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Ankara büyük bayramını 
eşsiz gösterilerle kutladı 

Halkevindeki müsamere ve eğ lenceJ 
ler çok neşeli geçti. Şehir baştan 

başa donanm ıştı. 

Dün Atatürk'ün Ankaraya 
ayak basışının on altıncı yıldö
ntimü idi. Şehir baştan başa do
nanmış ve gece sabaha kadar 
süren elektrik tenviratı, Curnuri· 
yet Ankarasının kendini kurıwa 
karşı beslediği minnet ve şük
ranın ufak bir iradesi olmuştur. 
Millt hAkimiyet meyclanmdaki 
zafer Abidesine ve Havuzbaşı 

KızılaY 
F. R. A t ay 

"/zmite 3000 göçmen yol
lanmııtır. Bunlara bu kış 
Kızılay tarafından bakıla-
cakhr.,, 

Nerede zebele ev yıkar, 
nerede yangın yuva söndürür, 
ölüm ve ıstırap nerede görü
niirse, onun ilk imdatcı$ı 
Kı:ılay' dır. 

Ölüm flB ıstırap... Fakat 
ölümü bırakınız; mukadder 
oluşu, insa11ları ona alı,tır
mıştı". En büyük korkumuz 
o defildir: ıstıraptır. ihtiyar
larımızdan duyduğumuz bü
tün müslüman daalarm, bu 
ıstırap korku6U ile, yoksulluk 
açlık ve aürünerek yaşamak 
azabı ile titrediğini hatırlar
•mız. 

Bir millet ancak sosyal 
dayanış kurumlarının kuv
veti ve zenginliği ile, ıstıra· 
ba karşı koyar. Bir milletin 
medeniğ seviye6İ, bilhassa, 
hu serbe•t kurumların e•er
leri ile muhakeme o/anabilir. 
Cemiyetler Fakirleştikçe de
lil, ancak iptidaileştikce on· 

Sonu 2 ••yıfada 

yolu üzerindeki Atatürk'iln hey
keline birçok çelenkler kon
muştur. 

Gece Halkevi dil, edebiyat, 
tarih lrnmitesi tarafından bir 
müsamere verildi. 

Saat dokuzda başlayan mü-
sımıerede açma söylevi olarak 
Enver Behnan Şabolyo Alatlir
kün Ankaraya ilk gelişine ait 
topladığı intibaları şöylece an
lattı .l 

" Kardeşlerim ! 
Bundan 16 yıl öncE>, büyük 

önderimiz Karuıll Atatürk Anka-
• ;s:::: :: :: !·: :: :: :: :: :::::::tJ 

•• At t.. k.. •• !! a ur un !! 
" u ii Ankaralılara teşekkür ii 
!! ve selamı !! 
H Atatürkün 16 yıl ev\·el !! 
ii Ank~~a~a .~yak .. bastığı gün~n !! 
ii yıl donumu munasebetile ıı - !! 
ii bay Nevzad Tandoğan ve o !! 
ii zamanki müdafaai hukuk he- !! 
ii yetinden Diyanet İşleri reisi !! 
ii Bay Ritut Börekçi ve saylav !! 
ii Yahya Galip ve saireden nı U- !! 
ii rekkep bir heyet dün Ata- !! 
ii tUrke Ankaralıların sevgi ve !! 
•. saygılarını sunmuşlardır. Ata- !! 
!! türk de Ankara halkına teşek- !! 
~t kür ve selamlarını yollamış- !! 
!! Iardır. tt .. .. 
·,.--·-·-·-·-·-·-·-.. -·-·- --~· ~ ............. ~ ..... ... . ..... .... .... . ... . .. : ... : ... :• 
raya, Türk tarihine yeni bir de
vir açmak için gelmişti. Ben siz
sizlere bu hatıraları anlatacağım. 

1919 I 27 /Birinci k&nun cu
martesi sabahı.. guneş, Elma 
dağının üstünden ilk recrini sa
çıyor. Dikmen ve Çankaya baa-o 
larından bir son bahar rüzga.rı 
esiyordu. Bin bir macerayı, yıp-
ranmış kalelerinin duvarlarına 

yazan Ankara ... Yeni bir taribin 
başlangıcını düz ve sessiz bek
lemekte. 

• 

CUMARTESİ 

İşte hi\yle güııoşli bir. kış 
sabahı idi. Bütün Ankaralıları 

davul ve zurnıı sesleri avaklan
dırdı. Elinde çıngırağı oİan An
karanı~ meşhur ihtiyar diisizi, 
nhras lbrahiııı, kırk para ınuka-

Devamı '1 •nyıfndn 

" Kızılay aza adedinin, m ille

tin rüştü içtimaisiyle mülenaııib 

bir dereceye varmasını, bütün mil

letin bu tenasübü temin etmesini 
temenni ederim.,, 

KAMAL ATATÜRK 

eHer yerde 5 Kuruştur 

• 
lngiliz sualine veril--~cevap: 

Türkiye, Fransa, 

nistan Milleti 
rini yerine 
. Londra 27 - A. A. Royter 

aıansı bildiriyor: 
. Büyük Britanya tarafından, 

Mılletler Cemiyeti paktı muci-
bince karşılıklı yardım hakkında 
ı~e gilıi bir vaziyet alacaklnrı is
tınızuç olunan bUtün Akdenize 
sahil memleketlerden ccvapl11.r 
şimdi gelmiş bulunmaktadır. 

Bu memleketler Fransa, Yu
ğosla vya, Türkiye ve Yunanis
tandır. Bunların hepsi de Akde
nizde I3üyük Britanyaya. karşı 

tahriksiz bir taarruz halinde Mil
letler Cemiyeti paktının 16 ıncı 
maddesinin 3 Uncü fıkrası muci
bince taalıbütlerini ifa edecek
lerini bildirmişlerdir. 

G Ü EŞ-DİL 
T ... risi 

Bu teabhüt, büsbütün başka 

bir :mesele olan askeri zecrl 
tedbırler ile bittabi karıştırılma
malıdır. 

Eğer karşılıklı yardım lüzu-
mu hasıl olursa, bunun aynı za
manda Kızıl denize de şamil 

olacağı sanılmaktadır. 

T ürk dil 'flr~ştırmc ' ... • ., i
lolo ji ve lengüistik dünyasına 
yeni ışıklar saçan büyük bir 
dil teorisi doğurmuştur. Yük
sek Türk jenisinin bulduğu bu 
yeni dil kuruluş kanunu, bü
tün yer yüzü dil bilimini ger
çek ve müsbet bir ilim haline 
koyabilecek büyüklük, erginlik 
ve genişlikle kendini göster
mektedir. 

A vrupada aşağı yukarı 
yüzyıldanberi ileri götürülen 
dil araştırmaları, sarfedilen 
büyük gayretlere rağmen, ha
la bug ün bile müsbet bir ilim 
mahiyet ini alamamıştır. En ün
lü etimoloğların yazılarına ba
kınız : bir kelimenin eski Yu-

nan ve Latin dillerindeki eski 
şekillerini göstermek, en çok 
hunu bir de Sanskrit asJiyle 
karşılaştırmak, büyük bir hü-

sonu 2 •ayıf.ıada 

Yukarıda ismi geçen hftkil
m€tlerin cevapları .teşrinievvel 
nyı zarrında zecri tedbirler mü
nakaşa edilirken cenevrede irtl
bat komitesi tarafından kabul 
edilen karar suretinin birer te
yidi demektir. 

Fransanın Siyasası 
B. Laval siyasası Parlemenfoda 

tenkit edildi 
Kabinenin v a ziyeti bugün belli olacaktır 

Paris, 27 ( A. A. ) - Bütün 
hUkOmet üyeleri ve bütun say
lavlar bu gUnkü saylavlur kumlu 
celsesinde lıazır bulunmakta 
idiler. Salonda büyük bir ger
ginlik hüküm sürmekte idi. 

Celse açılır açılmaz B. Lavnl 
süz almış ve demiştirki : 

Bundan 10 gtln evvel Fransız 
hükumetinin İngiliz biikfirnetivle 
birlikte ne gibi şer·ait tahtı~da 
İtalyan - Habeş anluşmazlıgina 
bir nıhayet vcrebilecegini stındı
ğıaı saylavlar kuruluna bildir
miştim. Ve o zaman demiştim ki 
8flık milletler cemiyetinin ve 
alftkadar hükOnıetlerin karnrla
rını beklemekten başka bir şey 
yoktur. 

B. Laval O zamandan beri vahim hS
lliseler cereyan etmiştir. Sir Sa-
muel Hore istifa ~tnıiş ve İngiliz . Esas mesele, takibettiğim 
bUkümeti Paris teklHlel'inin öl- sıyasanın kansanın menfaatle -
müş olduklarını bildirmiştir. Ha ri~e uygun olup olmadığıdır. 
beş lıOkümeli bu teklifleri red- Buyuk ve hür bir milletin mü-
detmiş 'e İtalyan hül;.umeti ise mcssili sıfatiyle, mutecavizin Ö· 

kendisinden beklenilebilecek o Son u 8 inci .ayfada 

hUsnü niyeti gösterememiştir. 1 .._.. tr.:!!!.. n İt c:=\\ n °n rR • 
Bundan başka bazı nuluklfd' mü- ~ ~ U U ~ U U 
temmim güçHikleı· vucude ge- s n h b 1 tirmiştir. Maelcscf bütün bunlar O 8 er eri 
sonunda vaziyet karışmış ve va- 7 ve 8 inci 
hiın meseleler doğmuştur. Bura .. 
da bilhassa bu vahim meseleden -sayıfalarımızda 

Atatürkiin kurdutu Ankarada sabah olurken bahsedeceğim. OKUYUNUZ 



SAYIFA 2 

Kızı/ayın 
Halka doğru • • 

gıtmesı. 
11 Kızılay,, Kurumumuz ça

lışmalarını sessizce modernleş
mekte devam etmektedir. Eğer 
onun genel savaş'tan az önce-
ki ve az sonraki halile bugün
kü durumunu karşılaştırırsak, 
bugünkü kurumun dünkünün 
bir devamı olduğuna bile ına
namayız. 

"Kızılay ,, o günlerde, hal
kın gözünde ve kanaatinde, 
hastahaneci bir müessese idi. 
Harp olunca, ondan, yaralıla

ra bakması yahut buna benzer 
sıhhi hizmetler beklenirdi. O-
nun barış zamanında pek bü
yük sosyal işlerle uğraşacağı 
ve bunları başarmak için ken
dine " İskambil kağıdı,, mono-
poli gibi gelir kaynakları bu
lacağı hatıra bile gelmezdi 

Kemalist Türkiye, " Kızıl
ay ,, kurumunu da kendi öz 
prensiplerile takviye etmiştir. 
Bugün " Kızılay ,, , bütün ma
nasile bir halk müessesesi ol
muştur. 

Türkiyenin her tarafında 
ona üye olan birçok yurddaş· 
l;;- bulunduğu gibi çocuklara 
kadar, kime sorsanız, 11 Kızıl-
ay ,, m hangi işleri başardığı, 
halka ne gibi yardımlarda bu· 
lunduğu malümdur. 

İdare ettiği bütün işlerde, 
"Kızılay,,, kusursuz çalışmayı 
ve halkı tatmin etmeği şiar 
edinmiştir. 

Mesela " Afyonkarahisar 
maden suyu ,, nu biliyoruzki, 
o idare etmektedir. Bu, hem 
bir ticaret işi hemde bir sıh-
hat işidir. Ticaret işi olmak 
bakımından, işletmenin modern 
olması ve kar getirmesi lazım
dır. Sıhhat işi olmak itibarile de, 
halkın bu suyu nereye müra
caat ederse bulması ve ucuz 
satın alması lazımdır. Bütün bu 
noktalar temin edilmiştir. Ma
den suyunun çıktığı yerde 
akıla gelebilecek en modern 
tesisat yapılmıştır. 

o 

K e z a " iskambil kağıdı ,, 
işinde, " Kızılay,, eğer aldır
masaydı, bize şöyle" böyle~ka
ğıdlar satarak, kendisine düşen 
payı kasasına irad kayıd et
mekle kalırdı. Halbuki, onun 
piyasaya çıkardığı kiğıdlara 
ve bunlarla beraber sattığı oyun 
kağıdı kutularına ve edevatına 
bakacak olursanız, ucuzdan 
pehalıya kadar halkın her 
derece alim kabiliyeti göz 
önünde tutularak her cins ve 
mükemmeliyette kağıd hazır 
bulundurulduğu gözümüze çar
par. 

Bundan başka " Kızılay ,, 
Türkiyenin her yerinde, davet
ler yapar, müsamere ve. balolar 
tertip eder. Bunlarda· da,·esas 
" p a r a t o p 1 a m ak ,, değil 
halkın eğlence arzusunu ve 
cemiyetleşmek ihtiyacını göz-
önündc tutmaktır. Başka 

şehirlerimizde nıçın başka 
türlü olsunk i, bizim Ankara-
da, en ıyı müsamereler, 
ve balolar " Kızılay,, tarafından 
tertip edilenlerdir. 

Mesela " Yılbaşı Balosu ,, 
Kizılayın bizim Ankarada 
en güzel an'anelerden biri 
haline getirdiği bir akşamdır. 

Fakat bütün bunlar, " Kı
zılay,, ın halkın içine girmesi, 
onun genç ihtiyar, bütün saf
ları arasında kök salması, 
halklaşması demektir. 

Bunda iki fayda var: 
1 - " Kızılay ,, halka o

nun kera gön dostu olduğu
nu propaganda etmektedir. 

2 - " Kızılay ,, halka o
nun ayni zamanda aydın ve 
ferah günler dostu olduğunu 
telkin eylemektedir. 

Biz o kanaattayız ki, eğer 
" Kızılay ,, kendisi için bir 
üye yazma propağandasma 
başlars, Türkiyede en kala-
balık azalı Cemiyet kendisi 
olacaktır. Burhan Belge 

-

- Dün gece öyle bir habııs geçirdim. Her tarafımı 

ölüm sarmış, nihayetsiz bir derinliğe düşdükce düşüyo
rum. Bu aralık gök güzü kızarıyor, kıp kırmızı' bir ay do
ğuyor. Alçalıp, büyüyor, büyüyor, nihayet bana yetişiyor 
ve sarılıp kurtnluyorum. 

- Ben rüyanı tabir ettim. Büyük bir sıkıntı) a dü,e
cehsin. " Kızılay ,, imdadına yetişecek. 

KIZILAY 

Kızılay 
Batı birinci ••yıfada 

larda sosyal dayanış yerine, 
vahşiğ ve katı kagitsizliğin 

ve benci/iliğin geçmekte ol
duiunu görürüz. /ptidaiğ ce
miyetlerde yaradan kan, bi
tinceye r kadar akar,· ıstırap 
ölünceye kadar •Ürer. 

ileri ve insancı fikirlerin 
en büyük anıtı, Kızılay veya 
kız.ılhaç bagraRı olduğuna 
ıüphe yoktur. Bu bayrak en 
korkunç harplerin ateş ve 
ölüm sahnesi üzerinde, beyaz 
bir melek kanadı gibi dolaşır. 
Barış zamanı bütün felaket· 
lerde ıstırap çekenlerin ruhu, 
onun hayali ile, avunur. 

Kızılay aza•ı olmakla, 
merhamet ve yardım kuvve
tinizi milletler ölfüsünde ge· 
nişletmiı oluyorsunuz. Nerede 
bir acı diner, bir feryat suw 
sar, bir gara kanarsa, onda 
sizin merhamet ve yardımı
zın; hisse•i vardır. Düşünü-

nüz, bu büyük saadetin ve 
insanlık şerefinin f iatı nedir? 
Yılda bir ka'i paket sigara 
veya bir şişe şarap parası / 

Bunu ödeyeceksiniz: çün
kü bunu ödeyemi3ecek bir 
kimse yoktur. Eğer bu vazife 
aşkını gönlünüze yerleştire
bilir ve etrafınıza gayabilir-
•aniz, bilirmisiniz, ne olacak
tır ? Acaba 5,000,000 azalı 
bir Kızılay organizma•ının, 
henüz sıhhil ve sosyal cihaz· 
ları tamamlanmamış olan bu 
memleketteki değeri ne ol 
dntunu ölçebilirmiyiz ? 

Bu ·sırada modern türk 
cemiyetinin esaslı şeref /erin
den birini de vücude getirmiş 
olacaksınız. Esaslı şeref ferin
den birini diyorum : çünkü 
bir milletin kalp asilligi, be
yaz bayrağın kızılagı üstün· 
de oldutu kadar, nerede da-

{ha yüksek •embol bulabilir? 
lnkil4bın kalp tarafını, 

sosyal dayanış kurumların· 

dan başka nerede belirtebilir 
ve dünyaya isabet ederiz? 

F. R. ATAY -------.. ······---
ING IUZ - AlMAN 

Ha va pakti ü zerinde 
israr ediliyor 

Paris, 27 ( A. A. ) Övr 
gazetesinin diplomasi aytarı 
Berlin'deki lngiliz elçisiııin tek
zibine rağmen Sir Flipps'in 
geçen Cuma günü B. Hitler 
tarafından kabul edilmiş ol
duğunu teyit etmektedir. 

Bu gazetenin öğrendiğine 
göre, B. Hitler, 13 llkkanunda 
iki tarafli bir İngiliz - Alman 
hava misaki akdinin İtalyan -
Habeş anlaşmazlığı halledil-
medikçe mevsimsiz olacağını 
~öylemiş bulunmasına rağmen, 

İngiliz elçisine böyle bir misak 
projesi vermiştir. 

B. Hitler projesinin tefer· 
ruatı henüz malfım değildir. 

Aynı aytar, Alman başba
kanının harpten evvelgi sö
mürgeleri iade edilmedikçe 
ve İngiltere tarafından Al
manyanın büyük harpten me-
sul olmadığı kabul olunmadık
ça Alman~kara kuvvetlerinin 
eksiltilmesini kabul edemiye
ceğini söylemiş olduğunu ilave 
eylemektedir. 
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GÜNEŞ-DİL 
Teorisi 

-~- ~ 

- Daıtı birinci •ayfada -

ner ve muvaffakıyet gibi tu
tulur. 

Dillerin ana kaynağmı ara
mak yolundaki büyük ilim ça
lışmaları da, şimdiye kadar 
emniyetle dayanılabilir bir so
nuç verememiştir. O kadar ki 
bir çok yüksek enstitüler dil
lerin ana kaynağı sorumunu 
halledilemez işler arasına ko· 
yarak artık bunun üzerine 
düşünmeyi bile fazla görmekte
dirler. 

Bu muvaffakiyetsizliğin baş
lıca sebebi ise, klasik Avrupa 
dilcilerinin bu araştırmada Türk 
dilini ve onun zengin, derin, 
eski varlığını göz önüne al
mamalarından başka bir şey 
değildir. Türkçeyi bilmiyen, 
onun tarihini, tiirlü lehçelerini, 
kökleri içinde gizli ilkd dil 
sıralarını tanımıyan bir araş
tırıcının, dillerin kaynağı me-
selesini halletmesine imkan 
yoktur· 

Klasik dilcilik çerçevesini 
aşarak, dillerin ana kaynağını 
Türk dillerinin enğin varlığın
da aramayı düşünebilmiş olan 
nadir alimler, önlerinde yeni 
ve geniş bir ufuk açıldığını 
görmüşlerdir. Almanyada Al
man diJ;nin r etimolojisine me
rak sarmış bir:lise profesörü 
olan Bay • Eblinger, ömrunu 
verdiği ve uğrunda gözlerini 
kaybettiği bu merakı yirmi yıl 
helledememiş, ancak bakışını 
Türkçeye çevirdikten sonra 
önündeki karanlık muammala
rın perde perde açıldığını gö
rerek gözleri kamaşmıştır. 

Az çok geniş ölçüde dil 
meselelerini aydınlatmağa ça
lışabilen Autran, Hilaire de 
Barenton ve emsali dilciler de 
bu muvaffakiyetlerini Sümerce 
gibi bir Türk lehçesi üzerin
deki araştırmalarına borçlu-
durlar. Avust~ryada Baron 
Von Welden ve Doktor Kver
gi'i gibi diJ meraklıları Türk
çeden başka hiç bir ışığın di-
lin ana kaynağını, uzak geç
mişini ve tarihten öncesini ay
dınlatmadığını itiraf etmişler
dir. Geçen yıl gözlerini dün-
yaya kapamış olan büyük Rus 
dil alimi Profesör Nikola mar, 
uzun yıllar Kafkas . ülkelerin
deki Yafes dilleri teorisine 
bağlanarak yarattığı Paleon 
tologis linguistique biJgileri
nın, üzerindeki karanlıktan 

sıyrılması için, gözlerin Kaf 
kaslardan Altaylara dönmesi, 
Kafkasyada birikmiş görünen 
insan soylarının Orta Asyadan 
göcmüş brakisefal Türk oy
maklarından başka bir şey ol-
madığım görmesi lazımgeldiğini, 

. bir kaç sene önce Ankaraya 
geldiği zaman, kendi ağzıyla 
söyl~mişli. 

Bu güne kadar dil alem:n
de birer muamma olarak araş
tırıcıiarm önünde yükselen 
meselelerin hiç biri yoktur ki 
Türk dilinin analitik derinleş

tirilmesi onları açıp aydınlat
masın. Avrupada hala mahi
yetleri anlaşılamamış denilen 

Etrüsh ve Bask -dilleri; Amerika'
:da Maya, Tolteh, Nahvati, Ke-

şuha lisanları; Asyada Sümer, 
Eti, Elam dil grupları, hep 
Türk dilinin yaltrıkh ışığıyle 
aydınlanarak kendi kök var
lıklarının Orta Asyadan geldi
ğini meydana koymaktadır-

lar. İlkel dil köklerini koyun
larında sakhyan bu eski dil· 
lerin, Yakut, Çovaş, Kır
gız, Altay ... Gibi Türk dili 
lehçeleriyle karşılaştırılması , 
dillerin ilk varlığını Türklüğe 
borçlu olduklarını, inkar ka
bul etmez bir yolda, ortaya 
çıkarmaktadır. 

Tarih üzerindeki derinleş
tirmelerin co son vargıları, za
ten Tarihten öncenin sırlarını 
Türk varlığında aramak lüzu
munu ortaya koymuştu. Bura. 
dan hareket eden Türk dilci
liği, şimdiye kadar yalnız ke
lime karşılaştırmaları ve ben-
zetmeleriyle ileri götürülen dil 
davasını daha geniş ve esaslı 
bir yolda kesip atacak büyük 
bir buluşla nurlanmış ve onur-
lanmıştır. Bu buluştan doğan 
geniş, yüksek, engin dil ka
nununa "Güneş - Dil Teorisi,, 
adı verilmiştir. 

"Güneş - Dil Teorisi~ ne, 
yalnız dilimizin muhtaç oldu
ğu - şimdiye kadar yabancı 
sanılmı~ - bir kaç yüz kelime
nin Türk kökünden geldiğini 
ispata yarıyacak bir alet gibi 
bakanlar pek büyük bir yan
lışlık ve kısa görürlük içinde 
kalmış olurlar. " Gü11eş - Dil 
Teorisi,,, böyle dar bir hede
fe yürümekten çok yüksektir. 
Bu teorinin göz önüne aldığı 
sorum, ilmin ve tarihin en 
yüksek bilmecelerinden birini 
çözümlemek, yer yüzünde ilk 
insan şuurunun sesle anlatmak 
ihtiyacını duyduğu ana objeyi 
ve onu anlatmak için ilk çı
kardığı manalı sesleri bulmak
tır. Bunu bulunca, bütün dil
lerin ana kaynağı en rasyonel 
bir yolda ortaya çıkarılmış, dil 
dünyasının arayıp arayıp bu
lamadığı ilk ana dil, Türk di
linin Tarihi aşan yüksek var
lığı içinde kendini göstermiş 
olur. 

Bu bakımdan "Güneş-Dil 
Teorisi,, nin bütün dil ve ta
rih üzerine saçtığı yeni ışık
tan dolayı, yaluız bu büyük 
buluşu kendi yüksek milli je
nisine borçlu olao - Türkler 
değil, bil.ün dünya sevinç ve 
övünç duymaiıdır. 

/. Necmi Dilmen 
!51 

Evlenme Töreni 
Diin Ankara Palns otelinin 

atoıılurıııclu Seyhan Saj lavı Btty 
Dumur Arıkoglunuıı kızı, Anknru 
Hukuk Fakülte ·i mezuuhıl·ıııdaıı 

Bn~ aıı :\1elt'ıhat Arıkoglu ile 
Stığlık vt> Sosyal Ynrdırıı Bs
kıııı\101 Yönetgerl Bny Profesör 
llü1'nml'llin Kuralın o~lu ,\ukarn 
lluktık Fakiiltcsi m!'zıııılarıııdun 

Vl' 1 lıı;; İşleri Bakanlı~ı isııı'hı
rındarı Buy .\dııan Kuralın E\'
lenıne töreni kutlanmıştır. Töre
ni Sayın Haşlıakanııııız ismet 
!nrııın ,.e Saglık ve Sosyal Yar
dııu Bakanı Bay Doktor Refik 
Saydam ve daha bir çok .sPçkin 
bir kalabalık lıuzurile şcreflen

dirıııişlerclir. Geııç e\ lılere saa
detler dileriz 

il ı z ı I aya- üye olma k i n sanlık boroadar. 
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Eski Bayramlar 
Yeni Bayramlar 

.. -··-· 
Sevinmek tabii haklarımız-

.. ·· tra· 
dandır; bir güler yuzun. e 
fına dağıttığı neş'e hangı zevk 
kaynağından alınabilir ?_ B~_r
ramlar ise bütün yüzlerın gul-

düğü günlerdir. . . . 
Eskiden iki bayram bılırdık: 

Şeker bayramı, kurban bayra· 
mı. Şeker bayramı, otuz ~ruç 
gününün mahmurluğunu gıde-

.. .. du··. fakat uıl bay-ren uç gun , . 
ramı çocuklar ederlerdı. s.u· 
gün 'gibi gözümün önündedır: 
Ramazanın geldiğini akş~m, 

f 
.. t"" u·· dolduran pıde so ranın us un l 

ile sütlü, kazan yağlı, ~usam ı 
simitlerden ve çeşit çeşıt pey· 

11 d n bayramın 
nirlerle reçe er e ' . lb:. 
geldiğini hazırlanan yenı e . 
selerimle kunduralarımdan an-

lardım. h 
Ramazan akşamlarının u 

. t" bizimkinden çok, 
susıye ı b" di 
bil ük babamın evinde ıı e : 

l. dY. Sofraya toptan bet dakı-rr ı. ~ 
ka önce oturulur ve oruç d -

k d susulur u. 
zuluncaya a ar 

. d 1 dı" ki oruçlularla 
Bıze er er l kl in 
beraber oruç tutan me e er 
uhatsız olmaması için s~s çı
karmadan topu beklemek laz:· 

d D"rt mumun yarı ay n· 
ır. 0 d özlerim 

lattığı sofra başın a, g il · 
kırmızı, sarı, yetil kreçe e~hın 

.ı dalar en zı -
pırıldayı,,.arına 1 11 

. d k güzel olma arı • 
nım e ço b" .. 

len meleklerin, ıze go· 
zım ged naııl etrafımızda 
rilnme en ' l kl 
dolattıklarını gözet eme ~ ug-

d Tüylerim ilrperır ve 
raşır ı. .. k ouşmayacagımı an-
konu~u~. o bilyük babamın yü
lama ıçın O özleri he
ıüne bakardım. ' g d d kları 
men hemen kapalı, u a b" 

1. d r tes •hafifçe hareket ı, a gın, 
bini çekerdi. Nihayet top atı-

kl enir ve sonra 
lır yeme er y "d" 
k 

' .. ıe veya tiyatroya gı ı-
arago · i ·in otuz 

l. d" Ramazan benım ç . • 
ır ı. _ ünü ıdı. 

ziyafet ve eglence g k 
eni elbise ve un- . 

Bayramı Y b' de her zamankı 
duralarım• ve .r . 1• olan 

d 1. • · · bırkaç mı• 1 
gün e ıgımın - d" üne-
bayram barçlıgını uş 
ek iple çekerdim. B~yra'!1 

r .. leri büyükleri görmege gı
gun ti karın 
der mendiller alır' a . ı .. 

' d"" me dolaba bıner, eg
caya on .k. d' 
1 

. ' son gilnil atılan ı ın ı 
enır ve ... d bil · n gım e • topunun sesinı, Y re d 

Kurban bayramına gelince: 
arife günü alınan tatlı ba

kışlı koyunlarm ertesi günü 
kesildiğini görerek dört gün 
üzülür ve bundan dolayı onu 
hiç sevmezdim. 

Yallar geçti; çocukluktan 
çıktıkça ramazanın m:stiğini, 
şeker bayramının zevkini daha 
az duymağa başladım. Büyük 
harp senelerinde kurban kes
mek eş'liZ bir lüks halin _ gel· 
diğinden onun hüznünü his et
mek fırsatını bile kaybettim. 
Fakat bu sırada kaybetmek 
iizere • olduğumuz asıl kendi 
erkinliğimizdi ve yüreklerimizi 
kurban edilişimizin hüznü kap
lamıştı. Bayramın ne olduğunu 
unutan Türkiye, 30Ağustos1922 
denberi devamlı bir bayramın 
içindedir. Lozan giinü, Ka
mutayın kurulduğu gün, Cu
muriyetin temeli atıldığı günü 
endüstirileşme planının ta tbika 
başlanıldığı gün, ıssız çöller
de rayların koşuşup bacaların 
birır birer yükseldiği günler, 
hepimiz için birer bayramdır. 

Şeker bayramında yediği
miz ~eker Rus yadan veya A
vuıturyadan gelirdi ; şimdi 
Alpulludan veya Eskişebirden 
geliyor. Sırtımıza giydiğimiz 
bayramlık rubanın kumaşını 
Mançesterden alırdık ; bu gün 
F eshaneden, Yünişten, He re
den alıyoruz. Kunduramızın 
derisi ve köselesi yabancı malı 
idi ; bu giln bunları yerli f ab· 
rikalarımız yetiştiriyor. Yazdı-
ğımız lcutJama mektuplarının 

kağıdını kendi fabrikamız ver

mek üzeredir. Bugün kendimiz 
ekiyor, kendimiz yapıyor, ken
di mallarımızı kullanıyoruz. 

Erkinliğe kavuşan ve onu her 
gün bir az daha pekiştirmek· 
te olan Türkiyede arllk her 
bayram milli bayramdir, kendi 
öz bayramımızdır. Her gitti.Şi-
miz dost evinde bize sunulan 

şekeri yerken· bunu düşünmek 
ve bizi bu mutlu günlere ye
tiştirenleJi saygı ile anmak 

yüzlerimizi güldürecek en de
r!n zevk kaynağıdır. 

N. Baydar 
yük bir acı ile karıılar ım. 

-
_..._.. ...... ~l"""""f...-Y-r"°TT'".,,,...,,,.~~ .................... ..,. ...... "" ...... ..,. ' r-y. '+' • 

......... ~ Marl{oni 
• • • 

Radyoları asrımızın 

en eyi, en mükemmel 
radyolarıdır. 

Nurettin ve Şeriki 
Telefon : 2 ı 5S 

3 
• .. • 4 4 • 4 4 ••• 4 .... 4 .L.4....---.....

.... • • • • 4 • 4 ..... -

KIZILAY SAYIFA 3 

............................................................ 
Hayat Menba Suyu 
Aokara'nın en iyi içme suyu olup menbaının, tanınmış fen bilginlerinin tarifleri dairesinde 

ve maddi biç bir fedakarlıktan çekinmeksizin tanzim edilmiş olmasından dünyanın en temiz 

suyudur. 
HAYAT SUYU diye bazı suların sürülmekte olduğunu haber alan müessesemiz bu fiipheyi 

de önlemek için pek yakında şübbe götürmez bir şekilde müşterilerine birer tenekelik mübilrlil 

kaplarla ve kamyonla tevziata başlıyacaktır. 3 

Kuru Kahveci 

İBRAHİM MELEK 
Muhterem Müşteritennin 

Bayramını Kutlluar. 3 

W'WWWWWWW''WWWW~ 

İ "!:~:m ~:~;:~~ I! ! Bayramla,rını ve yeni yıl-
' tarını kutlular. 3 

--------------~ & .A..A._ ........................... ~ 
~ ~ 

~ Ortaç~ 
~ Blltün müşterilerinin Bay· ~ 
~~ ramını kutlular. ~ 

3 ~ 
~ ....................................................... 

•• 
OZEN Pasta Salonu 

Müşterilerinin Bayramını ue yeni •enelerini kutlu· 
lar, yeni sene içinde geni feıitlerini müşterilerine 

aunar. 

Yenişehir Atatürk Bulvarı No. 48 

Telef on : 3962 3 

•&AAAAAAAAAAA.A..A.A.A..A..A.A.A..A..A..A.~.A.•• 

~ Karamürsel t 
~ Satış ve terzi maS)azası - Ankara • 

~ Kumaş, Battaniye aJacak, Elbise, Palto yapdıracak ~ 
~ sayın zatların bu kere tekrar işini genişletdiren mağaza- ~ 
~ mıza bir defa uğramalıdırlar. • 
~ İşyar Baylara taksitlerde kolaylık ve genişlik gös- • 
~ termekteyiz. Yeni gelen makasdarımız en ince zevk • 
~ sahiplerini memnun edecek iktidardadır. t 
................................................................ ~ ................ . 
~~· ................ . 
• 
• 
t 

• 
• 

MEHMET KARAKAŞ ve ŞERiKi 
Satış Merkezi : Anafartalar No. 9 

Belediye karşısında · 
• • 

Kızılay kara '' gun dostudur· 
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Ankara Orm.an Çiltligi 
Mamulat ve Mahsulatı 

' 
Yüksek randumanlı ve kıymetli hububat: Biralık arpa ve muhtelif hayvan yemleri, buğday, çavdar unları ek
mekleri, har çeşit pastalar, bisküvit ve börekler. 
Pastorize edilmiı sıhhi sütler, günlük tereyağları, kaşar peynirleri, muhtelif peynirler. vasi sütçül.ük, yoğurtculuk 
ve güulük kremler. 

Nefis beyaz ve siyah ıaraplar. 
Arpa ve hublondan mamul ANKARA BiRASI. 
VA.si tavukçuluk: Muhtelif ırklar, günlük taze yumurtalar, çiğ ve pişmiş tavuklar, söğüş etler. 

Memleket ve Avrupa cinslerinden meyvalar: Büyük ve vasi bağ ve bağçeler mahsulü üzüm, şeftali, elma, ar
mut kiraz, vişne ve meyveli meyvesiz fidanlar. 
Ormanda eğlence yerleri: ( Luna park), Parklar ve bağçeler. 

Her çeıit deriler üzerine çalışan modren deri dabağat fabrikası mamulatı: Astragan ve karagül derileri v. s. 
Her çeıit ve her nevi pulluk mamulab, bilumum demircilik işleri. kafes tel imalat., dökümcülük, torna, tesviye 
işleri. 

Satış Mağazaları 
Ankara Merkezi; Telefon No. 3755, 8680 Ankara Çiftlik Lokantası : Telefon No. 3116 

Saman pazarı Telefon No. 3633 Keçiören Şubesi Telefon No. 2596 
Yeniıebir Telefon No. 3676 Ankara Buz Fabrikası Telefon No. 3613 

istanbul Bürosu 
Balıkpazarı Maksudiye han No. 54-55 Telefon No. 21186 

Posta kutusu No. 625. İstanbul 

İstanbul - Boyoğlu - Kadıköy satış yerleri 

Yenişehir gazeteler bayii 1 
Mustafa 

Sayın abonelerinin bayramlarını kutlular. 
Gerek İstanbul ve Ankara gazetelerini ve gerek her 

tarefta çıkan mecmualan sabahleyin erkenden evinizde 
okumak için her tllrlil emirlerinize imade bulunduğunu 
arzeyler. 

3 Telefon : 3377 

mEmURLR&I ~ DD P ElaRTiF 

o 

Muhterem hisseder ve müşteri
lerinin Şeker Bayramını kutlu
lar, refah ve saadetlerini diler. 

Memurlar Kooperatifi 

Aron Arav ve Oğulları 
Anlrara, Ana/arialar caddesi No. 88 

Her nevi Demir hırdavat, Malzemei inşaiye, Yağlı Boya 

Kontraplak, kaplama, Beyaz, Renkli, Mat, Bergolin boyıılar 

. Yuvarlak ve altı köşe Başlı Civatalar 

3 Telefon : 2150 

Sabş ve servis teıkilatındaki intizamiyle 
cihanda her kese emniyet ve itimat veren 
bir Radyo ahizesi dütiinildüğü zaman akla 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..... ~ bM 

~ 
<l) cd 
s:::: ~ -·-......ı 

~ " ..s::: 
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JJ 
<l) 
N <l) 
~ ~ 

<'CS 
b.O·-rn 
~ ~ ... ro~ ı... ı... 
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• • • Daniei A. Arav • • • • • • ı;>orselen · Emay Ticarethanesi • • • • ANKARA • • Ana/artalar cacldeıi No. 90 • • • • Her nevi sofra ve mutbak takımları, Hediyelik • • eşya, AlUminyöm ve saire • • • 
~ c!S ·s: 
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En Eyi Türk kumaşlarını 

Yüniş ve lpekiş 
Yapar. 2 

En ucuz t:atll ••kerdlr; 
Şakar giren ava hastallk girmez; 

VQcudu ••kar, yurdu aaker korur; 
Şeker ye agzının t:adı gelsln; 

En iyi kuvvet ilacı ••kardır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 

Cunı~uriyet YıUız lo~antası 
Ankara'nın en temiz lokantasıdır. 
Sayın müşterilerinin bayramlarını ve yeni yıllarmı 

saygı ile kutlular. 3 

Philips Radyo gelir. 

OSKA 
Bayramınızı ev yeni yılınızı 

kutlular. 3 

Telefon: 5722 
Türk Plıilip• Ltd. Şirketi 

Bankalar caddesi No. 46 
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Günün önemli ödevi 
----:s:=====-========== .. ===============~~ 

Şeker bayramını kutlarke.n 
hepimizin evine bırakılmış b~r 
zarfla yirmi otuz satırlık bır 
yazı göziimilzc çarpıyor. Bu 
iki kiğıt parçasının bize anlat
mak istediklerini iyice duya
bilmek bu toprağın öz çocuk
lan içh. ulusal bir erginliktir. 
Bizden istedikleri ufak yardım, 
ilkönce (Hava meselesi) ile 
ilgilidir. Göklerin taşıdığı teh
like artık hiç birimizin yaban· 
cısı 'olmadığımız korkunç bir 
derttir. Bir yandan Devlet 
tedbirleriyle, bir yandan da 
ulusal gayretlerle havada da 
yenilmezliğin yollarını araıtınP 
bulmak zorundayız. istekle 
harcadığımız paraların en ba· 
fllUl ban için yaf>8:e&~~ı~ 
yardımı koymaya kendimızı, 
Ye çocuklanmizı alıttırmakla 
yurt terbiyesi yolunda y~sek 
bir dtızeye varmış olacağı%· 

Evimize bırakdan kağıt 
parçalarının sesine kulak ve
rinek, bqka şeyler de d~ya· 
cağız. BOtiln giln kursagın• 
bir dilim ekmek girmeden ça· 
lıpn okul yavruları, Anavata· 

k ta ve yar· na ıığınıp da açı 
dım11z kalan göçmen kardeşl~r 
hep bu ufacık zarfa bel bag· 

lamıflardır. han • 
( Kızılay ) deyince gı-

• • • • bir heyecan dalga· 
mızın ıçı Dtışmanla 
tiyle kabarmaz ? k 
vurufUrken, ~eryiz~.ur:~~ 
mlmaz acdanyle ..,.,._.- b 

cak elini omuz •
hep onun 11 •• 

1 
? (Kızıl-

fllllızda g&rmeı mıyı eli . . 
ay ) a biı ne kadar .... ı ~ızı 

k da dlfmytaerı O 
uzatana ' o ktır 
kadar kuvvetli koruya~ ( • 

Y '"""-uk meıelesı · ço
a r"'- ) nun 

cuk eıirgem~ ~u~m~ ltsak 
blltçeaini yirmı misli çoga 
aokakta k•lmıt yavru bırakma· 
mak için gene yetmez. .. 

G&rüyoraunuz ki, yepacagımız 
clımlar yurdumuzun can 

yar ' .. d' 
alacak llç btıyllk da 9881 ıçın . ı~ • 
Fitre ve zekAta, dtınkil gı~ı, 
arbk bir ( udaka ) g6zil ıle 
bakmayız. k 

Mahallelerimizin, bir yo • 
aaluna verclijimiz fitre ile 

rtl · ayıraca· memleket de enne • 
dak• d rın ay-

mız para arasın 1 e btı • • bllttın .. 
nmı, arbk hepimll 
ytıkHlğfl ile g&rmeli ve kavra· 

malıyız' 
Goklerimizde vınlıyan mo-

t&rlerin bir kanat parçasında, 
yabancı &Ikelerden g~len ulus· 
dqlarm kursağına gıd~ çor· 
bada kimaelİZ kliçtıklerm ba· 
nnmkıarı ılık yuvalarda, k.a· 

1 larımızın bile 
zancı en az o an 
emeli bulunduğunu bilerek, 
bizden istedikleri yardımı gö
nilden kabul etmliyiz. 

Şeker bayraaun•n içinde· 
yiz. Nereden ve neden çık
IDlf oluru olaım bu bayramın 
bizce anlamı, halk bayr~ı 
olmaıındaclır. Çahfarak,. ~da· 
hyarak ytırtıyen yıUarm ıçı~. e, 
ba gilnle iç glln dinlenecegız. 

Dini ~. Fakat elbette 
enecea-· o· 

g6zihıilzden kaçmamıştır : ı-
• • • d kDçok biiyiik rolil 

nmla ıÇlllclirim'e 1-=-~e çevresinde
o n, ıpuu } b " b 
kilere tirli ipel bağlar 8 ag 

olan ·kimselerin dinlenme za .. 
manları, çalışma ve didinme 
zamanlanmn hesap verme sa
atleridir. Kendini işin gürül
tüsünden uzaklaştıran herkes 
dinlenme devresine girmeden 
önce vicdanile bir hesaplatma 
devresi geçirir. Vicdanına he
sabını verirken, yüzü bir, gü
zel ve iyi şeyi seyreder gibi 
gülflmsiyen, sonra da uçmak 
kadar sökün ve huzur dolu 
bir dinlenme devresine giren 
insana ne mutlu : 

Ya bunun aksi başına gelen
ler .•. insanlar, kötülükleri apa
çık olan hareketleri de, özür
lerini kendi kendilerine bula
rak ve kendi içlerinde kendi
lerini haklı çıkararak yaparlar. 
Ancak, bunu buy edinmiş kötü 
kişinin bile o hesap verme 
anlarında çektiği üzüntü var
dır. Bu üzüntü onu, yeniden 
didinme devresine girinceye 
kadar, bütün didinme saatle· 
rinde zehirlenmiş gibi kıvran-

dırır. 
Ulusal bayramların uruncu 

vardır. Bu nrunc, gündelik 
çalışma ve uğraşmaların kişi
ye verdiği coşkunluğu bin 
kat tıstündedir, hatta ulusal 
günlerin çoşkunluğu yurddaşı, 
köttl olan, her türlü ibtilatlar
dan çekip kurtararak moral . 
varlığın tertemiz saflığında 
yıkayan bir duru pınar gibidir. 

Halbuki bu şeker bayramı 
gibi halk bayramlan, salt din
lenme devrelerinden ibaret ol
dukları için böyle anlarda in
sanm vicdanı ile heuplafllUI• 
sı fili htıkmtinli sllrer. Daha 
ağır yönü, böyle giinlerde vic
dan hesaplaşmaJanna sebeb 
olan davacının, içinde yaşanan 
Cemiyet olmasıdır. 

Her gece yorgunluk saat
lerinden sonra rahat yatağına 
girip başını yastığa koyan in
sanın vicdanına verdiği hesap, 
çok defa dar bir sahadaki fi .. 
lin hesabıdır. Halbuki bir halk 
bayramı gilntinde, beıab isti
yen bu fiiller btıttın Cem\yet, 
bOtiln ulus yayılıtl}lÇ& yapıl
mıştır. Kim, bugünden önceki 
giinlerde, cemiyete, yanındaki
lere, çevresindekilere daha çok 
faydalı olmuı sa kim bu cemiyete 
yqambp dinlenilen günlerde 
cemiyete, yanındakilere çev
resindekilere daha çok faydalı 
olursa bu dinlenme günlerinin 
tadını çıkarmak. ona nasib 
olur. 

Kim bilir, belki fitre, ge· 
ciktirilmiş iyi fiilleri son da
kikada yapabilmek fırsatını 
vermek için kurulmuş bir til
redir. 

Eğer böyle ise, fitre bu
glin iyi bir fırsattır. Bu ulus, 
orta çağın karanlığı içinde 
heyiilalar gibi gezinen ve var· 
lığımızı birer kibua gibi ba
san softaların devrinde fitre 
vermekle daha çok gilnah iş
lemitti. Soysal yardım rolünil 
yanlış ve kötil yapmak, hiç 
yapmamak kadar gtinahbr • 

Fakat, yeni bayat, yeni 
rejim bizim ulusal ilerlemiş 

hayatımız ve bizim öz rejimi
miz, fitreyi de hayırlı soysal 
fillerin güzel bir vesilesi ha
line koymuştur. 

Fitresini, hem kendi, hem 
de Kızılay ve çocuklan Esir
geme Kurumu hesabına top
lamakta olan Türk Hava Ku
rumuna vermiş kimsenin, bu 
bayram günlerinde gönül açık
lığı ve avuncun en tatlısını 

tatmaya hakkı vardır. Çilnkü, 
faydalı, yerinde ve boşa git
miyecek bir iyiliği yapmak 
için, bundan daha güzel bir 
fırsat bulunması ı.ordur" 

Sevgili yurttaşlar : 
Fitre günleri yaklaşıyor. 

Türk Hava Kurumu işe başlı
yalıdan beri fitrelerinizi ü~ 
u!usal cemiyete yardım olmak 
üzere vermeğe alışmıt bulunu
yorsunuz. Bu yılda kapımza 
getirilecek zarflan boş çevir-
miyeceğiniz şüphesizdir. Hava 
kuvvetlerımiz için sizden yar
dım istenildiği zaman dünkün
den daha derin diltllnerek, 
dünkünden daha keskin göre
rek ve anlıyarak elinizi cebi-
nize uzatmalısınız. Karnınızı 
doyurmak için harcadığınız 
parayı nasıl istekle veriyorsa
nız havamız için de ayni arzuyu 
göstermelisiniz. G8klerini sağ
lam tutmıyan uluslann halini 
görüyorsunuz. Uçak filolannın 
bir insan ağırbğmdaki bomba
ları ile dünyanın en vuruıkan 
yiğitleri bile baıa çıkamıyor. 
Atatürk'ün Kamutay Kürsü
•ilnden a3yleclilderini dial«liniz. 

Bize havadan a.ldıracaldamı 
yuvalarına biz de g6kten ateş 

yafdırabilecek kadar kuvvetlen
meliyiz ki, HAVA TEHLiKE.ine 
karıı hazır bulımmuş sayala· 

bilelim. Hiç durmadan milyonları 
emen ha vacdığa para yetiştir-
mek, ancak btitiln ulusun, aynı 
cömertlikle yardıma kopnuma 
bağlıdır. Bu yardımlar için bi
ze başvurulduğu zaman, öde· 
vini istekle yapan bir insamn 
gönlil rahatsızlığını duyarak 
ileri atılmalıyız. 

FiTRE olarak vereceğiniz 
para bütün yıl harcadıklannı
zın en yerinde, en değerlisidir. 
Bu para binlerce zavallının 

yarasına da merhem olacaktır. 
Susuzluktan çatlamış toprak
lara düşen yağmur gibi her 
felakete yetişen ( Kızılay ), 
Türldye 'de düşmüş çocuk bı
rakmamak için çırpılian ( Ço
cuk Esirgeme Kurumu ) da, 
evinize bırakılacak zarflardan 
kuvvet alacaklardır. Aç kalmıı 
bir yoksulun, llC>kakta kalmlf 
bir yavrunun ne demek oldu
ğııııu içinizde bilmifen yoktur. 

Yürekleri iyilik için çarpan 
yurttaşlar bugünün fitresi, on
beş yirmi yıl önceki fitreler· 
den bambaşkadır. Sizden iste· 
diğimiz bu başkalığı iyice 
kavramak ve ondan sonra 
yardıma koımaktır. Gökleri
miz, hastalanmız, yoksullan · 
mız ve zavalWarımız g&lerini 
size dikmiş bekliyorlar. 

SAYIFA 5 

Lüks Bisküvileri 
Tali Ticarethanesi Sahibi 

HOSEYiN AVNi 
Sayın müşterilerinin bayramlarını ve yeni yıllarını 

Sa ı ve sev i ile kmtlular 3 

• • 

Seyfullah Necip 
Ticarethanesinde 

Daimi garantili Zenit saatları, en zarif 
hediyelikler, en mükemmel fotoğraf maki
neleri, en taze fotoğraf film, kağıt ve ecza
larını bulabilirsiniz. 

Elektrik ve Havagazı 
Şirketi 

Sayın Abonelerinin Bayramlarım 
Kutlular ve yeni Senelerlnin muvaf· 
fakıyetli olmasını diler. 

•••••••••• 
Eyüp Sabri ve Biraderleri Ticarethanesi 

Muhterem Müıterilerine Bayramlarını Katlıılar. 

Merkezi : Adliye Sarayı karşısmda 

Şubesi : Kurşunlu Çami civarında 

••••••••••••••• 

•••••••••••••••• 
Karahisar Maden suyu 

içmeniz sahhatinizo ·faydah olduğu sibi 
KIZILAYA'DA 

Ba vesile ile yardım etmit olaraanaz. 

Ankara bayii - CiHAN OTELi • Telefon : 1775 

On şişelik kasalarda dahi derhal bildirilen 
adrese gönderilir. 

• • • • • • 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Meşhur Tavukçu Tayfur 

Yenifelairde Kızılay ltarıısında Bag Raııp apartmanı 

Her tDrlü konforu havi ve çok temiz bir müessesedir. 
Memnun olmak için bir kere uğramak katidir. 
Düğün ve zlyaf etler için siparişler kabul olunur. 

Çerke• t~vata ve zerde•i afzınıza ldgılc ••• 

,., ................................. , ...... ., 

Bomonti Bira, Gazoz 
ve Rakıları 

Şark Malt Hülisası 
Bahçe Rakısı 

Müşterek Ermis ·Emniyet• 
Kartal Konserveleri s 

Bııııarı aaatma, Acı glalerde sana rardımcı odar. 
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ÜMER BAN 
SeTİnaye~i: 62, 000, 000 

F brikaları.: 
Her eke Yüulü fabrikası 

Rayseri Bez fabrikası 

Feshane Yün ili fabrikası 

• 
lzmit Kağıt fabrikası 

Bünyan Yünlü fabrikası 
Fabrikalarımız mamulatı Yerli Mal 1 ar Pazarlaında sahlır . 

Tat:ll ye t:at:h söyle; 

Şeker kuvvet kaynağıdır; 

Türk şekerini tat, tadı dama!)ında kahr; 

Bayramda en tath hediye şekerdir. 

Türkiye şeker fabrikaları anonim şirketi 

Kadın ve Erkekler için 

Berber Hasan Altınbilek 
Ankaranın yegane 

TUVALET SALONU 
Bankalar Cadrksi No. 38 Tt·h· foıı : 2950 

Saf, ondülaayon, f riksigon, boya, baş yıkamak, 
manikür. Yüz makigiı ve masajı 

Elektriksiz buhar ile 

Altı aylık Ondülasyon 

Mudanya Pazarı 
Abdurrahman Çiftçi V. Ş. 

Ankara : Balıkpazarı Tıış nındiv~ıı I\lo. 54 

Sayın Halkımızın Bayramlarını Kutlular. 

-SİNEMALAR~ 
.. .. Kulü 

BUGUN BU GECE BUGUN BU GECE p 
Nevyork Nı:ıpoliten operasının 

baş priınadonna~ı GRACE 
MOORE'un muhteşem temsili 

BİR AŞK GECESİ 
Karmen ve Traviato operalarını 

büyük bir zevkle dinleyeceksiniz 

Kafkas hayatına ait fevkalAde 
bir Rus eseri 

PEPO 

Senenin en güzel filmi 
Bul(ÜD matineler Hat birden hatlar 

~ ............ .....,,. .... .....,,. .... .....,,. ........... 
~ UGRAK 
~ BAKKALİYESi 
~ Necati Bey Caddesi 

~ No. : 62 ~ 

Raşit Tamer ~ 
Her nevi bakkaliye ve müs· 
kirat bulunduğu gibi Anka
ranın meze ve şarkuteri ih- 4 
tiyacını temin eden yegane ~ 
müessesedir. Telefon : 3939 

........................................... 
Günül, Gü2 el İzmir 

Rakıları Amili 
ALİ FUAT 

Aziz müşterilerinin ve muh
terem bayi ve arkadaşlarının 
bayramlarını kutlular. 3 

HİLAL 
Manifatura 

Mağazası 

Sayın Müşterilerinin Bay

ramlarını Kutlular. 3 

• 
iş kumbarası 
sahiplerine 

senede i' 
20,000 lira t~ 
mükafat ~· 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
• BlRlNCI TERTiP ... 

Senede il<l def ada 
414 kişiye on bin 

1 lira ikramiye 
Hrr ııene 1 nl~n ~e 1 illııeşrlncle lıum· 

lıus uhlblf'rl •rmıuod• ~lıllf'o lıural•nl• 
1 tt her defblnda 207 kişifr ~r bin lln 
tnzl edll-ktf'dlr. 

BlrirKl mlik&fat: 1000 Ura 
lld1ld .. 250 .. 
On lıitlJe ,.Oıuırden tOOO 

ı Yirmi .. elli~df'n 1000 • 
l '75 kitiY• ooardu 1750 ,, 

Beş hin liralık kıır• 

1 Ukte•r;nd .. rekilt>c~ktlr . 

IKlNCI TERTiP. 
Sem~dc heş defo· 
da heş kişip.• on 
hin lira ikramiye ., 

Veni ilulıı~ rdilm bu lluralann hı-• 
bSrlndr frk komhmra ııalalhlne iki blıt llnı 

lkramlyr •erllnırktrdlr. Ru kuralar IM'Oet-

~uho&. nar.ıran. Tf'mmnr. r., lül "' 

Birfnriünuo 

nl•nnm ilk Jllnlrrl f."l'kil,......ktlr. 

Kuralara iştirak edebilrt ek için kumbara sahiblernin asgari 
yimıi be~ lira biriktirmıs olma1an ıazmıdır. 

Yenişehir 

Birlik TAKSi 
Telef: 2333 

Gece gündüz istenilen yerlere en lüks 
ve kaloriferli Taksi gönderilir. 

VeniŞehir dahilinde Taksi saatleri 
bineceğiniz yerde açıhr. 
Yenişehir Emniyet: Meydanı 



28 lLKKANUN )935 CUMARTESİ 

--Ankara büyük bayramını 
eşsiz gösterilerle kutladı 

KIZILAY 

B.EDENLE 
Dış Bakanımız ara

sında verişilen 
telgraflar 

l l 
f d11. - Yolunda baş vt1 rmc>ğl'· 

- Batı bir ne say 8 • ~ · 1 p · ( A A ) Ana· . . e Atall\rk'ün gel- kanımızı al\.ıtmaga geldık.. arıs: . . -
bılınde herkes • · t Diye cevııp verdiler Enıııi· dolu a1°ansmın özel aytarı bil-

h b · · veren ajwsı sa ı- • 
ıııe u erını , < 1 Ar yet abidesinin lıulunduğu turaf. diriyor. 
yordu. Bir saat sonıa del.la . 1.~ hırda t.ıir alaca danu kıırlıan · 
dayı Atpazarından bagırar.tk ın edildi. Alutllrk otomobillerile B. Eden'in lngiliz Harciye 
yor: " l\~ustafa Kemal ~aşı: ~e- dekovil haltındao, istasyona gt•l Nazırlığına tayini dolayısile 
liyor ı.. Herkes aı;,ağı yuze 1 ~.sın· diler. Burada polis \'e jandarma Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüş-
ler !. . ., Esasen balk. Ataturkil kılalıırı bulunuy_or, efl'leı den tü Aras ile B. Eden arasında 

p şembe Sivastan hart'- Yı:ığcı oğlu Fehmı ve arkadaşla 
~=~e;tti°'~r (J'ündenberi ~abırsıılık - r~ Pl_lel'in~e ı·palalar d sırap il~ ~! pek samimi olarak teati edi-

.., 
0 la bekliyordu. zılmışlerdı. stasyon an artı ul· len telgraflar şunlardır : 

la ve heyecan . · 
Evlerdı:> vatalak ihtiyarlar, kun- nası~ıı d1~ğnı ~~ t"~1~ktebler t· Ekselans B. Eden, lngiltere 
dttkdaki Çocuklardan haşktt kim· zilmızler< ı. · 8 ur. ur.ur a_n dış dış işleri bakanı - Londra. 

S kaklar insan Hacı Hayrama, oradan da şımdı · k b 
se k~dıuaımştı. 0 Y· 1. ki HlikQme» lrnna ına ı,rehliler. Sizi çok samimi olara te -
ııkıaı ile doluy~r. taş~~·or~~yl:r Elinde kalın bir baston, başında rik eder ve büyük dost mem-
nız Ankaraaın ıçi degıl. · boz bir kalpı-ık, üzerlerinde lıoz leketin ve umumun saadeti ve 
cleo, kazalanhın atına atlı.yanı;~ bir pardesli koltuğunda hir c;aıı · 
çarıgını çeken, sırıııulı. çc_pke ta bıılunu~·ordu. Otoınolıiltleıı sulh davast için kalpten tam 
ni giyen Ankaraya gelıyoıd~ı. en indiler, hoca Hasan efenrli bir bir muvaffakiyet temenni ey-

Ankara delikanlıları ~e-~ nı dila okudu, Vali Vekili Yalıya Ierim. 
düzüldüler. Milli elbiselerını gey· Galip Beyde bir nutuk söylPcli. 
diler. Bugün ögleden ~onra ıııu. Efeler bıç8k oyunları oyıH1dılar, 
canlarda efelt>r kalı vesı olan 81111 akşam üzeri d~ . dağ~ldılar Ala· 

b r kahvesi önüne sancuk türk ilk gecesını Zırnat mekte-
~i~i\~\ ıııBüton efeler lıurarl:ı top hinde geçirdiler Burada Tiirki · 
laodıla.r. Buradan Hacı bayram Cumuriyt•tinin esas larını }; ıır· 
Veli camii öııüne geJtliler. Hdurda- dular.,, 

·ı · K1'ıvtını e e Enver Behnan ~apol.vomın da Adet mucı ıwce ·'· k sil- .,, 
hır dua elli vt• bir kurban ~ bu söylevincleıı sonra şair Kflmn. 

. ··nonl' bir elınde run uozkır tarnfındırn bir şiir o di Seymenlerın o . .. v 
· ·· çli İbrahim ~i>çdı. kundu. Münir Müey~· et lkkmar ın bayrak gove 1 ôu 

u l'r n önünde baıtucı ur.. · tıir diyaloğu ve Rt•şad Nurlnin 
uayrar;I . 1 .. k Şişli 
ıerinde birer. meşın öa k~r;~ ııer· lstikH\l piyesi nıuvaffakiyetle ve 
Ahmet bekcı Hasan, . ıildi. Bundan sonra o zanıanlnr 

b · R' [ut sıığ oıııuzlurında ayrı AIHtiiı·kP. karşıcı çıkmış olan ,\n· 
erın 1 ' - • ·ı · orlarJı. 

b•ıltahtr ağır 11gır ılerı ey kara zeybekleri Ankar·anın milli 
• ' 1• Balil kazıısı-

Bııal ·ırın arkasıoc a t OY. unlarını oynadılar ve Partinin 
< .. •• d gelen o uz 

ııın Eblas koyun en . . Dumlupınar Nuhiye ocağının Hal-
otuzu da zur davulcu aptailar ve ·b· da- kevi salonunda hazırladığı gl'C~<'I · şı:ıman gı ı na çalıyor, bırer li errlenceleri çok kalabalık bir halk k ldırıyorlar. a- ., 

vıılları havaya a taha 1rnsı önünde geç '' akte ka-viriyorlar, ıur-
vada sağa sola çe ·dar aptal dar devam etmiştir. Güzel bir 
nacı gebeş, aptal hı.ı) r 'kuvetile caz, milli oyunlar ve bu büylık 
Mahmud da, zurnaları_ ~~nleterek · güne ait hatıralarla Ankara eş · 
çalıyorlar. yer ve ~ögu 1 ·ıılln edi~ sız hayrıımını sevinçle kulla· 
bu btiyUk günii cıtıana !"!"m'!!'!'!!!ıı;ı...,.tı"!!ı·!!!!. !!!!!!!~==!!!!!!'!!!!il!!!!!!!!"!'!!!!!!'!"!~~ 
yorlardı. 
• J bunların arka· 

Seymen er? . ki yaya kaldı-
sındtt cadd~nın ıt ke pala IJel-

ellerınde e ' 
rıınına, t kel' teker 
l . 1 ·on saplı e • 
erınt e s k'k da bir hep 

gidiyorlar, on da ı a 'b'nce "doh 
·det mucı ı bir acrızdıın a T 

ı,... . e bağırıyorlardı. aın 
dob .,, dıy ~ bek bunların 

. ·· yaya zeY 
bın beşyuz .. b' atlı zey· 
arkalarında da uç ın 

, ·dı Zeybeklerin arkasın-
bek -.ar · · tıeri ve 
1. b""lün esnaf ceoııye ' tan u Ankara 
b.'t" ilk mektepler ve 

u un .· "diyordu. 
Sultanisi talebeleu gı Ik 

ÖU-Leden sonra sa.at oç ... HaJ 
"" . b' · bulundugu 

şimdiki Yenışe ırıiıı ıao kızıl 
d ·k· boş tarla arı ' 

yer t: 1 nşlıır<lı. Bu 
yokuşn kadar doldurı:n . in 
. . diki EmniY et A bıdesin . 

) er şım . .. ·· kızlar, çı-
oldugu yerdır. Koylu b 

d buren, ıı· 
çeği az dağların an, . 1,. 

d etler derlenıış { ı, 
ren kokan em . d. Küme 
ona vernıeö-e gelnıışler ı. 1 
küme içi o ayran dolu ba~raç ı 

d. ·ı işlerdı köylü kadıalar ızı ııı · 0. 
. Bu dakika ta uzaklardan . ı~ 

. b"tüo insanları J e 

General Kazım 
Dirik gitti 

Trakya Umum Müfettişi 
General Kazım Dirik dün ak
şam şehrimizden ayrılmıştır. 
Merkez ile göçmen meseleleri 
ve Trakyamn kalkınması etra 
fındaki temaslarını bitiren Ge. 
neral Dirik doğruca Ediroeye 
gidecek, ve kadrolarını te
mamlayarak bir taraftan göç· 
men işleri öteyandan Trakya
nm ekonomik kalkınmasını te
min edecek planların tatbiki
ne başlayacaktır. 

Tahsin Uzer gitti 
Üçüncü Umum Müfettiş 

B. Tahsin Uzer de dün akşam 
İstan b~la gitmiştir. B. Tahsin 
Uzer lstanbulda iki gün kal-

dıktan sonra dönecek ve bu
radan doğruca Erzuruma gi
decektir. 

koma sesı u 

rinden oynattı. Zonguldakta I~ıklaı ı 
· · otomo- "S 

iki otomobil... Bırıncı 50 .. odu .. rme tecru·· besı· 
ı 'ide bir gııoeş gibi parlayan, 

T
11 

•• k'.. kurtarıcısı (Ka.mal Ala- Zonguldak, 27 ( A. A.) -
ur un Ankara H t hl'k · k ki 

ı .. k) 1 Yanında o zaman . ava e ı esme arşı ışı a-
u r ·· h Qalıp vali vekili bulunan Ya ya . rm söndürülmesi denemesinde 

0 
zaman yirminci kolordu 1"

1
· her yanı elektrikle parlayan 

mırndanı general Ali ~uat, ~a:; Zonguldak, düdüklerin ötme-
har Mıitit ve Hakkı Behıç B~J le .. sile beraber, bir saniye içinde 

İkinci otomobilde hryetı tem· karanlıklara büründü. elde 
siliyeniıı katibi Tabran Sl'ff~r~ o- edilen sonuç, halkımızıo bu 

H .. ·rev Vaşinaton se ırı o· k k 
ıan uıs • ~ t'\ k Dok· yoldaki dik at ve uyanı lığına 
ıan Rllrtem, Saglık Ba an_ı çok güzel bir örnektir. 

R r.k Sa'-·dam, Kocaeli mcbu-
lor e ı ., d Yaşa --

s .. eyya bulunuyor u, 8 b Y f 
RU ur . tOJJ10biller er er USU 
feryatları arasmda 0 .. 

agrır ag~ ır iıerUyor, Ataturk her 
' · · yrı ayrı 

tarafta insan deDJzme 8 ' 
iltifat ediyor, candan coş~uru-

d Atatürk Seynıenlerı~ ö-
yor u. T den ıne· 
nüne gelince otooıobı ın 
rek: 

- Merhaba arkadaşlar 1 • 
- Saaol Paşa Hazretlerı ı. 

Kadınlar ve erkekler için ye
gcıne salon 

Saç boyama, ondüle, 
manikür ve pedikür 

Ankara- Bankalar caddesi No.11 
Sayın müşterilerinin bayramını 

kutlular. 

Tevfik Rüştü Aras 
Ekselans Tevfik Rüştü A

ras Türkiye dış işleri bakanı 
Paris 

Samim i temennilerinize 
çok teşekkür eder sulh davası 
yolunda teşriki mesaimizin de
vamı temenniyatında bulundu
ğumu memnuniyetle bildiririm. 

Anthonyeden 

Guliver'in 
seyyabatı · 

Filim ticaret lisesin
de gösterilecek 
Rusyada yeni bir şekilde 

film alınan Güliver'in Seyya-
hati adındaki sesli filmin bir 
kopyası 4 Birincikanün Cumar
tesi akşammdan itibaren Ti · 
caret Lisesinde gösterilecktir. 

Rusların çok büyük feda
karhklar. yaparak çevirdikleri, 
bu film lngiltere ve ispanya
da gösterilerek ~ok beğenil
miştir. 

Ticaret lisesinde gösteri
lecek olan bu film talebe ve
lileri ile mektep idaresi ara
sında temasa imkan verecek
tir. Evrensel bir şöhret kaza
nan film ayrıca halkevinde 
de gösterilecektir. 

Konyada Yılbaşı 
hazırlığı 

Konya, 27 ( A. A. ) - Şeh
rimizde yap.lmış olan ve Ala
ettin tepesine kurulan şehit
ler anıtının yıl başında açılma 
resmi pek parlak surette ya
pılacaktır. Hazırlıklar bitmiş · 
tir. ' Yılbaşında Halkevinde 
Orduevinde Atlı Spor Kulü
bünde balolar verilecektir. Bu 
baloların iyi tertip edilmesi 
için birer komite kurulmuştur. 

- ------
Zonguldakta Kubi· 

liy Günü 
Zonguldak : 27 ( A. A. ) -

Halkevinde umumi bir toplantı 
yapılarak devrim kahramanı 
Kubilay'ın yüksek hatırası 
anıldı, söylevler verildi, Zon
guldaklıların devrime ve ülkü
ye olan sarsılmaz inan ve 
bağlılıkları tekrarlandı ve and 

içildi. 

Terzi . Orhan 
Bankalar Caddesi 3 
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Habeşler, Ciciga • Harrar yolunda 
bir cephe kurdular 

Londra 27, ( A.A) - No-
el yortuları sırasında Habeşis
tanda hiç bir mühim harb vak' -
ası olmamıştır. Fakat reuter 
ajansının Addisababe Vt: As
mara'dan aldığı telgraflar 
muhtelif cephelerde pek ya
kında mühim hareketler ola-
cağına dair işaretleri ihtiva 
etmektedir. 

Şimalde habeşlerin baskına 
müsait bir erazide yeniden 
şanslarını denemeye kalkma
ları bekl.:nmektedir. Diğer ta
raftan İtalyanlar da bittabi so· 
nuna kadar müdafaada kala-
mıyacaklardır. 

Ceou~ta Ciciga - Harrar 
yolunda, Italyanların muhtemel 
bir hücumuna karşı, Habeşler 

geniş müdafaa tertibatı almak
tadırlar. Söylendiğine göre, 
Habeşler, ecnebi mütehassıs· 
ların idaresi altında, Avrupa 
harbinde görüldüğü sistemde 
çok büyük ve mükemmel bir 
siper cephesi tesis etmişlerdir. 
Bu cephe son haftalar içinde 
bilhassa İngiliz somalisi liman
ları vasıtasıyla getirilen mühim 
mıktarda harb lavazımı iJe ga
yet kuvvetli surette techiz 
olunmuştur. 

Habeşlerin resmi tebliği 
Roma: 27 (A. A.}- Resmi 

tebliğ; 
Mareşal Badoglio telgrafla 

bildiriyor : 
Takazze üzerinde Afgago 

mevkiinde dün bir İtalyan 
müfrezesi Habeşleri geri püs-

kürtmüştür. Habeşler ağır za
yiata uğratılmıştır. İtalyanlar 
tarafıodan 6 İtalyan asker, 

3 eritreli asker ve 4 subay 

ölmüş ve 9 İtalyan ile 37 
eritreli yaralanmışbr. 

ıtaıvanın resmi tebliği 
Adisahaba : 27 ( A. A. ) - İtalyan ordusunun dolo'ya da-

Resmen bildirildiğine göre, yanan sol cenabına hücum 

Decaz Hailakabeda'nın kuv- edecektir. Ras Desta halen 
vetleri dün Tembien'de Ma- bu hücum için hazırlanmak· 
kalle yolu üzerinde muhtelif tadır. 

:talyan mevzilerini işğal etmiş- İtalyan tayyare kuvvetleri, 

ler ve 11 mitralyoz ile mühim bu müddet içinde bütün cep-

miktarda silah ele geçirmişler- helerde müteaddit keşif hare· 
dir. ketleri yapmakta devam edi-

Yine söylendiğine göre, yorlar. 

general Grazziani ordusunun 
sağ cenahı ile merkezi, cibuti 
demiryoluna doğru yeni bir 
ileri hareketine başlar başla
maz, dolo'nuo şimal tarafla
rında bulunan ras desta, 60 
bin kişilik mühim bir ordu ile 

iTALVA 
-·-- - --

Paris sulh projesini 
ucdeıı reddedecekti? 

Roma, 27 (A.A) - Ciorna
le d'italya, Paris sulh teklif· 
leri hakkında 11telaşsızca ve 
kat'i bir tenkit,, yaparak di

yor ki : 
İtalya aşağıdaki sebepler

den dolayı Laval - Hoar tek
liflerini kabul edemezdi: 

1 - Elli senedenberi İtal
yaya aid bulunan arazinin Ha
beşistana terkedilmesinin im

kansızlığı, 
2 - İtalyanın esirleri kur

tarmış ve hastahaneler vücu
da getirmiş olduğu Aksum'un 
iadesindeki imkansızlığı, 

3 - İtalyaya verilmesi tek
lif olunan Danakalie ve Oga · 
den crazisinin birer çölden 

ibaret olması, 
4 - İtalyan nüfusunun is

kanına tahsisi tasavvur olu. 
nan mıntakada İtalyan nüfu
sunun ve menafiinin himaye
sini temin edecek kat'i her 
hangi bir garantinin mevcut 

olmaması, 

Bu gazete 1906 tarihli İtal
yan · Fransız - İngillz andlaş
masiyle 1925 tarihli İtalyan 
Fransız anlaşmasının iki Millet
ler Cemiyeti umumi sekreter-

Bir ita]yan plotu 
öldürüldü 

Adisababa: 27 A. A. köy
lüler Dagabur civarında yere 
inen bir İtalyan tayyaresinin 
plotunu öldürmüşlerdir. 

liğince tesçil edilmiştir. İtalya
y a Paris tekliflerinin tanı
makta olduğu haklardan çok 
daha geniş haklar tanımakta 
olduğunu ilvae etmektedir. 

-·-
Lindberg neden Avrupaya 

gitmeye mecbur oldu 
Nev york 27, - A. A. Haupt

man'a karşı sempaliklerini gös
termek için hir takım haydut ve
te it> ri tn r:ı rından yapıl an teh<lit
le rin lindberg ailesini avrupaya 
gitmeğe mecbur etmi~ olduğunu, 
gazetecilerden Jack Lait, radyo 
ile yapmış olduğu bir musahahe
de söylemiş ve bilhessa demiş
ti[' ki : 

Hauptmannn'ın tahliyesi mu
k:ıbilinde serbest bırakılmak ni
yetincir idiler. 

Fransada denizin ve su
ların yaptıkları 

Hoyarı, 27 (A. A.) - Çarşan

ba · perşenbe gecesi, şiddetli 

hir med dalgası , Sorant kıyıla · 
rında tahribat yapmıştır. O kıyı
lardaki plajlar harap olmuştur; 

hazin bir manzara nrzetmekte
dir. 

n.uaynn'da da deniz suları 

görülmemiş derecede yükselmiş, 
rıhtım kenarlarını alıp götürmüş, 

limanın bir çak kısımlarını tab
ripetnıiş, balıkçı gemilerinin pa
lamarlarını koparmıştır. 

Şimdiye kadar enginde de
niz kazasına uğrayan kimse 
olup olmadığına dair malftmat 
gelmemiştir. 

_ Ni;in geldiniz ! 

Kızılaya üye olmak yurdumuz için borçtur 
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Fransız parlementosu Lavah tenkit ett. 
e.,. 1 inci •ayfada 

nüne geçmek için kullanılacak 

usuller hakkında Milletler Cemi-: 
yetinin diğP,r azalariyle müza
kere ettim. Teklif edilen tedbir· 

da bulunduğumuz yalandır. Fran -
sa ile İngilizlerin bir uzluştırma 
hareketi yapmaları içın aldıkları 
selQhiyet yeniden temdit edilme
diğinden dolayı Laval'in siyasası 
iflas etmiştir. bütün diğer devlet-; lere hiç kimse engel olmadı. Ve 

' kabul ~edilenler gayet dikkatli.~ 
~bir surette tatbik olundu. İtalya! 

ler tecavüze uğrıyan devlete 
yardım etmeği kati surette azim-tarafmdan tecavüze uğradığı 

taktirde: Mmetler Cemiyeti pak
tının 16 ıncı maddesi mucibince 
İogiltereye karada, denizde ve 
havada yardım etmek teahhhU
dUne girmekte tereddüt etmedim. 
Bunu sui tefehhUmleri izale için 
tekrar ediyorum. Bunu yaymakla 
büyUk bir mesuliyeti üstüme al
mış bulunduğumu biliyorum. Fa
kat Milletler Cemiyetinin paktı 

karşısında başka türlü hareket 
edemezdim. Bu mesuliyetim ise 
ingilter~ ile İtalya arasındaki 
gerginliğini kolaylaştırmak için 
elimden ne gelirse ya.pmağa. be
ni icbar etmekte idi. 

Tarihte bir çok misalleri bu
lunan gayri memul bir hadise
den korkuyorum. Öyle bir hadi-

sedir ki onun neticesinde Fran
sa, önUne geçmek istediği bir 
harbe haşlamak mecburiyetinde 
kalabilir. Fransanın mecburiyet
leri ve teabhOtleri çok ağırdır. 

Bu sebepten dolayıdır ki güçlnk-
lere bir sulh yolu bulabilmek 
vazifesi de o derece büyüktük. 

Petrol zecri tedbiri hakkın
da Samuel Hoare ile muzakere
lerde bulundum. Ve İngiliz Ba
kanı ile birlikte sulbün muhafa
zası ihtimallerini araştırdım. 

. Vücuda getirdiğimiz tek
lifler kabul edilebilir ve ma
kul tekliflerdi. Yarın aceba 
ne olacak ? Paris teklifleri-

nin öldüğü muhakkaktır. Fa
kat uzlaşma • kapısı açıktır. Mil
letler: cemiyeti Konseyi toplan-
dı ve irtibat komitesi, ekonomik 
zecri tedbirlerin tatbikine neza
rete memur olundu. 

Bana,~ İngiliz HükOmeti ile 
fikir aykırılığı kabahatini bulu
yorlar. Buna karşı cevabım şu

dur: 

İki bUyük demokrası arasın
da, serbest münakaşalıı r, elzem 
iş birliğini ancak takviye eder. 
Hiç kimse inkar edemez ki Frau-
sız - İngiliz iş birliği Avrupa em
niyetinin en mllhim unsurudur. 
Ben bu iş birliği tutmaktan hali 
kalmadim. Ve iki memleketi bir-

kar iseler, İtalyan - Habeş an
laşmazlığı, başka devletler ara
sında bir· harp doğurmıyacaktır. 
B. Laval'in hatası, B. Mussolini'
ye Fransadan hiç bir korku 
olmadığı zannını verdirmesidir. 

B. Leon Blum, bugiinkii al
manyaya da hiicum etmiş ve 
ondan sonra sözlerine şöyle dt>
vam etmiştir: 

"Fransanın emniyeti , kollek· 
tif emniyete baı'tlıdır. B. Lava! 
kollektif emniyeti zayiflatmakla, 
Fransanın emniyeti aleyhine ça
lışmıştır. Harp havasını yaratan 
kendisidir. ÇUnkü vüzulısuz ve 
cesaretsiz hareket etmiş adi bir 
dalavire çevirmiştir . ., 

B. Lcon Blum'un sözleri si
yasal dostları ve Radikal sosya. 
listlerin büyük bir kısmı tara
fından şiddetli surette alkışlannıış 
buna mukabil sağ" cenah ve mer
kez aleyhte bulunmuştur. 

Sağ cenah saylavı Bay Tet
tinger Bay Lavalin siyasasını ve 
İtalyanın vaziyetini müdafaa et
miştir. Saylav dcnıiştis ki: "Al
manyanın silahlanmasına bir şey 
denilmediği için Buy ~fusolininin 
kendisine karşı da bir şey yapa. 
mıyacağını düşünmeğe hakkı 

vardır.,, Radikal sosyalist grup 

başkanı Delboz lıükOmetin siya
sasının lüzumu kadar Milletler 
cemiyeti paktına ve kollektif 

emniyete müteveccih olmadığını 
söylemiş ve Briyanın eserini si
tayişle anmış bu sözü büyük al-
kışlarla karşılanmıştır. 

Tecavüze uğrıyanı müteca
viz uğruna feda etmenin doğru 

olmıyacağını söyliyeu Saylav 
Paris projesinin Milletler Cemi-
yeti paktına mutabık olmadığını 

anlatmış, hükfimetinin Milletler 
Cemiyetine bel bağlama siyasa
sını gütmediğini ve Cenevre ka

nununun şiddetle tatbikini iste
miştir. Bay Pol Beyno Almanya
nın hedefinin Fransayı İngiltere
den ayırmak olduğunu ve Fran
sız İngiliz anlaşmasının sulhun 
temel taşı bulunduğuna ışaret 
ederek demiştir ki : 

Memlekette yükselen ahlıiki 
fikirlere davanı:ırı:ık diyorum ki : 

l 
tamam Fransansız fikirleri olan 
zecri tedbirlerin otomatikliği 
tatbik olunmalı ve tehlikede bu
lunan millet müdafaa edilmeli
dir. Fransa bu gun. İngilterenin 

Sir Samuel Hora çekilirken yap
tığı İnkılabı yapmalıdır. Ben İtal-
yan milletine karşı dostlukla 
doluyum . Ve bunun için değil
midir ki bu milleti fen11 bir yola 
sevk ettiğimizden dolayı müte
essirim. İtalyanın nüfüs fazlalığı 
meselesi sulh dolayısiyle halle-
dilmelidir. Eğer Mussolini dört 
kerre bnrış t<'klHini reddettiyse 
bu gösteriyor ki cenevre fikirle
riyle faşizm fikirleri birbirine 
zıttır. İtalyan gazetelerinin yaz-
dıkları malQmdur. İtalyanlar Fran
sayı iki tez arasında birisini ter
cihe ve İngillereden ayrılmağa 
icbar etmektedirler. 

l\lerkezcilPrden Bay Telliye 
Paris anlaşmasının lngiltere ta
tarafından red edilmesinden do
layı eseflerini bildirmiş, bunun 
sulhu istibdal" eden lıir anJaşma 
olduğunu, ekonomik zecri ted~ 

birlere ve petrol ambargosını 

memleketler üzerinde menfi te
sirlerini söyleyerek bundan ev
velki :Milletler Cemiyeti Paktına 

yapılan riayetsizliklere karşı 

zecri tedbirler alınmamış oldu-

ğunu ve Bay Lavalin arsıulusal 
taahhütlere börmet esasına da-
yanan siyasasını müdafaa etmiş

tir. Bundan sorıra Sosyalist Cu
muriyetçi birliği adına Bay Bi
biye bUkOmetin dış siyasasına 

şiddetle hücum etmiş ve ondan 
sonra söz söyliyen komonist 
saylav B. Peri de biç bir suretle 
ve hiç bir bakımdan B. Laval'ın 
siyasasını tasvip etmediğini bil-

dimıiştir. . 
Saylavlar kurulu, yarın sabah 

toplantısına ve dış siyasa müza-

keresine devam etmek üzere, 
Fransız saatiyle saat 22 de bu
günkü içtimaına nihavet vermiş
tir, 

Fransada ekseriyet 
partisinin dış siyasası 

Paris, 27 (A. A.) - Radikal 
partisi icra komitesi, diln bir 
takrir kabul etmiştir. Bunda par 
tinin dış siyıısadak\ doktorinin 
Milletler Cemiyeti prensiplerine 
dayanmak olduğu tatırlatmakta

dır. Bu karar, bu gün dış siyasa 
hakkında yapılacak olan görüş

meler dolnyısile alınmıştır. 

Uluı Basımevinde basılmıştır. 

Neşriyat Müdürü: Fazlı 

birine bağlayan tesanüde hiç bir 
suretle fenalık etmedim, Pariste 
birlikte vücuda getirdiğimiz tek
lifleri nihayet reddettiğinden 

dolayi İngiltereyi muatep tut
mak fikrinde değilim. Yaptığım 

hareketlerden dolayı pışıman 

değilim, Çilnkü bu hareketler, 
anlaşmazlığa bir nihayet verme-
ği istihdaf utrµekte idi, bu hare
ketlerin muvaffakiyetsizliğe uğ

ramış olmasından dolayı azmim 

Negüı, son seyahatında cep· 
heye yakın bir yerde dür· 

bünle vaziyeti tetkik 
ederken. 

zayıflamamıştir. Velevki bunlar 
gibi muvaffakiyetsizliğe dahi 
uğrayacak olsa, yine başka 

gayretler yapmak !Azımdır. Her 
ne olurs olsun, sulh için durma-
dan çalışmaya devam edece
ğim. 

B. Lavalın bu nutku mUtead
dit defa sol cenahin şiddetli 

hücumlarile kesilmiştir. 

B. Laval'den sonra sosyalist 
partisi başkanı B. Leon Blum 
söz alarak demiştirki : 

" Laval " yalnız kendi adına 
söz söylemiş ve şahsl bir siyaı.a 
yapmıştır. İki şık - Laval'in po
litikası ve yahut harp - karşısn-
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Yılbaşı Piyangosu 
Yeni sene.'l/e zengin olarak girrnek için 
mutlaka bir yılbaşı bileti almalısınız. 

Büyük ikramiyesi 500,000 liradır 
Ayrıca 200,000, 100,000', 50,000, 40,000, 30,000, 

25,000, 20,000, 15,000 10,000 Liralık ikramiyelerle 3 adet 

100,000 Liralık mükafat vardır. 

Kişemiz bayram günleri de açıktır. 3 

• 

~ 
ZAYİS Fabrikası mamuJatı gözlük, çerçeve 

ve dürbinerinin Ankara acentesidir. 
OM E G A ve R E V Ü S A AT L AR 1 

~ ve her nevi GÖZLÜK 1 satış yeri. 
~ Bankalar caddesi - Telefon: 3025 
•ı...JVV~~~ 

•••••••••••••••• • •••••••••••• 
• • • Halk Eşya Pazarı 
: Muhterem müşterilerine 

• yeni yıllarını kutlular. 
• • • • 

bayramlarını ve 

• • • • • • • • 
• • Alh ay vade ile 
• : Bütün ihtiyaçlarınızı temin eder, yalnız bir müracaat • 

• kafidir. 3 • ........................... : 
Vehbi Koç Ticaret Evi 

Sayın müşterilerine • dünyanın en • mütekamil radyosu 

P
ı J_ •ı ahizelerini pek yakında takdime imkan 

n ı co bulduğunu tebşir eder . 

Ford otomobilleri acentesi 
Son model Ford otomobilleri ve levazımını Sayın 

terilerinin emrine amade kılar. 
Bu vesile ile sayın alıcılarının bayramlarını ve 

yıllarını en derin saygılarile kutlular. 

Şehir Çiçek Mağazası 

S A P U N C A K İ s. 
Bahçelerinizi şimdiden düzelttiriniz 

müş-

yeni 

Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve müzeyye
nat ağaç ve fidanları için mevsim geçmeden sipariı 
veriniz. 

Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri 
bulunur. TELEFON: 3718 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Türkan Kolonyası 
Limon ve portakal çiçeklerinin saf ve temiz ruhla

larile fennin en son terakkilerine muvafık usullerle 

imal edilmektedir • Saç f riksiyonn , baı ftuvaleti ve 

banyo ifin yegane kolonya suyudur. 

Satış Yerleri 
lstanbul Eczanesi . Telefon : 1225, 

Yenişehır Eczanesi. Telefon 1863 

Kızı laya olunuz, hayır işlerinde o • 
sızın elinizdir • • 


