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Makina Sesi 
F. R. ATAY 

Bir senelik alın terini ka · 
ra bir somun parçasile öd~
yebilen bu tarla, karısına bır 
kumaş parçası alabilmek iç~n 
kağnısı ile dağlar aşırı bug .. 
dag taııyan bu köylü, .,Ana
dolunun cıplaklığı, açlıgı cJe 
goksulluİu, solgun beniz, çök
müş Jıarın, tezek, saman - ve 
toprakdan çatılmıı kulube
ler, hepıi makina sesini bek· 
lemekte idi. A flrupada en
Jü.tri ilerlemeğe başladığın
danberi, Türkiyede haya~ is
tandardı düıe, düşe zencı se
ıJigeıini buldu. Makina, bu 
memleketin geçen asırlarda 
biriktirdiği ile, her gün iki 
büklüm çarpınarak elde et
tiğini, canavar gibi ıömürdü. 
Tezgahlar, durdu i ~arşdar 
kapandı; Türkiye sayı, b~I.'" 
tan baıa bir harat; halıne 
geldi. 

Türkiye icin iıtiklıil ancak 
bir im'lt8n'd~n ibaretti: Yeni 
elıonomi üe cihazlanmalt, 
kendi lıöylüıünün alın terini 
deterlendirmek, giyeceğini, 
gigecefini, toprafının altın
da oe iistiindelıi lugmetlerle 
miimlriin olanı yetişdirmek, 
i,I•..ı., lnJıar, a."1/ıUik f1tl 

teknik terakkileri ıer'ielıleı· 
tirmekl 

Banka şirket, fabrika a-
tölye, he; neye el atsak bü
tün kapitalist dünya bağırı: 

.. / Sankı yordu: Yapamazıını .. 
k. bir tdııım, te:r.gah 

ma ına lı !L b"r mü:Sci:r.e 
bir ıır, te nuc ı • .. _ 
"d" A adolu orak mahkum 1 

'· n Jı kala· Iarının zindunı olara 
1. t a pamıılc 

caktı. Saman ıa ın 
•atacak. ipek. fiatına baıma 
alacaktık. . 

K amtJlut Türkiyenın on 
iltinci gıl manzaraıına bakı· 

b .. t .. n ma· 
nız: Yerli malı, u u 
ğaza vitrinlerinden taııyor. 
Eski adetini tekrar bulan u~-

• ce makı· 
ta Türk eli, en ın 

l -~u· nde kolaylıkla ça· na ar u.ın v 

l E/ımefimi:r., bugagı-
ışıgor. 

d dokumamızı pamu· 
mu; an, · · · anca-
fumazdan, ıekerımızı p 

.J ~..--~mizi kozamı:r.-
rımızuan, ı,,-e• Hı" 
dan kendimiz. yapıyor~:r.. ~: 
b. • e sır ne mulcıze, 
ırı n , 

tılısımdır. • 
Fakat bununla her ş~y~n 

hau -~ilJi:Sine hükmetmegınız_· 
euı 5 rı· k celr 

Yarın raglarımı:r.ı ur . T 

• .J d .. k«eiİZ. belkı mo· 
fınuen O ' 
töriimiizii kendimiz yapm~!!; 
baılıgacafız. Daoa gene ı -
miyeuktir. 

D 
bütün vatandaılar

aoa, l k ucuz 
da Türk olanı a ma , ., 

. fiatının yarattıgı 
dampın• .AS t" ·n önüne ak eşya uı e ını 
ka~melıtedir. En ucuz yumur-
IM Tıiirkinede buldufrınuz 
tayı ~ 

·b" en acu:r. kırau.atı, en u-
gı ı, b 
, as g6m1-fl, en ucuz pa u-

:-.Ji bulabilec.-, en ııcıd &1'95 
eeliniz ayrı ayrı memleket-
ı.r flattlır• Bunlar he~~'!-

.... l lacl -~-·-

PAZARTESi 

B. Lavalin Zaferi 
Roma, Viyana, Peşte ve 
Varşovada iyi karşılandı 
Fransız senasi yeni bütçeyi kabal etti 

B. Laval, B. Hör fle B. Vansitar Paris •allı projHini 
ha.zırlarken 

Roma : 29 A. A. - Neticeyi 
verebilmek üzere geciktirmiş o
lan akşam gazetelerinin ~on ~a
bılarında dört siıtun ozeı·ıne ı~
tiş eden B. Lanl'in muzaflerı
yet baöerl burada ooyat il vı ç
le karşılaomıştır. 

Macaristanda 
Budapeşte: 29 A. A - Yarı 

resmi gazeteler şimdiki hald~ 
mevcut sulh ihtimalinin B. Laval'ı 
iktidar mevkiinde tutmak oldu· 
gudu yazmaktadır. . 

Peşti Hirlap gazetcsı, yakın· 
da uzlaşma için yen\ bir takım 
teşebbüsler yapılacağını ümid 
ctmektedf r. 

Avusturya da 
Viyana : 29 A. A. - Avus

turyanın resmi mabafili ve mat-

Dış baka·nımız 
Avusturya dış bakaniyle 

görü1tü 
Viyana, 29 ( a. a. ) Bura· 

ela bulunmakta olan Türkiye Dış 

, 

Bakam ROştü Aras A vustur~ a 
dış bakaniyle uzun bir mül!kat· 
ta bulunnıuştur. · . 

Bu mülakat sırasında iki ba· 
kan A vrupanın bugOnkO vaziye
tine bakim bulunan .dış sivasaya 
müteallik meselelerı tetkik et· 

miflerdir. 

buatı Laval'ın kazandığı zaferi 
memnuniyetle karşılamakta ve 
bunun fransanm sulb alyasaaın· 

da yeni 11ir adım tetkll ettiği 
mutnleasıoda bulunmal tadır. 

Poloayada: 
Varşova 29 A. A. B. Lavalin 

zaferi burada bDyük bir memnu
niyet uyandırmıştır. 

Sena Bütçeyi kabul etti 
Paris: 29 A. A. - 8ena büt

çenin heyeti umumlye1.Jinl t 7 mu
halife kartı 268 ·reyle kabul et-
nıiştir. · 

Cemiyetler Kanunu 
Parls: 29 A. A. - Dün gece 

aaylavlar kurulu 21 de tekrar 
toplanmış ve medeni kanulil ko· 
misyonu raportörü cemiyetler la-

lo•• 8 aa:rafada 

. İngiltere 
Akdenizde yeni 

tedbirlermi alacak 7 
Londra, 29 ( A. A.) Observer 

gazetesi diyor ki: 
HükOmet İngiliz siyasasının iler
dckl cereyanın ancak Laval hll· 
kOmetinin mukadderatı katl olarak 
tayin ettikten sonra tesbit edile· 
cektir. Son Paris hadiselerinin 
şayanı dikkat neticeleri şu ol
muştur ki, İngiliz hükdmeti siya
sasını deyll lakat tabiyesini değtş-
1ireceklir. Her şey gösteriyor kl 
diplomatik müzakereler kasten 
yayuşlaşt.rılıyor. Bundan maksat 
evvel! elkArın sükQnet bulması 
nı temin eylemektedir. 

Sunday Express de Şöyle 

yazıyor: 

İyi malumat alan Londr&. 
nıahfilinin kanaatine göre Fran
sız parlementosunnn İngiltere 
lehindeki tema~ ülü neticesinde 
Fransadan zecrt tedbirler mesele
sinde daha uysal bir harettet 
beklenebilir, lngilte Akdelllıde 
yen~ te~blrlcr alacakttr. Çünkü, 
bugilnku zecri tedbirler bile ltal
yayı teoavüz hareketıerlne sev., 
lr.e<lecekth·, 

" Kızılay ôzci adedinin, mille- 1 

tin rüıtü içtimaiaiyle mütenaıib 

bir dereceye oarmcuını, bütün mil
letin bu tenasübü temin etme.ini 
temenni ederim.,, 

KAMAL ATAT0RK 

• 
Her yerde 5 Kuruştur 

Binlerce alı harp mey 
bakı sızlıktan kendi kendile 

ölüyorlar 
Londra, 29 ( A. A.) - Şimal cephesinde Habeş - İtalyan 

karakolları birbirlerinden uzak bir çok noktalarda temas hali 
bulunmaktadır. Habeşlerin bal'eketleri neticesinde bir çok mü 
demeler vuku bulduğu bilbirilmektedir. Adis • Ababada neş 
d!leo bl~ t.ebliğ de Abbi - Abdinin Habeşler tarafından işgal ed 
dıği bildırılmektedir. Bu muvaffakiyet her halde geçen Pazar gün 
savaşa aft olacaktır. İtalyanlar Habeşlerin bazı mevkileri lşğ 
ettiklerini fakat sonradan buralardan geri atıldıklarını yazmışlard 
Habeşlerin şimalde muvafrakiyetler elde ettiklerine dair yapıl 
yanı resmi neşriyat Adls • Ababa sarayında büyllk bir sevinç uya 
dumıştır. 

~oyter ajansının Adis Abnba muhabirinin öğrendiği ve r 
t&yidıne resmen lmkAn bulmadığı bir habere göre Habeşliler 
kallenin şimalinde İtalyanlardan yirmi tank, 40·50 mitralyoz 

Devamı 8 

G EŞ-

Bundan evvelki iki yazımızı 
tamamlamak için, bugün de •Gü· 
neı • Dil Teorisi,. ne göre bir 
kelimenin analiz yollarını kısaca 
anlatmak ve bir de örnek gös
termek istiyoruz. 

Gilneş - Dil Teorisine göre 
bir kelimeyi analiz etmek, onun 
Plimolo}'lk teldlBt bulmak demek· 
t ~" ftdar h .. taır,,.,, Y01't11er 
dOfe. " bir takım elemanlar 
birbirine yanatarak k.elime bu
günkll morfoloJU& ve f onıtik 
şekline girmlttir. Fakat ilk eti
molojik tekilde başda bir vokal· 
le bqlıyan ana gök, yahut onun 
yerini tutabilen birinci derecede 
prenıipal bir kök vardır ve bü
tna elemanlar bir vokali" baflar 
ve bir konsonla biter. EttmoloJık 
şekil böyle bir / " V. + K. ,, + 
• V. + K. " + • V. + K. ,, •.. / 
serisi halinde bulunur, 

Bu serf yl kurduktan sonra 

aranacak batlıca noktalar şun
lardır : 

ı -- Asıl ana anlamı göste
ren ana kök, yahut onun yerine 
geçen birinci derecede prenıipal 
kök hangisidir ve bu kök, keli
menin manasına göre, • Güneş ,, 
aslından çıkan tllrlü anlamlann 
haııalaiııe gelebilir? 

2 Aeıl ana anlam mefhu-
munu üzerine alan, onu tecelll 
ve tecessüm ettiren, dotrudan 
dotruya " ego ,. manasına gelen 
unsur hangisisldir? 

Bu unsur, aslında yine bir 
köktür. Fakat şekilce ana veya 
prenslpal köke yapıştığı için bir 
ek gibi görünür. 

3 - Kelimenin etimolojik kU· 
ruluşu içindeki başka parçalann 
~angileri, mananın akıoına göre, 
kök manasında, hangileri ek 
manaşındadır ve her iki bale 

.... 2 _,.., ... 

' 
Yardi" 6liim o• sefaletin araıında lcanat prer 



SAYFA 2 

• 

1 nsanın şerefi 
--

Ötedenberidir ki ınsan , gil, birlikte mütesanit olarak, 
mahluk1arın en şereflisidir. çün- birbirile yardımlaşarak ya.şa-
ki aklı vardır. Öteki hayvan- masmdadır. 
lar da ise akıl, muhakeme yok· Yardımlaşmak olmasaydı , 
tur. İnsan düşünür, muhake- İnsanlar medenileşemezlerdi ; 
me eder, hüküm verir. İşte yardımlaşmak olmasaydı, İn· 
kendisinin öteki hayvanlardan sanlar aç kurtlar gibi birbir· 
üstün tutulması bundandır. lerini parçalayup yerler, bütün 

Eyi ama, akıl iyiliği düşün- gördüğümüz terakkileri orta· 
düğü gibi kötülüğü de düşünür. ya çıkaramazlardı. Yardımlaş-
Demek ki akıl insanı yüksel- manın en temizi, en eyisi bü-
ten bir şey olduğu kadar al- tün bütün bir sosyetenin ferd-
çaltan bir şeydir de. Akıl bir lerine şumullenecek bir yar-
vergidir, fakat insanlığa iyiliği dımlaşmadır. Bunun en açık, 
dokunacak yolda düşünmek ve en doğru yolunu da (Kızılay) 
işlemek şartiyle. Şu halde in- müesseeesi bulmuştur. 
sanı, yalnız aklından dolayı Savaş zamanında da, barış 
değil, aklının iyiliği düşünme- zamanında da bize en yakın, 
sinden dolayı şereflidir; yok- en şefkatli, en candan yardı-
sa kötülüğü düşünen aklın sa- ma koşan müessese, (Kızılay) 
bibi herhalde şerefli olamaz. dan başkasımıdır? Onun yap-

İnsanın öteki mahluklardan tıklarından hangi birini saya-
şerefli olması, iyiliği bulması, yım? Hangi biri böyle bir ga-
iyiliği düşünmesindendir. İyilik zetenin bir veya iki sütununa 
nedir? Bir şeyin iyi veya kötü sığabilir? Onu anlatmak, onun 
olması, birbiriyle karşılaştırıla- ydptıklarını sayıp dökmek için 
bilmesiyle mümkündür; demek yüzlerce, binlerce yapraklık 
isterim, iyilik mefhumunun var koca kitaplar yazmak lazım-
olabilmesi için kötülük mefhu· gelir. 
munun da var olması, bu iki Türk milleti ( Kızılay ) ın 
mefhum gibi iki şeyin de var hizmetlerini, eyiliklerini elife 
olması lazımdır. İnsan tek ha- tutmuş, gözile görmüş kadar 
şına yaşar bir mahluk olsaydı, eyi bilir. Onun için, elinden 
onun için ne iyilik, ne de kö· geldiği vakit, ona her türlü 
tülük düşünülemezdi; düşün- yardımda bulunmaktan kaçın-
mesine bile lüzum kalmazdı. maz; kaçınmaz değil, kendi o-
İnsanm düşünmesi, yani akıl nu kuşup arar, bulur, ne ka-
sahibi olması için en aşağı iki dar az olursa olsun, yardımını 
insanın birlikte yaşaması, or- ona ulaştırır. Çünki bilirki o-
tak duygulu oiması, birbiriyle nun, hiç bir gün kapanmayan 
karşılaştırarak bir güc çı- kapısında daima imdadını bek-
karabilecekleri ayrı birer dün leyen yurddaş elleri vardır. 
şünce sahibi olmaları lazımdı. Ağlayan gözler vardırki onun 

Görüyoruz ki insanlar, iki eyiliğile gü'ümseyecektir. 

değil, daha çok sayıda olarak (Kızılay) Türk öz ailesin· 
bir yerde, birbiriyle ilgili o- den sayılacak kadar türke ya-
larak yaşamakta, gerek fizik kındır. Onun bu kış kıyamette 
hayatlarını, gerekse ruhi ha· ne kadar zavallıların yüzünü 
yatlarını temin edebilmek için güldürdüğünü, vücudunu ısıt-
birbiriyle münasebette bulun- tığını, karnını doyorduğunu 

maktadırlar. biliyoruz. 
İşte insanın en bliyük şe- Yolunuzun önünde el açan-

refi ferd ferd ayrı olarak de- lara vereceğiniz on para, bir ....... ~ ........................................................ . 
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GUNEŞ- DiL Teorisi 

göre dellUet ettikleri anlam nedir? 
Kelimeyi etimolojik unsur

larına ayırdıktan ve her unsu
run böylece kök veyn ek mana
larını kurduktan sonra analiz tn
mam olmuş demektir. Ancak, 
bir de ber unsura veya bir iki 
unsurdan milrekkep parçalara 

:verilen manaları, Tiirk dilinin 
engin varlığı içinde benzerlerini 
arıyarak kontrol etmek muvafık 
olur. 

Bu metoda göre bir kelime 
nin analizini yapmaya çalışnlım: 

TOPlRAK 
Bu kelimenin etimolojik şek

lini bulmak için düsünelim: 
İlk bari "t,, dir. Bn bari 

rjoğrudan doğruya başa gelmiş 

olmaz. Çünkü "Giine~ ·Dil Teo
oris1. ne göre kök hiç bir zu
rnan konsonla başlamaz. O halde 
bunun düşmüş bir vokali vardır. 
Kendisinden sonra gelen vokale 
göre bu düşmüş :vokal bir "o,, 
olmak icabeder. Bunun yerine 
koyalım : "ot,,, 

Kelime blze yabancı değildil". 
•ot,, söztinün dilimizde iki ma
nası vardır : biri ateştir; İstanbul 
şivesinde şimdileri pek kullnnıl
miyorsa da Anadoluda çoktur. ö 
teki mft.nası da yerde biten bil
diğimiz ottur ki buna da .bu isim 
pek eski zamanlarda ateş yak
mağa yaradığından dolayı veril
miştir. MalOmdur ki en eski 
Türkler arasında mabudun tim
sali sayılan ateşi hergün tezele · 
mek için en temiz otları topla
yıp muhafaza etmek mukaddes 
bir vazife sayılırdı, 

Ancak,' •ot,. kökü de dogru
dan doğruya başta olarak alına
maz. ÇUnkü bu kök ne ana kök
tUr,• ne de doğrudan doğruya 

onun yerine geçebilen birinci 
derece prensipal köklerden biri
dir. "T,. ve emsali harflerle ikin
ci derece prenslpal kökler yapı
lır ki bu tla ana kôkün tıaşa ge
lerek sonra kaynaşmasiyle olur. 

O halde-:baş tarafa bir de 
toğ) koyalım : ( oğ+ot) olur. ki 
işte (ot) sözilnUn etimolojik şkk
li bundan başka bir şey değildir. 

Bundan sonra gelen (op) doğ
rudan doğruya (V.XK.) şeklin
dedir. Fakat onun ardındaki (r) 
vokalsizdir. Ona da bir vokal 
koyalım ve kelimenin etimolojik 
şeklini yazalım. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Oğ+ot+op+or;- ak 

::;;imdi bu parçaları gözden 
geçirelim ; 

(1) oğ: Ana köktür. Asıl an
lamı güneştir. onneşin delA.let 
ettiği anlamlardan " sıcaklık ,, 
manası burada en yaraşanıdır. 

(2) ot: Kök olarak detalet 
ettiği asıl mana sahipliktir. Bu
rada ana kökUn yanına gelerek 
sahiplik anlamıylc onu kendisin
de tecelli ve tecessüm ettiren 
unsurdur. 
(oğ+ot-oııut=ot) sıcaklııga sa
hip olan süje veya objeyi anlıı
tır ki yer yuzUnde sıcaklıgın sa
hibi ve faili olan objede (ateş) 
ten ibarettir. (ot) kclirn<•si de 
Türkçede doğrudan doğruya a 
teş demektir (1). 

( 1) Kuınusu 'J'iirki; Rucllul,l,Bıitii.11 
'Jlıirk Lehçeleri, 

(3) op Ek sahalarının mer
kezini temsil eden ego dairesi
ne dahil eklerden biridir. Bura
da doğrudan doğruya süje veya 
objenin kendisini anlatır. (ot) sö
zün Un deHHet ettigi ıate,-;) mef
humu kendisine taalluk eden ob-
je demektir. 

(4) or : (. r) eki, her han
gi bir nokta veya saha üzerinde 
kök mefhumunu tesebbüt, temer
küz ve istikrarını ifadeye yarar, 

(5) Ak : " . + k ,, eki, her 
hangi hir mefhumu taınamlıyan; 

tayin ve ifade eden, isimlendi· 
ren, kelimede genel ti.mil rolünü 
yapan bir ektir. 

" Ot} ot + op -ı- or ak 
Oğotoporak .. etimolojik şeklin
de aııa kök kendisini temessül 
ettiren prenslpal kökle kaynaş

mış, başındaki vokal ile (4) üncü 
cüzün vokali de fonetik icabı 
olarak düşmiiş, böylece "Toprak" 
şeklini almıştır. 

'J'oprak : üzerinde ateş te
merküz ve tnkarrur eden bir 
objenin adıdır. 

Toprağın aslında kabuklanmış 

bir ateşten ibaret olduğu yolun
daki fcnnı hnldkatı - ilk insnn
larC'a malum değildi diyerek -
bir tmal'a bıraksak bile, toprak
tan ilk edilen istifadeleri düşün
mek, bu mananın ne kadar esaslı 
ve Ol'ijinııl ol luğunu göstermege 
kafidir : 

1 - Güneşin sıcaklığını, bu 
sıcaklığın verdiği hayatiyeti içi
ne alan, onu masseden, o sayede 
içinden yeni hayat fışkırarak ot, 
ağaç, meyva... gibi mahsuller 
veren topraktır. 

" Türemek " kelimesi de hu 
manadan çıkmıştır. 

" Türemek ,, ve " Toprak ,, 
kelimelerinin etimolojik şekille
rini karşılaştıralım : 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
'lopmk : Oğ +o:+ op + or + . +ek 
'fürcınekı•ı: Cğ + üt+ . + ür+eın+ ek 

Görülüyor ki aradaki tek 
fark, vokallerin incelmesinden 
ve süje veya obje gösteren ele
manın, temerküz ve tekarrur 
gösterenden önce veya sonra 
gelmesinden ibarettir. 

i - İçine doğru ·: inildikçe 
dışarının soğugundan korunup 
ısınılabilecek kovuklar, ma~ara--lar bulunması ve bunların dışa-

rıya nispetle kendiliğinden sıcak 
olması. 

,9 - Topraktan çıkan ot ve 
ağaç parçnlarıyle ateş yakılması 

ve bu sayede ısanmak imkllnının 
elde edilmesi. 

Hangi bakımdan diişünülsc, 

ilk im;anın gözünde " toprak ,, 
mefhumunuu sıcaklığı ve ateşe 
ilgili olacağı görülüyor. 

* • 
" Toprak,, sözünün Anadolu-

(1) (2) (3) (4) (5) 
Tl)prnk : Oğ +ot+ op + or +ak 
Torpnk: Oğ+ ot +or op +ak 
Tcrre: Eğ+ct-rl'ğ(l]-rer+eğ 

Türalı: i"ğ +üt+ fır+ ah-;- cı:? 2) 
Turlıe: t3J :Oğ + üt iir -l- iilı ....ı.. eğ 

Şu tabloya bir bakı~. bütün 
bu si)zlerin hep bir olduğunu 

göstermege kafidir: 
(t) Og. eg, üy: hep (v.+g) 

ana kökndor. Manası güneş ve 
onun sıcaklıgıdır. 

"::?,, Ot, et, iit : hep " v. t ,, 
unEıurudur. Sıcaklığın sahibi anla
miyle ana kökün mefhumunu 
tecessüm ve tecelli ettirerek "a
teş .. manasını vermektedir 

" :1 ,, ve " 4 ,, / Burada ekler 
yerlerini değiştircliğindan ikisini 
birlikle al!lıyoruz : Op, eğ, au, üb: 
bep süje veya obje anlamına 

gelen eklerdir. 11.Ateş,, mefhumu
ııu üzerine alan objeyi gösterir. 

" Or, er, cır ,, : hep ( . r ) 
ekidir ki tekurrur, temerküz ve 
tesebbüt manalarını anlatır. Bu
nunla ateşin bir obje iızerinde 

temerküz ve tekarruru ifade 
edilmiş oiur. 

" 5 11 Alc, eğ: İşte bu meflıu
mu tnmamlıynn, tayin ve ifnde 
eden, isimlendiren ektir. 

İşte ''Güneş - Dil Teorisi,, ııin 
analiz metodu, bu kadar basit, 
açık ve lojik bir metottur. 

/. Necmi Dilmen 

[ l] İ şto lıurndn ynn yııııa gc en iki 
(ı·' den birincisi uzntınn rohiyle (ğ) ola
rak alınmıştır. Dunku yazımızda bunun 
sclıehini anlatmıştık. 

[:.! 'Buraya hir (eğ) ihı'l'e inin se
beııleri şu<luı·: Arapı;ada •lı, c:, d• gibi 
- Türk dilinde sona gelnıİ) en - kon· 
st>nlnrdnıı lıiri ile bitun sözlerın en eski 
şekillcriııdo soıırndan dfişnıüş olan bir 
on ek dıılııı lıuhııı<luğu görüliiyol'. l\le· 

seli (garlı) kelime inin Ynkutçndn bulu
nan eski şekli (gnrlıa) dır l,ı bu da (gnr
\Jnğ, deu\ektir \'e (nrkn) nnlnınınadır. 

Kamu terciimo ı (tıirnlı) ı;ozuııuıı 

türlü ı;ıekill<!rinl kn)detlerken (tiırlıc, 
terlın, türcba) Wôffuzlarını dn gösteri
yor ki bmılnr sondaki <>kin soııra<lıııı 
düştıığuııu gö::ot rir. 

131 Bu (türbe) k lime i Knınu tcr
cümcrıindc adcco toprak anlamına oln
ı·ak g•isterilınckte<lir. Bunun ~iın<liki aıı
fouııııı bu etimolojik şekilden çıkarmak 
ic;iıı lıurnd:ı nıın köke - yine üne;;;• 
ten çıkan ıııPrhuııılnrdnn - ~ışık; şer r, 
1oyıııf't, hayat• ııuııuılnrıııı vermelidir. 
Bu lınlcle (türlıe) içinde ı~ ıklı, ş rom, 
kıymetli lıir hny ıt Rnlıibini sal.lıyan yer 
demek olur. 

ıTiaynt) sözünü de lııı yoldu analiz 
edeLillriz. Kelimenin etimolojik ş kll 
vud ur : 

(1) (2) (3) 

ah +ay+ ut 
(1) Alı; Kökttir. c<lune~., teıı ı;-ıkaıı 

ıııeflıuınlartl aıı ya~nnıa, clirilik, varlık 

ıınlnınlarııındır. 

(2) ay: kök meflıumuııun.kendınde 
tecessiiııı ve tecelli ettiren ~i1je 'eyıı 

objı'yi gö terir un,,urdur. 
(.\lı + n~ = Ayny) kcııdısinde yıı

şnmn, dirilik. 'fll lı k ıncflıuıııları tecelli 
eden süje Yeya obje demektir. Ua;;o \o· 
knl dfı~crck kelime (Hay) Şi'ldinl alırıış
ıır ki • diı i • ıleıııektir. 

(3) At: yapıcılık :mlnmiyle kelime
nin nıılnııııııı tnıııaııılıynn son ektir. 

( \h;-ay+nt -= alırıynt= hnynL): yo
ş.ııııaııın, dirili(;in, 'nrlı~ııı lıir süje )('n 
tecelli i demektir ki (lı.ıynt) ııı ıııaııu ı 

ela l1uııdaıı ibarettir. 
mın bir çok yerle> rinde "tnrpak,. ~~~~~~~~~~~~·-

teHHruzu dn vardır. Manası aynı- ~ o y ~ et 1 e re ~~r ~ 
1 dır- Hunun etimolojik şeklide J ~ U 

( 1) (2) (3) (4) (5) 

Og ot + or op ak Japon - Almanya anlaş-
tır ki "lupralc,, tan tek ayrılışı 
" op" ve " or" cllzüterinin yer ması yalanlanıyor 
ıtegiştirnıesinden iharettir. Berlin, 2!.I ( A. A ) - Japon 

Bu "toprak,, şekli kelime- çevcnleri, "Humanite,, adlı Fran-
nin en eski aslını göstermekte- sız Komünist gazetesi tarafından 
lllr. "top1'ak,, söylenişi daha neşredilen ve gCıya Japon atcşe-

f 
ısonrııki fon"etik değişmelerin miiitcriyle Von Hibbentrop ara-

pro esyonel dilenciyi sevindire- s mahsıılUdür. sında ovyetlere karşı bir Alman· 
mez bile; fakat on parayı (K1· Japon askeri anlu~ınası akdi için 
zılay) verirseniz, o, oteki on Kelimenin fransızçası denilen görüşmeler yapıldığına dair olan 

1 k k ı "Terre.. Ye arapçası denilen haberleri katiyetlc yalanlanıaktu-
paralar a birleşere asa ar ••Türap,, kelimelert ile bu son d 
dolduracak para olur ve yüz- kelimeye pek yakın olan "Türbe,, ır. Japon Ate~emiliterinin Yon 
lerce, binlerce, on binlerce za- söziinn de anrıliz edelim ve bun- Hibbentrop'ı biitün Ateşemiliter-
vnlli kalmış türkün yarasına ların etimolojik şekillerini "top- lerin hazır l.ıulundugu resmi kn-

~Q,"--.,.,..._ merhem olur. Türk ( Kızılay ) rak" ve u torpak" kelimelerinin but törenin elen tıeri görmediği 
M türkündür. Onları birbirine da- etimolojik şekilleriyle alt alta ve bu gibi anlaşmnlann büyük 

- e .8?-zel bir gurup seyrettik. Güneş battı, dünya kaı "an· yazalmı : elçilerle dıı::ı bakanları arasında 
lıkla d k ı k ha sıkı bag" lamag" a çalışalım. v ; ıçın e a ır en parlak bir ay doğdu .. ,. [• numdn nııa köke " çogalııın ,, görüşülmesi usulden oldu 'U da 

ıpkı ümütsüz kalanların imdadına yetişen "v
1 

l 'b' <!.... Kazım Namı Duru an nıın verilmcliılir. iHlve olunmaktadır. 
---;---;;;-------=--------------.:.:..:....:.:.:=.:.:..::.!!..:..::::.:.:.'.:_~.n.~,:z~ı~a~y!,,~g~ı~ı ---------------~--"""".'"---~-----------~~---------------------------------------------·--------

Kızıl aya üye olunu;r:, hayır işlerinde o sizin elinizdir. 
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On altı milyonun birliği 

Yolunu bir kayanın kapa
dığı yolcu hikayesini hep h~
tırlarız: Bir kişinin kuvvetı, 
Herkül veya Samson bile olsa, 
ölçülüdür; fakat iki kişinin yol 
üstünden kaldıramadığı kayayı 
üç, dört, beş veya on kişi bir 
araya gelince, nihayet kaldır
mak ve yolu açmak ka~ild.ir: 
Bu hikayenin ahlaki netıcesını 
de biliriz: yol hayat, rastlanan 
kaya ondaki küçlükler ve ka
yayı kaldırmak için bırleşen 
yolcular da sosyal dayanışmadır. 
y aşadıkca yolumuz üstünde 
kayalara rastlayacağız ve on
ları kendi başımıza yok etmek 
istedikce de kudretimizin ye~-

1• -. • anhyarak benzerlerı-mez ıgını v• 

mizden yardım istiyecegız. 
Ancak, bu zarureti tam~~

layan bir hakikat vardır: on
görü. Güçlük çıkdığı zaman 
yardım istemeye kalkışm~yacak, 
güçlüğe her vakit tesaduf ede· 

b'l y. • • düşünerek lazım 
ı ecegınızı k 

gelen tedbiri önceden alaca -

Rahatımız, güvenligimiz, 
hatta hayatımız her dakika 
tehlikededir. Ve öylele tehli
ler vardır ki, teker teker, ne 
kadar tedbirli olsak, bankada 
paramız, başlarımızı sokacak 
yuvalarımız ve ceblerimizde 
türlü tehlikelere karşı yapıl
mış sigorta poliçelerimiz bu
lunsa bile, gene bunlardan 
kendimizi korumak elimizde 
degildir. Bu gibi tehlikeler 
karıısında bizi bulacak, çıplak 

kalmışsak giydirecek, açsak 
doyuracak, yaralı isek tedavi 
edecek olan sosyal dayanış
manın, sosyal öngörünün, yani 
bunları temsil eden hayır ce
miyetlerinin şefkatli elidir. Bu 
cemiyetlerin başındada Kızıl· 
ayı saymak ancak bir realiteyi 
tekrarlamaktır. Kızılayın eli 
bize ne zaman uzanır; onu an
latmağa lüzummu vardır? eski 
tabirle, " Semavi ,, dediğimiz 
afetleri sayup dökmek kabil
midir? Bunlar karşısında şah
si tedbirlerin faydasımı olur? 

sınız. f 
Gü lükler, bazı zaman, ~- Kızılayın, bu son zaman .. 

laket ş:klini alabilir v~ " g,elı- larda, birkaç nevi yardımını 
d habersızce ge- hatırlayorum: Marmara adası, 

yorum,, emez, ı fela" ket K d l . 
d d lay Balıkesir ve ars eprem erı 

liverir. Bun an ° ' .. 
ihtimallerini de göz önune ge· sırasında oralar halkına, An-
tirecek ve ondan kaçınma, karada gıdasız çocuklara ve 

hiç olmazsa, ucuz kurtulma İzmıtte Rumeli göçmenlerine 

çarelerini arayacaksınız. k' yemekten başlıyarak, türlü türlü 
Bu ve buna benzer ha ı- mua venetlerde bulunmuş olmak 

l rı aile ka· gibi... Her yurddaş, kendi bil-
katlerdir ki insan a h 'ı· de 

k · millet a ın diği Kızılay yardımlarını da bir 
bile, avım, . k bilece 
birleştirmiş, aılece, a 

1 
k' an düşünecek ve ilk önce ken-

. -illetce yapı aca K 1 d kavımce, •µ • . .. üt kur- di hayatı için ızı aya yar ım 
müşterek işler ıçın org etmekte fayda bulunduğuna 

d b kınıştır. me· 
mak zorun a ıra . · l inanacak olursa bu karşılıklı 
sela milletler ceıniye~ı bsol~y.a. 

ilerı e ırışı inanışların yekunu sosyal da-
dayanışmanın en A - d 

1 
k erektir. Umumı ra nışmada, sosyal öngörü e on 

sayı ma g A .. l'gw i gidere- altı milyonun birliği neticesini 
hatı, umumı guven ı bir 
bilecek tehlikelere . ~~~şı ede- verır. 
çok milletlerin el bırhgı b Kızılaya aza olalım ve tanı-
cekleri kadar ~leri ~!~: ler: dıklarımızı aza olmak lüzumu-

y d bu çeşıt te ı e na inandıralım. 
çag a, 1 b' l"'i etmek-
karşı milletce e ır ıg 
ten daha tabii ne vardır? 

N. Baydar 

· KızJ;;Yılbaşı. Bal?su 
. • en güzel hır gecesr olacak 

Balo mevsımın -·----
1 1 yapılmıştır. Aşk kayıkları ve 

Ankaralılar Yılbaşı ba osun~ şarap eğlenceleri hazırlanmış· 
beklemektedirler. 7 yıldanberı 

l d 
- bu balo tır. 

Kızılayın hazır a ıgı . Giiıel kotiyon parçaları 
. · de verıle-

bu yılda Sergı evın .. yeni yılı müteakıp davetlilere 
. . · alt ye ust 

cektir. Sergı evının tevzi edilecek. 
büyük salonları balo için h~- İsminin yazılmasını istemi-

"ç bın zırlanmıştır. Alt katta u yen fakat viyana da salibiah-
b' lo· kişilik büyük vestiyer, ırl . mer ve hayır kurulları balola-

kanta ve lunapark eğlence erı, rını büyük bir zevkle hazır-
u .. st katta bu"yük' bir lokanta ı h b' · 1 ayan ayır sever ır vıyana ı, 

ve dans salonları hazırlnnmıştır. balonun haıırlanmasında tertip 

Kıymetli sanatkar!a~ı~ızı: komitesile iş birliği yapmak-
ince bir zevkle hazırla ıgı an tadır. 
salonlari ve iki cazbant baloya 

. 'dd ...... ~zel ve 
geleceklerı cı en ~ .. l d' 

. . 'recek er ır. 
neşelı bır gece geçı 

Yukarı kattaki lokantanın 
masaları daha şimdiden tutul-

muştur. 
E i bir fotoğraf sal~nu bu 

y t ıt ede· gecenin hatıralarını esp 
· k ç numacektir. Balet ve ıs e 

raları ve provaları tamamen 

On bin kişi alabilecek olan 

salanlar o gece sabaha kadar 
neşe ve zevk ile dolup boşana
cak, herkes hem hayır yapmış 
hem de güzel bir gece geçirmiş 
olarak ayrılacaklar ve bu balo 
yalnız Ankaramızın değil bütün 
Türkiyenin en büyük balosu 
olacaktır. 

KIZILAY 

Ölüm 
Temyiz üçüncü Ceza Da

iresi Reisi Bay Fahretdinin 
kızı Nilüfer ölmüş_ tür. Cena
zesinin bugün saat 11 de Nü
mune Hastanesinden kaldırı
rak Cebeci mezarlığına gö
mülmüştür. Yakınlarının acıları
nı paylaşır, başsağı dileriz. 

Terzi Orhan 
Bankalar Caddesi 
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~ ............................................ . 
~ UGRAK ~ 
BAKKALİYESi • 

Necati Bey Caddesi 
No. : 62 

Raşit Tamer 

~ 

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

~ ...................................... . 

SAYFA 3 

Yılbaşı Piyangosu 
Yen'l sene.ile zengin olarak girnıek için 
mutlaka bi.r 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 acıktır. 
' 

3 

Vehbi Koç Ticaretevi 
Sayın müşterilerine dünyanın en mütekamil radyosu 

D 1-. •ı ahizelerini pek yakında takdime imkan 

r n l co bulduğunu tebşir eder . 

Ford otomobilleri acentesi 
Son model F ord otomobilleri ve levazımını Sayın müş

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

yıllarını en derin saygılarile kutlular. 

: ....................... ... . 
: Halk Eşya Pazarı : 
: Muhterem müşterilerine 

• yeni yıllarını kutlular. • 

• 
bayramlarını ve · • 

• • • • : Altı ay vade ile . 
• : Bütün ihtiyaflarınızı temin eder, yalnız bir müracaat • 

• kafidir. 3 • ........................... : 
Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCA KİS 
Bahçelerinizi şimdiden düzelttiriniz 

Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve müz.eyye
nat ağa'i ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş 
veriniz. 

Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri 
bulunur. 'rELEFON: 8718 

Yenişehir gazete ler bayii 
Mustafa 

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

tarefta çıkan mecmuaları sabahleyin erkenden evinizde 
okumak için her türlü emirlerinize iml\de bulunduğunu 
arzeyler. 

3 Telef on : 3377 

............................ 
Türkin Kolonyası 
Limon ve portakal fiçeklerinin saf ve temiz ruhla

larile fennin en son terakkilerine muvafık usullerle 

imal edilmektedir • Saç f riksiyonn , baş tuvaleti ve 

banyo i'iin yegane kolonya suyudur. 

Salış Yerleri 
lstanbul Eczanesi . Telefon : 1225 

Yenişehır Eczanesi. Telefon : 1863 

............................ 
S t 

e servis teşkilatındaki intizamiyle 
a ış v • •t• t ·h da her k ese emnıyet ve ı ıma veren 

cı a n • d .. .. .. ld .. \J .. ki bir R.adyo abizesı uıunu ugu zaman a a 
Philips Radyo gelir. 

Telefon: 3722 
Türk Philips Ltd. Şirketi 

Bankalar caddesi No. 46 
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Ankara an Çiftligi 

. 

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 peynirler. vasi sütçülük, yoğurtculuk 
ve günlük kremler. 
Nefis beyaz ve siyah şaraplar. 
Arpa ve hublondan mamul ANKARA BiRASI. 
Vasi 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 çeşit deriler üzerine çaltşan modren deri dabağat fabrikası mamulatı: Astragan ve karagül derileri v. s. 
Her çeşit ve her nevi pulluk mamulih, bilumum demircilik işleri, kafes tel imalat., dökümcülük, torna, tesviye 
işleri. 

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

Samaopazarı Telefon No. 3633 Keçiören Şubesi Telefon No. 2596 
Yenişehir Telefon No. 3676 Ankara Buz Fabrikası Telefon No. 3613 

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

Posta kutusu No. 625. İstanbul 

İstanbul - Boyoğlu - l{adıköy satış yerleri 

En ucuz tatlı şekerdir; 

Şeker giren eve hastallk girmez; 

Vücudu şeker, yurdu asker korur; 

Şeker ye agzının tadı gelsin; 

En iyi kuvvet: ilacı şekerdir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 

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 Kı%ılay karşısında Bay Ragıp apartmanı 

Her türlü konforu havi ve çok temiz bir müessesedir. 
Memnun olmak için bir kere uğramak k&fidir. 
Düğün ve ziyafetler için siparişler kabul olunur. 

Çerkes tavuğu ve zerdesi ağzınıza layık ... 

•••;:;:::s::•;::::·::;:•••ı 
içmeniz sıhhatinize faydalı olduğu gibi 

KIZILAYA'DA 
Bu vesile ile yardım etmiş olursunuz. 

• • ~ 1:::1 d ~ :o Ankara bayii - CİHAN OTELi • Telefon : 1775 

On şişelik kasalarda dahi derhal bildirilen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: Daniel A. Arav : 
• • • • • • 

Porselen - Emay Ticarethanesi 

ANKARA 
Ana/artalaT caddesi No. 90 

• • • • • • 
• Her nevi sofra ve mutbak takımları, Hediyelik • 
• • • eşya, Altlminyöm ve saire • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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OSKA Cunı~uriyet Yıl~ız lotantası 
Bayramınızı ev yeni yılınızı Ankara'nın en temiz lokantasıdır. 

Sayın müşterilerinin bayramlarını ve yeni yıllarını 
kutlular. 2 saygı ile kutlular. - 2 

adrese gönderilir. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
• 

Fenni Gözlükçü Rıza Tevfik 
ZA YİS Fabrikası mamulatı gözlük, çerçeve 

ve dürbinerinin Ankara acentesidir. 
O MEGA ve R E V Ü S AA TL AR 1 

~ ve her nevi GÖZLÜK · satış yeri. ~ 
f Bankalar caddesi - Telefon: 3025 ~ 
·V'-1\....1~~~, 

Kızılaya üye olmak yurdumuz için borçtur 
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SUMER BANK 

Sermayesi: 62, 000 ,_ 000 ' 

Fahri aları: 
Hereke Yrinlri Fabrikası 

Kayseri Bez Fabrikası 

Feshane Yrinlri fabrikası 

Bakırköy Bez f abrika•ı 

Beykoz Deri fabrikası 

J zmit Kô:fıt fabrikası 

B'ii.nyan Yrinlri fabrikası 
Fahrlkalanmız mamalib 

.............. 
Kara Kahveci 

IBRAHIM MELEK 

Tat ll ye tatlı .Oyte; 
••k•r kuvvet kayn•O•dır; 

Muhterem Müşterilerinin 
Bayramım Kutlluar. 3 

Mudanya Pazan 
Abdurrahman Çiftçi V. Ş. 

Ankara: Bahkpuan .3'11 merdiven Mo. M 

Sagrn H......_ .. rtıtnltınnı Kallalar. . 

Kadan ve ~rkekler için 

D Albnbilek 
Ankaranın yesin• 

TUVALET SALONU 
Bankalar Caddesi No. 38 Telef on : 2950 

Saf, ondalayon, /rlluigen, 6oya, Hı ,.,,_..,,, 
....uıtlr. Ya. ""'lıiıll• w mao/ı 

Elektriktiz bahar ile 

Alb ayldı Oadtllaıyoa 

Elektrik ve Havasazı 
Şir eti 

• 

Sayın Abonelerlnln Bayramlannı 
Kutlular ve yeni Senelerlnln muvaf· 
takıyfdll olmasını diler. 

TOrk ••k•rl nl tat, tadı damaQınd• kallr; 
ayramda e n tatlı h•dtv• .. k•rdlr. 

t'abrlkaları anonim •lrketı 

Am ~···--- ..,. .. ~ 
......... katJala•. 

Bomonti Bira, Gazoz 
ve Rakıları 

Şark Malt Hülisası 
Bahçe Rakı ı 

Mitte Ermis • Emniyet• 
rtal Konservel • 

~~~~~fKJI Pi 
Sinema &leaılDID en e6bretll iki Ullzlll Adam Ulmlnden 
71ldızı Gfieta Otrrbo ve Ber'bni daha kanetll ldr eser 

Jlarıol&al 

RENLI PEÇE G8Dcllz ı..... Gece Kart 

Fllmpıde, Atk ,OıellllL ve blltllll Macera, &ıar, Reıeoma •• 
Mrtaclıa•tfllml PihDI • 
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Gelişi Güzel : 

Ukala Kalemim Diyor Ki.. 
Eskiden bayramlar yakla· 

şırken çocuk babaların~: 
- Yine çoluğa çocuga bay-

ramlık alacağız ! 
Diye bir tasa, çocukları. da: 
_ Cici cici esvaplar gıye· 

v arabaya sa-ceğiz, ata, eşege. ' 
lıncağa, kayık salıncağına, atlı 
karıncaya bineceğiz l 

Diye bir sevinçtir alırdı. 
Şimdiki ba

baların çoğu 
bu türlü ta· 
salardan kur
tulmuş sayı· 

labilir. Bu 
günkü çocuk 
lar da bu si-

nema ve fut-
bol arasında, . 
artık, o eski eğlencelerı boş 
ve zevksiz buluyorlar. 

Şimdi bayram yaklaşırken 
beni tasa olıyor. Bu tasa~ ne 
çoluk çocuğa elbise alacagım· 
dan ne de hısım akrabaya k~· 
tu kutu, şeker yollayıp bekç~ 
ye tulumbacıya para, ko,.1?ş 
ço~uklarına mendil verecegım· 

dendir. b' 
Yiiardır bırakılmış ır me· 

lekemi ba~ramdan bayr~ma 
d k Zorunda kaldıgım eneme 
için bu tasam. 

r 
Eskiden öyle 
değildi: Şeh· 
remini Emin 
bey bir beya· 
natta bulunur 
du. Ondan üç 
fıkraya yeti-

şecek mevzu 
çıka r ı r d ı k · 
Celal Muhtar 
Beyin serve· 

1 ti, çenemizi 
.1 k l kolay, kale· 

değilse bı e, o ay, Ebnülemin 
· · · yorardı. 

mımızı B . bir ese-
Mahmut Kemal eyın k 
. d ltı yedi mevzu çı ar-

rın en a . . 
mak işten bile değıldı. tı· 

Şimdi bayramlar yakla~ 
" Kızılay gazetesın~ 

mı ve cak-
gelişi gilzel yazılar yaza 
sın denildi mi, eski zama.~~ 
k çocuklu babaları gı ı, 

ço .. t" beni bir tasadır bayram usu 
alıyor. v d 1 ev-

Y ıl'ardır, dah~. ~? a 
1 

m hu· 
zular üzerinde yuruye.rek. 

d v. tiren kalemıme. yunu egış 

- Bayram 
geldi ; yine 
gelişi güzel 
yazacaksın , 
aslanım gö
reyim seni .... 
dediğim za
man onun 
kalın kenarlı 
gözlük tak
mış bir üle
ma suratı ta-
kındığını, a- . 
deta küstüğünü farkedıyo~um. 

_ u Ne yazayım, . d~yor, 
uzaklardan mevzu mu ~~·~~r
sun ? Ogaden, Adua, !cı a! 

M 'bi çetrefil isımlerı 
usavva gı H b 'stan 

zihnimize çakan a eşı 
bil. · Yagmuru için ne yaza ırsın. 

. k muş yamaçlarda, 
yenı uru 

k 1 oda ve suyu, uçurum enar arı 

seli çekilmiş kum}arda boğu
şan karalı, beya2lı insanların 

dökülen kanlarından kahkaha 
çıkaracak . kadar duygusuz
muzun.? 

Kızılhaç işaretli bir hasta
hanenin üzerine düşen bom

bardımanla 

~\ eğlenecek ka· 
{ ~ ~j;, dar katı yü-
1 ;:;;;..- ,,} rekli bile ol-

san Kızılay 

~~C ~ gazetesinde 
I ~ ) " bunu neşret-

mek yakışık 
almaz. 

Ne yapabilirsin? Negüs' -
ün bir türlü kapanmak bil
mi yen saçaklı şemsiyesi, azçok 

komik te olsa. Habeş sema· 
farından ateş yağar, toprak-

larından kan fışkırırken bunu 
diline dolamamalısın .... 

Diyelim ki 
değişti r il e n 
İtalyan ku
mandanı Ma-

reşal Dö Bo
nonun sakalı 

huvesi huve4 

sine haciva · 

dınkine ben
ziyor. Habe
şistanı fethedeceğim derken 
gerisin ·geriye Romaya dönen 
adamcağızın kendi derdi ken· 
dine yetişmez mi? Tam bu sıra
da sakalına yapışıp ne yapa· 
caksın? 

Aklına Vehib Psşanın gel
diğini anlıyorum. fstanbul so
kaklarında saçlı, sakallı iken 
Ogaden çöllerinde bıyıksız, sa 
kalsız dolaşan bu eski kuman
dana da gel, dokunma ... ,, 

Ağırbaşlı 

kalemim bir 
iki nefes da
ha alıyor. Ben 
susacak sanı· 
yorum; fltkat 
o devam edi-
yor: 

-Avrupaya geçebiliriz: O~ 

rada Hitlerin kahkülü, Musoli
ninin külotu, Görhıg'in ensesi, 

Göbles'in gırtlağı, Laval'ın be
yaz boyunbağı, Baldvin'in pi· 
posu. Samuel Hor'un şemsiyesi, 
Eden'in kıvrak ve kıvrık bıyık
ları gibi takılacak taraflar bu
lunmaz değil ... Fakat sen, bu 

günün Avrupasını Habeş çölle
rinden daha az mı kaynıyor, bu 
saydığım insanları daha az mı 
üzülüp yoruluyor sanıyorsun? 

Daha yakınlara gelelim is
tersen: Galatcısaray Güneş me

selesine mi takılacaksın? Adam, 
neyine gerek. . . Boğaziçinin 
güzelim ay
vaların dan 
bir çoğunu 
gavur eden 
gürül t ü 1 e ri 
bir dahamı 
çıkartacak
sın? Peya
ıniden daha 
pervasız olma; baksan a, o 
bile işi alt perdeden alıyardu. 

KIZILAY 

ltalya harbe ıazım 
maddeleri nere

den ahyor 
Singabur, 28 ( A. ) - ftal

ya buradan, İspanya, Alman
ya, Japonya, Cenub Amerikası 
ve Amerika ajansları vasıta· 

siyle harba lazım olan mad
deler satın almaya teşebbüs 

etmiştir. Mahalli makamat, 
sevkiyata dikkatle nezaret 

etmektedir. Singabur tüccar
ları henüz öğrenilemiyen men· 
balardan siparişler almışlardır. 
Bunların bazılarının nihayet 
ftalya'ya gideceği gizlenme
mektedir. 

~-----

Uludağa giden ka
yakcılar 

Ankara Erkek lisesinden 
15 kayakcı öteyakşam on beş 
gün kalmak üzere Uludağa 

gitmişlerdir. Kayakcılara öğ
retmen B. Senai ve kayak 
kolu Başkanı B· Cihad reislik 
etmektedir. 

Fil :>rinalı 

bu günlerde adı 
anılmayor ; sesi du}'\llmıyor. 
Galiba ekonomik buh n, onun 
da yakasına yapıştı da bu ses, 
sada kesilmesi ondan. Malum 
ya, o son zamanlarda şiirlerini 
Hofer şirketine verir ve para 
ile gazetelerde ilan sahifesine 
bastırırdı. Zavallı sıkıntıda o
lacak ki, neşriyatta bulunduğu 
yok. Galiba, bazı ölüm yılı 
dönümlerinde mezarlıklardan 
sesi geliyor. 

Öyle ise 
Eyüp Sultan
da arada bir 
selviler gibi 
sallanan ve 
leylekler gibi 
vakvaklayan 

bu şiir kıralım da, bu " hay
rülhalef şairi azam " ı da ha
line bırak ... 

* • • 
Ağır başlı mevzularda ça-

lıştıra çalıştıra ukalalaştırdı· 
ğım kalemimi, yumuşatmağa, 

yola getirmeğe imkan bulama
dım. Yılda iki defa kıldığı 
bayram namazının rekatlarını 
unutan alık bir sofu gibi, b:
zim kalemde neş' eli, hafif, 
güler yüzlü fıkralar yazmasını 
unuttuysa kabahat benim midir? 

Keşke bayramlar daha sık 
gelse, her ğün bayram olsada 
ben de çala kalem, " gelişi 
güzel ,, ler savursam, iğnelen
meği hak edenleri iğnelesem 
diyorum amma her günümü
zün bayramı olması da bir baş· 
ka bakımdan doğru değil ... 

Toplu iğne 

,, 
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Sönıür~e meselesi nasıl ~alle~ilnıeli~ir 1 
Amerika dış bakanının söyledikleri 

FHadelfiya, 29 (A. A.) Bakan muavini B. Sayre, söylediği bir 
nutukta avrupa krizinin esaslarına temas ederek demiştir ki: 

Sömürge meselesinde bütün devletlere tam bir müsavat veril
melidir. !::ionra ekonomik silahsızlanma l!zımdır. ÇünkU ticaretin 
hududları geçmesine mümanaat edilirse o hudutları ordular aş
mak istiyeceklerdir. Hadden fazla nüfusu olan memleketlere ra· 
but nefes almak için nıüstemlekelerin Ia.zım olduğu dUşüncesl 
boştur. Ve bu sömürgelere muhaceret o kadar mllhlm bir aisbette 
olmadığı için maksada erişmeğe ktHi gelmiyor. İbtidai maddeler 
temini sulh zamanlarında zannedildiği kadar bayatı değ'ildlr. Fakat 
harp halinde bunlardan mııhrum kalınması çok nıUbim zorluklar çı
karıyor, Ve bu suretle iptidai maddeler meseli ekonomik bir iş 
olmaktan çıkıyor. ve büyük bir nisbet dalıillncle sulh teminatı me
selesi halini alıyor. 

Umut Ticaret Evi 
Her nevi yiyecek ve çikolata Deposu 

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

r T TV T T T '~{ar lr o ni 

Radyoları asrımızın 

en eyi, en mükemmel 
radyo/arıdır. 

Nurettin ve Şeriki 
3 Tetefon : 2t5S 

tFı. ......................... .A .................................. '" ....................... .. 

En Eyi Türk kumaşlarını 

Yüniş ve lpekiş 
Yapar. 1 

Uluı Basımevinde basılmııtır. 

Neşriyat Müdürü: Fazlı 

Kızılay k ara gun dostudur • 
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Makine Sesi 
Bat• ltlrlacl u~fada 

lilıt•, gibnriılderi gılcarak , 
alıi Bqoflıı caddesi gibi, 
.örnilr .. yahııt garı-•Önıiir
ı• pazarlarında da bir araya 
toplanabilirler. 

KfıFlı bir •gahatt• bir 
lıa~ senelik ilatiyaçlarınızı top· 
lıgaralı memlehte döndilü
niız, ve içpauın lcendi bir 
lıaç ••nelilı alım kudretinden 
malmun ettifinis vakit, is
tedifiniz bamadar ? F alıat o 
zaman IUi~iilı kaçak seyahat
t.rini öd.nıelı için delil, S.y
of la lokantalarında bir lıap 
gemJı ifin bil• paranız 
golıtar. 

Eter lmgiin Türlriy• bii
gtık Aorııpa kuoHtlerinden 
biri olmıış•a, efer yarın bu 
memleht nii/a• milgonlarla 
Gl'tan, b111tan başa raylar o• 
lıanatlarla donanmış, asfalt 
yollarından otomobil sfıriJl•ri 
alan, zenfin, refahlı oe can
lı dalaa kaoo•tli bir ıın.ar 
olacalı.a, bıı ancak endüstri
nin tamamlanması, endüstri
nin köy lcabiliy•t oe uoiye-
sini y6/c•eltme•İ, elıonomilc 
n6/as •agıaını artırmaaı, iç 
pazarının •n IUifiilc lci>ye ica
tlar uzanan deoamlı faaliyeti 
ile olacaktır. Ba ünlı•nın 6ir 
milli lıapaite Jaoası olma-
tlıfl anl111ılmqtır : Çiinlıü 
/tapaini lıerhs lıadar yapı· 
yorıız. 

F alıat 6a bir alılak o• fll• 
ıır Jaoası olGl'alı deoam et• 
1Mktllllir o• edecelıtir. Gtim· 
riUc davarlarını isteditimiz 
lıadtn glllıultelim: Eter oic-
cLu.11111&1 lıagd altına alma
mıpolc, -fer amaml menfaat 
luln1SU11 f(lhsif lıazan~ ve 
lutr fGMUUUll 11.tiine ~aJ• 
mamıpalı, n• /aytlası olabilir. 

Malıina ••* galnıs lıa
lalc defil, gönlll wrinis I 

F.R.ATAY 

B. levalin Zaferi 
- na,. bbtad .. ,., .... -

yıhasıuın Senada tadil edildiği 

şekilde kabulUnn istemiştir . 

8. Lavali, nutku kurtardı 
Paris, 29 ( A,A ) - MeJkez 

ve sağ cenah bassını, hükOme
tin, bilhassa B, Laval'ın söylevi
ne medyun bulunulan muvaffa
kıyeti memnuniyet ve inşirahla 
karşılamışlardır. 

Sol cenah basını bu muvaf· 
fakıyeti pek sağlam görmemek
le beraber B. Laval'ın Milletler 
Cemiyeti paktına karşı sadaka· 
tini gösterdiğini ve sol cenah 
hatiplerinin isteklerine uyarak 
cemile yaptığını kaydetmektedir. 

Echo de Paris diyor kJ, Cuma 
günkü ağır vaziyetten sonra ta
hakkuku nmid edilemeyen neti
cenin elde edillşiD<le B. Laval'ın 
aylardanberi maruz kaldığı hü
cumların göze batacak kadar 
bAriz haksızlığı meydana koyan 
cesur ve metin nutkunu çok te
siri olmuştur. 

Radikal partinin ve hükOme
tin organı olan L'ere Nouvelle 
diyor ki, dün rey veren Radi· 
kaller, Radikalliğin an'aneslnden 
ayrılmamışlar ve yurd sever CU
muriye\ci sıfatile vazifelerini 
yapmışlardır. 

Radikaller neden hü
kumete rey verdiler? 

Paris, 29 ( A.A ) - Dükü 
Meclis müzakeresinden sonra, 
Saylav Döpla, Radikal sosyalist 
azası arkadaşlarından bazıları 

namına neşrettiği notada ezcüm· 
le diyor ki: 

Hükftmet lehinde rey vermiş 
olan Radikal Sosvalist Meb'uslar, 
bütçe ile Cemiyetler kanununun 
kabulü, kendilerine Meclisler
dağılmadan önce bir kabine buh
ranına sebebiyet verilmemesini 
emretmekte bulundutuoa kııni 
olmutlardır. Bundan batka, bu 
Meb'uslar, bu suretle hareket el· 
mekle, Pakta, Milletler Cemiye
tine ve kollekllf emniyet vuıta
ıiyle barış için ulusların yaklaş· 
masına mnsaid bulunan hükftmet 
beyanatı önünde, partilerinin 
an'anevl siyasasına sadık kal
dıklarını zannetmektedirler. 

Bısıklet şehir koşusu 
Koıu çok heyecanlı oldu. 

Ankara bisiklet kurulunun tertip eltili bisiklet şehir koşusu 
dtln yapılmıtlır. 

Kurul, vllAyet yollannın kısmı azamının asfalt olmasından is
tifade ederek diğer ıporlarda olduğu gibi bu spordada balkıu ala
kaaım celbetmek gayesiyle 46 kilometre uzarmda olon mevcut 
ufalt yollar üzerinde yaptığı bu koşuya ıeki?. müsabık girmiş ve 
yarıt baştan nihayete kadar heyecanla geçmiştir. 

Yarışa saa& 9,40 da tathandan başlanarak Çankayaya çıkılmış 
oradan tekrar Tathandan ıeçilerek Keçiörene gidilmiş ve tekrar 
Tatbana dönülerek Meclis önünden AkköprU asfalt yolundan or
man Çlfllillne gidilerek yukarı yoldan tekrar Taşbana gelinmiş 
ve yarııa burada nihayet verllmifUr. ·ramamiyle denecek dereee
de tehir içlnde cereyan eden bu kotu. yollarda ve bilhassa Taş
han civarında görOlmemiş bir kalabahk toplanmıştı. Çankayadan 
ilk dönüş yapıldığı zaman Çankayanıo dik yokuşu koşucular ara
sında oraya kadar devam eden intizamı iblAl etmiş, Atatttrk köşkü 
dönüldQkten ıonra ıeklz musabık ellişer, yüzer metre ara ile bo
tun hızlarlle Yenlşebire akmağa batlamıtlardır. Postahane önlerine 
gelindiği vakit, cadde iki sıralı kalabalık bir halk kitlesi tarafın
dan İş Bankası önlerine kadar tutulmuttu. Herkes koşucuları yaşa 
aedalariyle tartılıyordu. . 

iki senelik. çalııma neticesi olarak 1934 ve 1935 bisiklet şam
piyonluklarını Qzerlnde taşıyan Ankara bisikletcilerl, bugtln yap· 
tıklan kotu ile de halk arasındaki sevgi ve alAkayı bir kat daha 
yükseltmiş oldular. 

Teknik neticeler: 
Eyyub Ankara GUcllnden 46 kilometreyi 1 saat 19 dakjkada birinci 
Faruk ,, • 46 • 1 ,, 21 • ikinci 
Niyazi ,, ,, 46 • 1 ,, 25 ,, oçoncn 

Bu yanıta saatta 85 kilometre vasad sür'at temin edilmittlr. 

Futbol maçları 
Dan ıehrlmizde yapılan futbol maçtan neticeleri şunlardır: 
Ankara Gücü, Çankaya Genç takımlar O - 1 Ankara Gücü 

galip gelmlttlr. 
Birinci takımlarda Ankara GUcl O - 8 Demir sporu, Muhafız 

gtlcll 8 - O Güvenç sporu yenmittir. 

KIZILAY 

"' .. 
Bu gün taarruza başlamak 

emrini vermesi beklenilen Habeş 
lnparak>ru Haile Seld.ııe ve 
Jfeni kararlar arf es1nde olan 
B. Mosolini. 

Yeni Tedbirler 
Paris, 28 ( A. A ) - 8. 

Laval nutukunu, mecliı kara· 
rımn ehemmiyetini k9dederek 
bitirmiş ve yalnız kabinenin 
akibeti meselesi delil, Fran
sız siyasasımn bundan tonra 
alacağı istikamet mevzuu 
bahis oldnğunu bildir mittir. 

Meclis, cemiyetler, ailllı 
tapması ve matbuat suçlan 
hakkındaki kanunun ikinci 
mlizakeresini yapmak llzere 
saat 21 de tekrar toplanma
ya karar vermittir. 

Kabine daha sağlammu-
balefetle karşılaşacak 

Paril, 28 (A. A.) - Tak
riben 90 radikal BOSyaliat 
mebusu Laval hlklmeti aley
hinde rey vermİf ve otuz ka· 
dan da mllltenkif kalm11br. 
Şimdi lehte rey verenlerin, 
btitçenin kabulilnden tonra a
lacıklan durum mevzuu ba· 
hiatir. Bugtınldl kararın paı:
lamento durumunu kati olarek 
•Y'dmlatmadaiı bildiriliyor. Ra· 
dikal ıoıyaliat bakanlarm isti-
fası ihtimali daima gaı lalin· 
de tutulmaktadır. B. Lavalin 
meclis tekrar toplandıiı vakit 
daha aailam bir muhalefetle 
karplapcap tahmin ediliyor. 
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Kanlı Har~ler ~evarn [~iyor 
Batı Bhlad 51\7fada 

yüz esir almışlaadır. Makalleyi Habeşliler işgal etmemişlerse de 
ras kassanın ordusu bu şehrin cenubundan ve ras seyyumun or
dusu da garbinden ağır bir çevirme hareketine girişmiş bulunu
yorlar ve bu şehri tehdit etmektedirler. 

Geçen haftanın maharebeleri muhasamatın başladığından bt9rl 
ceryan eden harplerin en kanlısı olmuştur ve şimal cephesindeki 
selabiyettar habeş· makamlarıadan alınan haberlere bakılırsa mu
harebe yakında daha ziyade şiddetlenecektir. İtalyan-Habeş sava
şının en acıklı tarafı binlerce yaralının harp meydanlarında teda
viden mahrum olarak yatmaları ve ağır ağı: ölüp gitmeleridir. 

Eritre menbalarından alınan haberlere bakılırsa, son tekazza 
muharebelerine iştirak ve nehri öte tarafa geçmeye muvaffak ola
mayan ufak habeş gurupları münferit İtalyan karakollarına taarruz 
etmektedirler. 

Röyterin Dessiden aldığı bir habere göre iki İtalyan tayyare· 
si Talkati mıntakasında uçmuş ve köyleri miralyoz ateşi altına 

almıştır. Fakat biç kimse yaralanmamıştır. Diğerlki ltab'an tayya
resi Adis Ababa - Dessi yolu Qzerinde ve Habeş hQkQmetinln 
bildirdiği gibi iki İtalyan tayyaresi de Ambalajı mıntakasında keşif 
hareketlerinde bulunmuştur. İtalyanların bu hava faaliyeti Habeş
lerin bir taarruzunu göstermektedir. 

lnglliz sıhhiye heyeti kamyonlarla bugün Disse'ye gelmiştir. 
Şimal cephesine giderek orada revirler tesis edecektir. İngiliz sıh
hiye heyetl erkAnı ilk yaralılardan bir kısmının tedavisine yıl ba
şından evvel başlıyacaklarım söylemişlerdir. 

ltalyan Ordusuna giren şefler 
Oorahi 29 A. A. - Oorabi bölgesinden bazı şeflerle kabileler 

İtalyanlara te'Sllm oJmuııar ve aynı derecede düşman addettikleri 
Habeşlere karşı harp etmek üzere İtalyan ordusuna girmek arzu
sunu göstermişlerdi. 

Italyanlar klise1eri yakıyorlar 
Addis- Ababa 29 A. A. - Cepheden bildirildiğine göre İtal

yanlar Enda Selase'den çekilirlerken bir çok kliseleri ateşe ver
mişlerdır. 

ltalyon uçakları Amba Alagl bölgesinin üzerinde uçuşlar yap
mışlardır. 

Aksum Habaşistana dönmek istemiyor mu? 
Roma 29 A. A. - Aksumdakl kıptı kilisesi başları oradaki 

İtalyan mümessiline mnracaatla Aksum'un bir daha Habetlstana 
iade olunmıyacağını memnuniyetle haber aldıklanm bildiren bir) 
mahzar vermişlerdir. 

Bir İtalyan uçagı nasıl düşürüldü? 
Harrar, 29 ( A. A.) - Ciclgadan gelen bir yolcu 26/12 tari

hinde Dagabur üzerinde bir ltalyan ucağının nasıl yakalandığını 
anlatmıştır. 

Somalılar pilotu öldürmQfler, IAkin uçağın içinde bulunan dlter 
iki kişi kaçmağa muvaffak olarak metrQk bir kultlbeye sığınmıtlar 
ve ertesi ıababa k.11dar onla barınmıılardır. Sonradan boalar da 
Clclgaya: götttrttımOşlerdlr. 

27 I 2 de İtalyan uçakları kaybolan arkadaşlarının izlerini ara
mak için tekrar Dagabur üzerinde uçuşmcşlar ve sonra Clclgaya 
doğru yollarına devam etmişlerdir. 

Ciclga ahalisi bu uçukların bomba atacaklarından korkmuolar 
ise de onlar yarı yolda geriye dönüp İtalyan hatlarına çekilmff· 
lerdlr.: 

Aynı yolcunun ifadesine göre Ogaden cephesi sükftn içerisinde 
ise de Habeş taarruznzun akşama sabaha başlanması beklenmek
tedir. Söylendiğine göre bozgunculuk eden bir çok İtalyan Soma
lilerfnin yerine beyaz İtalyanlar ikame edilmiştir. 

Yoleu, harp başlıyalıdanberi Ogaden cephesinde onbef İtalyanla 
600 balyan somalislnin telef olduğunu sOylemiştir. 

Ras Seyum'un arslanlan 
Roma 29 A. A. - İtalyan askerleri tarahndan Ras Seyum'un 

Adındaki sarayında bulunarak Mareşal dö Bono tarafından B. Mu
sollnlye armağan edilen iki tane arslan yavrusu hayvanat bahçe
sine yerleştlrilmlttir. 

Habeş mukabil taarruzu bugün 
Londra, 29 ( A.A ) - Röyter haberlerin yarın mukabil taaruza 

girişmeleri bekleniyor. Çünkü hırıstiyan Habeşlerin noel oruçları 
bugün bitmiştir. lmperatorun Şimal cephesine gitmesi hazırlıklann 
tesirini göstermektedir. Şimaldekl Habeş karargAhlarında büyük 
bir faallye. vardır. 

İtalyanlar Habeşleri dağıthlar 
Asmara, 29 ( A.A ) - U. N. B. ajansının İtalyan ordusu nez

dindeki muhabiri bildiriyor: Habeş - İtalyan cephelerinde vaziyet 
hiç de İtalyllnların aleyhinde değildir. Son çarpışmalardan ve İtal
yan karakollannın Tekazza nehrinin sağ sahille.ılnden çekllme
ıınden ıonra Habeş kuvvetleri İtalyaolann sat cenablle temaıa 
gelmlfler ve neticede bunlar dağıtılmışlardır. 

Habetlerin Tembelen yaylasına yerleşmek ve daha ileri git
mek teşebbbleri de kanlı mukabil taarruzlarla akim bıraktırılmıttır. 

Süveyıten geçen ltalyan arkerleri 
Londra: 29 A. A. - Geçen hafta içinde süveyı kanalından ge

çen İtalyan asker ve harp levazımı mıktarı mühim surette artmıttır. 
Port saltten alınan haberlere göre ge9en hafta içinde Habetiıtana 
10,346 subay ve asker, 2966 işçi, 17,416 ton levazımı harbiye, 388 ton 
benzin, 5760 ton. çimento ve 222 katır gitştır. 

Istanbul maçlan 
İıtanbul (Telefonla) - BugQnkU maçlar töyle bitmfftiı. 
Altınordu, Kasmıpaşayı 2 - S ; Fenerbahçe Hll&l'i O - S; Beyler

bett Doğan sporu 1 • S; Anadolu, İyibi 1 - 2; SUleymanlye, 'l.'oPka· 
pıyı O - 5; Fener yılmaz, Somer Sporu O - 2 ; Beykoz, Gnnetl ı -2; 
Galatasaray Vefayı 2- ı yendL Uypeşt Macar takımı lataabula 
ıeldi. Atinaya giden Betiktat Apollon•ıa 2-2 berabere kaldı, 

ısıları il taaa, Aoı ı alerde ıaıaa rardıaacı odar. 


