz, tenemiz ve parıl 
parti parhyan dişler 

• 

Bu n~ticryi almak 
için bir tüp 

Radyolin 
kafıdir. 

Neden Türkiye halkının % 99 u drr. Evvela dişleri mükemmel surette 
Radyolin kullanıyor? Ağızdaki mik· yıkayarak yemek artıklarının, içkinin, 
roblan % 100 öldürmesi yüzünden sigaranın husule getirdiği kir tabaka
mi? Fiatmın ucuzluğundan mı? Fev- sını, lekeleri, kefeke dediğimiz taşları 
kalade teksif edilmesi dolayısile iktı- söküp çıkarır, sonra da bunları mine 
sadi olduğundan mı? Ağızda çok faz. 
la köpürdüğü, kokusu güzel olduğu tabakasını çizip hırpalamadan şayani 
için mi? hayret bir şekilde cilalar ve parlatır. 

Radyolinin bütün bunlardan başka 1şte Radyolinin kazandığı emsalsiz 
en mühim ve esa~lı iki hususiyeti var- rağbete sebep bu meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

RADVOLiN 
KULLANMIY A BAŞLAYINIZ ! 

) ıstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonu ılAnları 
Kırıkkale Askeri San'at

lar okulu için 18 kalem fizik 
10 kalem tabiiye ders mal
zemesi 6 İkincikanun 9 3 6 
pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 9 6 4 
liradır. İlk teminatı 72 lira 
3 O kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. 
,(266) (7244) 9847 

• * • 
Harbiye Okulu için 1 7 

ton sade yağı 20 - 12 - 935 
Cuma günü saat 1 S de Top
hanede Satınalma Komisyo
nunda kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 15300 liradır. İlk te
minatı 114 7 buçuk liradır. 
Sartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin kanui vesikalarile bir
likte ihale saatinden bir sa
at evvel tekliflerini komis
yona vermeleri. ( 3 O 9) 

(7545) 9908 * •• 

eksiltmesi yapılamadığın
dan pazarlığı 18-12-935 
Çarşamba günü saat 14 te 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli cem'an yekun 
10726 lira 49 kuruştur. İlk 
teminatı 1608 liradır. Şart 
namesi ve keşfi her gün Ko
misyonda görülebilir. İs 
teklilerin istenilen vesikala
rile belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (332) (7826) 

10271 

*** Tophane Fırını için beş 
bin liralık Un 16-12-93 5 pa
zartesi günü saat 11 de Top 
hanede Satmalma Komisyo
nunda pazarlıkla alınacak
tır. İhale gününde teslim 
şartile alınacak olan Askeri 
evsafta Un için isteklilerin 
belli saatte Komisyona gel
meleri. ( 3 34) ( 7880) 

10345 

~-----------------

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi · 
İstanbul Acentalığı 

Liman Han. Telefon: 22925. 
Galata şubesi Tel: 43663 

Trabzon yolu 
GÜNE V U vapuru 15 bırin· 

cikaoun PAZAR günfi saat 20de 
RİZEYE kadar 

DOKIOR 
RUSÇUKLU 
Hakkı UZEL 

Galatasarayda Kanzuk eczahanes• 
ıc:arşısında Sahne sokağında 3 nu 
maralı apartrmancla 1 numara 

lstanbul Komutanhğı 
Satınalma Komisyonu 

illnlara· 

Muhtelif cins kantar ve 
terazi ve teferrüatı alınacak
tır. Muhammen tutarı 2487 
lira 50 kuruştur. İlk teminat 
18 7 liradır. Şartnamesi Ko
misyonda göri;ilebilir. Ek
siltmesi 18 Birincikanun 
935 Çarşamba günü saat 15 
dedir. Eksiltmeye girecekle
rin İlk temiant makbuzlaril~ 
beraber belli gün ve vakti 
muayyende Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonuna gel -
meleri. (7 591) 

9909 

••• 
Eskişehir Hastanesi Sıh-

hiye ihtiyacı için şehir cer
yanı ile işler sabitRontken 
cihazı alınacaktır. Muham
men tutarı 8 9 O O liradır. İlk 
teminatı 668 liradır. Şart
namesi komisyonda görüle
bilir. Eksiltmesi kapalı zarf 
usuliyle 23-1-936 perşembe 
günü saat 15 tedir. Eksilt
meye gireceklerin ilk temi
nat makbuz veya mektupla 
rile 2490 No. lu kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle birlikte ihale günü 
vakti muayyenden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma Komisyonu 
na gelmeleri. ( 7 6 5 O) 

10037 
••• . 

Yeni den yapılmakta olan 
Ankara Hastanesi ameliyat
hanesi için 2 O kalem Seterli 
Sation cihazı kapalı zarfla 
alınacaktır. Muhammen tu
tarı 8500 liradır. İlk temi
natı 638 liradır. Eksiltmesi 
23-1-936 perşembe · günü 
saat 15,30 dadır. Eksiltme
ye gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 
2490 No. lu kanunun 2 
3 üncü maddelerindeki ve
saikle birlikte ihale gunu 
vakti muayyenden en az 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma komisyonu
na gelmeleri. ( 7 6 5 1) 

10038 

• * * 
Gülhane Hastanesinde 

yeniden İnşa edilecek olan 
bina kapalı zarfla eksiltme· 
ye konmuştur. Muhammen 
tutarı 32.61 O lira 43 kuruş
tur. llk teminatı 2446 lira
dır. Eksiltmesi 23 B. Kanun 
935 pazartesi giinü saat 
15,30 dadır. Şartnamesi 250 
kuruş mukabilinde Komis
yonumuzdan verilir. Eksilt 
meye gireceklerin ilk temi
nat makbuz veya mektupla
rile 2490 No. lu kanunun 
2 ve 3 cü maddelerindeki ve 
saikle birlikte ihale günü 
vakti muayyenden en az bir 
saat evveline kadar teklifna 
melerini F mdıklıda Satma) 
ma Komisyonuna vermele
ri. (7652) 

10039 
* 'J • 

Gümüşsuyu hastanesinin 
elektrik tesisatı tamiri pazar 
hkla yaptırılacaktır. Keşif 

bedeli 5 3 5 lira 7 O kuruştur. 
Teminatı 80 liradır. Eksilt
mesi 16-12-9 3 5 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Şartna
mesi komısyonumuzda öğle
den evvel görülebilir. Yap-

Ankara Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat ve müesse
sat hayvanları için 360 ton 
arpa ve 2 O O ton yulaf 
26-12-935 perşembe günü 
saat 15 te İstanbul'da Top
hanede Satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla ay
n, ayrı eksiltmesi yapıla
caktır. Arpanın tahmin be
deli 25,200 lira, yulafın 
12,000 liradır. Arpanın ilk 
teminatı 1890 lira ve yula
fın 900 liradır. Arpanın 
şartnamesi 126 kuruş mu
kabilinde Komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanuni vesi 
kalarile birlikte ihale saa
tinden bir saat evvel teklif
lerini komisyona vermeleri. 
(325) (7743) 

1m--•·-------ı mağa istekli olanlar teminat 9804 
makbuzlarile birlikte belli 

10208 

*** 
İstanbul Levazım Yolla-

ma Müdürünün Sayyat Ro
morkörünün Makina, Tek
ne, Kazan, Elektrik aksamı 
tamiratının kapalı zarfla 

Dr Hafız Cemal gün ve vakti muayyende Fm 
DAHiLiYE MOTEHASSISI dıklıda satınalrna komisyo-

Pazardan başka günlerde (2,30 nuna gelmeleri. ( 7 83 7) 
dan 6) ya lstanbul Divanyolu (104) 10306 
yeni numaralı hususi kabinesinde has 
talara bakar. Salı, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kışlık telefon 21044. 

9806 

ZA Yt - 1926 Fikri Tevfik Otomo· 
bil mektebinden 522 numerolu şeha

detnamemi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Abdülkadir 

BUGON 
KUM&AnAS\NA 
PAll~ATAN 
KOÇUK EL 

\ 

YA\UN 
CEK DEFTEıllNE 

iMZA '\TAH 
r>OYÜK EL 

OLACAKTIQ 

TORKfYE 
· rs 

f>ANKASI 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

izmir Sa ı ı 
Mahalle ve Semti 

Darağaç Şehitler 

İki çeşmelik 
Bardakçılar 
Osmaniye cad. Miri Kelam 

Merabit çarşısında Abdurrahman 
hanı içinde 
Kestane pa.zarmda 
Al sancak 
Darağaç 
Bayraklı 
Karşıyaka 

Bayraklı 
Bayraklı .. 
Buca .. 
Buca Aşağı nı., .. e 
Göztepe 
Bayraklı 

Sokağı 

Sepetçi 

Asmalı mescit 
Safahat 

Emlak No. 

125 - 127 

175-153 
13 

12-16 ve 12-17 

49.'9 

43 eski, N o taj 31 
Klipt:cı oglu 104 
Tramvay Cad. E. 128 No taj 84 
Bornova Cad. 107 
Donanmacı Çakıroğ-
lu Dilaver 4?. 44 
Menemen Cad. 39 

.. 43 
Kanarya 8 
Meciye 82 
Tevfik Fikret E. 7 No taj 3 
Mustafa kemal Cad. 
Mısırlı Cad. 559 
Bornova 65 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
Muhammen K. 

Prina Pamuk yağ fab
rikası içinde bulunan 
yeni 112 adet Pik bo -
rulardan maada buhar 
makinesi ve mevcut 
bilcümle mihanikt alet
ler ile Fabrika bacası
nın bulunduğu tarla
sı ve hali hazır vazi
yetiyle 
Dükkan .. .. 
Mağaza 

Dükkan 
Ev 
Dükkan 
Ev 

Dükkan 
Ev 
Dükkan 
Ev 
Ev 

Kapalı zari 

36680 Kapalı 
zarf 

4200 " 
2100 .. 
1680 .. 

1050 

1750 
7500 
1400 
2100 

,. 

" 
" 
" .. 

1050 " 
1890 •• 
1680 .. 
2100 •• 
7140 " 

Ev • 59.!ı metre murabbaı arsa 
1680 •• 

2450 " 
Ev 
Dükkan 

1260 t ,. 

840 açık ar· 
tınna 

.. ,, Cad. 67 .. 840 ,. 
Buca Aşağı Meciye Cad. 19/ 21 ,, 330 .. 

,, Aşağı köprülü 10 ,, 210 ,, 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satı~a çıkarılmı§tır. İhaleleri 19-12-935 tarihi11e te~ 

:lüf eden Perşembe günü saat on dörtte İzmir Milli Emlak da•resinde yapılacaktır. Satış münhasıran gayrimU· 
hadil bonosiladır 

-------

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

Me~sin Sattşı 
Mahallesi Mevkii Cinsi Hissesi Krymetı -
Mahmudiy~ M. hastane Harap buz ve Çır- Üç hissede bir bisse-

caddesi ,.rr hbrikası si Hazinei Maliye, 
üçte iki hissesi Kos--
ti Kokonakiye 7411 L. Kapa{ 
ait: Tamamı 1ı zar 

Yukarıda cinsi ve nev'i yazılı bir bap buz ve ~ırçu .tabrıkasının tamamı kapalı zarf usuliyle 25-12-935 tıı 
rihine tesadüf eden Çarşamba günU eaat on beşte Defterdarlık dairesinde Satış Komisyonunda ya.pılacaktıı 
Satış bedeli nakden tesviye edilecektir. 

İsteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesi olan 556 lirayı İçel Malsandığma yatırarak makbııt· 
lariyle Milli Emlak idaresine müracaatları_ 
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Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş 
diş, adale, ağnlarını unuturlar 

Nezle, kırıklık, Roma

tizma, grip ve emsali 

hastahklara karşı bil-

hassa müessirdir. 

Terkibi ve tesirindeki sürat itibarile emsalsiz olan 
G R 1 P 1 N in 1 O tanelik yeni ambalajlarını tercih 

ediniz. Geceleri tutacak olan ağrılara karşı ihti
yatlı bulunmuş olursunuz. 

"(Radvolin fabrikıısrnın rniitehass11 kimyaıerleri tarafından yapılmıştır.) -----
MUHTIRALI. MÜKEMMEi. HAHiTAl.I. EMSALSI/ 

"HAYAT TAKVİMİ,, Çıktı 
Taklitlerinden sakmnıalıdır. 

Herkeıln Jılne yarayan, bütün bilallu!c dolu, Lu emnlıdz 
"'111htıralı T .. kvlmtn taklitleri vıırd·-. w u .. ~ YAT T /; K \'İMİ _ 
•llİına Mcuulf fıil.ıtaphanui imz.uına dıkkal cımeltdır. halı .:o, 

bd ciltlisi 35 kuruıtur. 

10320 

Universite Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk komisyonundan: 
Eczacı Okuluna lüzumu olup Üniversite Rektörlü

ğünde bulunan listede yazılı ecza Üniversite Rektörlü
ğünde toplanan Komisyonda 19 - 12 - 935 Perşembe 
v.ünü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 3041 lira 
15 kuruştur. Şartname ve liste her gün Üniversite Rek
törlüğünde görülebilir. İstekliler' 2490 sayılı kanunda 
Yazılı vesika ile 228 lira 1 O kuruşluk teminat mektubu 
\7eya makbuzlarile ihale günü saat 14 de kadar zarfları 
\.'ermiş olmaları lazımdır. ( 7 586) 

9841 
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Hava kurumu büyük piyankosu 

B ÜYÜK iKRAMiYES i: 

( 500,000) Liradır 
Ayrıca: 200,000; 100,000; 50,000; 30,000; 

30,000; 25,000; 20,000; 15,000; 
10,000 Liralık ikramiyelerle ( üç ) 

adet ( 100, 000) li ralık mükafat vard ır. 
Ketld e: Yllbatı g eceal yapdacaktmr ... 

Biletler: ( 2,5 ) , ( 5 ) ve ( 10 ) llrad1r. 
Vakit kaybetmedan hem en b lletlnlzl ahnız ••• 

10340 

Muhasip aranıyor--., 
Fabrika muhasebelerinde çalışmış tecrübeli bir muhasib alınacaktır. 

Taliplerin (Fabrika) rumuzile 176 No. lu posta kutusu adresine tahriren 

müracaatları. 

10371 

Deniz Levazım Satı nalma komis
yonundan: 

Kilo Tahmin Fi. M. Teminat Ekıiltme ıün Saat 

lrtan[,uJdaki Deniz 
eratı için 88218 4408 L. 8 K. 330,61 Kr. 16-12-936 14 de 

HqbeliadacWci tale-
be ve ... t için 12192 658 (28) 49,37 ,, 16-12-935 15 de 

Yukarda miktar ve tahmin edilen fiatları yazılı yaş 
sebzenin hizalarında yazılı gün ve saatte açık eksiltmesi 
yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenler her gün, 
Eksiltmeye girecekler yazılı gün ve saatte yukarda mik
tarı yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektuplarını 
vermek üzere Komisyon Başkanlığına müracaatları. 

( 7 s 71) 9904 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan · 
~ektep talebesi için (27 5) çift iskarpin açık eksilt

meye konulmuştur. Tah~aedeli (1375) lira ve temi
nırtT muvnkatet 1"01'7 . m lifftnd - ı 93S 
tarihinde saat 14.30 da yapılacaktır. Buna ait şartna
mesini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek için 
bt:lil gün ve saatta teminatlarını mektep veznesine ya-
tırmak sureti le Komisyona müracaatları. ( 7 5 9 3) 

9842 

Y,üksek Mühendis Mektebi Arttır

ma ve Eksiltme komisyonundan · 
Fi Yekun Teminat Saat 

90 Ton 19 1710 128,25 Kok kömürü 14 
50 ,. 17,50 875 65,62 Kriple 14,30 

328,50 Metre 5,25 1724,62 129,30 Paltoluk kumaş 15 
825 .. 5,50 4537,50 340,27 Elbiselik 15,30 

Mektt!p için yukarda cins ve miktarı yazılı mevat açık 
eksiltme ile alınacaktır. Eksiltmesi 20-12-935 de ve yine 
hizalarında gösterilen saatlerdedir. İsteklilerin şartna
melerini görmek için her gün ve eksiltmeye gelmek için 
de belli gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 7691) 

------------------------------------------~10084 
• 

2 cündenberi rahataızlıiı dolay11ile iıtirak edemiyen 
DENiZ KIZI EFTALY A (Sadi) yi 

Bu aktamdan itibaren eakiai gibi her akıam 

Bestekl r Bay B i M E n ile b eraber 

ÇAGLIYAN 
(Eski Mulen Ruj) da dinliyecekıiaiz. 

Danslı Zeybek Türküleri, Deniz Kızı tarafından 

.. -------• Telefon: 40335 

PARA VERMEDEN--•._ 
Bu mevsim zarfında SARAY, YILDIZ ve ŞIK sinemalarının 

birinde beğendiğiniz herhanci bir filmi görmek kabildir. 

B u nun için 

K AD ER ve M. i L y o N 
.:!Y::a~:en Bir Yılbaşı Bileti :~ı:::~ 
Alacaaınız bilet mukabilinde gitelerimizden hediye olarak verilecek 
kuponu, gitmek istedi&iniz sinemaya göstererek gireceksiniz. Bu su
retle hem taliinizi denemit hem de parasız sinemaya gitmit olurıunuz . 

Bu fırsatı kaçırmayınız ve biletinizi 

M 1 L Y O N ve K A D E R · gişelerinden almız. 
Milyon giıui : Beyoğlu İstiklll caddesi Parmakkapı No. 7 5 
l{arl"r aiııPııi : Eminönü Valde hanı başında No. 4 

Beyoilu, lstiklil caddesi No. 109 -----· 

Fransızcayı f;abuk ve Kolay 
ö§retlrim. 

Sire Fransızcayı anc•k bu metod öiretcektir. 1 kılavuz, 4 kitab 55 ku· 
ruş. Yeni poıtahane kar111ında Meydancık hanı : (Anadolu Türk Ki-
tab deposu) nda. · 

VALNIZ 

eunes 
PİLd 

KUL.LAN iNiZ 

Tekirdağ Urayı Başkanlığ ından: 
Tekirdağ şehrinin Halihazır harita ve planı yaptın

lacağından gerek yalnız haritayı ve gerek her ikisini 
yapmağa talih olanların Tekirdağ Urayı Başkanlığına 
nıiiracaatlan ilan olunur. (7665) 

10045 

PAK YAGCI 

S.HAYALOGLU 
ı atanbul Batllcpuar eaddeaı No 10 

TELEFOn : 21630 • 
Ya§ m eaelesl halledhtniştlr. 

1 ıcaretbanemde aatılan b lümum 
malların pak n bılesiı otdutu'ilu ıure
tı kat' yy•de t•mıa ederım 

1 Kinuauenel 935 d•a ıt bar•n ha• 
lıbaı rd•ki t atlara :ıam yapmakıı ıın " 1 

10 tenzi•it yapacat m an ıle bır deta 
tetriflerı mtnfaatlerı ıktıu11nda ., d r 

9828 

IST ANtsUL Bl::LEDl Y 1:-SJ iLAN LARI 

DUşkünlerevi için lüzumu olup beher kilosuna 97 kuruş tah· 
min edilen 8000 kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
.mu,...~ ~a& :levazım nriidürlüiüiıden parasız alınır. Ek,. 
siltme 20. 12. 935 cuma günü saat 16 da daimi encümende yapıla· 
caktır. Kapalı eksiltmeye girmek istiyenler 582 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını havi zarfla. 
rm yukarda yazılı günde saat 15 e kadar daimi encümene ver· 
melidir. {7698) 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Usküdarda İmrahor 
mahalle ve sokağında 103 yeni No. lı Çakalzade Rüstem paşa 
ınel:Ctebi 936 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzel o 
pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde gö
rülür. Pazarlığa girmek istiyenler 450 kuruşluk muvakkat temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber 20. 12. 935 cuma günü saat 
15 te daımi encümende bulunmalıdır. (İ) (7697) 

• 

Kilo 
37500 
8750 

78000 
62500 
67500 

142500 
75000 
40000 
25000 
41250 

578000 

Beykoz 
Üsküdar 
Sarıyer 
Yalova 
Şile 
Çatalca ve Büyükçekmece 
Silivri 
Kartal 
Beyoğlu köyleri 
Bakırköy köyleri 

Teminat 
43,50 
10,25 
90,75 
51,75 
60, 

158,25 
87,50 
16,50 
38,75 
75, 

Yukarda ismi yazılı kazalar dahilindeki ilkmektepler için tüzu. 
mu olan odun ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Odunun 
bir kilosuna 62 para bedel taıhmin edilmiştir. lstekliler şartna· 
meyi levazım müdürlüğünde görebilirler. Eksiltmeye girmek il
tiycnler 2490 No. lu artırma ve eksiltme konununda yazılı veıilta 
ve hizalannda gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 16. 12. 935 pazartesi günü saat 15 te daimi encü· 
mende bulunmalıdır. (İ) (7617) 

_ lstanbul L i man ı Sahil Sıhh iye 

Merkezi Satınal ma komisyonundan: 
Büyükdere Sahil Sıhhiye Merkezi iskelesinin 626 lira 

7 4 kuruş keşifli tamiri için yapılan eksiltmeye talip zu
hur etmediğinden eksiltme 24 Birincikanun 935 salı 
günü saat 14 te talik edilmiştir. İlan olunur. (7889) 

10148 

Umumi neşriyat ve vazı ışleri Müdürü: E tem izzet BENICt. 
Gazetec.1lik ve matbaacılık T A. Şirketi, fstanhul. Ankara cad

dHi, t 00.- Basıldığı ver · T AN mathaas1 
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YENi YILA GiRiYORUZ .... 
Kendiniz veya sevdikleriniz i~in en 

makbule gec;ecek Yılbaşı hediyesi . 

1936 MODEL i 

TELEFUNKEN 
radyosudur. 

Yeni TELEFUNKEN, berrak ve temiz neşri
yatı ile dünyanın takdirini kazanmııtır. En 
müşkilpesent , radyo meraklıları 1936 Modeli 

TELEFUNKEN'i 
dinledikleri zaman hayretten kendilerini 

alamamışlardır. 
Yeni yıla girerken siz de 1936 Modeli 
TELEFUNKEN radyosuna sahip olunuz" 

Cielini~, görünüz ve kanaat getiriniz. 

BOURLA BiRADERLER ve Şs1. 
Ankara • latanbul • lzmir 

ve S A T 1 E' nln bUtUn 9ubelerlnde 
Anadotuda Saht yerleri: Samaunda: Albala - Adanada: Muhurem 
Hılmı - ~ayseride: Saatman - Gıruonda Hacı Haaan - Trabzonda: 

1 
Hacı Harun zadeler • Buruda: ~ oef - Konyada: Ali UIYi - Balıke· 
aırde: Şah Mehmet • Gazi Antepde: Giizelbey Zade miieHeaeleri ___________ , 

Halep umum gaze- 1-----•1 
___ 1111!1111 _____ ııiım __ _. 

İki senedir Paris'de tahsilde iken bu kere lstanbul'a gelen 

teler bayiı KADIN TERZiSi KADIN ŞAPKACISI 
Umum türkçe ve arapça kitap ve Pariı Biçki Akademisinden mezun Paris şapka Akaaemisinden mezun 

gazetelerinizi Haleptc Şark sineması 
kartısındaki Can Rızkullah Kurdinin 
kitap ve gazeteler baaımevind~n te-
darik edebilirsiniz. 10305 

ERG UN TÜRKAN 
Atölyelerini : Beyoğlunda lıtiklal caddesinde Rumeli hanında 
1 num'"rodıt ar'TlıJlardır. Yeni açılı§ hasebile en ıon P"ris model 

--- A K B A --- _________ ·a_s_on_ı_ar_ın_d_a_yu-·z_d_e _el_H_te_nz_ı_·ıa_t ______ _ 

müesseseleri 
dütGn kıtaplannıza, L~vazım 

joayanı:u. Ecaebı ve Türkçt 
iaanlar(• ı•sete ye mecmu•· 

laraaızı ea iyı ,eraitle 

4kba muesseselerindeı 
t .. darik .. d~bilırsin ' 

9807 

Kuıtüyü yastık yüzü ile bera
ber 75 kuruş. Kuştüyü bir şilte, 
yorgan, yastrk takımı 25 lira, 
kuştüyünün kilosu 75 kuruştur. 1 

Kuıtüyü salon yastıkları bulu
nur. 9928 

AR-FOTO 
(Eski Foto Franse) 

Memleketimizin tanınmış 
Film Operatörleri 

CEZMi ve REMZi 
Reaam Salihaddin 

;imdi burada çalışıyorlar 
1 inema ve Güzel F otoaraf 

Cumur Batkam ATA TORK •
Bakanlar Kunılu Üyelerile 
Türkiye Cumhuriyeti ileri ıe. 
lenlerine ait fotoğraflann en iyi 

len de burada bulunur. 

F b • k 1 • • Muamele defterlerinin ucuz ve a r 1 a a r 1 ç 1 n temiz basılmıtlarını yeni 
postane karııımda Meydancık 

hanı (Anadolu Türk Kitabdepoıu) nda bulursunuz. 

SOMER BANK 

Yerli 
Mallar 

Pazarları 

Yerli 
Mallar 

Haftasında 

YOzde 
10 tenzillt 
yapmıştır 

istifade ediniz 

A HER ECZANEDE BULU/VUR 

KANZUK 
MEYVA 
TUZU 

Bütün Dünyanın En Hoş Meyva Tuzudur. 
Yurdumuzun nefis mevva "sarelerinde n istihsal edilmiştir. 

Her eczanede buluraunuz. __________ ,,, 

latanbul Harci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

İstanbul'da Tophanede 
Ordu Dikimevi için bir us
tabaşı aranıyor. Taliplerin 
hazır elbise imal eden bir 
fabrikada ustab~şı olarak ça 
lışmak iktidarını haiz tahsil 
ve talim görmüş olması la
zımdır. Taliplerin tahsil de
recesini ve kabiliyetlerini 
gösterir vesikalarını hami
len birincikanun 935 niha-• 
yetine kadar İstanbulda 
Tophanede iki numaralı Le
vazım Dikimevi Müdürlü
ğüne müracaat etmeleri ve 
mezkur vesikaların birer su
retlerini istidalarına rapten 
oraya bırakmaları. (508) 
(7786) 10213 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprüba 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

.. _ zade Han. Tel. 22740. _ .. 

lzmir sür'at yolu 
EGE npuru 17 Biriaci Kl· 

nun SALI wünü aaat 11 de 
kalkacak ye\ ARŞAMBA aabahı 
lzmıre ..anp PERŞE v BE tünü 
lımirden latanbula dCSaecektir 

"7870., 

Eıki bp fakülteıi akıl ve ıinir kli. 
niii birinci ve baı hocası profesör 
Dr. Raıit Tahsin Tukaavul Ankara. 
dan ,ebrimize gelmittir. - Bostan
cı Tepe mahalleai 103 numara. Te. 
lefon: 52.232 10337 

10257 

Yozgat ilbayhğından: 
Yozgat Memleket hastanesi için fazla mikdarda kat"' 

yola, yatak, battaniye ve mefruşat levazımı satın alına" 
cakdır. 2 Kanunusani 936 saat 14 de Daimi Encürneıı 
huzurile ihale edileceğinden talihlerin izahat almak ~e 
şeraiti öğrenmek üzere Yozgat, Ankara, İstanbul Sag" 
lık Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (3548) 

44 (7664) .~ 


