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Harbecle 
HABEŞiSTAN 

Harpten hangi şartlar altında 
vaz geçecektir. 

·· Habeş İm-
Londra, 28 (A. A.) - Reutere gore, 

1 Ih hazır bulunw 
paratoru aşağtdaki şartlar a su a 

ınaktadır: 
İtalyan kıtalarmdan 

1 - Habeş topraklarının 

tamamen boşaltılması. 
2 - İtalyanın tazminat vermesi. 
3 - Devletlerin Habeşistanı hükümranlık hu-

kukunu haiz bir devlet olarak tanınmaları. . 

İ 1 sömürgeları ara· 
4 - Habeşistan ile ta yan . 

C · t' tarafından tayın 
sındaki sınırın Milletler emaye 1 

•• 

edilecek Milletler arası bir komitece tesbıtı. 
• 1 idari meselelerde 

S - Habeşistan fınansa ve 
.. h tlerini kabule amade

yabancı tavsiye ve muza are 
d. i kabul edemez. 
ır, ancak talyan memuru . tt 

1 kabilinde tazmına an 
Habeşistan bazı şart armu . 

d 
d'"" r noktalarda ısrar 

vaz geçmeye hazız ise e ıı;e 

edeceği zannediliyor. 

PAZAR 

1 
ın İLi Devlel 

• 

" KızJag aza adedinin, mille
tin rüştü ic;timaisiyle mütenasib 
bir dereceye oarmasını, bütün mil
letin bu tenasübü temin etmesini 

temenni ederim.n 

KAMAL ATATÜRK 

.Her yerde 5 Kuruştur 

iTALVA 
Avrupa harbine hangi şartla 

altlnda başlayacakmış. 
Roma, 28 (A. A.) - Gazete Del Popolo, şun

ları yazıyor : 

"Bir avrupa harbini kazanan, sömürgeler kaza· 

nır. Hakikatte sömürge sahibi olabilmek için 3 yol 
vardır: 

1 - Mandaların ve iptidai maddelerin adalete 
uyğun bir surette taksimi. 

2 - İngiltere, Fransa, Belçika, Holanda yahut 

Portekiz tarafından ele geçirilmemiş olan toprak· 
ların istilası. 

3 - Vaktinde yapılacak kir Avrupa harbi 
Gazete de Popolo, bu münasebetle Almanya 

Avr pada harbi kaybettiği için sömürgelerini 
lime cbur olduğunu yazarak diyor ki : 

" İl · ol bizim için reddedilir 

rımıza hoş görün vaktin 

geldiğine biz hükmettiğimiz zaman başlayabilir. 

Centilmen Oyunu 
F. R. ATAY 

GÜNEŞ-DiL Teorisi B. Şükrü Kayanın 
verdiği suvare 

S . · z? Kuo-porla ne ıstıyorrı · 
vetli bir gövde, şişkin pazılar 
veya atik bacaklar mı? Hay
van kuvvetini ne kadar artır
sak Cöngl'ün en basit yara
tıkl~rı derecesine c;ıkabilir 
migiz? 

Biz spordan ahlak istiyo
ruz. Biz spor meydanlarında 
uzuv haraeketlerini seyreder
ken ancak genclerimizin iç 
kuv~etleri 

1 

tam~mlanmakta 
oldutunu düşünerek zevk 
duymaktagrz. 

d .. ba,· Şarkta gör üğümuz . 
lıca zaaf /ardan biri, ne sıga
aif, ne de fikir hayatın~a 
talii kabul etmemek veya bır 
kanaate hak vermemek için; 
inııanların efendiliklerinden 
ne kadar kaybetmekte olduk· 
larını görmektir. Sporun ~ur: 
du saymakta olduğumuz ıngı~ 
lizlerin umumiğ gaşagışda~ı 
hususiyetlerine bakınız: Sefım 
savaşlarında veya münaka
şalarında bulununuz. Sonra; 
bir maclarına gidiniz. Yen· 
mekte ~e. yenilişde, kazanç~a 
ve kayıpta, ~ agnı karakte~ın 

· • h "küm sur-müvazenesının u 
mekte olduğunu göreceksiniz. 

Ankarada aturan bir ingi
sonu 2 .ayıfad• 

Bundan önceki yazımızda 
"Güneş - Dil Teorisi,, nin dil ilmi 
ve tarihi bakımından ne kadur 
ehemmiyetli bir yüksek buluş 
olduğunu izaha çalışmıştık. Hu 
rada da, teorinin başlıca naa hat
lıırını kı.-:aca göstt•rmek istiyoruz. 

"Güneş· DU Teorisi,, nin ha· 
reket noktalarını iki büyük esas
ta toplıyabiliriz. 

1 - insan Ö[jlunun yer yü
zündeki ilk şıl'llrlu idrakleri 
hangi obje üzerinde topland1ğı
nı gösteren filozolik ve psikolo
j ilc araştırmalar,· 

:? - insan dillerinin üzer
lerinde en geniş manaları top
ladılcları ilkel manalı seslerin 
hangileri olduğunu ve bunlarda 
bu sonsuz anlam birikmesinin 

Fransız Kabinesi düşmedi 
parıemento, B. Lavaıe 261 e 
karşı 304 le güvenini bildirdi 

Paris 28 A. A. - Sosya- Bana, pakta sadık kalıp 
list Birliğinden B. Dömonzi ile kalmadığımı soruyorlar. 

merkez cu- B. Laval o zaman 13.9.935 
muriyetçiler- tarihli Cenevre beyanabnı tek
den B. Mon- rar etmiştir:. Fransa, bu be
sel Hero'nun yanatiyle, paktm beynelmilel 
müdahalesin· kanun hükmünü muhafaza et· 
den sonra B. tiğini ve Fransız siyasasının 
Laval kürsü· tamamen bu esas üzerine mü
ye çıkarak esses olduğnnu bildirmiştir. 
demiştir ld: Bay Laval, hareketini be. 

Tenkitleri din· yanatına ve taahhütlerine uy
ledikten son- durmadığı hakkındaki iddiaya 
ra vicdanımı karşı kendisini müdafaa ede

l'l'rinı' 11111/ıııfıı::a <'den yokluyorum rek demiştir ki: 
B. Laval ve kendike· D b 19 9 ·h· d s· a a . • tarı ın e, ır 

nelime, barışa ve memleketime Hoare ve ben, sıkı teşriki 
karşı ne suç işlediğimi soru- mesai fikrile ve Fransız ve 
yorum. Sonu 2 inci •ayfada 

neden ileri geldiğini ortaya 
kaymağa çalışan lengüistik ve 
filolojik derinleştfrmeler. 

Bu iki hareket noktası Oze· 
rinde teorinin vardığı neticeler 
şunlardır: 

1 - İnsanın şuurla ka.inata 
bakışında ilk dikkatini üzerine 
çeken ve bütün varlığın esası 

Sonu 2 ••yıfada 

Sovvetler ve roıonya 
İngiliz sualine müs
bet cevab verdik· 

leri söyleniyor 
Londra, 28 ( A.A )- Sov

yet Rusyk ile Polonyantn, Ak-
denizdeki. İngiliz kuvvetlerine 
karşı bir İtalyan taarruzu vu
kuu takdirinde kendi hava 
kuvvetlerini milletler cemiyeti 
mukavelesi mucibince cemiye
tin emrine verecekleaini Ce
nevreye bildirmek üzere ol
dukları rivayet edilmektedir. 

Bu haberi veren Daily He· 
rald gazetesi, İngilterenin, Mil
letler cemiyeti emirnde bir 
kuvvet seferber etmek husu
sundaki gayretlerinin, geç de 
olsa, muvaff akiyetle netice
lenmiş bulunduğunu yazıyor. 

A • · Devlet öyle bir - zızım, 

- Herkes çok az bir para 
ile, mesela senede bir lira ile, 

- Her türlü felakete karşı 
kendini ve ailesini korumalı. 

sigorta kurmahki ... 

Dış Bakanlığı Vekili ve iç 
Bakam Bay Şükrü Kaya ev
velki gece, Marmara köşkünde 
Kordip)oma tiğe bir suvare 
vermiştir. Suvarede Ankara
daki bütün Elçiler ve Elçilikler 
ileri gelenleri ile Adliye Ba
kanımız Bay Şükrü Saraç, 
Kültür Bakanımız Bay Saffet 
Arıkan, Meb'uslar, Cumur 
Başkanlığı muhafız kıt'ası Ku
mandanı, Hususi Kalem Direk
törü ve Yaverleri, Ankarada
ki gazeteciler, Dış Bakanlığı 
yüksek memurları ailelerile 
birlikte bulunmuşlardır. Saat 
22 de başlıyan Suvare, hiç ek
silmeyen bir neş'e ile sabaha 
kadar devam etmiştir. 

Amerikada souk· 
tan ölenlerin sayısı 

Nevyork, 28 ( A.A ) - So
uktan ölenlerin adedi şimdi 
bütün memlekette 207'i bul
muştur. 

~ 

~Uınüllfil 
Son haberleri 
2 ve 7 inci 

Sayıfalarımızda 
OKUYUNUZ 

- Böyle sağlam bir sigorta 
istiyorsan hemen koş, Kızılaya 
üye ol l 



SAYFA 2 

GÜNEŞ-DİL 
Teorisi 

Batı birinci ssyıfada 

gibi görünen obje " giineş,, ol
muştur. 

İlkel bir yaşayış içinde bu
lunan bir insanı düşünelim . He
nüz ateş yukmasını hilmlyen, 
fakat şuur ve idrak bakımından 

hayvanlıktan kurtulmuş olan öyle 
bir yaratık, yuruyecegı yolu, 
meyvaısını yiy~ceği agacı, aşa
cagı suyu, sığınacagı kovugu ... 
v.s., v.s. görebilmek için " gü
neş,, in varlıgına ve ışıgına muh
taçtır. Güneş, gökyüziinden kay
bolunca ne renk, ne yer, ne ağaç 
ne su birikinti i görebilir. 

Böyle bir ilkel insan oğlu 

için "giineş,, ın her şey olarak 
büyük bir önem alacagı besbel
lidir. Varlığının bOtün ihtiyaçla
riyle en yakın bir ilgi gösteren 
gök yOziinün bu parlak ışık ve 
ısık knynagına, o, "bütün kud
retlerin toplanılığı bir büyük
lük ,, gözOyle bakmıştır. 

İşte bunun içiııdir ki, "Gü
neş - Dil 'J'enrisi ,, , manalı ses 
dilinin doğuşunda ilk mana mer
kezi olarak " güneş ,, i almnkta
dır. 

Bunun yerine, bir takım 
Avrupalı müelliflerin yaptıkları 

gibi, " ziya, lıararet. yükseklik, 
hareket....., yollu mefhumları al
mak doğru olamaz. Çünkü bu 
mefhumlar hep abstre düşünce

lerdir; bir objenin vasıflarıdır. 
İlkel ifö;anın, gözü önliııdeki ob-
jeyi anlamasiyle, onun vasıfları

nı anlaması arasında ise uzun 
bir zaman geçmiştir. 

" Güneş - Dil Teorisi ,, , ilkin 
"güneş ., iızerinde toplanan in
san anlayış ve duyuşunun, di
mag kuvvetlendikçe, - önce kon
kre, sourn abstre olarak - "gü
neş .. ten çıkardığı mefhumları 

da birer birer göstermektedir. 
Işık, sıcaklık, ateş, renk, su, 

yer, kara, toprak, gıda, ses, lıa
reket, imtidat, zaman, mesafe, 
hayat, bllyiime, çogalına, yUksek
l!k, büyük, kuvvet, kudret, esas, 
sahip, efendi, Allah .. ,, ve bu 
mefhumlarla birlikte. insanın za
manla idrak edip gllneş yerine 
koyduğu kendi " ego n su ile bü
Hln ehemmiyetli silje ve obje
ler, hep "güneş,, aslından doğ
müş mefhumlardır. 

2 - İnsan oghınun ilk id
rak ettigi bu " güneş,. meflıu
munu hangi ana sesle ifade etti
gi meselesine gelinde, " Güneş. 
Dil Teorisi,, bunu şu ana kökle 
göstermektedir: AG. 

Bu sesi nasıl buluyoruz? 
Türkçenin Yakut, Çovaş, 

Altay.. gibi en eski \'arlıkları 

koyunlarında saklamış lehçele
rinde; A vrupanın Etrüsk ve Bask 
Amerikanın Jlaya, Toltek, Nah
vali, Keşulıa ğibi ilkel dillerinde 
en eski devirlerin en yeni bu
lunmuş dil yfl.digArlurını snklıyan 
Siimer, Eti, Elam dillerlnıle, 

müşterek olarak, bir tukım tek 
heceli kök sözler buluyoruz ki 
bunlarda hemen sonsuz denebi
lecek kadar çok mana birikmiş 

görUnUyor. Djr tek "ak,, veya 
"ay,, yahut 11 ag,, hecesinde 
11 Jıayut, hareket, zaman. mesafe, 
kudret, iıntitlat, gıda, su, renk, 
ses ... ,, gibi her biri ayrı bir ma
hiyette olan bir çok mananın 

toplanmaı;;ı ve bunun, yalnız bir 
dilde değil, ilkel dil vurlıklarını 
gösterebilen bir çok dillerde gö
rünmesi, bu buluşu ilk uyandı

ran (l.ıoiller arasındadır. 

BütUn bu mefhumların "gii-
neş 11 te toplandıgını bulan Türk 
jenisi, bu mefhumların bep~ini 

birden ifade eden tek sesli he
celerin bir vokalle başlıyan tek 

Kızı laya 

bir kökten ibaret olması Hlzım 

geleceğiııi de bulmnştur. 
Bu ilk sözün ilk vokali, vo

kallerin en kolay söyleneni olan 
"a,, olmak lfizını gelir. Çünki ö
teki vokalleri söylemek az çok 
ses cibazmın hareketlenmesiyle 
mUmkündür. 

Bunun Hk konsonuna gelince, 
bu da öyle bir konson olmalıdır 
ki hem bütün başka konsonları 

kolay lıkla doğnrabilsln, hem de 
vokale çok yakın olsun. İşte 
bu konson, türk dilinin kendi öz 
varlığı içinde yaşıyan " okun
maz ğ ., konsonudur. 

Bu öz türk konsonunun sesi 
sadece bir kapantıdan ilıarettir : 
agızınızı açarak "a,, deyiniz ; se
sinizin kesilmesi "ğ,, konaoniyle 
işaret edilir. 

Aynı zamanda bu "ğ,, kon
sonu bir yandan "00 bir yandan 
da "y,, konsonlarına değişerek 
dudak, gırtlak ve damak konson
larını doğurur. 

Bu iki hareket noktasını 

böylece tayin ettikten sonra, 
" Güneş - Dil Teorisi ,, artık 
kurulmuş demektir. 

Ay ann köktür: Bu ana kö· 
kün vokali olan ( a) zamanla 
değişerek şu sekiz şekil doğ
muştur: ( ağ, ığ, iğ, el}, ug, üğ, 
oğ, öğ ). 

Aynı zamanda ( ğ) konsonu 
da - yukarda gösterdiğimiz değiş
melerle - ( y, g, k, h, v, b, m, p, f) 
seslerini alınca - bunların sekiz 
vokalle okunuşlarından - 72 kök 
daha doğmuştur ki bunlar da 
birinci derece prensipal kökler· 
dir. 

Daha sonraları doğan başka 

konı:;onlara gelince, bunlar da 
"ağ,, ana köküyle kaynaşarak 
ikinci deı ece prensi pal kökleri 
teşkil etmişlerdir ki onlar da 
şunlardır: V. "l, d, n, l , r, s, 
Ş, C, Ç. j, Z ,, 

BütUn bu kökler, dil ilerle
dikçe, bir yandan kök manala
rını anlatmakla beraber, bir 
yundan ek manalar almışlardır. 
Bu ek manalar, köklerin, başka 

bir kökün manasını nüanslan
dırmak için, özel bir kullanılı 

şından doğmuştur. 

"Giineş - Dil Teorisi,, bu ek 
manaları da şu 7 grupta topla
maktadır : 

I. - Doğrudan doğruya kö· 
kün manasını Uzerine alarak te
cessüm ve tecelli ettiren, kök 
mnnnsının " süje,, veya "obje 11 

sini gösteren ekler : bunlar - bir 
vokalle söylenen - " m, b, p, f, 
v, ğ, y, c, ç, j, g ,, konsonlariyle 
kurulur. 

II. - Süje veya objenin en 
yakın sahasını, süje veya obje-
nin o sahaya taşmasını, yahut 
hariçteki bir obje veya sü
jenin o sabaya gelerek ana 
süje veya objeye yaklaşmasını 

gösteren ekler ; bir vokale söy
lenen "n,, konsoniyle yapılır. 

JIJ. - Süje veya objeden ol
dukça uzak bir sahayı, süje ve
ya objenin o sahaya taşarak ya
)"ılmasını, yahut öyle uzak bir 
sabada kaybolmasını, ve yahut 
uzak sahadaki bir obje veya 
süjenin ana süje ve obje ile mü
nasebetini gösteren ekler: bir 
vokalle söylenen ".'i, ş, z, c, ç, j,, 
kou onlariylc kurulur. 

iV. - Süje veya objeden 
çok uzak ynygın, umumi, mOp-
bem, gayrişahsi bir sahayı, süje 
veya objenin Lu sahada yayıla· 
rak vasıflanmasını, yahut öyle 
bir sahadaki bir obje veya süje
nin ana süje veya obje ile mü
nasebetini gösteren ekler: bir 
vokalle söylenen "ı,, konsonu ile 
yapılır. 

V. - Yl\pıcılık, yaptırıcılık, 

vapılmış olnıaklık nıefhumlariyle 

olunuz, 

KIZILAY 

Centilmen Oyunu 
- Batı blrlacl aayfada -

liz genci, bu ,ehrin klüple
rittden birine kayıtlı idi. Klüp 
lstanbulda bir kayık yarışına 
girdi ve kaybetti. Bu gencin 
12, 13 yaşlarındaki kardeşi 
diyordu ki: Bunda sıkılacak 
ne var? Ankarada deniz yok. 
Elbette lstanbullulara yenile
ceksiniz. Çok çalışırsanız, 
ilerd• belki daha eyi netice 
alabilirsiniz/,, 

Bizim yalnız maclardaki • 
boğazlaıma ve kin manzara-
sına bakmayınız, her hangi 
iki arkadaş arasındaki basit 
fikir veya bir gazete müna
kaşasını takip ediniz. iki ta
tara/tan birinin ötekine: 

" - Hakkınız var/,, deme
mek için nekadar küçüklüalere 
düımekte olduğuna bakınız. 

Hayır, biz Tazı kadar ko
şan, Tavşan gibi zıplayan 
delikanlılar defil, biz spor· 
larımızdan efendi ve centil-
menler istiyoruz. Efendi ve 
centilmeni Fakat bu iki kelime 
Türk milleti kudar kime daha 
çok yaraşa bilir? 

Biz sporla yalnız zayıfla
dığını g6rdüğümüz beden kuv
vetimizi geri almak değil, 
kaybolmak tehlikesi göıteren 
efendilik ananemizi diriltmek 
istiyoruz. 

Onun icin bütün gazetele-• 
rimizden tekrar şunu istiyece-
ğiz: Bütün spor müsabakala
rında, bütün maclarJa, bütün 

' yarışlarda efendice oyunu esas 
tutarak tenkitte bulunmak I 
Gençlerde sporun r•kor gra
fiğini değil, fakat karakter 
ve terbiye tesirlerini takip 
etmek. 

Ancak bu suretledir ki, 
sporu, sirk müşterilerine layık 
bir temaşa olmaktan. çıkara
rak ve yükselterek, başlıca 
cemiyet davalarından biri 
haline koymu, oluruz. 

F. R. ATAY 

süje veya objeye bir mana nü
ansı getiren ekler. bir vokalle 
söylenen " t - d ,, konsonlariyle 
kurulur. 

VI. - Her hangi bir nokta 
veya sahada süje veya objenin 
temerküz ve tekarrUrünü göste
rerek sözUn manasını kat'i ve 
müsbet kılan ekler: Her hangi 
bir vokalle söylenen "r,, konso
nlyle yapılır. 

1 
VII. - SözUn manasını tayin 

ve ifade eden, tamamlıyan, isim-
lendiren ekler: her hangi bir vo
kalle söylenen "ğ, y, k, g, lı, v, b, 
b, m, p, ç,,,,, konsonlariyle kuru-
lur. 

" Güneş - Dil ,, analizlerinde 
gözden kaçırılmaması lAzımgelen 
iki mühim harf değişme kaidesi 
vardır: 

Bunlardan birincisi, Türk 
dilinde aynı konsonun yanyann 
iki kere gelememesidir. Böyle 
iki konson kelimenin morfolojik 
ve fonetik şeklinde görülürse 
bunlardan blrinin - uzatma anla
tan - bir 11 !J,, den değişme oldu
ğuna hükmedilir ve etimolojik 
analizde bu iki konsondan biri 
" IJ ,, olarak alınır. 

İkincisi de, oldukça uzak bir 
saha gösteren " s, ş, c. ç, j, z ,, 
konsonlariyle yapılmış eklerin, 
bu saha anlamı ayrıca ifade edil
miş olduğu ve yahut bu anlc1ına 
alınmaları kelimenin manasını 

anlatmağa yaramadığı yerlerde 
tayin ve ifadeye yarıyan "ğ, y ... ,, 
konsonlarından birinin yerine 
geçmiş olmasıdır. 

lşte "Güneş-Dil Teor'isi,,nin 
başlıca ana hatları bunlardır. 

l Necmi Dilmen 

29 İLKKANUN 1935 PAZAR 

Fransız Kabinesi 
düşmedi 

- Batı blriacl sayfada - Fransız - Alman yaklaşma-
İngiliz bakanları ile tamamen sı olmadıkça, Avrupada ha· 
mutabık olarak, harbe müncer kiki bir barış teminatı olmı-
olabilecek her şeyi bertaraf yacaktır. Bununla beraber kol-
etmek hususunda derhal mu-
tabık kaldık. Bundan sonra lektif emniyet teşkilatı dışında 

bir anlaşma tasavvur edemem. 
aramızda en küçük bir zorluk 
hatırlamıyorum. Fransa, zecri Sir Hoare ile muhaverelerim 
tedbirleri halisane bir surette sırasında, anlaşma teşebbüsü 
tatbik etti. muvaffak olduğu takdirde, 

Almanyanın Milletler Cemi-
Petrol zecri tedbirlerine 

gelince, B. La val, tahmini im
kansız neticeler verebilecek 
olan bu son tedbire yanaş
madan önce, son bir uzlaşma 

gayreti sarfedilmesi hakkında 

54 devlet konferansından al
dığı teşvikten istifade etmek 
istediğini bildirmiştir. 

"Milletler cemiyet projeyi tas
vib etmeli idi. Projeyi İngiliz 
bakaniyle yazarken, Fransanın 
İngiltere ile münasebatını teh
likeye düşyrdüğüm söylenemez. 
Fransanın petrol zecri tedbir
leri meselesinde İngiltereyi 
takip edip etmiyeceği mesele
si mevzuu bahis değildir. Bu
nun latbiki Milletler cemiye
tinde aza plmıyan Amerikaya 
bağlıdır. İmdi, kongra bu mes
eleyi yalnız Kanunsani içinde 
tetkik edecektir. Böyle mühim 
bir mesele önünde ihtiyatlı 
davranmak lazımdır. Bu tak
dirde, tam veya kısmi sefer
berlik için parlamentonun tas
vibi lazım gelecektir. 

B. Laval, Fransız - İngiliz 
teşriki mesaisi hususunda şu 
izahatı vermiştir. 

"10/10 tarihinde, İngiltere 
erkamharbiyelerin goruşme

lerde bulunması lüzumuna da
ir bir muhııra verdi. İki bah
riyenin görüşmesi 30/10 tari
hinde başladı. 9/11 tarihinde 
bu görüşmeler kara ve hava 
alanlarına da teşmil edilmiş
tir. İtalyaya imkanları açık 
bıraktım. 7/1 tarihli Fransız· 
İtalyan anlaşması, 1925 tarihli 
lngiliz İtalyan anlaşmasına 
benzer bir ekonomik feragat 
teşkil ediyordu. Roma anlaş
maları harbin teşviki mahiye-

yetine tekrar girmesi çarele
rini düşüneceğimizi görüştük. 

B. Laval, Fransanın emni
yeti Almanya'ya başka yerler
de bırakılan serbesti ile de
ğiştiği iddiasını şiddetle ya
lanlamıştır. B. Fransua Pon
se, Almanyanın doğuda em
niyetin teşkilatlandırılmasım 
reddetmesi B. Laval tarafın
dan nekada teessür ve tees
süfle karşılanacağını B. Hit
ler' e izaha memur edilmiştir. 

B. Laval, Fransız - Sovyet 
paktı hakkında, bu paktın 
bir süel ittifak gibi telekki 
edilmiyeceğini, fakat ihtiyatın 
lüzumlu olduğunu ve hiç bir 
halde bu paktın lokarno pak
tına aykırı olmadığını söyle
miştir. 

B. Lava), tercih meselesi 
ile muhasım radikal sosyalist 
takriri hakkında itimad mese
lesini ileri sürmüştür. Kluvar-

· Jarda hükumete 30 rey kadar 

ekseriyet temin edilmektedir. 
Hükumet, tercih meselesin

de 21 rey ekesriyet kazan· 
mıştir. 

Meclisin kabul ettiği 
karar 

Paris, 28 (A. A. ) - Mec
lisin kabul ettiği şapdölen 
karar suretinin metni şudur : 

Fransız ananelerine sadık 
olan meclis, hükumetin beya-
natını tasvip ederek, pakta 
riayet ederek, uzlaşma beynel
milel anlaşma ve barış mesa-
isine devam etmesi için, ken
disine itimad eder ve yeni 
her türlü tadil teklifini red 

tinde değildi. 1917 tarihinde ederek ruznameye geçer. 
B. Mussolini, Fransanın dost
luk ve ittifaklarından vaz 
geçmek niyetinde olmadığın
dan haberdar edildi.,, 

B. Laval Fransanın Al
manya ve Sovyetler Birliği 
karşısındaki durumunu şöyle 
tasrih etmiştir: 

261 re karşı 304 
Paris, 28 (A. A.) - Al

man istihbarat kürosu bildiri· 
yor: 

Meclis, Şapdölen itimad 
takririni 261 reye karşı 304 
reyle kabul etmiştir. 
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Bomonti Bira, Gazoz 
ve Rakıları 

Şark Malt Hülisası 
Bahçe Rakısı 

f Müşterek Ermis .. Emniyet .. 
t Kartal Konserveleri 3 
A44444444444A44444444444 4 444 

hayır işlerinde o sizin elinizdir. 
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Çocuklanmızın kudretini 
Gücümsemiyelim. 

M illetler arası ahlaki ter
biye kongresine Çekoslovakya 
tarafından verilmiş bir rapor 
okudum; içindekileri kısaca 

işaret ediyorum : . 
Çekoslovakya Cumu~ Reı-

sinin kızı Alis Mas~rık~v~, 
Amerika Kızılhaç Cemıyetının 
okullarda tatbik ett' rmekte 
olduğu "Sıhhat oyunu" nun 
verdiği iyi neticelere bakarak 
bunun Çekoslovakya okuJla-

k b l.. · · · Kültür rmca da a u u ıçın . 
Bakanlığına başvurmuştur. Gı-
. . . . . "zle gören Bakanlık 

rışımı ıyı go 
bu oyunun ilk önce dört ~k~l
da sınanmasına izin verrnıştır. 

B "dı"şlere neden bak u oyun d' ? 
mak lazımdır?.. verem nde. ıtr 

? 'b' ı a.. verem n~dir · " gı 1 ye 
ne sıhat kaidesi ile satışla-

d lde edilecek paralarla 
rın an e 
yoksul talebenin sıha~ları kk
rumak üzere okuldakı çocu · 
larm türlü elişleri yapmala. 

d H sınıf "menfaatsız 
rı ır. er . 

d Şeklini kendi tayın 
yar ım., t kud-
eder. Çocukların yara ma . 

1 d m bıs· reti ile "sosya yar 1 ". • 

lişi Kımı o-
leri böylece ge . ~ · diki di-
yuncak yapar, kımı ş . 

f · 1 veya resım ker gerge ış er · l 
. ' d'- 1 ri kitap cılt er, 

çızer, ıger e . ı 

d . il 'k der eski elbıse er 
erıc ı e , k 

1 ta pulu satar, me -
top ar, pos ktu taşmaları 
teplerarası me P 

. d ç ı şma şubele· 
teşvık e er. a ı h "l'kt' . d b' . de ba çecı ı ır. 
rın en ırı 

Bundan gaye ; sebze ve mey-

t . tı'rmek bunları hasta-
ve ye ış ' k 
h l kreşlere verme ' ane ere, h 

h d e okulun ba çe-
ya ut sa ec . " . ·ıı ndirmektir. Dovost., 
sını yeşı e k l kya Çe os ova 
adını taşıyan üz bin-
kızılhaçlı çocukları Y 

d Bu kurum leri bulmakta ır. . 
k ı r · tı· zaman onser e , 

zaman . t sergi-
yatro temsiJlerı, sa ış . 

1 . l k kamplar tertıp e-
erı, yazı 

der.Bu kurum okullarda .. sıh
k yukselhat durumunun ço 

. dm etmiştir. Çe-

N. Baydar 

·Bizde de Kızılaym bir genç
lik kısmı vardır. 

Kızıla ya aza olmak, yakın· 
dan biliyoruzki, Türk çocu· 
ğunu sevindirmektedir. Kızıla
ya zaman zaman : verdiği 
verdiği beş kuruşun geçiril· 
miş olduğu: karneyi -:anasma 
babasına gösterirken nasıl de
rin bir memnuniyet . duyduğu
nu kaç kere gözlerimizle gör
müşüzdür. Fakat bunu yeter 
saymamak ve onun iyilik se 
ver1ik duyğularından ~ daha 
geniş faydalar sağlamak ge
rektir. 

Kızılaya aza olan Türk ço
cukları, 

a ) Sıhhatlarını korumak, 

b ) Umumi sıhhatla alaka· 
lanmak, 

c) Yoksul arkadaşlarına 

yardım etmek, 

d ) Bu yardımlarını yalnız 

parı ile değil, bedenleriyle 

ve zihinleriyle çalışarak yap

mak, 
e ) Günlük verimler peşin

de bedeni ve zihni çalışmaları 

ile bu yoldaki istidatlarını 

geliştirmek gibi bir çok şey

ler yapmak kabildir. 

Çocuklarımızın kudretini 

kilçümsemiyelim. Onların yep 

yeni, ter temiz muhayyelelerin

den neler doğabileceğini def· 
terlerine, yaptıktan el işlerine 

bakmakla anlıyabiliriz. Kızılay 

Gençlik örgütünün, Çekos)a

vakyada işe başlanırken yaptı
ğı gibi, ilk önce birkaç oku). 
da gayelerini tatbika girişimi, 
iyi sonuçlar ahnmasına imkan 

KIZILAY 

Terzi Orhan 

r 
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SAYFA 3 

Yılbaşı Piyangosu 
Yeni seneue zengin oturak girmek için 
1nutlaka bi r yllbaşı bileti almalısın'ız. 

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 acıktır. 3 
' 

Vehbi Koc Ticaretevi 
.:;, 

Sayın müşterilerine dünyanın en mütekamil radyosu 

Pı J_ •ı ~hizelerini pek yakında takdime imkan 

n l co bulduğunu tebşir eder . 

F ord 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. 

milş-

. 
yem 

:··············· •••••••••••• 
• • • Halk Eşya Pazarı • • • • : Muhterem müşte-rilerine 

• yeni yıllarını kutlular. 
bayramlarını ve • 

• • • • • 
• • • • Altı ay vade ile 

• 
: Bütün ihtiyac;larınızı temin eder, galnız bir müracaat • 

• kafidir. 3 • 

•••••••••••••••• •••••••••••• 
Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAKİS 
Bahçelerinizi şimdiden düıelttiriniz 

Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve müzeyye
nat ağa'i ve fidanları için mevsim gefmeden sipariş 
veriniz. 

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

mesıne yar 1 b -ı 
koslovakya kızılhaçına ag. 

1 

· organı-olan bu kurumun ıç 
zasyonu şöyledir: 

verecek ve umarız ki yakın 

zamanda bütün okullarımız 

sosyal dayanışmanın en değerli 

yardımcıları olacaklardır. 

YY•Y.;ö;;;YY~~ ~ 

BAKKALİYESi ~ 1 
Yenişehir gazeteler bayii 

Mustafa 

1 
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DELEGELER MECLiSi 

Umuınt Merkez 

Dorost 
Merkez 

Komitesi 

icra 
Komitesi 

Sosyal 
Umumi' Çalışmalar 

Sıhhal Kısmı Kısmı 

Dorost 
Kısmı 

• 

Mektep 
Komitesi 

...... - a 2 
ci3 ci5 

Kısım 

Dorost Raportörü 

Mektep K?miteleri. 
Delegelerinın fv!ah~llı 

Gurup Komıtesı 

Mektep 
Komitesi 

.._ - 00 
.... 

2 a a .. ci5 ri) r./) 

Propağanda 
Kısmı 

Mektep 
Komitesi 

.... ..... -2 a ı::: 

ci5 ri) cl3 

..... 
a 

ri) 

Necati Bey Caddesi 
No. : 62 ~ 

~ 

~ Raşit Tamer ~ 
~ Her nevi bakkaliye ve müs· • 
• kirat bulunduğu gibi Anka- • 
~ r~nın meze ~e şarkuteri ih- ~ 
• tıyacını temın eden yegane ~ 
~ müessesedir. Telefon : 3939 ~ 
• .A.A..A ............................ ~ 

c::ı 

~ 
«@ • 
lQJ (NJ 

ı:::::ı =:::ı 

> ~ 
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> (Ç dl alQ) ı:::::ı 

d' > fE m aD» 
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ı=ıı 

m ~ ı:::::ı 

~ m dl 

Sayın abonelerinin bayramlarını kutlular. 
G erek İstanbul ve Ankara gazetelerini ve gerek her 

tarefta çıkan mecmuaları sabahleyin erkenden evinizde 
okumak için her türlü emirlerinize am~de bulunduğunu 

arzeyler. 
3 Telefon : 3377 

............................ 
Türkin Kolonyası 
limon ve portakal c;içeklerioin saf ve temiz ruhla

larile fennin en son terakkilerine muvafık usullerle 

imal edilmektedir • Saç f riksiyonn , ba, tuvaleti oe 

banyo i'iin yegane kolonya suyudur. 

Satış Yerleri 
İstanbul Eczanesi . Telefon : 1225 

Yenişehır Eczanesi. Telefon : 1863 

............................ 
S tış ve servis teşkilatındaki intizamiyle 

a • •t• t •h da her kese emnıyet ve ı ıma veren 
cı an . - ·· ıd·· ... .. ki bir Radyo ahizesi duşunu ugu zaman a a 

Philips Radyo gelir. 
Telefon: 5722 

Türk Philipı Ltd. Şirketi 

Bankalar caddesi No. 46 
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Ankara Orm.an Çiftliği 
Mamulat ve Mahsulatı 

• 

Yüksek randumanlı ve kıymeütli hububat: Biralık arpa ve muhtelif hayvan yemleri, buğday, çavdar unları ek

mekleri, her çeşit pastalar, bisküvit ve börekler. 

Pastorize edilmiş sıhhi sütler, günlük tereyağları, kaşar peynirleri, muhtelif pey nirler. vasi sütçülük, yoğurtculuk 

ve günlük kremler. 

Nefis beyaz ve siyah şaraplar. 
Arpa ve hublondan mamul ANKARA BİRASI. 
Vasi tavukçuluk: Muhtelif ırklar, günl ük taze yumurtalar, çiğ ve pişmiş tavuklar, söğü ş etler. 

Memleket ve Avrupa cinslerinden meyvalar : Büy ük 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 çeşit deriler üzerine çahşan modren deri dabağat fabr ikası mamulatı: Astragan ve karagül derileri v. s. 

Her çeşit ve her nevi pulluk mamulalı, bilumum demircilik işleri . kafes tel imalatı, 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 
Yenişehir Telef~n No. 3676 Ankara Buz Fabrikası Telefon No. 3613 

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

Posta liutusu No. 625. İstanbul 

İstanbul - Boyoğlu - Kadıliöy satış yerleri 

En ucuz tath şekerdir; 

Şeker giren eve hast:allk girmez; 

Vücudu şeker, yurdu asker korur; 

Şeker ye agzının tadı gelsin; 
En iyi kuvvet ilacı şekerdir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirket:i 

Seyfullah Necip 
Ticarethanesinde 

Daimi garantili Zenit saatları, en zarif 
hediyelikler, en mükemmel fotoğraf maki
neleri, en taze fotoğraf film, kağıt ve ecza
larını bulabilirsiniz. 
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Meşhur Tavukçu Tayfur 
Yenişehirde Kızılay karşısında Bay Ragıp apartmanı 

Her tUrlü konforu havi ve çok temiz bir müessesedir. 
Memnun olmak için bir kere uğramak kAfidir. 
Düğün ve ziyafetler için siparişler kabul olunur. 

Çerkes tavutu ve zerdesi ağzınıza layık ... 

•••;:;:::s::•:::::·::::•••ı 
içmeniz sıhhatinize fay dalı olduğu gibi 

ı KIZILAYA'DA 
ı Bu vesile ile yardım etmiş olursunuz. 

- . > ts "@ ti> 
~ :o Ankara bayii - CİHAN OTELİ - Telefon: 1775 

On şişelik kasalarda dahi derhal bildirilen 
..... :;s ts ..:.::ı 
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En Eyi Türk kumaşlarını 

Yüniş ve lpekiş 
C1) eli ::q ~ ..... = o 
~ 

Yapar. 1 

OSKA Cuın~uriyet YıUız Lo~antası 
Bayrllmınızı ev yeni yılınızı Ankara'nın en temiz lokantasıdır. 

Sayın müşterilerinin bayramlarını ve yeni yıllarını 
kutlular. 2 saygı ile kutf ular. 2 

adrese gönderilir. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Fenni Gözlükçü Rıza Tevfik 

~ 
ZAYİS Fabrikası mamulatı gözlük, çerçeve 

ve dürbinerinin Ankara acentesidir. 

• 

O M E G A ve R E V Ü S AA TL AR 1 
~ ve her nevi GÖZLÜK satış yeri. ~ 
~ Bankalar caddesi - Telefon : 3025 
•VVV~~~ 

· Kızılaya üye olmak yurdumuz için borçtur 
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Suçlu Çocuklar ... ~..-. 
Sağlam ana babadan do

ğup normal olarak büyüyen 
çocuklarda iyi bir insan ol
mak için, bütün beden ve ruh 
kabiliyetleai vardır. 

Jean Jaeque Rousseau nun 
( her çocuk anasından iyi ola· 
rak doğar. ) sözü doğrudur. 
ancak normal olmak şartıyla: 

Çocupn bir ~zik _ bünf esı 
vardır bir de ruhı bunyesı. 

R:hi bünyesi, reflexe lerin· 
den hayvani sevki tabiilerin
den: atavik kabiliyetlerinden, 
bir de en ziyade sosyal çeve· 
ninden aldığı dokunaklarla şe· 
killenen sosyal oluşlardan bu· 

sule ielir. . d . 
Çocuğun fizik bilnyesı, ı 

prdan gelen kötü dokunak· 
ların sarsıntılarından korunur, 
• .. • • gı" • uygun olursa 

yıyecegı, ıçece 

normal olarak açılır· 
. Dil . 1agı" r kör' topal, 

sız, ' 
hastalıklı olmaz bununla . daha 
doğumunda var olan ruhi h~
letleri de tabii olarak açılma!• 
HAntemlidir .Şu halde iş, çocugu 
1v • d · i şartlar 
sosyal çevenın e ıy . . 
içinde büyiitllp yetiştirmek ışı 
kalır. Bu it aile ve . mektep 

terbiyesidir •. <insanı, ın:n .,:: 
den terbiyedir· ) s&zll, h 

k dM-nl em· 
kımdan, hem ço va·_, 

de çok önemlidir· ı 
Normal çocuklardan . suç u 

ki kötll te1adnflenn ne· 
çocu ar' k yeti
ticesi olarak pek seyre bo uk 

'ır Suçlu çocuklar' . z 
. • kötll çevemn ve 

bünyelerin, . . alkolik, 
kötll terbiyenin esendır' 
isterik, Firenğili, Sa~ 
anne ve bebamD klukl 
d bed ve ruh bozu a-

a en ---!I. b' J istidat var• 
rına ataYIAkl ı b' de kötüce 
dır Bu çocu ar' ır 
~alarla dolu bir sosyal çe· 
vende yapmak zorağında ~a
lırsa, ailesi için oldu~ ~~ ar 
kendi milli sosyetesı ıç·nde 

lı b. unsur olmıya ba-
zarar ır 

zırdır. · 
Bab illerinde, toplanan ıs-

tatistikler, bütlla a~ormal .. v~ 
kötll huylu kimıeler~n bu !tir. 
lü prtlar içinde doguP :arut 
mit çocuklar olduklan 
mektedir. Şu h_alde auçl~ m~
cuklar sosyetemn anorma ki 
ıulleridir. Bunları, yapb dıarı 

zalan r· 
suçlardan dolayı ce . . bir 
mıya kalk11mak, sosyetinlD 

haksızlığıdır· 
Emile Zola, La terre top· 

rak atlı romanında bir Eti~me 
den bahseder, bu adam bıraz 

ispirto içince, kendisinde adam 
öldürmek temayülleri yüz gös
terdiğini duyar, onun için hiç 
içki içmemiye çalışır, içindeki 
iyi insanlık duyguları sönme· 
miştir, Kendi kendini sapıtma
lardan korur. Onda içki içtiki 
zaman duyduğu bu öldürme 
isteği atavik bir yönetimin ne· 
ticesidir. 

Suçlu çocuklar, Sosyetenin 
hususi bir ihtimamla bakaca
ğı, gözetecği, terbiye edeceği 
insan yavrularıdır. Bunlar sos
yetenin bu ödevlerini yapma
mış olmasından dolayı suç 
yapmış olacaklarından, kendi
lerini doğrudan doğruya ce
zaya çarptırmak haksızlık o-
lur. 

Batı illerinde, çocukları 
sosyetinin. dolavısıyle devletin 
himayesine almak yolundan 
bazı adımlar atılmıştır. Fakat 
bu, bütün anormal çocukları 
kavrıyan genel bir teşebbüs 
olmaktan ziyade, sosyal ödev
den pek küçük bir kısmının 
yapılması biçiminde görünmek
tedir, Sosyete bu kadarla ken· 
dini mesuliyetlerden kurtarmış 
olurmu? 

Bazı illerde suçlu çocuklar 
için ıslah yerleri açılmıştır. Bu 
yerler bir hapis evi olmaktan 
ziyade bir ıslah kampıdır. Bu 
yerJer, istenilen bütün şartları 
kendinde bulunduruyor mu ? 
buna evet denemez. 

Elli yıldan beri bezı batı ille· 
rinde çocuk mahkemeleri açıl
mış, onlara göre de hikimler 
de yetiştirilmiştir. Sosyeteler, 
çocaklan kitti adamların çeve· 
Dinden kurtaramıyorsa, büyGk 
adamlar gibi cezalandırılması
nı da haksız buluyor, onun 
için suçlu çocukları, ayrı bir 
mahkeme önilnde ıorguya çeki
yor ve suçun cezasını vermek-
ten çok, çocuğu bir daha suç 
yapmıyacak bir hale koymaya 
çalışıyor. 

Bizde suçlu çocuklar için 
henOz genel hükümlerden dı · 
pnya · çıkılamıyor. Yaş kil· 
çiiklüğü cezanın hafifliğini te
min edebiliyorsa da çocuğu 
kötü çevenindeıı kurtaracak 
bir yola heniiz girilmiş bulun
mıyor. Halbuki medeni bir 
sosyete için, bele integral, bir 
hakcılığı prenip tutan bir sos-
yete için bu konu üzerinde de 
en çabuk bir yolla çalışmak 

gerekleşmektedir. 
Kazım !Vami Duru 

r·. H •• ·M~~.k~~i non, 

Radyoları asrımızın 

en eyi, en mükemmel 
radyolarıdır. 

Nurettin ve Şeriki 
Telefon : 2 ı 5!5 

3 

KIZll.AY SAYIFA S 

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

ve maddi hiç bir fedakirhktan çekinmeksizin tanzim edilmiş olmasından dilnyanın en temiz 
suyudur. 

HAYAT SUYU diye bazı suların sürillmekte olduğunu haber alan müessesemiz bu şüpheyi 
de önlemek için pek yakında şübhe götilrmez bir şekilde müşterilerine birer tenekelik mühürlü 
kaplarla ve kamyonla tevziata başlıyacaktır. 3 

8•AAAA&AAAAA66.6AAAAA&AAAAAAA8 

~ Karamürsel ~ 
~ Satıf ve terzi maAazaaı • Ankara ~ 

~ 
Kumaş, Battaniye alacak, 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 makudarımız en ince zevk 
~ sahiplerini memnun edecek iktidardadır. 

·~·········~~············ 

Pas! acı ı_gd ad /zer !u.rl u sıpart.ş ! " hu.s.usi Servz.s 

....-...... . 

• • 

• 
iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
mükafat 

HİLAL 
Manifatura 

Matazası 
Sagın Müşterilerinin Bay

ramlarını Kutlular. 3 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 

••••• 
'WWW'WW'W'WW'WW''WW 

l~:~=m~!~~ ! Bayramlarını ve yeni gıl-
5 larını kutlular. 3 
••••• ,9, ............ .. 

) BiRi CI TERTiP ... 
Sen..de iki dt> fnda 
414 kişiye on hin 

Ura ikramiye 
Her - 1 ...... H 1 dkt.Cndr kum-

ı.n ................. tekJlfoo b ..... rd. 
ft ._ .,__. I07 kltly~ .,,...r hl• Un 
en.1.t"-'t..tlr. 

""-1 mlklflllı IOC.O Un 
.... ~ ZS'1 o....-,. ,._.. u• 
Yı..I ~ .u.,.._ 1000 • 

··~--- 1790 ae. hl• Hnhk lınnı 
1 ın.~ndr ttlı llfon.-lıılr 

iKiNCi TERTIP. 
Sen .. dt" heş defa· 
da lwş kişiye on 

hin lira ikramiye ' 
\' eal lhtt• edlJea bu bnlana .... 

...... .... ıf'll kemhan ..WMRe llıl W. .. 
• ..... .,. ~rOmelteıllr ... bnılar.-. .. ,_ .,., 

ŞuNt. R..ına. Trwt•aa. F.ylll " ............ 
.......... ll1ı .......... ttk l ...... ltf'. 

Kuralara iştirak edeb•ln ek için "' ımbara sahiblernin asgari 
vinni beş lira binktirmıs olmalan llznndır. 

AKBA Kitabevi 
Berber Yusuf 
Kadınlar ve erlcelıler için ye

fdne •alon 

Türkce ve ecnebi lisanlarda gazete, mee
mua, kitap ve her nevi kırtasiye ihtiyaç-
larınızı temin eder. 3 

Saç boyama, ondüle, 
manikür ve pedikür 

Ankara- Bankalar caddesi No.11 
Sayın müşterilerinin bayramım 

kutlular. 

sııııara ıre olmak insanlık boroadar. 
• 
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SUMER BANK 

Sermayesi: 62, 000, 000 ' 

Fabrikaları.: 
Her eke Yünlü fabrikası 

Rayseri Bez fabrikası 
• 

Feshane Yünlü fabrikası 

Bakırköy Bez fabrikası 

Beykoz Deri fabrikası 

• iz mit Kağıt fabrikası 

Bünyan Yünlü fabrikası 
Fabrikalarımız mamulatı Yer 1 i M a 11 ar Pazarlarında satılır. 

Tat:h ye t:at:h söyle; 

Şeker kuvvet: kaynağıdır; 
Kuru Kahveci 

iBRAHİM MELEK 
Muhterem Müşterilerinin 

Türk şekerini t:at:, tadı damağında kahr; 

Bayramda en t:at:h hediye şekerdir. 

rTo;ı;çTı 
~ Bütün müşterilerinin Bay· ~ 
~ ramını kutlular. ~ Bayramını Kutlluar. 3 

Mudanya Pazarı 
A bdurra hman Çiftçi V. Ş. 

Ankara : Balıkpazarı Taş merdiven Mo. 54 

Sayın Halkımızın Bayramlarını Kutlular. 

Kadın ve Erkekler için 

Berber Hasan Altınbilek 
Ankaranın yegane 

TUVALET SALONU 
Bankıılar Catlclcısi No. 38 1't'lefon: 2950 

Sat;, ondülaıyon, friksiyon, boy a, baş yıkamak, 
manikür. Yüz makigiı ve masajı 

Elektriksiz buhar iJe 

Altı aylık Ondülasyon 
~~x:::ı:x:::oc:x...._,____..._,,,...______.. _____ ....,..._. ___ .._.,__,.,._. 

~ ................................................. ...,._ ...... ....... ~ ............................................... ·~ 
i . . . Elektr~k ve ~Iavagazı l 
' Şirketi t • 
t Sayın Abonelerinin Bayramlarını t 
t Kutlular ve yeni Senelerlnin muvaf- 1 * 
ı fakıyetli olmasını diler. $ 
~I ı ! 
~~ ........................... ~_..::_. ............................................................................. ..;;: ...... m~ 

fabrikaları anonim şirketi 

·-

·-m 

Günül, Gü2 el İzmir 
A 

Rakıları Amili 
ALİ F UAT 

Aziz müşterileriain ve muh
terem bayi ve arkadaşlarının 

bayramlarını kutlular. 3 

~ 3 • 
~ ............. _ ......................................... ~ 

Umut Ticaret Evi 
Her nevi yiyecek ve çikolata Deposu 

Sahibleri İbrahim Umut ve Halit Umut, sayğı değer 
alıcılarının bayramlarını kutlular. Telefon: 2691 3 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: DanieJ A. Arav : 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 

Porselen . Emay Ticarethanesi 

ANKARA 
Ana/artalar caddesi No. 90 

Her nevi sofra ve mutbak takıml a r ı, Hediyelik 

• • • • • • • 
• • e~ya, AIUminyöm ve saire • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-SiNEMALAR~ 
• K ı·· .. .. u u 

BUGUN BU GECE BUGUN p 
Nev- Yoı·k Napoliten opernsını 

baş primadanoas ı URACE 
MOORE'ıın ıııubtl1şeın tt>rusili 

BİR AŞK GECESİ 
Karmen ve Traviata operala

rın ı büyük bi r zevkle 
dinleyeceksiniz. 

İk i lllizlü Adam filminden 
dahıı kuvvetlı ve daha müthiş 

bir eser 

Gündüz İnsan Gece Kurt 

Esrar, Kork u, Heyecan ve 
d ehşet t' ilmi. 

• 
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Kanii harpler oluyor B. Baldvin lznıir~e~i es~i Tür~ nıinıarive ~ültür eserleri 
Habeşıer bir Şehri ~~~~lar. iki ~~r"~irc::rig0~~~=;~~~ 

taraftan binlerce Ol U var. Londra, 28 (A. A.) - Ye-
. h .. 

28 
A A _ Havas Aytarındaıı: ni yıl dolayısile çıkardığı bir 

Tıgre cep esı · · · h ı:ı dil' · b'ld' · 1 k t k ndaki hadiseler şöyle U o.sa e ır · ı ırığde Ba dvin diyor i : 
Takkaze mın a ası nu geçerek Mai - Timket- Selaklaku- "İngilterenin ticareti yavaş 
Habe~ler, . Bark es idsueyd~len mıntaka~a kadar sokulmuşlar ve 

ııbbi - addı b~ttıle ta_hd kuvvetlerine hücum ile bazılarını, mO- yavaş, fakat emin bir surette 
buralarda munferıd Italya? kilmeğe mecbur etmişlerdir. Bir artmakta ve işsizlerin de sa· 
dafaası daha kolay mevzılere bçeebeler olmuştur. Ustalıklı bir çe- yısı azalmaktadır. 1936 da 
k o a ·ıe çok kanlı mu ar d aç g n sır ı . "nde İtalyanlar, vaziyeti eski haline irca aha da terakki kaydedeceği-
virme hareketı say~sı ' ·atı binlercedir. ltalyanlar da pek çok miz ümit ve bir kac sene 
etmişlerdir. Habeşlerın zayı · • · ı d" sonra lngilterenin, ne vakit-
telefat vermış er ır. • • ? 

ı .1. Somalisinden silah gıtmıyor mu . 
ngı i Z t ·ı· s 1· · _ Royter 6ytarından: ngı ız oma ısı yo-

Berber~, 28 (A. A.) ne önderildiğ·ine dair radyo ile yayılan 
liyle Habeşıstana cepba d ~n bayretıer uyandırmıştır. Bu husus
italyun haberleri burada er~, e an ediliyor. 
taki rivayetlerin asılsız oıdugu b y • • ld 1 

Habeşler Abbi-Addi şehrın~ a ı ar . . . 
A ) _ Habeş lıükClmetı, resmi bır bıldı-

. Adis- ~baba, .. 28 Ci~~ ·merkezi olan Abbi - Abbi şehrinin yer_li 
~ıkle. tembıen bo~g~s k na uaratınak suretile ansızın yapılan bır 
Italyan kuvvetıerını bası 1

. tar:fından zabtedildigi bildirilmektedir. 
t 1 Habeş kuvvet erı 1 - .ı ·· aarruz a ve mitralyoz karşıl.anma arına ragmen uuş-

Habeşler: to~çu ,. t uğratarak Abbi. addi' den kovmuşlardır. 
manı ebemmıyetl_ı zaJ ıa a keri esir edilmiştir. 
Yüz kadar ye~~i Italy~n as nra harp alanında. 20 kadar İtalyan 

Düşman rucat ettıkten b ~o ok yerli subayın cesetleri bulun 
subayile yarsubayının ve ır ç 
muştur. . . diğine göre ltatyanlar, Abbi - addinin 50 

öte yanda.o bildı~ıl b"lgesinde rüc'at yol geri çekilmekte
mil şimal garbwde Şhıre 0 

dirler. O d 300 b• 
Afarikadaki ltalyan r usu ın 

D 
i'T Atrikasına yeniden 3 fırka asker gon-

R 28 ( A. A.) ot:>u om~: i ayia dolaşmaktadır. . 
derilccegı hakkında b. r ~ ki İtalyan ordusu 5 ana vatan fırkasıyle 

Şimdiki halde Afrı.~a k~ebdir ki bunun umumi tutarı takriben 
2 yerli fırkasından mure 

soo,ooo kişı;~a;~;;ıN HAZIRLIÖI BiTTi. 
HA _ Röyter Ajansının Aytarlarından: Halıeş 

. Londra, 28 ~ A. ~~)ileri sürdüğü ve !tutya tarafından hiç şüp
lnıparatorun.un ısraı barış şartlarına bakılırsa, lıabeşistanın so
hesiz reıdedılecek ol~~varu E>tnıeye azmetmiş olduğu anlaşılnıak
nuna kııdar barbe 

tadır. . T' cephesinde Habeşlere mühim takviye kıta 
Şimd.ı ~otun ~~~eeşler kendilerini, yalnız yeni ve kuvvetli bir 

atı gelmıştır. Ve efetmeye değil, ayni zamanda cephenin muh
İtalyan taarruzunu d b lli hücunılarla bir taarruza da geçmeye 
telif noktalarında ro~ 

1 
a İtalyan ordularının son hartalar içinde 

muktedir gör~e~tedı.r ~~be manevi kuvvetini yükseltmiştir. Afga
tan faalityetsızlıklerı . .. ş cereyan eden muh!lrebe hakkındaki 
ga yakıı.ıın.da evvelkı. gu~ deki tezad doğru bir tahmini müşkül 
Habeş ve Italyan teblığl:rı~üzlerce Habeşin iştirak ettiği ve ~un
kılmakla beraber bocuın 1~ ·nı· ınag~ lup ettikten sonra ancak Ital-

·ı · müfreze erı ların İtalyan ı erı d durdurulabildiği muhakkaktır. 
yan büyük kısan tarafın ~n'daki aytarı, şimal cephesinde bir ta-

Royter'in Addis - Aba b:zırlıklarının tamamlanmış gibi olduğu
arruz için ya~ıt~n. babe~abeş hedefi bütün tigreyi geri almaktır. 
nu telgrafla bıldırıy~r. b"r tecavüz şeklini almıyarak, gece ve 
Taarruzun kitle balındeb 

1
1 şeklinde olması muhtemeldir. Bu bü

gündüz bir çok se~t dar e e~e doğu cenubunda ve aksum'un cenup, 
cumların Makalle'nın cenu~ da yapılacağı bildirilmektedir. 
Doğu ,cenup ve bah c.enu ~~vvetli kıtaat tahşid etmiştir. Goijam, 

İmparator .Aksum. da .
1 

Tigre'nin ııenOz işgal altınd olmıyun 
Gondar, Uolkaıt, seınıon 1 e uza başlanmasını şeflerinden mütema
kısmındaki ınubaripler taarr 

d. 1 armaktadırlar. 
ıyen ya v B d w r 'nun telgrafı 

Mareıal a og ıo . . . 
_ M rşal Dadoğlio telkrafla bıldırıyor : Ke-

Roma, 20 (A. ~·~ Af a 
8 a'nın cenubu garbisinde düşman gurub

şil kollarıın ızd~n bı:ı, .~ :demede bulunmuştur. İtalyan uçakları, 
lariyle eııemmıyetsız mu~e amba alaci'de düşman topluluklurını 
takkaze mıntakasında . 
bombardıman etınişlerdır~ b ğuc.ma bac.ladı 

Vah•ice bır o T T 
T A ) _ 22 KAnunuevvelde, şimal cephe-

Addis- Aba~a, 28 C A.b · ereyan etmiş ve noelden bir gün ev
sinde büyük bır .. mu?a~~ ~ c beşler Abdi-Addi yakininda Ras Seyum 
velisine kadar surmtiştur. ~uvvetli müfrezelerine hücum etmiş· 
mUfrezeleriyle İtal~anlar: reden sonra, babeşler Abdi-Addi'yi ele 
!erdir, Çok kanlı bır mu a 

geçirmişlerdir. muharebe daha şiddetle tekrar başlamış-
24 KAnunue~veldet~kviye kıtaatı celbetmişlerdir. Bunun üzerine 

tır. İtalyanlar muhl~ bi muharebe cereyan etmiştir. İtalyanlara 
pek ziy.ade şlddetlı mıt:aıyoz mtilrezeleri de iştirak etmişlerdir. 
kuvvetlı topçu ve be hattı uzerlnde muzaffer olduklarını bil
Habeşler ~ütün mu~~':ddinin alınmasından sonra, Habeşler İtalyan 
dirmekte?ır.ıer. Abd . Undeki mitralyoz siperlerini hücumla ele 
ilk mevzıinı~ doğu ~~~~urafın zayiatı mühimdir. Habeşler, esirler 
geçirmişlerdır. Her 1 1

1 
zabı"t mevcud olduğunu bildiriyorlar. Ha-

• · · Avrupa ı arasında yı~ını "him miktarda mü~immat ve bir çok zırhlı 
beşler 12 mıtralyo.z, 1'!1~ rdir Bir kaç yüz Italyan yerli askeri esir 
otomobil ele geçırınış e · 
almışlardır, 

1 1 
ların Şire bölgesinde de geri çekildiklerini 

Habeşler. taşy.anal cepbesindP- faaliyet fasılasız deYam ediyor. 
bildirmektedırldr, ım 

B. lluldı•i11, yeni yılcı yiret'keıı ln!Jiliz 
ter•i 111 i ıı in yiil. setti iyini .~öyl iiyor. 

tir çekmekte olduğu ekono
mik zaaftan kurtulacağına 

iman ediyoruz. 

\ illi hükumetin eseri mil
lete emniyet telkin edecek ve 
halkın ekseriyetinin bize yar
dımını sağlayacak mahiyette
dir.Sanırım ve diyebilirjm ki se
çicilerimize karşı yaptığımız 

vaidlere hiç bir zaman aykm 
hareket etmemişizdir. Milli 
Hükumet, tecimsel refah ye
niden teessüs edinceye kadar 
ve finansımız sağlam olsun 
diye, eski siyasasını tatbike 
devam etmek üzere yeniden 
ödev almıştır. _,,_ 
Makdonald yeninden 

seçiliyor. 
Londra, 28 (A. A.) - İs

koçyanın dört 
~~~~~~ üniversinin 

muhafaza k a r 
m ün t ehipleri 
cemiyeti, Noe
lsketon'un ö
lümüyle açılan 
bir azalığa B. 

--. J Ramsey Mak· 
~ donald'ı nam-

zed gösterme· 
ye karar ver-

mişlerdir. Eski Başbakan nam
zetliğini koymağı kabul et

miştir. 
---<>·----

KIZllAY HAlOS~ 
Hazırhklar bitti 

Ankara Kızılay Merkezi

nin Yılbaşı Balosu hakkında 

kararlar almak üzere Merkez 

İdare heyeti dün toplanmıştır. 

OÇ liralık biletlerin hamilleri

nin de kendi Bayanlarile be

raber Baloya gelebilecekleri 

de verilen kararlar arasında

dır~ Balonuu hazırlıkları ta-

mam~n bitmiştir. 

Türk Tarihi Araştırma Cemiyeti Kuş· 
adası kalesini tamir ettirmek üzere 

300 lira gönderdi 
Öteygün İzmir Vakıflar 

Direktörü B. Halim Baki Kun- ' 
er'in Halkevinde bir konfe-
rans vermiştir projeksiyonlu 
olan konferansta İzmir çev
resinde bulunan tarihi eserlerle 
milli anıtların en önemlileri 

ve karakteristikleri üzerinde 
izahat verilmiş ve bunların 

- .. 

çok artistik surette hazırlanan 
fotoğrafları bir projeksiyonla ~ 
gösterilmiştir. ~ı111ı.-• 

Ödemiş kazasının Birgi na
hiye · merkezlerindeki Aydın 
oğlu Mehmed bey camiinin 

her biri ayrı bir şekilde ve 
güzellikte olan ağaç pencire 
kanatları ile, çok değerJi min
beri. Muzayik çinileri ve Sel
çukta Türk taş işçiliğinin şal- ..,. 

eseri olan Aydın oğlu İsa 
bey csmiinin iç ve· dışında 
muhtelif resimler görülmüştür. 

Bundan başka türklerde 
mesken kültürünün ne kadar 
ileri gitmiş olduğunu gösteren 
belirgide Çakır ağa konağı 

tKuşadası kaleai 
lgüzel eserlerinden olan Kuş
adası, Çeşme ve Selçuk ka
leleri hakkında izahat veril
miştir. Gerek mimari eserler 
gerek Tirede Vakıf Necip 
Paşa kitaphanesindeki ( katığ-

l'rdi asırlık nefis bir Tı'frk saıı'at eseri 

Aydın oğlu Abbas Bey camiinin kitabesi 
ile çetmilerli Emine kadının lık) sanatı numunele ri ile Kuş 
evi, Tiredeki selçuklardan Adasındaki Selçuk cild ve 
kalma mezbaha altı asırlık tezhip eserleri gibi birçok 
bir eser olan eski Rasatha- çeşitli eserler üzerinde verilen 
ne binaları ve Necip Paşa- izahat ve projeksiyonla fotoğ· 
nın Vakıf kitaphanesi bak- rafların gösterilmesi hazır bu-
kında malumat verilmiş, lunanlar üzerinde büyük bir 
türk askeri mimarisinin en ilgi uyandırmıştır. 

lKUliU/ 

j 

Ulu• Basımevinde basdmıştır. 
Neşriyat Müdürü: Fazlı 

KızıJayı unutma, Acı günlerde sana yardımcı odur. 
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K IZIL v 
C umuriyetin kuruluşundan 
Bu güne kadar neıe_r yaptı? 

kaaar ihtiyacımız bulunduğunu 
anlatacak kı~·nıettedir: 

n) Kızılayın 29.10.B23. yani 

memleketin Cumuriyete kavuş
tuğu günden, 25.12.935 ş<', yani 
dört gün önceye kadar: 

1 - Geçim darlığına uğTı-
yanlara. 

2 - Yanılılııra. 

.1 - Sele ugTayunlaru, 

4 DPpn'nmeye ugl'ayan-
larıı. 

f> Yangına ııı,:-rayanlara, 

6 Esirlerin gı>lirilnıesinP, 
7 - Göçnwnlere, 
8 - Ecnebi memleketlerde 

Başbakan ve Bakanlar Kı:zalayın gaz maskesi fabrikasında felı1kete uğrayanlara, 

Türk Cemiyetler tarihinde 
Kızılay'ı, hiç bir i.,: ve dış hadi

senin tesiri altında kalmadan 

kendi ülküsUne ve gayesine doğ

ru dimdik giden teşekküllerin 

başında görürüz. O, yurdun ne
resinde felaket ve iztirap varsa 

oraya elini uzatan ve acı çekeni 

bağrına basan hassas bir anne 

hüveytini hiç biı· zaman kaybet
memiştir. 

Büyük Harbin kan ve ateş 
bahasına kazanılmış en şerefli 

kahramanlık vakahırını kentli ta
rihine bireı· salıife olamk illtve 

eden Türk milleti, Kurtuluş Sa· 
vaşmı yokluk ve malımmiyet 

icinde yaparken K1zıluy'ın acı din
diren varlığı tükenmez bir teselli 

kaynagı olmuştu Düşman denize 

döküldükten sonra onu, harap 

evleri şenlendiren ve yıkık ba· 

calar1 tüttüren usta bir işçi ha
nıaratlıgile Bozkı ı·da çalışırken 

gördUk. Daba içinde bulunduğu
muz yıl Kars ve Erdek deprem
lerine nasıl koştuğunu unutma· 

mışızdır. 

Kızılay acaba Cumuriyetin 

on üç yılında neler yapmıştır'? 

Aşağıda rakkamlar, ilk bakışta 

bize, onun sosyal bünyemizde 

na.ııl yeri olduğuğunu ve ona ne 

9 - Gıdasız çocuklara, 
10 - Sıtma mücadelesine, 
11 - Trabıım mücadelesine, 
12 - Verenılilere, 
13 - Hastahanelere, 
14 Dispenserlere, 
15 Kanser enstitüsüne, 
16 Kurtarılan memleket- !ere, 
17 Askeri sıhhiyesine, 
18 .Mllbadil ahaliye, 
19 Umumi merkezim yap- tıg ınııtıtelif yardımlar. 

Ankara şef kat yurdunun himayesindeki 
yavrulardan birkaçı 

20 - :Merkez ve şubelerin yaptığı muhtelif yardımlar, 

21 - Denizde fırtınadan boğulanların ailelerine, 
Yardım etmiştir. Görüyonızki, lrn 21 cins felaket, insanlı

ğın ba.Jatını tehdit eden bütün facia ve acılar serçevesini 
içine alıyor Ye KızıJay nerede iztırap varsa oraya koşmuştur. 

Kızılayın bu büyük çalışması için harcadıgı paralar, görülen 

iş karşısında hepimizi sevindire- cek kadar dolgundur. 

Yurda gelen göçmenleri ilk bağrına basan Kızılaydır. Resimlerimiz Kızılayın ekmek 
ve yemek dağıdııını ve göçmenleri Kızılayın Edirnede 24 aaatte şark demir yollarına 

ait iki büyük ambarı degiştirerek yaptığı aşhanenin önünde göstermektedir. 
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