
Başbetke 

BİR YILDöNVMV 

27 Şubat hissedilmeksizin geç-
' 'd ti: O gün köylüyü aşar an 

kurtarmıştık. 
Birdenbire büdcenin en kabarık 

Vergi kaynağını kurut~yorduk. 
Halbuki bütün memJeketı teme
linden inşa etmek mesuliyeti alt~n
da idik. Avrupadan ödünç almaga 
bizim ne kadar niyetim.iz yoksa, 
Lozan kazançlarından bi~ kıs~nı 
vermeksizin para bulmaga da ım
kan yoktu. Balkan harbı, büyük 
harb ve nihayet kurtuluş kavga
sından henüz çıkan halk, ne ka
dar eksiği varsa, h~psi~i yeni hü
kümetten istiyecektı. Bırçok ma
liyeciler aşar geliriniı:;ı, .yerine ko
namıyacağı fikrinde ıdıler. 

Fakat bütiiın mantıkların üstün
de, kemalizmin halkçı ideali var
dı: Köy harap, köy aç ve yoksul 
kaldıkça, köy bir sınıf hesabına 
sömürüldükçe ihtilal neye ~~ar? 

Neticenin ne olduğunu goru!?
ruz: Yalnız adalet yapılmış. degıl; 
dir. Devlet, maddi manevi 1 n ş a 
nın bütün masraflarını da bul-
muştur. 

Aşar, köyden bir vergi deği.l, ~ir 
zulüm gibi kalktı. Buğday koylu
sü aıncak bizim devrimizde ekme-, 
ğe kavuştu. 

Bu ilk adımdı. Hür ve mesut 
kem~lizm köyüne varmak için da
ha birçok tedbirler alınmıştır. 
Şüphesiz bu tedbirlerin esasların: 
dan biri, devletin milli ekonomı 
politikall ile, köy üretim malları
nı değerlendirmesi olmuştur. B~ş 
senelik endüstri programının bu
tün bacaları bunun için tütüyor. 
Çiftçinin alınteri, zene~ teri k~
metinden, vatandaş sayı kıymeti-
ne çıkıyor. 

Köy malı fiatlanırıken, geçen 
sene şeker ve tuz ucuz!atı!m~ştı~; 
hayvan ve toprak yerg.ılerı ınd1-
rilmiştir; borç taksıtlerı uzatı!mış: 
tır. kredi ve satış kooperatıflerı 
ku~lmuştur; toprak dağıtılmıştır. 
Bu şubat ayı içind~ köylü~. 50!,
guncu faizcilerin elınden busbu
tün kurtarmak için, Tarım Banlca
sı esaslı kararlar vermiştir· 

Maddi ve manevi terbiyesi ~e 
tamam olarak, Kemalist köy belır
diği vakit, ancak o va.ki.t rü~aları
mızın Türkiyesi kendını gostere
cektir. Cumuriyetin köy politika
sı milli, sosyal ve ekonomik ola
raık bizim minnetimize layrk oldu
ğu kadar, i ın s a n i olarak her 
tarafta bütün hakiki fikir adam~ 
farının hayranlığını kazansa yerı 

vardır. 
F. R. ATAY 

FRANSA VE 

SCRlYE ARASINDA 

Bir anlaşma zemini 
hazırlanacak 

Beyrut, 4 (A.A.) - Fransız yüksek 
komiseri B. De Martel, Suriye hüküme
ti ve Haşım El Atassi arasında cereyan 
eden görüşmeler neticesinde, Suriye hü
kümeti bir tebliğ neşretmiştir. Bu teb· 
)iğde, B. Dö MarteJ'in Sarroya yazdığı 
mektubun transız hükümeti tarafından 
tasdik edildiği ve yüksek komiserin ya· 
kında Fransaya yapacağı yolculuğun 
hedefi, tasavvur edilen tedbirlerin tat
biki usullerinin tayini olduğu bildirilmek
tedir. B. Dö Martel suriyelilerin yurd
severliğini takdirle karşılamış ve bir 
andlaşmaya zemin hazırlamak maksa· 
diyle bir Suriye heyetinin Fransa'ya gön-

(Sonu 5. inci sayfada) 

italya · Habeş harbı 

Habeşler şimal cephesinde 
boyuna geriliyorlar 

Yeniden iki italyan tayyaresinin düşürüldüğü ve içindeki 
14 kişinin öldüğü bildiriliyor 

Habeşistanda kullanılan yeni tipte bir italyan bombardıman tayyaresi 

Londra, 4 (A.A.) - Royter ajan- ----------~

"K l A A d d' . ·ıı ızı ay aza a e ının, mı e-
tin riiştü içtimaisiyle miitenasib 
bir dereceye varmasını, bütün 
milletin bu tenasübü · temin et-

1 L mesin~~'i~~;~;:ÜRK ı, 

Sulh teklifi etrafında 
Onüçler harbın 10 marta kadar 

durdurulmasını istediler 
italyanlar zaferin 

sulha 
kazamlmak üzere olduğu sırada 
yanaşmak istemiyorlar 

Cenevre, 4 ( A. 
A.) - Havas ajan-

komitesinin 
öğleden so 
tığı topl 
kında 

mütemmim haber
leri vermektedir: 

M. Lapez Oli

van gizli olarak 
yapılan toplantıyt 

açar açmaz M, 

Flanden muharib 
devletlere müraca

at planını okJJil.ış
tuı·. Flanden, bun

dna sonra, bu sulh 
müracaatının, hele ~ 
İtalyan ordulanrun • .· 
son zaferlerini göz "'· ' ""'l4 ~ 

önüne getirildiği 

takdirde, M. M~s- 13 ler komitesin • 
solininin pt"estijinı.? 

katiye aleJ ve
recek hı 

de beyanatta 
bulunan B. 

Flanden 

söylemiş ve komite 
· tab ederek, milletler cemiye

f meselesi olan bu son 
· tirak etıneğe teşvik 

M. Flanden, 
suafo verdiği cev 
harbın durdurulma 

·· ·· meti adına, 
söylemiş ve 

:toıll.;jflillrret yapıl-

nu~-

malara başlanması g mı1-
tiı· . Bunun üzerine ~Jlifjiiii~klifi 
ittifakla kabul edilmi..-ııı.~,,":>,..., ... ..,,.,, 

zecri ted
n petrol eks · 

gözden geçiril-

gasyon şefleri, memle· 
lljiıj[tlijtiil~"1ilnüyorlar. 

sının Adisababa' dan bildirdiğine gö
re, Adisababa' da şimal cephesinde 
stratejik çekilişler yapddığı kabul 
edilmekte, fakat italyanlarm büyük 
zaferler kazandığı inlcar olunmakta
dır. 

G 
.. 
Utt-~iSŞ 

. Flaııden ve M. Pol Bonkur b:..ı

gün Paı·is'e gittiler 10 martta Cenevre' 
yo döneceklerdiı·. 

Londra, 4 (A.A.) - M. Eden bu ge· 

cc Londra'ya dönecek, İtalyan ve habeş 
hükümetlerinin, sulh lehindeki müraca
atta verecekleri cevabtan sonra Cenev-Ras lnıru Takkaze'nin öbii.r 

yanıma siiriildü 
Eritre kaynaklarından gelen ha -

berlere göre, cumartesi günü başlı
(Sonu 4. üncü sayfada) 

PRENS SA YONCt'NlN 

GAYRETLERİNE RAGMEN 

japon kabinesi 
hala kurulamadı 

Japon imparatoru bir geçid resminde 

Tokyo, 4 (A.A.) - İmparatorun 
başkanlığında toplanmakta olan hu
susi konsey bugün, hususi bir askeri 
mahkeme kurulmasına karar vermiş· 
tir. Harb bakanının başkanlığı altın_ 
daki bu mahkeme 26 şubat İsyanına 
katılan subay ve askerleri muhakeme 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Teorisinin Ana Kanunları ve 
Analiz Yolları 

1. 

"Güneş - Dil'' teorisi, yalnız 
Türk dilciliğinin değil, bütün dün
ya dilcilik aleminin üzerine yeni 
bir ışık saçan çok yüksek bir bu
luştur. 

Bu buluşun genişliğini ölçmek 
için şunu düşünmek yeter ki bir
kaç aydan beri teorinin sarsılmaz 
analiz kanunlarını kültür taşı
yan herhangi bir dilin hangi 
kelimesi üzerine tatbik ebniş isek 
en küçük bir sarsıntı hile göreme
mişizdir. 

Bu dil teorisinin dahiyane görü
sü, Türk dilinin yeryüzünde kültür 
taşıyan bütün dillerdeki kültürel 
sözlerin ana kaynağı olduğunu ar
trk inkar kabul etmez bir surette 
ortaya koymuş bulunuyor. 

Bunun bugüne kadar Avrupa 
dil bilgisinde bulunaınanuş olma
sının sebebi, Avrupalı dil araştırı
cılarının dillerin orijini üzerine o
lan araştırmalarında Türkçeyi he
saba katmamış olmalarından iba
rettir. 

Bu yüksek Türk teorisinin da
yandığı ana dil kanunlarım şura
da, birer kanun maddesi kısalığı 
ile, saymak istiyoruz: 

ı. - Dil, insan idrak ve şuuru
nun duygu ve düşüncelerini sesle 
bildirmek cehdinden doğmuş bir 
fikir - ses manzumesidir. 

2. - Dil kanunları, ancak psi
kolojik, sosyolojik ve filozofik ka
nunlarla muvazi olarak teessüs 
eder. 

3. - İnsan idrak ve şuurunun 
ilk önce her şeyin üstünde ve her 
şeye hakim olarak tanıdığı ve ses
le ifade ihtiyacını duyduğu obje 
"güne§'' olmuştur. 

Yazan: 1. N. DiLMEN 

de için çıkardığı iradi ve manalı 
ses "ağ" dır. Dilin ana kökü de 
budur. 

5. - ''Ağ'' ana kökünün vokali, 
(Sonu 2. inci sayfada) 

" ~~~~~~-

( Sonu 2. inci sayfada) 

Bourla Biraderler 
Muhterem müşterilerinin bay
ramlarını saygı ile kutlular. 

··--··•••tt .... ____ .................................. ..__ .... ....._ 

4. - İnsanın ilk önce idrak ve 
şuur ile "güneş" mefhumunu ifa- "Kızılay" rn kanad gerdiği yere felaket gelmez. 

_ _..._._.~1 elerinizi 10 taksitle Haraççı Kardeslerden alınız! 



SAYFA 2 

tlç günlük hikaye Eski bcıyranı hatıraları: 

Koskalı Terzi Madam Agavni 
1 

''Yaz aşkına dair dediniz işte misali .... " (T. Fikret) 
Yazan: U mmacı 

Çocukluğun unutulmaz, silin
mez hatıralarından biri yine beyni
mi kurcalamağa başladı; h~lhuki bu
nu ben otuz küsur senedf. n beri ne 
kıskanç bir hisle saklamıştım ... Hın
zır şeytan şimdi beni muttasıl zorlu
yor... Galiba ihtiyarlık insanlarda 
sır saklama mukavemetini de diğer 
hisleri gibi zafa düşürüyor. 

Koskalı terzi madam Agavni ... Bu 
benim ilk gençlik aşklanmdan biri
dir. lstibdad yıllarının sonlarına yak
laşmış idik. Sene 1904- - 1905 sula
n ... Çok muhafazakar, eski adetle
rine fazla sadık ve hatta mutaassıbca 
bir ailenin efradından bulunuyorum. 
İstanbul' un eciş, bücüş sokaklı ve 
tahta evlerle dolu bir mahallesi, etra
fı harem, selamlık, mutbak ve bil
mem daha ne isimleriyle anılan ge
niş ve bakımsız bahçelerle çenilmiş. 
pilansız, hesabsız ve çok odalı Lüyük 
bir ahşab konak... Seksenlik müte
assıb bir büyük babanın sert ve aman 
vermez idaresi altında benliklerini 
kaybetmiş. orta yaşlı, damad beyler 
genç gelinler ve kerime hanımlar, 
delikanlı mahdum beyle!", bir düzü
neden fazla kızlı, erkekli, irili ufaklı 
torunlar ki bunlardan bir~ de benim, 
Ekserisi nereden ve nasıl bu eve gel
miş ve yerleşmiş oldukları bizzat ev 
sahibi tarafından bile unutulmuş ve 
kendi iddialarına nazaran evin mer
hum büyük hanımına, damadlara 
gelinlere mensub rumelili; adalı ara, 
bistanlı bir alay nineler, hala hanım
lar, teyze, kadınlar ve ahretlik kız

lar ... 
Selamlık tarafında da Ramazan

larda adedi üçe çıkarılan, biri yamak 
olmak üzere, iki ahçı. bir bahçıvan 
bir emektar uşak, keza mevkileri 
gayri malum iki ihtiyar .... 

Bu kadar ins;ı,nın yiyip .. içmesi, 
yatıp, kalkması ısıtılıp serinlendiril
mesi ve hatta mühim bir kısmının 

giydirilip kuşaddmlması masrafları 
evin bu seksenlik olmasına rağmen 
cok kudretli, ve kuvvetli ve aynı za
~anda çok sert ve muhafazakar bü
yük babasının sırtına yüklenmiş ... 
Bu mubarek adam bütün bu feda
karlıkları mukabilinde adeta noksan 
mevcutlu bir bölük sayısında ki bu 
kabilesi efradından kör bir itaat isti
yor ... Ve onları afrikalı bir kabile 
reisinin gurur ve ihtişamiyle idare 
ediyor, daha doğrusu öyle zannedi
yor; çünkü kabile efradı kör bir a
teş üstüne oturtulmuş unlu bulamaç 
kazanı gibi için için kayna yor. Kan
larının da iştirakiyle damad beyler 
birbirlerine saldırma gelin hanımlar 
kocalarının himayesi altında görüm
celere çatmağa amade bir halde, hele 
biz torunlar o zaman pek maruf o
lan Rus - Japon harbini gölgede bı
rakacak daimi bir muaarıza halinde
yiz .... Evin aşağı katını dolduran ya
bancı kocakanların gene ahretlikle
rin hali de ayrr bir alem ... Fakat bu
t ün bu asayişsizlikler, isyanlar bü
yük yaşına rağmen bir güıt işinden 
vazgeçmeyen ve bir gecesini de evi 
haricinde geçirmeyen o mübarek bü
yük babanın evde bulunmadığı sa
atlere münhasır ... Onun, mevsimin 
yaz veya kış olmasına göre, uzalıp 

kısalan ve daima tuluğdan bir saat 
sonra ve gurubdan yarım saat evvele 
inhisar eden gidip gleme saatleri bü 
tün evce o kadar katiyetle ve yanıl
maz bir surette hesablanmış ve tec
rübelerle öğrenilimişti ki bu müddet
lerden yarımşar saat evvel en kız
gın muhasamat mutlaka tatil edilir 
ve muharipler arasında muvakkat 
bir mütareke aktedilirdi. 

Bu muhterem ihtiyarın sabahları 
selametleme merasimi pek o kadar 
muntazam olmaz ve bilhassa genç
lerin tatlı sabah uykuları ve ya bu
mın mahmurlukları arasında bu va
zifeyi ihmallerine göz yumulur ve 
uzun bir zamandan beri dul bul..ınan 
ve hiç evlenmek istemeyen bu em
~alsiz adama sabahları münavebeten 
bakan üç evli kızından nöbetçi olan 
bu rasimeyi alt kattaki ihtiyar kadın
larla kahya kadın ve günün yemek 
tertibatına intizaren iç kapının dışın
da korku ve heyacanlarla bekleyen 
ahçı başı tarafından ifa edilirdi ... 

Cunkü efendinin asabiyet ve öfke
l~rinin en sunturlu ve en amansızı 
bir gülle halinde ve kondanse olmuş 
bir şekilde, sabah sabah zavallı ahçı 
başının iri ablak suratında patlar, e
fendinin gür ve pürüssüz sesi beni 
bile yatağımda tatlı uykumdan sıç
ratarak yüreğimi korkularla doldu
rurdu ... Zira bu çok alicenab adam, 
bütün cümertliğine ve gınasına rağ
men yiyecek ve. içecek hususundaki 
israfa karşı ateş püskiirmekten ken
dini bihakkın alamaz ve bütün bu 
har vurup harman savurmanın, gü
ya yegane mes'ulü ahçılarmış gibi 
bütün öfke ve hiddeti onların kafa -
sında patlardı. Acaba, o zamanın ahçı 
ları yağdan, pirinçten, şekerden, et
ten bir kısmını kacırıp satarlarmıy
dı? ... Ben bu kadar azardan sonra bir 
ahcının kızıp peştamalını atarak işi
ni terk ettiğine, aklım erdikten itiba
ren on bes senelik bir ömür icinde 
bir defa t~sadüf etmedim .. Son;aları 
iyice öğrendiğime göre, o zamanlar 
es'arın - bugünkü akılların kabul ede
miyeceği ucuzluk ve bedavalığına 

rağmen bu evin gündelik yeme ve 
içme masrafı dört buçuk beş altın 
liraya varırmış ki altın ile bu gi.inki.i 
kağıd para arasındaki nisbet farkın
dan kat'ı nazar. o zamanki paranın 
sc:.tınalma kudreti i.izerinden bugün 
bu iş günde yüz ila yüz on lira ile 
ancak başarılabilir .. . Yemek ve içmek 
diyorum; halbuki yalnız yemek de
mekliğim lazımdır, çünkü günde üç 
dört fıçı karakulak suyundan sarfı 
nazar. eve içme masrafı olarak on 
para bile sarf edilmezdi ... Konyak. ra 
kı, şarap. bira ... hiç olmassa zahiren 
bütün evin mechulü şeylerdi... Bü
yüdükce. aklım erdikce etrafımın i
timadını kazandığımdan mahdum 
beylerin ve damadların gizli dolabla
rının derinliklerinde saklanmış bu 
nesnelere aid, kendi paralariyle alın
mış, şişelere tesadüf ettim ve hatta 
az cok lezzetlerini de öğrendim .. De
ğil,~ maazallah, böyle haram şeyler 
hatta midye. istiridye, karides gibi 
mekruh gıdalar bile resmen evin ka-
pısından aşamazdı.. Fakat ahçıların 
sureti mahsusada gizli olarak pişirdi
ği midye tava ve dolmaları, istiridye 
isatkoz salataları, karides haşlama
ları, boşboğazlığımız endişesi biz
den bile saklanmağa çalışılaraı . ne
fis fransız şarablarının refakatinde 
tenavül edilir ve kabukları ihtimam
la kağıtlara sarılarak günün mi.ina
sip saatlerinde bir iki sokak aşırı vi
ranelere attırılırdı. .. 

Büyük babanın akşam karşılama 
merasimi tam tertib yapılır ve bun
dan kaç göç hususuna fevkalade e
hemmiyet verildiğinden, zaten se
lamlık cihetinden işleyen damad bey 
lerden gayri hiç bir fert istisna edil
mezdi; yataktan kalkamıyacak dere
cede hastalık tek bir öziirdü. Ve bu 
merasim aynı zamanda bir nevi yok
lama idi, o saatte ev haricinde kim
senin kalmaması mutlak surette 
matlubdu .... Eve araba ile gelmek o 
da efendinin gelib gitme saatleri ha
rici, mahdum beylere ve nadiren 
de damadlara has bir imtiyazdı. Muh 
terem ihtiyarın çok çevik vücudu 
böyle nakil vasıtalarını ve onlara ve
rilecek parayı çok fuzulü addettirir
di, ve bu işe pek kızardı . F ve yaklaş
dığı, nöbetle gözcülük vapan genç
lerden haber alınır alınmaz, büti.in 
ev halkı, derece, ehemıniyet ve sin 
sırasiyle, mermer harem taşlığından 
bir kaç basamak merdivenle yükse
len alt kat büyük sofasında, aşağı
dan çıkan merdivenin camlı kapısiy
le ona mütenazır yukarı çıkan muh
teşem çift merdivenin camekanları
na amud olarak iki sıra dizilir ve bii
yük babanın o günkü k~yf ve neşe 
vaziyetine göre kah kısa ve kah sü
rekli iltifatlarına mazhar olunarak
el ve etek öpülürdü .... 

(Sonu var) 

Taşhanda gazeteci Yakup 

Saygı değer abonelerinin bay 
ramlarını kutlular. 

-
.......... - ~ .... . - .... ~ 

KIZILAY 5 MART 1936 PERŞEMBE 

Su ı b t e k ı i ı ıe r · karşısında 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

rede kullanılması uygun olacak müza
kere asulü hakkında İngiliz kabinesi R

zalariyle tetkiklerde balunacaktır. 
İyi haber alan mahfiller, yeni .ızlaş

tırma teşebbüsünün, beşfeı: komitesinin 
eski !eklifi esasına dayanması ihtimali 
olduğum.', fakat hiç bit zaman Laval -
Hoı· planına miistenid olmıyacağım söy. 
lemektedirleı·. 

Hcırb 1 O marta kadar 
1.-esilecek mi? 

Adisababa, 4 (A.A.) - Habeş dış iş· 

leri bakanlığı bugün milletler cemiyeti 
genel sekret~rliğinden bit telgraf almış
tw. Ba telgraf , 13 ler komitesinin habe-

şistandan hart•e uihayet vermesini iste· 
mektediı. Burada 1 O marta kadar hal·
bın kesileceği sanılmaktadır. Belki de 
biı · mütareke yapılacaktır. Karşılıklı iki 
taraf, şimdilik bi.lgÜn ellerinde bul..ına .1 

yerlerde kalacaklardır. Telgraf, hemen 
imparatora gönderilmiştir. lmparatoı", 

i>aristeki elçisine do~radan doğr<1ya hl:. 
maf; verecekti. 

Resmi olmıyan kaynaklardan öğrenil
diğine göre, Habeşistan 13 ler komite· 
sinin ba teklifine müıbet cevah verecek
til'. Çünkü iır paratoı, kaba! edilebilece~ 

şartlar içinde bir salh yapmak 'için hiç 

bir fırsatı kaçırmak istememektedir . 

I tal)·arı nıalıf illeri sulhfl 
ywıaşmak istemiyorlar 

Roma, 4 (A.A.) - Askeri mahfiller, 
1 talyanın, Habeşistanda ezici bir zafe,· 

kazanmak üzere olduğ:..ınu söyleyerek, 
tam şu sırada harbı durdurmanın, Nega· 
sün menfaatine çok uygun bir netice 
vermeı;İnden korkmaktadırlat. 

Filhakika, Negüsün, İtalyan ordus..ı· 
nun harekatını güçleştirmek maksadiylc, 
konuşmaları yağmur mevsiminin gelme· 
sine kadar sürüklemeğe çalışması ihti· 
mali vardn. 

Siyasal mahfiller, İtalyanın, sulh gö
rüşmelerinin açılmasına mümaniat et
mesine israr göstermekte fakat müsbel 
İnanca gösterilmedikçe ordularını har
be hazıl' tutması lüzumunu söylemekte
dirler. 

I talyarı basını, italycın cıleyhuırltı
rmm hayal irıki.o;<ırına malılaim 

olduklarım sij)·lii)·or 

Milano, 4 ( A.A.) - Şimali İtalyan 

gazeteleri, B. Mussolini'nin bakanlar 
meclisindeki nutk..ınu tefsir etmektedir
ler. 

Korriere Della Sera diyor ki: 

Günes -- Dil 
..J 

Teorisinin Ana Kanunları ve 
Analiz Yolları 

(Başı 1. inci sayfada) 

zamanla, ( u, ı) ve daha sonra 
( e, i, ü, o, ö) gibi seslere inkılap 
etmiştir. 

6. - "Ağ'' ana kökünün konso
nu, zamanla ( Y) ve ( v) ye çevri
lerek iki hat üzerinde tekamül et
miştir. 
Birinci hat: Ağ · ay - ak - ag - ak; 
ikinci ~~mıı ~ - av - ab - am - ap - af. 

Bu ko~~~nlar, doğrudan doğru
ya ana kökün yerine geçebilen 
''birinci derece prensipal kökler'' i 
t ?Şkil ederler. 

7. - Konsonlar, dört kategori
ye ayrılır: 
Birinci kategori: (ğ, y, k, g, h) 
ikinci ,, : (v, b, m, p, f) 
Üçüncü ,, : ( t, d, n, l, r) 
Dördüncü ,, : (s, ş, c, ç, z, j) 

8. - Üçüncü ve dördüncü kate
goriye mensup konsonlar, başla
rına ana kök gelmek ve ona bir 
vokalle kaynaşmak suretiyle 
''ikinci derece prensipal kökler" i 
teşkil ederler. 

9. - Kelimelerin esas manala
rı, ana köktedir. Bu ana kök keli
menin başında kısmen veya ta
mamen düşmüş, yahut birinci de
recede prensipal köke çevrilmiş 
olabilir. 

10. - Ana kökün ifade ettiği 
"güneş" mefhumu zamanla inki
şaf ederek ''zıya, hararet, ateş, 
kuvvet, kudret, esas, sahip, Allah, 
efendi, hayat, hareket, imtidat, 
zaman, mesafe, gıda, renk, su, 
ses ... " gibi bütün genel mefhumla
ra şümul peyda etmiş, hatta insa
nın "ego" su da güneş yerine ge
çerek aynı ana kökle ifade edil
miştir. 

11. - Dilde mana anlatan asıl 
kökler (V. + K.) şeklindedir. 
Böyle iki kök birleşerek ve başta
ki vokal düşerek teşekkül eden 
monosilaplar hakiki kökler değil
dir. 

12. - Kelimelerin manaları, 
ana köke yapışarak onun mana
sında az çok tebeddüller yaratan 
eleman1arla tamamlanır. 

13. - Köke yapışan elemanlar 
da esasen birer köktür. Bunlar 
kök manalarını muhafaza ile baş
ka bir köke yapışırlarsa yalnız 
''şeklen" ek mahiyetinde bulunur
lar. Fakat kök manalarından ay
rılarak doğrudan doğruya ek ma
nalar alırlarsa hem "şeklen", hem 
''manen" ek sayılırlar. 

14. - Ekler de tıpkı kökler gibi 
esasen (V. -j K.) şeklinde olurlar. 
Bunların vokalleri veya konsonla
rı bilahare düşmüş olabilir. 

15. - Ekler, ana kök manasına 
verdikleri nüanslar bakımından 
yedi kategoriye ayrılırlar: 

Birinci kategori: ( M) kategori
sidir. Ana süje veya objeyi ifade 
eder. "B, v, p, I" konsonlariyle 
''ğ, y, k, g, h'' kategorisi bu (M) 
yerine geçebilir. 

İkinci kategori: ( N) kategori
sidir. Ana süje veya objeye en 
yakın, bitişik sahayı anlatır. 

Bu (N) konsonu (nğ) den de
ğişme olduğu zaman doğrudan 
doğruya ( ğ) yerine geçer. 

Üçüncü kategori: (S) kategori
sidir. Ana süje veya objeye ol
dukça uzak, geniş bir saha ifade 
eder. "Ş, c, ç, z, j" konsonları ''S'' 
yerine kaim olabilir. 

Bazı lehçelerde bu kategori 
konsonları doğrudan doğruya ( ğ) 
ve onun kategorisi yerine geçebi
lir. 

Dördüncü kategori: (L) kate
gorisidir. Umumiyet, şümul, mut
lakıyet, gayrimuayyenlik, gayri
şahsilik anlamlariyle mefhumu va
sıflandırır. 

Beşinci kategori: (T - D) kate
gorisidir. Yapıcılık, yaptırıcılık, 
yapılmış olmaklık anlamlariyle 
mefhumu tamamlar. 

Altıncı kategori: ( R) kategori
sidir. Herhangi bir nokta veya 
saha üzerinde tekarrür, temer
küz, sübut, kat'iyyet anlamlarına 
gelir. 

Yedinci kategori: ( K) kate
gorisidir. Kelimenin manasını ta
mamlar, tayin ve ifade eder, isim
lendirir. (G, y, g, h) konsonlariy
le (v, b, m, p, 1) kategorisi bu (k) 
yerine geçebilir. (S, ş, c, ç, z, j) 
kategorisi ile ( n) konsonu da bu 
rolü ifa ettikleri zaman ( ğ) ve o
nun kategorisinden olan ( y, k, g, 
h) yerine geçmiş sayılır. 

16. - Bir kelimenin dahilinde 
saha gösteren konsonlar birden zi
yade olur ve bunlardan biri ayrı
ca bir fonksiyon da yapmazsa, 
bunlardan birinin ( ğ) den değiş
me olduğuna hükmolunur. 

17. - Bir kelimede biribiri ar
dınca iki kere aynı konson bulun
maz. Böyle iki konson görülürse 
bunlardan birinin ( ğ) den değiş
me olduğuna hükmolunur. 

İşte "Güneş - Dil'' teorisinin a
na kanunları bu 17 maddede top
lanabilir. 

Bu esaslara göre, "Güneş - Dil" 
analizlerinin yapılma yollarını 
da yarınki yazımızda izaha çalı-
şacağız. 

I. N. DiLMEN 

''Bütün münakaşaların ve kon~şma· 
ların başlangıç noktası, İtalyanların ha· 
beş ordularma karşı kazandıkalrı zafer
leı· ile habeş mukavemete.inin kırılmıi 

olması keyfiyeti olmalıdn. B .ı haberle·· 
goz önünde b;.ılundur.ılmaz ise, büy..ik 
hayal inkisarlarına uğranılacağı m<.ıhak· 
kaktıı·." 

1 una meselesine gelince, i tal ya, bu 
meseley~ biı· hal tanı verilirken, tarihı, 
coğrafı, ekonomik ve hele manevi sebeb· 
ler dolayisiyle dikkate alınması lazrm 
gelen bir devlettir. T ıına meslesinitı halli 
yolunda yakında Roma'da toplanacak 
konlerans kıyemtli işler ıörecektir." 
Popola d' ltalia diyor ki: 

''ltalyan ukeri muvaffakiyetleri mer· 
dan<ladır. ltalyan milleti büyük bir he· 

ye::ar:. halindedn. Bütün İtalya aleyhdan 
düşünceler hayal inkisarına uframaia 
mahkumdar." 

Stampa ise şöyle diyor: 
"Afrikadaki sömürge işinde vakıa 

İtalya son safhaya varmamıştır. Fak.,t 
ha harb kati inkişaf sahasına girnüşfo·. 
İtalyanın haJJetmek üzere Afrikaya git
tiği mesele, tarihi neticesini bulmak üze· 
redir. l tal yanın hakkını tanımaktan ba~ · 
ka yollar ile bu anlaşmazlığın halli ihti
mali olduğana sananlar b;,ılanması çok 
tuhaf biı hadisedir." 

İki komite kuruluyor 
Cenevre, 4 (A.A.) - 18 ler, biri 

İtalyan mallarını ithali yasağını ko
laylaştırmak, diğeri petrol ambargo· 

sunu koyarak tedbirlerin şiddetlendi· 
rilmesini tetkik için iki komite kur· 
mayı kararlaştırmıştır. 

Royterin Adisababadan aldığı bir 
habere göre Negüsün sulh teklifini ka
bul etmek ihtimali varsa da muhare
beye ara vermek zor olacağı ve an
cak İtalyanın habeş topraklarını terk 
için bir teminat vereceği sanılıyor. 

Riket Habeşistana gidiyor 
Londra, 4 (A.A.) - Deyli Ekspres 

gazetesi Riket'in bir anlaşma esasla
rını Negüs'e vermek Üzere Habeşista
na gideceğini yazıyor. 

Gazete, Riket'in Negüse uzlaşma 

projesinden başka Musolininin şahsen 
gönderdiği bir haberi de götürmesi 
ihtimali olduğunu ilave ediyor. 

İtalyanın cevabı ne 
o 1 a c ak? 

Cenevre, 4 (A.A.) - B. Musolini
nin cevabı her halde: 

1. - Muhasematm hangi şartlar 

içinde durdurulacağı, 
2. - "Milletler cemiyeti paktı zih

niyeti içinde'' cümlesinin hakiki ma. 
nası ne olduğu, 

3. - Petrol zecri tedbiri tehdidi, 
4. - Romada görüşmelerde telifi 

kabil görülmiyen ve bugün tatbik ha_ 
)inde bulunan zecri tedbirlerin devam 
edip etıniyeceği hakkında tavzihleı· 

istiyecektir. 
Milletler cemiyeti mahfillerinde 

tebarüz ettirildiğine göre, Habeşis

tan, erazisinden bir karış toprak fe
da etmiyecek ve milletler cemiyetin
de aza olan devletlerin mülki tamam
lığını garanti eden paktm onuncu 
maddesini ileri sürecektir. 

B. T anrıöver 
geliyor 

Bükreş, 4 ( A.A.) - Anadolu ajan· 
sının özel ayları bildiriyor: 

"Bazı müzakerelerin neticelerini 
hükümete arzetrnek üzere Ankaraya 
hareket edecek olan elçimiz B. Ham
dullah Suphi Tanrıöver, Başbakan Ta
taresko ve dış işler bakanı Titülesko 
tarafından kabul edilmiştir. 

Bug-ün bir sı>orcu 
gruılu geliyor 

Bu sabah saat sekizi on geçe gele
cek olan trenle, şehrimize sıyasal bil
giler okulu talebesinden 20 kişilik bir 
kafile gelecek ve Yüksek Ziraat Ens
titüsüne misafir olacaktır. 

Şehrimizde beş gün kalacak olan 
gençlerimiz, Yüksek Ziraat Enstitüsü 
talebeleri ile futbol ve voleybol maç
ları yapacaklardır. Gelecekler ara· 
sında lstanbulun tanınmış sporcuları 
vardır. 
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TÜRKİYb~AVRUPANINCEŞİTLİ DAVALARI 
ilerleyiş yolunda ' 
"The Literary Digest" mecmu

asmdan: 
Yüzünde derin çizgilerin yer et~ 

tiği, parlak sarı saçlı, açık ~avı 
gözlü Cumur Başkam daha. zıy~
de. kendi eseri olan Türkıyenın 
her tarafına yayılmış fabrikaların 
uğultusu, demiryolları inşaatı, ve 
memleketin parlak yarınının: c~z
bettiği yüz binlerce göçmenın ıs-
kaniyle uğraşıyor. . ,, 

"The Manchester Guardıan m 
İstanbul aytarı bir ma~al~sinde 
böyle bir Türkiyenin Y1~1 ~~n~ 
evel bir rüya addedileceğını soylı
yerek Avrupa cemiyetile .ka?maş
manm, şark adetl~rin.i sılkıp ~t
manm tam manasıle ıkmal edıl-
miş olduğunu yazıyor. 

Bu aytara göre eski sos~al du
ruma dalıa ziyade türklerın ken
di ya;attıkları bir Balkan tipi Av
rupa medeniyeti kaim olr:ıuştu:. 

··Guardian" nın muhabirı ıntı
balarma devam ederek: 

''Marmara, Karadeniz ve İstan
bul havalisinde açılmış vey~ ku
rulmuş fabrikaları sayalı~ dı~~r. 
Üssü bahri olan İzmitte bır kagıt 
ve mukavva fabriırnsı, gene bu h.a
valide bir yün - ipek fabrikası, bır 
suni ipek fabrikası, h~mmadde o
larak Karadenizin nefıs kumunu 
kullanan bir cam ve şişe fabrika
sı· Karadeniz kömür havzasında, 
ağır endüstriye doğru ilk adımı 
teşkil eden bir Sömikok veya an
trasit fabrikası. Yalnız bunlar, 
Kx;up grupile ingiliz gruplarm~n 
kurmak için uğraştıkları çe~ık 
fabrikasını. bir yana bıraksak bıle 
kafidir ... " 

"Türkiyenin girişmiş olduğu sa
nayileşme hareketinin başlıca teş
vik edici ve yardımcısı Rusya ol
muştur. Türkiye yalnız Rusy.adan 
istikrazda bulunmuştur. 8 ;ıu.lyon 
altın dolara balig olan bu ıstıkra
zm hemen hemen hepsi sarf edil
miştir. Şimdiye kadar Anadoluda 
hükümet tarafından kurulan en 
büyük fabrikayı teşkil ~den ~ay
seri bez fabrikası rus planları uze
rine kurulmustur. Fabrikanın ma
kinaları rus ~amulatı olup kulla
nılan tecrübeli ustabaşıları da rus
tur. Nazillide inşa edilmekte olan 
ikinci bez fabrikası da gene rusla
rın eseri olacaktır. 

"İlk endüstrileşme programın

da en çok ehe]11iyet .. v~~ilen ~ad
de pamuk olup en buyuk fabrıka
ların kurulmasına sebeb olm~ş
tur. Fakat Ankaranın baş~ıca ıh
tirası ağır sanayi tesisi.' ?11,?assa 
Demir ve Çelik istihsalıdır. . 

Türkiyenin dünya . ekonomık 
buhranından müteessır olup ol
madığına dair, aytar, Türkiyede 
diğer bir çok memleketlerden da
ha şiddetle hissedilen buhrandan 
Türkiyenin yavaş yavaş kurt~l
makta olduğunu kaydetrn.ektedır. 

Aytar makalesine deva_m ede-

k Balkan memleketlerınde bu-re , , .. 
lunan Türkler Atatürk un y~r~t-
tığı bu yeni ~ürkiyeye getırtıl-
mektedirler, dıyor. 

HAYAT 
~lenha Suyu 

Ankara'nın en iyi içme suyu .o
lup menbamın, tanınm~ş f ~n bıl
ginlerinin tarifleri daıresınde ~e 

ddA hiç bir fedakarlıktan çekın-ma ı . l 
k . . tanzim edilmış o masm-me sızın . 

dan Ankara'nın en temız suyudur. 
HA y AT SUYU diye bazı sula-

.. " l ekte olduğunu haber a-
rın suru m h . d .. 
1 · b şu"p eyı e on-an müessesemız u . 
lemek için şüphe götürmez hır ş~
kilde müşterilerine birer tenekehk 
mühürlü kaplarla ve kamyonla 
tevziata başlamıştır· 

V'V""'-""'-rv".rv'VV"VV""'-l"V'.r'V'VV"VV~'~'~'~V'V'V'./V.,/VVVVV VVV'VVV"VV""'-"-".,/V'VVV\,'V'\/V'l.,/V'VVV\,'V'\/V'l./V"VVV'...'V'\/V'l..l'V'VVV'V 

Avrupa'nın harbsonundaki çeşitli davaları, tasnii edile.miyecek kadar çok ve mahiyet itibarile biribirinden Farklıdır. Bunlar 
içinde revizyon, sömürge, genişleme, toprak isteme cereyanları olduğu gibi, yalnız milli güvenliklerini ve topraklarını korumak 
için alınmış tedbirler de var dır. 
. ~u son~ncuya en güzel örnek ol~rak dost Sovyet Rusya'nın silahlanma hadisesini alabiliriz. Hiç bir ülkenin toprağında hak 
ıddıa etmıyen do~t. memlek.et ~v~n'fı hududlarını ve erkinliğini korumak için büyük bir silahlanma programı hazırlamıştır. 

- .. So~ ay~ar 1çınde ge~ı~d~g.ı ıç hadiseler dolayisiyle dünyanın dikkatini üzerine çeken memleket ispanya olmuştur. Pri
mo. d~ ~we~a ~an sonra bır~ bırıne zıt. cereyanlar ve ihtilallerin kah sağa, kah sola doğru götürdüğü ispanyada son parlamento 
seçınıı sıyası bır durluk doguracak gıbidir: sollar 473 azalıktan 263 sandalye kazanmışlardır. 

- Bugün en eh~miyetli bir mesele olarak, Milletlerarası bir alaka ile takibedilen hadise, hiç şüphesiz ki, /tal yan - Habeş 
harbıdı~. _D,oğ~. A~~ıkasında 'fökülen ~anı aceba petrol ambargosu durdurabilecek ve harbı devam ettiren bu vasıta sulh getirebi
lecekmıdır · Çunku Cenevre ıtalyan sılahlarının susması için pet rolu bir tehdid vasıtası olarak kullanılmaktadır. 

~ Aşağıdaki üç yazı, bu üç mühim davayı tahlile çalışmaktadır: ~ 
'VVVVVVWWWVY'V'VVV'.ArVVVVVWWWVVVVVV\,~"V\.AAAA/'UV'VVV'V\.A/VV'VV'V\/VVVVVWWWVVVVVV'.A/VVVVVWWW~/'c~~~AAA/l~ 

Sovyetler Birliğinin Silablaaması 
Noyes Viner Jurnal gazetesine 

Moskov-.,'./.:ı.n yazılıyor: 

Geçenlerde, komünist merkezi ic. 
ra komitesi, Sovyetler Birliğinin mil
li müdafaa büdcesine bu yıl için ko
nan 14,8 milyar rubleyi tasvib etti. 
14,8 milyar ruble, 42,1 milyar fran
sız frangı tutmaktadır. Bu öyle bir 
rakamdır ki, dünyanın başka hiç bir 
milleti bu parayı böyle bir İş için har
cayamaz ve harcayamıyacaktır. 

Durmadan silahlanmakta olan Ja
ponya bile, ordu ve donanması için 
büdcesine koyduğu para ile, bu raka
mın yanında çok geride kalıyor. 

insan, bu dev gibi tahsisatın, bir 
dakika içinde, anlatmakla bitmez fe
caatlar yaratacak, insanları dehşetle
re boğacak ve milyonlar harcanarak 
meydana getirilmiş eserleri bir iki .;.,. 
niyede yok edecek kudrette makine 
ve vasıtalar için kullanılacağı düşü
nülünce, insanın sırtından buz gibi 

ter akıyor. 
Bu dev gibi tahsisatı alan Kızıl or _ 

du ve donanmasına gelince, Sovyet
lerin askeri çevenleri, orduyu, insan 
ve hayvan kuvvetiyle yapılan işler

den sıyırmak, ve bunun yerine, müm
kün olduğu kadar, motörlü vasıtalar 
kullanmak, gayesini güdüyorlar. Hat
ta süvari ile topçuyu ve donanmanın 
toplarını da motörleştirmeyi düşünü-

yorlar. 
yeni Sovyet donanmasının, 40 ta

ne on bin tonluk zırhlı, Baltık denizi 
ile Karadenizde de bir torpido filosu 
ile kuvvetlendirilmesi göz önünde tu
tuluyor. Bundan başka, her biri 3800 
tonluk, en modern tipte 76 tane de
nizaltı gemisi tezgaha konacak ve ay
rıca da, her biri 400 tonluk, uzaktan 
idare edilen denizaltı gemileri yapı
lacaktır ki, deniz uzmanlarının fikir
lerine göre, tesirleri bakımından, ja
ponlarm bir kişilik denizaltı gemileri
ne çok üstün bir durumda ve deniz_ 
cilikte büyük bir inkılab yapabilecek 
mahiyette olacaklardır. 

25000 tonluk zırhlıların yapılma. 
smdan vaz geçilerek, daha küçük to
najda (azami 10,000) zırhlıların tez
gaha konması düşünülüyor. Bu tipte
ki gemilerin, çok büyük manevra ka
biliyetleri olacak, gövdeleri, basık ve 
su ile bir hizada bulunacak ve dola-
yısile hedef olmak imkanları azala

caktır. 

Kara ordusu hava kuvvetlerinin 

6500 tayyare ilavesiyle, bu yıl içinde, 

mevcudun iki kat çoğaltılmasını (bu

günkü günde 15,000 tayyaresi oldu

ğu tahmin ediliyor!) hükümet resmen 

kabul etti. 

Şimdi, düşüp parçalanmış olan 
Maksim Goı ki tipinde, on makinist 
ve 70 yolcu taşıyan 16 tane büyük 
tayyare yapılmaktadır. Bu tayyarele
rin, topu birden 4000 beygir kuvve
tinde 8 motörü vardır. Boyları 64 
metre, kanad genişlikleri 42 metre 
olup, süratleri saatte 300 kilometre o
lacaktır. Önümüzdeki birinci teşrin

de teslim edilmek Üzere aynı tipten 
daha 48 tayyare ısmarlanmak Üzere_ 
dir. En ağır tipte 280 bombardıman 
tayyaresi önümüzdeki mart ayının so. 
nunda Uzakşarkta yer alacaklardır 

ki, Uzakşarkta hulunan sovyet tay
yarelerinin sayısı, - bir kişilik hafif 

«vcı tayyareleri hesaba katılmamış· 

tır - 1072 tanedir. 

Mareşal Tuhaçevski, Uzakşarkta
Uzakşarktaki bu tayyare toplanışına 
sebeb olarak, Sovyet hükümetlerinin 
bir saldırmama paktı yapılması için 
Japonyaya baş vurduğu halde bu
nun cevabsız kalması ve dolayısiyle, 
japonların saldırıcı bir tavır takın
makta olduklarını göstermektedir. 

Kızılordunun hava işlerinde kul-

landığı kadronun ne kadar büyük ol
duğu, hükümetin büdcesinde, 250,000 
kişiyi besliyecek bir rakam ayırmı 
olmasından anlaşılmaktadır. 

Mareşal Tohaçevski, Kızılordunun 
1,300,000 kişiye çıkarılacağını ilan 
ediyor. Fakat bu sayıda, Uzakşarkta, 
Mareşal Blüher'in idaresindeki 350 
bin kişilik ordu, yoktur. Bu ordu da 
dolayısiyle 480.000 kişiye yükseltile-
cektir. 

~~~~------------···----------~~~~-

iSPANYADA SOLLAR 
iKTiDAR MEVKIINDE 

La Repüblik gazetesinde Piyer 
Brosolet yazıyor: 

İspanyada seçim vaziyeti aydınlandı. 
Halkçı cephe yeni mecliste mutlak ço
ğunluğa sahib olacaktır. lık devrenin ne
ticesi ilan edilmiş bul.mduğu şu anda b.ı 
bırlik çoğ<1nluğu şimdiden elinde tut
maktadn·. Tamamlayıcı seçimler, onun, 
yeni meclisete sahib olacağı rey sayı
sını ancak çoğaltabilir. Sağlar 170· 180 
ni geçmiyecektir. Ortaya gelince, iki aş
kın blok arasındaki ç&..,,. ..• aada ezi
len ortalar, 40, 45 mebus çıkarabilir
lerse sevinmelidirler. 

Fransız gazeteleri, ispanya seçi
minin bu neticesi Üzerinde büyük en
dişeler gösteriyorlar. Solların çoğun
luğunun geçici ve birliksiz olduğunu 
söyliyorlar. Bu kıymet takdirleri e-
ğer ispanyanın cumuriyetçi proleter-
leri tarafından kazanılmış olan zafe-
rir genişliğini t-ransız kamoyJndan giz
lemek maksadiyle yapılıyorsa, sebebi 
anlaşılmış olur: Fran:nz seçimleri a_ 
rifesinde, ispanyanın verdiği misal, 
Fransaya da sirayet etmekten geri 
kalmıyacağı için memleketimizin mu- · 
tedillerini kızdırdı. Fakat gazetele- 1 

rimizin sızlanmaları samimi ise, bu. 
na gülmelidir: Solların zaferinden 
başka bir netice, lspanyol parlamen
tarizmine daha çiçekli yollar mı aça-

caktı? 

Hakikat şudur ki, eğer sağlar ka
zanmış olsalardı, onların çoğunlukla

rı, halkçı cepheninkinden çok daha 
geçici ve birliksiz olacaktı. Çünkü 
sağlar arasında kıralcılar vardır, ken
dilerine cumuriyetçi diyenler vardır 
ve hakiki cu.muriyetçiler de vardır. 

iktidar mevkiinde bu halita, büsbü
tiın tesanüdsüz olacaktı. Çünkü halk
çı cephede cumuriyetçiler, sosyalist
ler ve komünistler hiç olmazsa hepsi 
kırallığa ve faşizme aleyhtar olmak 
aralarında bir bağ vardır. Diğer ta
raftan, B. Gil Robles, tali kendisine 
yardım ettiği takdirde, ana kanunu 
faşizme meyleder bir şekilde tadil et
meye önceden kati karar vermiş bu
lunduğu için, teşebbüsün halk yığın
ları arasında şiddetli reaksiyonlar u . 
yandıracağı ve Katalonya ile Astur
ya karışıklıklarının eskisinden fazla 
şiddetle yeniden başlıyacağı muhak
kaktı. Bu itibarla sağların zaferi Is. 
panyada iç harbın işareti olacaktı . 

iki blokun da mutlak çoğunluğu 

eline geçiremiyeceği ve ortanın ha
kem rolünü göreceği bir seçim netice
si mi umuluyordu? Bu takdirde Is-
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panyanın sıyasal talii daha az karışık 
olmıyacaktı. Ortanın solla veya sağ
la birleşmesi bu zoraki ittifaktan do
ğacak çoğunlukları çok daha zayıf 

ve devamsız kılacaktı. Ve kabine 
buhranları biribirini kovalıyarak ka
os çok geçmeden baş gösterecekti. 
B. Alkala Zamora'nın ve B. Portela 
Vallardares'in hayal ettikleri, ve or

ta ile en aşkın sağlar ve en mutedil 

solların birleşmesinden doğacak bir 
temerküz kabinesine gelince, solları 

sağlardan ayıarn ihtirasların şiddet

leri bunu tamamen imkansız kıla

caktı. 

Öyle ki, eninde sonunda, halkçı 
cephenin zaferi yalnız lspanyol fa-
şizminin yenilmesini istiyenleri mem
n\ın edecek bir netice değildir. 

Yeni kabinenin ne kadar kolay_ 
lıkla teşekkül etmiş olması da bunun 
böyle olduğunu göstermektedir. Hal
buki bu kolay !>ir İş değildi. B. Porte
la Valladares'in istifasını verdiği za. 
man daha seçim neticelerinin ilanı 

bitmiş değildi. Halk, yığınlar halin
de sokaklara dökülerek gösteriler ya-
pıyordu. Hapishaneler sabırsızlanı

yordu, kışlalar da aynı vaziyette idi 
Bununla beraber B. Azana'nın kabi-

nesini teşkil etmesi için 24 saatten 
fazla zaman İcab etmedi. Pazar gü-
nünün galibleri arasında ne kavga, ne 
ihtilaf çıktı. Bu çoğunlu~un grupları 
arasındaki anlaşma mükemmeldi. 

Yeni kabineyi teşkil edenin neden 
Largo Kaballers değil de Azana ol
duğu mu sorulacak? Sosyalistlerin 
neden hükümete iştirak etmedikleri 
mi sorulacak? Pazar gününün en ha
kiki galibi Largo Kaballero olduğu 

ve sosyalist partisinin halkçı cepheyi 
te§kil edenler arasında en kuvvetli
si bulunduğu, parlamentodaki gru
punun en yüksek sayıda olacağı doğ
rudur. Fakat sosyalistlerin kararı, 

seçimden önce, cumuriyetçilerle an
laşılarak verilmişti. B. Largo KabaL 
lero, faşizme yolu kapamak için bü
tün kuvvetlerini mücadeleye sevket
ti. Fakat, bugünkü rejim içinde, pro. 
leteryaya, bir İşçi hüküm~tten bekle
mek hakkına malik olduğu şeyleri 

veremiyeceğini bilir. Bunları ona ve
rebilmek için ispanyada tarihi şartla
rı henüz gerçekleşmiş olmıyan sosyal 
bir inkılab yapmak gerekirdi. Bunun 

içindir ki, sosyalistler iktidar mevki
ine gelmeleri ve cumuriyeti müdafaa 
etmeleri için cwnuriyetçilere yardım 
ediyorlar; kendi hesablarına bu za-

man zarfında işçi yığınlarını teşkilat-
landırrnak ve kuvvetlerini artırmak
la meşgul olacaklardır. B. Azana bu-
nu iyice anlamıştır. Bunun içindir ki 
birlikte kazanılmış olan zaferden bir
likte faydalanılması için cumuriyet
çilerle sosyalistler iyice anlaşmış ola
rak işe girişeceklerdir. Şüphesiz ki 
ispanya için bundan çok daha karan
lık ihtimaller de vardı. 

... 
PETROL: 
harhıdevam 

• 
ettıren vasıta 

' ' 
24 şubat 1936 tarihli Deyli Herald 

gazetesinden : 
İtalya Milletler Cemiyeti paktını 

çiğneyerek harba girişeli beş ay oldu. 
Bununla beraber, Milletler Cemiye
tine bağlı uluslar hala harbm deva
mını mümkün kılacak petrol ltal
yaya vermekte devam etmektedirler. 
Toplanmış bir çemiyetin kınadığı ar
sıulusal bir cinayet hala sürüp gidiyor. 

Bu karar ve hükme rağmen yirmi 
haftadır, bir takım milletler, D.ıçe-

nin onsuz harp edemiyeceği petrolu 
ona vermekten geri durmuyorlar. 

Milletler Cemiyetinde bir aza ol-
mak doıayısile H&beşistanın da kar
şılıkh bir yardım görmesi iktıza eder. 

Bu milletler, Habeşistan toprakla-
nm yutan, kadınlarını ve erkeklerini 
öldüren Duçe'nin harb makinelerin
de yakılacak maddeyi vermekten çe
kinmiyorlar. 

Bu, avam kamarasında bugün ko-
nuşulacak olan meselenin özü ve ru. 
hudur. 

Bu, açıkça bir takım iyi niyetlerin 
arkasında ve karanlıkta yürütülen 
vaziyettir. 

Milletler Cemiyeti hakkındaki fi
kirlerinde hükumet ciddi midir, 
yoksa oyalama siyasası mı güdüyor? 

Eğer hükumet bu işi ciddiye alı

yorsa artık bu oyalama için « allah 
aşkına yetişir » deriz. 

Bir cinayet işlenmiş, yüksek ve kut. 
sal vaitler ayak altına alınmıştır. 
Dünyanın koyduğu bir kanuna mey
dan okunmu§tur. Büyük bir millet, 
kendi ka2ancı için cinayetler işle
meğe girişmi§tir. 

O halde niçin bekliyoruz? Hala ne 
den apışıp duruyoruz? Sıyasal me
selelerde en ufak ahlaki endişeleri
mizi de, yoksa, kayıp mı ettik? 

Milletler Cemiyetine bağlı devlet
lerin böyle gayrı meşru telakki edi
len bir harba yardımda devamları 
hiç te doğru değildir. 

Bu kanun bakımından yanlıştır, si_ 
yasa bakımından yanlıştır; ahlak ba
knnmdan yanlıştır. 

Harbı durdurmak için elimizden 
gelen her şeyi yapmak zorundayız. 
Halbuki bunu yapmıyoruz. Petrol da. 
vasmın kısa ve tam hedef ve manası 
budur. 

Cenevre'den aldığımız bir yazıyı 
ne§rettik. Bunda Amerika'dan gele
cek petrolun bugünkü durum üzerin
de fazla bir tesir yapamayacağı isbat 
edilmektedir. 

Zaman büyük bir acele ile bastm~ 
yor. Eğer Milletler Cemiyetinin oto
ritesi pekiştirilmiyecek olursa her 

millet, kendi başına silahlanmak su-



SAYFA 4 

Kızılay için 

Çocuklarımız başka türlü 
çalışmalıdırlar. 

\(ocuklarımızın Kutlay'a yap
tıkıarı para yareiimları onların ku
çucuK. oue1ceıerı olçusuneie olmaı<
ıa beraber devamlı oıcıugu ıçın 

gururla bahsedılecek kaaar genış
tır. vunde1ık1erınden artırıp .t\.ı

zuay'a verctıkleri bu paraıar t:>ır

çok yaraları sarmaga, bırçok go..ı: 

yaşlarını dindırınege ve bır kt::u
me ue, bırçok ıstırabları azaıtnıcl
ga yarıyacaktır. !''akat ıstı

rabları azaltmaktan once onla
rın vukuuna manı olmak Kızııayıı 
çocuklar için ilk vazıte sayılmak 

ıazımdır. 
Yıkılan bir duvarı yeniden kur

mak mı iyidir, yoksa duvarın yı
kılmasının önüne geçmek mi; bır 
hastalığı tedavi etmek mi, yoksa 
hastaııg!n çıkmamasını temın et- · 
mek mi? 

Sosyal yardım işini bu bakım
dan göz önüne alan Amerika ve 
Avrupa Kızılhaç cemiyetlerı, ço
cukları bu yola sevketmektedır

ler. 
Çocukların, yalnız para ile de

ğil, çalışarak yapacakları yardım
lar ve önüne geçecekleri felaket
ler vardır. Mesela bu gıiJı çocuk 
teşekküller,, okullarda ve okul dı
şında, umwni sağlığın bireı koru · 
yucusudurlar. Bu çeşid çalışma
lara örnek olarak Polonya Kızıl
haç çocuk teşkilatının .. sağlıkçı" 
adını verdiği azası için koydugu 
şu kaidelere bakınız: 

1 - Sağlıkçı, sınıfların ve korı
dorların temizliğine dikkat edeı. 

2 - Sağlıkçı, bir odaya girin
ce kapıyı kapamak lazım geldiği
ni arkadaşlarına hatırlatır. 

3 - Sağlıkçı, teneffüs zaman
larında sınıf /arı havalandırır. 

4 - Sağlıkçı, yemekhanelerin 
ve mektebin kirli olmamasını te
min eder. 

5 - Sağlıkçı, talebe arkadaşla
rının elbiselerinin temizliği ile il
gilenir. 

6 - Sağlıkçı, ellerinin, yüzleri
nin, vücudlarımn temiz olması Ja
zrmgeldiğini arkadaşlarına unut
turmamağı vazife bilir. 

7 - Sağlıkçı, arkadaşlarının 

retile haklarını ve hayatlarını koru· 
mak yoluna sapacaklardır. 

yerlere tükürmeme/erine nezaret 
eder. 

8 - Sağlıkçı, otururken veya 
ayakta daima dik durmalarını ar
kadaşlarına tenbih eder. 

9 - Sağlıkçı, jimnastik yapar
ken paltolarını çıkarmaları lüzu
munu ark3daşlarına hatırlatır. 

10 - Sağlıkçı, zayıfı kuvvetliye 
karşı müdafaaya her vakit hazır
dır. 

İngiliz Kızrlhaç cemiyeti ço
cukları biribirlerine şu öğüdleri 
veriyorlar: 

Yazın, kabil olduğu kadar ev 
dışında kalınız, fakat güne.~ ışığı 
altında okumayınız. 

Yüzmek öğreniniz, fakat ye
mekten ),~/kar kalkmaz denize 
girmeyiniz. 
Koşup oynayınız, fakat 

nirken paltonuzu giymeği 
mayınız. 

dinle-
unut-

Bol bel yemiş ve sebze yiyiniz, 
fakat olmamış veya çürümüş o
lanları sakın yemeyiniz. 

Bahçenizde, yahut kırlarda ye
meğinizi yiyiniz, fakat süprüntü
lerini ortada bırakmayınız. 

Eviniz için buket yapınız, fakat 
önünüze gelen yerden çiçek ko
parmayınız. 

Bisiklete bininiz, fakat yolun 
ortasından gitmeyiniz. 

Çocukları temizliğe, biribirine 
yardıma, civanmerdliğe, sıhatleri

ni korumağa, kazalardan sakın
mağa alıştırmak için bütün garb 
memleketlerinde vücuda getirilen 
bu gibi cemiyetlerin faydalarını 
derhal kabul etmeliyiz. 

Alışkanlık ve görenek mizacla
rımızın teşekkülünde çok kuvvet
li amilleıdir. Bunu böyle bilerek 
~ocuklarruızı daiına iyiye, doğru
ya, güzele alıştırmalıytz. 

Bu dediklerimizi, ancak Kızıl
aym okullarla elbirliği etmesi ne
ticesinde tahakkuk etmiş görebi
liriz. 

Hepimizin Kızılay'a ve Kızıl

ay'm memlekete karşı olan vazi
felerini bu şekilde anladığımız 
takdirde büyük kötülüklerin önü
ne geçmiş oluruz. 

Nasuhi BAYDAR 

KIZILAY 5 MART 1936 PERŞEMBE 

iTALYA--HABES HARBi 
' 

Habeşler şimal cephesinde 
boyana geriliyorlar 

( Ba~' 1 inci sayfada) 

yarak salı gününe kadar devam eden 
bir muharebeden sonra, İtalyanların 
iki kolordusu, Ras İmru ordusunu 
T akazze nehrinin öbür tarafına at • 
mışlardır. Öteki iki İtalyan kolordu -
sunun Tembien'i temizlemekte ol -
duğu bir sırada yapılan bu muhare
bede. habeşler, büyük kayıplar ver
mişlerdir. Asmara'da denildiğine gö
re bu suretle biribiri arkasına Mu -
lu~etta, Seyum, Kassa ve lmru or -
duları yenilmiş ve İtalyanların önün
de cenup yolu açılmıştır. Sanıldığı -
na göre, bugün Mareşal Badoglio -
yu istediği gibi ileri yürümeden geri 
bırakan tek amil, nakliye ve iaşe me
selesidir. Bununla beraber gene sa -
nıldığına göre, Mareşal, yeni kaza -
nılan topraklarda teşkilat yapmadan 
önce, biraz dinlenecektir. 

ltalyan zaferleri bir lıurafe imi~. 

Dün öğleden sonra Adisababa'ya 
gelen telefon haberleri, italyanlann 
Tembien'de kazandıklannı iddia ey
ledikleri büyük zaferlerin bir hurafe
den ibaret olduğu hakkındaki kana
ati teyit eylemiştir. Söylendiğine gö
re, habeşler, oldukça ehemmiyetli 
kayıplar vermiş olmakla beraber, ye
nilmiş ve bozguna uğramış olmak -
tan çok uzaktırlar. Sayıca üstün 
kuvvetler karşısında, Ras Muluget
ta Kassa ve Seyum, stratejik demek
le fazla hata edilmiyecek bir geri ha
reketi yapmışlardır. Bir askeri mü -
şahidin söylediğine göre, imparato -
run kendisi harekatı çok ustalıklı 
bir surette idare etmektedir ve hare-
ketler, en iyi habeş ananesine göre 
yapılmaktadır. Herhangi bir ha beş 
ordusunun çevrilmiş olduğu da ın -
kar olunmaktadır. 

.5inıalde biitiüı dağlık yerler 
İtalyanlar elinde 

Şimal cephesi İtalyan ordusu ka -
rargahındaki Royter muhabirinin 
bir telgrafına göre, T embien'in mer
kezi olan Abbi - Addi İtalyanların 

elindedir. İtalyanlar bütün dağlık 
yerlere hakimdirler. Abbi - Addi ci -
varmdan çekilmek zorunda bıralo 

lan birkaç bin habeş askeri şarka d< 
ru kaçmaktadırlar. Bunlar, ya o ta 

raflarda İtalyanlar eline esir düşe -
cekler ve yahut da gece karanlığın
da kaçacaklardır. 

Ras Seyyum yaralı mı? 
Bacağından yaralandığı söylenen 

Ras Seyyum'un ne olduğu pek bel
li değildir. 

Ras lmrıt kaçıyormu~. 
Aynı Royter muhabirinin başka 

bir telgrafına göre, geceleyin Ras 
İmru'nun kaçmağa başladığı söy -
lenmektedir. 29 şubatta Aksum ci -
vannda ve Adua'nm garp ve cenu
bu garbisinde başlıyan muharebe, 
İtalyanların bir zaferi ile neticelen -
mektedir. Bu muharebe, Badoglio -
nun bütün şimal cephesinde yap
makta olduğu taarruz hareketinin 
mantıki bir devamıdır. 60 bin kişilik 
iki italyan kolordusu, 30 bin kişilik 
lmru kuvvetlerine hücum etmişler 
ve sonunda zaferi elde etmişlerdir. 
Habeşlerin bin kadar ölü verdiği sa
nılmaktadır. Ötetaraftan dün akşama 
kadar Aksum seyyar hastanelerine 
600 kadar İtalyan yaralısı gönderil -
miştir. İtalyanların verdiği ölü sayısı 
ise 200 kadar sanılmaktadır. Şiddet
li bir surette mukavemet gösteren 
Ras lmru, bugün T akazze nehrine 
doğru geri çekilmektedir. İtalyan tay
yareleri, bu habeş kıtalarmı kovala -
makta ve bunları bomba ve mitral -
yözlerle boyuna taciz eylemektedir. 

l3 saat sii.ren bir mulıllrebe 
İkinci İtalyan kolordusu, Aksum

un cenubu garbisindeki Selaklaka ü
zerine yürümektedir. Yeni gelen as
öerlerle kurulan dördüncü kolordu 
ise, daha garba Adiano mıntakasın -
da Aznebrik' e doğru şiddetli bir mu
kavemetle karşılaşmış ve akşama 
kadar 13 saat süren bir muharebe 
vt:rmeğe mecbur bulunmuştur. Ha -
beşler, biribiri arkasına hücumlarda 
bulunarak kısa göğüs göğüse bir 
vuruşmadan sonra çekilmekte ve ye
niden hücum etmekte idiler. İtalyan
lar da bir kaç hücum yapmışlar ve 
nihayet topçu ateşi altında mukave
meti kırılan habeş hatlarını, son bir 
hücumla, ele geçirmişlerdir. 

Dördüncü kolordu, Mareb ırma
ğı istikametinde hiç bir mukaveme
te maruz kalmadan ilerlemiştir. 

Ras lnıru'nun bir luırelrnti 

yeniden başlamıştır. İlk verilen 
haberlere göre, Makalle ve Amba
alagi arasında yapılan muharebe
ye Mulugetta ordusunun ancak üç
te biri girmiştir. Karşılıklı mühim 
kayıplar sebebi olan bir muha
rebeden sonra Mulugetta geri çe
kilmiştir. Mulugetta ordusunun kıs
mı küllisi yedek halinde bulun
maktadır ve bu muharebeye hiç 
girmemiştir. Ras Kassayı çevirmek 
istiyen İtalyanlar bu hareketlerini 
başaramamışlardır. Asıl ordu ile 
arası kesilen kıtalar, ileride vazi
yet almış olan bazı uf ak müfreze
lerdir. Gelen haberler T embien'in 
yeniden İtalyanlar eline geçtiğini 
yalanlamakta ve İtalyanların ha
len Aharo'nun garbinde Uebi neh
ri üzerinde bulunduklarını bildir
mektedir. 

l tal yan luırb tebliği 
Roma, 4 (A.A.) - 145 numa

ralı resmi tebliğ: 
Mareşal Badoglio telgrafla bil

diriyor: 
29 şubatta Ras lmru kıtaları

na karşı başlıyan Şire muharebe
si, kati safhasına girmiş bulunmak
tadır. 

Tayyare bombardımanları 
Adiı:.ababa, 4 (A.A.) -- ltal

yan tayyareleriı yeniden Kobo ile 
civarını bombardıman etmişlerdir. 
Bir çok habe~ yaralı vardır. 

Hükümet resmen, Ras Kassa 
ordusunun temamen mevcud bu
lunduğunu ve bu ordunun kayıp
larının gayet az olduğunu bildir
mektedir. Habeşlerin, Makalle 
T embien ve Amba-alagi muharebe
lerinde verdikleri bütün zayiat üç
bin ölüdür. Ana vatan ordusu ha
riç, İtalyan yerli ordusunun kayıp
ları bin kadar ölüdür. İtalyanlar 
aynı zamanda iki tayyare de kay
betmişlerdir. Düşürülen bu iki 
tayyare ateş almış ve içinde bulu
nan 14 kişi ölmüştür. 

Voğu Afrikada 60 bin italymı 
işçisi var. 

Vaziyet o kadar tehlikeli, o kadar 
patlamağa hazırdır ki bir tedbir alın
mıyacak olursa bundan arsıulusal bir 
felaket doğacaktır. 

VERGİ KAÇAKÇILIGINI ÖNLEMEK İÇİN 
Dirhe'de Ras lmru kuvvetleri, 

ikinci İtalyan kolordusunun ileri ha
reketinin önüne geçmek istemişler 
ise de bunu başaramamışlardır. İkin
ci kolordu, nihayet, Goitza adlı yeri 
işgal etmiştir. ltalyanlann cenahla -
nna doğru yapılan hücumlar İse top
çu ateşi ve tayyare faaliyeti netice -
sinde akim bırakılmıştır. 

Roma, 4 (A.A.) - Rezmi ba
zı haberlere göre, 1935 kanunusa
nisindenberi Doğu Afrikaya 76 bin 
İtalyan işçi gitmiştir. Bunların 280-
i ölmüş, 16 bini memleketlerine 
dönmüştür. Bu hesabla bugün do
ğu Afrikada 60 bin işçi vardır. 

Doğu Af rikasına gönderilen 
asker ve işçiler 

Şu halde önümüzde harhm bütün 
dünya saçaklarını sarmasından önce 
kalmış dar bir zaman vardır. 

Bazı kimseler, petrol ambargosu
nun yalnız Habeşistam kurtarmak 

için konulacağından bahsediyorlar . 
Ne delilik ! Buna, bütün dünyayı kur-

tarmak için ihtiyaç vardır. Bu, kur
tarmanın biricik yoludur: Ancak 

bu suretledir ki saldırganlığın her 
zaman kaybedeceği, sulhun ve ada

letin her zaman kendini müdafaa 
iktidarım göstererek galip ve üstün 
çıkacağı kanaatı yerleşebilir. 

Habeşistan'ın mukadderatı degil, 

bütün dünyanın mukadderatı terazi

nin kefeleri Üzerindedir. Medeni ni
zam ile haydutluktan hangisinin Üs
tün çıkacağı bekleniyor. 

İngiltere hükumeti için ortada bir 
başka mesele vardır : Milletten yeni 
hir silahlanma porgramı için para 
vermeleri istendi. Bundaki maksat 
nedir ? 

Hükumet bu tedbirin sulhu koru
mak ve kollektif sistemi saldırgan
lığa karşı daha kuvvetli bir hale ge
tirmek için samimi bir dilekle bu 
tedbirin alındığını söyliyor. 

Çok güzel. Fakat hükumetin sami
mi olarak Milletler Cemiyetinden ya
na olması şartile .. 

Bunun isbatı için ortada bir tek 
çare vardır : Petrola ambargo koy
mak ... 

B. Ruzveltin bir projesi 
Teklif kabul olunursa hükümet bir buçuk milyar

dan fazla gelir elde edecek 
Vaşington, 4 (A.A.) - Ruzveltin 

paylaşılmıyan şirket karları üzerine 
vergi koymayı teklif etmesi kongreyi 
şaşırtmıştır. Cumurcular buna şiddet
it: muhaliftir. Hatta demokratlar da 
önümüzdeki seçim dolayısiyle bunu 
pek ister gözükmemektedirler. Hükü
met mahfi1Jerinin fikrine göre Ruz
velt böyle bir vergi koymakla "incom
tak'' ile alakalı olarak mühim surette 
vergi kaçakçılığının önüne geçmek 
arzusundadır. Çünkü çok zengin şa
hıslar Helcling şirketleri kurarak ge
lirleri üzerinden munzam şahsi ver
giyi bu suretle vermemektedirler. Fi
nans bakanlığının sandığına göre, şir
ketlerin aksiyonerlere dağıtılmayan 

kazançları 4 buçuk milyar dolar ka
dar tutmaktadır. Bu suretle yalnı:: 

1936 senesinde maliye 1.300.000.000 
luk bir zarar karşısında bulunmakta
dır. 

B Ruzvelt bu s:.ıretle kongreden 
620 milyon dolarlık bir varidat fazlası 
istemektedİl'. Bu İsteğin sebebi çiftçilere 

mahsulii azaltmalarını\ kar:;ılık verilen 
parala .. hakkındaki kanunu,, ali divanca 
an<\ kanuna aykırı görülmesi ve Ruzvel-

B. Ruzvelt 

tin vetosuna rağmen kongrenin eski ma

hariblerc bonüs bedellerini ö:lemek Üze

re• bil· kanun kabul etmesidir. R:.ızvelt'in 

sandığına göre yeni vergi bir milyaı 614 

milyon dolar getirecektiı. Halbuki b.ı-

günkü "incomatax,, 

dola;· getirmektedir. 

ancak 826 milyon 

Dördüncü İtalyan kolordusu, mu
kavemet görmeden Azdalo'ya var -
mış ve daha cenuba doğru yürüme
ğe başlamıştır. İtalyan tayyareleri, 
bu bölgede 1 O bin habeşi bombardı -
man neticesinde berbat etmişlerdir. 

Pazartesi günü, şimalden dör -
düncü kolordu tarafından lmru or -
dusu, İtalyan tayyarelerinin bomba
ları altında T akazze'ye doğru kaç -
mağa başlamıştır. 

ltalyanlar Tembien'i 
temizliyorlar 

Tembien'de İtalyanlar, Enda -
Maryam ve Guoram'ı almak suretiy
le temizleme hareketini nihayete ge
tirmişlerdir. Guoram' da İtalyanlar, 
Ras Kassa'nın radyo teşkilatını ele 
geçirmişlerdir. Ras Kassa, bu radyo 
vasıtasiyle İmparator ile muhabere 
eylemekte idi. İtalyanlar, aynı za -
manda, muhtelif vesikalar, elbiseler 
ve bir kaç bin taleri havi bir çanta 
ele geçirmişlerdir. 

Habeşler Tembien'in İtalyanlara 
geçtiğini yalanlıyorlar 

Adisababa, 4 (A.A.) - İki 
gündenberi umumi karargah ile 
Adisababa arasında işlememiş o
lan telefon ve telgraf muhaberesi 

Roma, 4 (A.A.) - 500 asker 
ve 2000 işçi dün Cenova limanın
dan Siçilia vapuru ile doğu Afri
kasına gönderilmiştir. Yakında 
2200 işçi daha Kalabria vapuru 
ile aynı yere gönderilecektir. 

Harbm başlangıcından sonuna 
kadar 1061· italyan öldii. 
Roma, 4 (A.A.) - İtalyan a

na vatan kıtalarımn, harbın başın
dan 26 şubat 1936 ya kadar olan 
zayiatı 1064 ölüyü bulduğu haber 
verilmektedir. 

3 S hin haheş ölüsü 
Roma, 4 (A.A.) - 146 numa

ralı harb teğliği: 
Ras lmru ordusuda geri çekil

mektedir. Tayyareler kaçan kıtala
rı bombardıman ediyor. Habeşle
rin zayiatı 35000 ölü ve yaralıdır. 
İtalyanlar 1500 esir almışlardır. 
İtalyan zayiatı 2000 ölü ve yaralı
dır. Bazı şayialara göre Ras Sey
yum T embien'in cenubunda bir 
mağaraya saklanmıştır. 

N egüs şimal cephesine 
gidiyor 

Adisababa, 4 (A.A.) -Royter 
Ajansının haber verdiğine göre, 
imparator şimal cephesine gitmek 
üzere 21 şubatta Dessie'den ay
rılmıştır. 

Kızı/aya •• uge olunuz, hayır işlerinde o sizin elinizdir. 
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l·'RANSA VE 

S URlYE ARASINDA 
• • 

Bir ~nlaşma zemını 
haZırlamyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

derHmesine tarafdar olduğunu bildir· 

miştir. T 
Bu tebliğde yazıldığına göre, dem ı-

yor ki: 
''B. Dö Martel'in mektubunun metni, 

.. ·· ··1 ndlaşma hakkın-yapılması duşunu en a 
daki her türlü kayguları ortadan kaldı-
racak mahiyettedir. Sariyelilerin elde 

edecekleri hakların, son andlaşma ile ı
raklılara verilenlerden az olmıyacağı k..ı· 
rarlaşmıştn'. 

Bu şartlar içinde, mer'i seçim ka~J
-. ce parlamento hayatına donnu geregın 

mek artık bir emri vakidir." ___ ... 
Beyaz kitap 

Avam kamarasındah·i korrn:$nıa 
sabırsızlıkla beldeni)'or 

Lo d 4 (A.A.) - Beyaz kita-
n ra, . d' A 

bın çıkarılmasından sonra şun ~. . . • 
vam Kamarasında yapılaca~ goruş
meler büyük bir sabırsızlık ile bek • 
lenınektedir. Pazartesi başlıy~c~~ 
olan bu görüşmeler esnasında hukü . 
meti, Baldvin, Çembe~leyn ve Say
men temsil edeceklerdır. 

Birçok muhafazakar mebusla~ 
f.k . ·ıAhlanma programının kafı 
ı n, s1 a k . 

derecede büyük olmadığı mer ezı~-
dedir. Bu tenkitler bilhassa, denız 
inşalarına ait bulunmaktadır· 

" Press Association'un parlamen
to muhabiri diyor ki: 

" Umumi fikir şudur ki, beyaz ki
tap silahlanmanın esbabını çok ka-

' k d' B nun nşık surette bildirme te ır · u . 
sebebi de öteki devletlerin herhangı 
bir hoşnutsuzluklarını çekememek · 
tedir. Muhalefet, aykm ve yahud çok 
bedbin bir vaziyet takınmış bulun • 
maktadır.,, 

İşçi partisine mensup Deyli He • 
rald diyor ki: 

" Parti, beyaz kitabın, yeni bü -
yük silahlanmayı kafi derecede mu
hik gösteremediğine, hüküme~ tek · 
liflerinin sarahatsız bulunduguna, 
parlamento üzerinde hududsuz harb 
hazırlıklarını kabul için tazyik yapıl
dığına ve hudutsuz harb hazırlıkları 
ile bir sulh siyaseti takip olunamıya
cağına karar vermiştir· ,, 

'yalnız T aymis ve Deyli Telgraf 
gibi hükümetle alakası bulunan ga • 
zeteler lehte fikir yürütüyorlar. 

==== 

y ·uNANiSTANDA 
Yeni Demircis kabinesi 

kuruluyor 
Atina, 4 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: 
Hare bakanı general Papagos'un ye

rine general Strimber'in getirilmiş ol
duğu hakkında gazetelerin verdikleri 
havadis doğru olamasa gerektiı. Çünkü 

hükümet istifa etmi~ bir haldedir ve hü

kümet azaları arasında yapılacak de
ğişiklik, ancak cuma günü parlamen
to başkanı seçildikten sonra, son ha
berlere göre yeniden kabıne kurmak 
vazifesi H. Demircis'e verildıği zaman 

yapılacaktır. 

Hu yeni Demircis kabinesinde B. 
Metaksas'ın da yer alacağı ve kendı· 
sine askeri bakanlıklarm tevdi oluna. 

cağı söylenmektedir. 

Esassız lıaberler 

Atina, 4 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiri.yor: Kır alın Y unanistandan ha. 
reket etmesi ihtimalini mevzuubahs 
e.ylediği hakkındaki şayialar tama
men uydurmadır. Fena fikirlerle neş
redilen bu haberler, resmen ve en 
kati surette yalanlanmaktadır. 

}'eni sü bakanı 

Atina, 4 (A.A.) - Sü bakanı ge
neral Papagos'un yerine, kıratın as 
keri maiyeti kumandanı general 

Strimber tayin edilmiştir. ----··----
İngiliz beyaz ki tabı ve 

Alman basını 
Berlin, 4 (A.A.) - Gazeteler, İn

giliz beyaz kitabını uzun uzadıya 

tahlil etmektedir. "Börsen Zaytung" 

gazetesi diyor ki: "Fransız silahlan· 

ması bu kitapta tenkitten ziyade senı· 

pati ile karşılanmakta, Sovyet hava 
kuvvetledinin çok büyük bir nisbet i-

çinde arttırılması Almanyanın aldığı 

tedbirlerden daha müsamaha ile gö-

rülmektedir.,, 
Basının urnurni d ütüncesi, jn giliz 

hükümetinin silahlanmayı, imparator. 
)uğun güvenliği için zaruri olan aza. 
mi mikdara çıkarmağa karar verdiği 

merkezindedir. ---···---
Prf. Pavlof için 

Hiikiinıetimizin taziyeleri 
Moskova, <t (A.A.) - Türkiye büyük 

elçisi Zekai Apaydın, akademi azasr 
Pavlof'un vefatı dolayisiyle B. Litvinof'a 
taziyelerini bildirmiştir . 

Galatasaraylı hol<.sörler şehrimize gel~er 
21 d ve 8 mart par.ar günü saat 14 de Ankara Halkevı sa-

y arın saat e . l ı · ı k .. genç boksörlerıyle Kız.ı ay men aatıne o ma uz.ere 
lonunda Ankaramı.zın .. l · d K .. ··k K l M ı·h s··h l l Galatasaray boksor erın en uçu ema, e ı , u ey, 
çarpı~maya gFe ehn. bah 8 10 treniyle gelmişlerdir. Kalabalık bir sporcu ka-
lsmaıl Kler, a rı sa ' ·· · · b d k ld ki ··dd b . . ' d kar ılanan boksorlerımız. ura a a ı arı mu etçe u 
~ı~esı tar~fın dan A şkara gücü ve Ankara boks kulübü ile Kız.ılayın misa
ı~. organıze e en n . . d . h .k. f fi k' . . d K dilerine hoşgeld, nu:, erız. ve er ı ı tara a muva a ı-
f ırı olacaklar ır. en 

yet dileri.z. 

• 

KIZILAY 

PRENS SAYONCl'NlN 

GA YRETLERlNE RAClUEN 

Japon kabinesi 
hfila kurulamadı 
( Bu~ı J . incı sayfada) 

edecektir. Bu husustaki kararname 
hemen ne§redilmiş ve meriyet mev. 
kiine girmiştir. Salahiyetli bir kay
naktan bildirildiğine göre, imparator 
hassa birinci fırkasının yedinci top· 
çu alayından ve üçüncü piyade ala
yından 1400 subay ve asker bu isya
na katılmıştır. 

Hususi meclis toplanmamış . 
Tokyo, 4 (A.A.) - General Nışi, 

ölüdürülen Vatanahe'nin yerine aske
ri talim ve terbiye müfettişliğine ta
yin olunmuştur. 

Domei ajansı, bu sabah imparato
run başkanlığında bir hususi meclı~ 

kurulduğu haberini yalanlamaktadır. 
Kabinenin kurulması hususundaki 

güçlükler yenilmiş değildir. Sanıldı

ğına göre, her bakanlığa yeni zatlar 
getirilecektir. 

Kuvvetli bir kabine kurulnwsı 
lazım •• 

Tokyo, Sayonci'nin görüşmeleri da-
ha bitmemiştir. Harp konseyi, kollek
tif istifa mektubu ile birlikte, prens 
Sayonciye bir muhtıra sunmuştur. 
Bu muhtırada denildiğine göre, dev
let politikasında tam bir değişiklik 
yapılması ve yeni kuvvetlerin hizme
te alınması neticesindedir ki vaziyet 
temin için hemen tedbirler alınmak 

lazımdır. 

Dış işleri bakanlığı yüksek me
murları da kuvvetli ve azimkar bir 
hiikümet lüzumu kanaatindedirler. 

Prens l(oneye 
Başbakan oldu 

Tokyo, 4 (A.A.) - ali meclis 
reisi ve sağ cenah azasından prens 
Koneye başbakanlığa tayin edil
miştir. 

Sovyetler Birliğinde 
Köylii. lere yol yaptırmak i{·in 

yeni bir plan 
Moskova, ~ (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre, Sovyet Rusya merkezi 
İcra komitesi ve halk komiserleri mecli
si, iç işleri komiserini, yolların yapılma

sına köylülerin daha iyi bir surette ka

tılmasını temin etmek, hükümetin b:.ı hu
sustaki planlarını icra mevkiinc koyma
ğ21. memuı etmişlerdir. Köylü halk, se

nede iki kere bı.ı iş için çağmlacak ve 
herkes kendisine verilen işi bir kerede 
yapacakbı. Her köylü, şahsi ve kollektif 

surette, altı gün parasız hizmet edecek 
ve senede altı gün bu işte hayvanlarmı, 

nakil vasıtalarını d.- çalıştıracaktır. Şah

si gelir vergisi veren köylüler, 12 gün 

çalışacaklardn. B~ mükellefiyet hem er· 
keklere hem kadınlara aid bulunmak· 

tadır. Erkekler 18 den 45 yaşına, ka
dınlar 18 den 40 yaşına kadar bu işi 

göreceklerdiı·. 
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Çocuklarımız mektepten veya oyundan geldikleri zaman 
tnbiatiyle bir yorgunluk ve at._·lık lıissederler. Bir çoklarımız 
onları sofraya birlikte oturtmak için bekletmek i.~teriz. Çocu
Jun Uılıammülii bizimki gibi değildir. Fakat ne yapalım bir
kaç lokma bir şey versek, sonr<ı yemek yiyemiyecek, bunda 
rla haklıdır. Çünliü ye<liği birh·ar loknu.mın lıazmi ve çocuğun 
tel.·rar acıkması için aradcm iki saat geçmek lazımdır. Hiç bir 
şt:y vermesek yemeh· vaktine kadar halsizlik geçirecek. lJç. 
rlört parça şekerle l>ir limonata. yalıut portakal şerbeti ir;ir
mek meseleyi lıalletmeğe kfifidir. Çocuğu da. J,·endimizi de 
ii~üntüden kıtrUlrırız. Linıonuta portakal şerbeti veya lıer -
hangi bir şurup midede 10,15 dakilwdan fazla kalmaz. Bu 
miiddet zarfında kana karışır. Şu halele 15 d.ukika sonra işti
hası tekrar yerindedir. 

.-- - ~-· .. 

L Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi 

Sayın ortaklarının ve müşterilerinin bayra

mını kutlular. 

ASI( BANDOSU 
' FERNAND GRA VEY MADEL1NE G1TT1E -

AHMET ENVER 
Bakkaliye ve Müskirat Ticaret Evi 

Anafartalar Cad. No . 5 Tele. 2151 

Suheler 
' Yenişehiı Lozan Mtydanı: No. 5 Tele. 2766 

Yeni Sebze hal ı No. 1 Tele. 2539 

• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111 il• 

- C ENE SUYU~ 
= ~ = = Prusya Hükümeti su, hava, toprak Hıfzıssıhha müessesesince-= yapılan tetkikat ve tahlilata müstenid esbabı mucibeli fen raporu=: 
- icaplariyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Celilesinin 

~mr ve tavsiyelerine harfiyen riayet edilerek Almanyada hususi 
olarak imal ettirilen borular içinde İzmite getirilmiştir. 

- Her türlü mesuliyetleri belediyemize ait olarak satışa çıkarıl-= 
- ınıştır. = 
= İ.zmitte Kocaeli Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdüriyetinin 
- sıhhi kontrolu altında İzmit Belediyesince kaplara doldurulmak--

ta ve mühürlenmektedir. _ 
= Evsafının, lezzetinin, tesisatının ve temizliğinin eşsizliği fen= 
- raporları ve mütehassısların takdirlerile katiyen sabit olmuştur. 
;;;;;;; Bütün Türkiyede emsali olmayan büyük bir kıymeti haizdir.= 
§ Aşağıdaki tahlil raporunu lütfen ve dikkatle okuyunuz. Sıhhati-_ 
:= n\z, zevkiniz ve menfaatiniz için her yerden ısrarla isteyiniz. _ = İzmit Belediyesi~ 
- -
_ Ankara umum satış yeri: Sanayi caddesi Aydrn -
~ oteli altında Tel. 2730. Yenişehir memurlar -

-Kooperatifi şubesi Telefon. 1864. -= 1 

- Büyük Millet Meclisi İdare Heyeti Riyasetinin 5.5.1934 tarih 
- ve 988 numaralı tezkereleriyle neşrimize lütfen müsaade buyur·· = duklarr tahlil raporu sureti: _ = Manzarası: berrak Klorür emlahı: O,OJ 1 ( Gina hesa-
:= bile) -
;:;; Rengi: Renksiz Mevaddı uzvi ye = = "Litrede" 0,0001 -

Kokusu: Yoktur Nitrat: - Tortusu: Yoktur Amonyak: --- Mıkyası ma derecesi: (Fransız usulü) 1,5 --
Yoktur 
Yoktur 

-------
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Meşhur Tavukçu Tayfur 
Yenişehir Kızılay karşısında Bay Ragıp apartmanı 

Her türlü konforu havi ve çok temiz bır müessesedir. 
Memnun olmak için bir kere uğramak kafidir. 

Düğün ve ziyafetler için siparişler kadu 1 olunur. 

Temizlik, N elaset ve ucuzluk 
Çerkes tavuğu ve zerdesi ağzınıza layık .... . -- - ---- -

LU4LWL M!AYL? 21'.T --TC Vlf!I 

Her çeşit bakkaliye: sabun ve soda 
imalathanesi 

TİCARET EVİ 
1 erzi Orhan 

Saygı değer müşterilerinin bayraml Bankalar Caddesi 
arını kutlular. _,. _ _ _ _ _ __ 

.................................... ':' .............................. ~:: .... ':~ .. llll .. ~~ ............................................ 1.;-;;;..Jll;;;ı;;ı;ı;7;tr;-:?;ı;n;ı-;•:T:C"::r;•;•;;• 

unutma, acı giinlerde Kızılayı sana yardımcı 
Ankara Kınacı Han 
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l'ürk Hava ({uru rnu 

RüYlT K PİY l\ N G()SlJ 
Şimdiye kadaı binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci keşide 11 Mart 936 dadır. 

lliivüli ikrami\·t-ı 35.000 I 

Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle 20 or o liralık bir 

mükafat vardır. 
Kişemiz bayram günlerinde açcktır. .. 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000 lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BIRINf.t TERTIP ... 
s~nt>de iki defada 
4} 4 kişiye OD bin 

lira ikramiye 
Hn Olt'Ot' 1 nf .. n •e 1 ilktqnnıfe lıum· 

oan Mhiblf'rf ara•ınrfa (e!Olt'n lıuralanlı 
•e ller dt"faarnıt. 207 S...~iye ~· hla Ura 
~ edll-lıtt'<lfr. 

Blnaci makifatı IOC.O Un 
Odıac:I n 250 
~ ki•lye y{ltcde'ı 1000 
Yirmi .. elli~rden 1000 
175 kıfry• ooarclaa 1750 

Bq bin lir3hlı knr8 
l llJ.ıe•rinJ,. rekilt'('ektlr. 

iKiNCi TERTtP. 
Senc•de heş defa· 
da beş kişiye on 
bin f ira ikramiye 
Veni ihıfıuı eıfilen bu lıu,..lınn hr• 

bCriıııfe tf'lı komhera qlllhlne iki bla llnr 

llınmfye •t"rtlmektedir. Bu kuralar Koe 

dt> h.-. def•, 

~naı. Hufran. Tf'mmıız. F.ylül •• 

8irtncilı.inuo 

.. ıınnm lllı Jftnlf'n rf'kill'<'f'ktfr. 

Kuralara iştirak edebilrr ek için hımbara sahiblcrnin asgari 
yinni beş lira biriktirmıs olmalan 13.zmıdır . . 

Kutlu olsun bayramın 
Dileğidir bu "Oska" nın 

Abdurrahman Çiftçi V. Ş. 
Ankara: Balıkpazan Taş merdiven No. 54 

Sayın halkımızın bayramlarını kutlular. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• ! Türkan Kolonyası ! 
• • e Limon ve portakal çiçeklerinin sal ve temiz ruhlalarile e 
e fennin en son terakkilerine muvafık usullerle imal edilmekte- e 
• dir. Saç liriksiyon, baş tuvaleti ve banyo için yegane kolonya e 
• suyudur. • • • : Satıs Yerleri : . ~ . 
e İstanbul Eczanesi Telefon: 1225 e ·- . • Y cnişehir Eczanesi . T elelon: 1863 e 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balil Naci 

Mıbcıo ğla 
Her türlü kağıt, kırtasiye, alatı hendesiye, levazımatı tersimiye 

Ankara. Tel: 1230 

·············································•e:• .. ~ 
Cumhuriyet Yıldız Lok.an tası 

Ankara'nm en temiz lokantasıdır. 

Sayın müşterilerinin bayramlarını saygı ile kutlular. 

.. ~.·.············································ 
Daha ne duruyorsunuz ! 

En lüks çeşit takibeden ve şimdiye kadar Ankara 

halkının hüsnü teveccühünü kazanan ve en yüksek 
kolaylıklar gösteren 

Halk Eşya Pazarında 
6 Ay vade ile bilumum giyim eşyalarınızı uygun 

şartlarla temin edebilirsiniz 
Beğenmek şartiyle ısmarlama elbise, Manto, Rop, Şapka, bil

umum tuhafiye ve en son model ayak kapları 

Bayanlara ve Baylara yerinde bir tavsiye: 
Mevsimlik ihtiyacınızı sağlam, zarif, ve ucuz 

tedarik etmek istcrmisiniz? Daima, 

ve 

Kumaşlarını seçiniz 

IKUrU / 

YILDIZ 
Otomobil • Spor. 

elektrik 
Ticarethanesi 

Müşterilerinin bayramlarını kutlular. T elf: 184 7 
·~~e 
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.Ankara Orman Çiftliği 
Mamulat ve Mahsulatı 

.. KSEK RANDUMANLI VE KIYME~Ll HUBUB~ T.~. Biral~~ arpa ve muhtelif hayvan yemleri, 
!U d nları ve- ekmekleri, her çeşıt pastalar, bıskuıt ve borek ler. 

bugdayO,RçalZvEaEr ~1LM1Ş SIHHi SÜTLER, GÜNLÜK TEREYAGLARI , Kaşar peynirleri, muhtelif pey-
p AST 1 k ·· l "'k k l . - · ··t "lük yoğurtçu u ve gun u rem er. 
nırler vası su çu ' 
NEFİS BEY AZ VE SiY AH ŞARAPLAR. 

VE HUBLONDAN MAMUL ANKARA BİRASI 
A~Pt TAVUKÇULUK: Muhtelif ırklar, günlük taze yumurtalar, çiğ ve pişmiş tavuklar, söğüş etler. 
V S EKET VE AVRUPA CİNSLERİNDEN ME?7VALA~: _Büyük ve vasi bağ ve bağçeler mahsulü 
~~ML i elma, armut, kiraz, vişne ve meyveh meyvesız fıdanlar 
uzum, ş~~l' EGLENCE YERLERİ (Luna park), parklar ve bahçeler. 
~::~EŞİT DERiLER OZERlNE çalışan modern deri dabağat fabrikası mamulatı: Astragan ve ka-

rağül dEerŞi:T~E HER NEVİ PULLUK MAMULA Ti, bilumum demircilik işleri, kafes tel imalatı, dö-
HER Ç . . l . 
kümcülük, torna, tesvıye ış erı, 

' 

• 

Ankara Merkezi : 
Samanpazarı: 

Yenişehir: 

Satış l\f ağazaları 
Telefon No. 
3 7 55. 8680 

3633 
3676 

Ankara Çiftlik lokantası: 
Keçiören şubesi: 
Ankara buz fabrikası: 

İstanbul Bürosu 

Telefon No. 
3116 

2596 
3613 

Balrkpazarı Maksudiye han No. 54-55 Telefon No: 21186 
Posta kutusu No. 625. İstanbul 

İstanbul - Beyoğlu - Kadıköy satış yerleri 

Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAl{iS 

• 
l{uru l{ahveci 
İBRAHl.i\I MELEK 

• 

Bahcderinizi ~inulid(•n <liizclttiriniz .. 
H 

. Avr ıpa çam, meyva, orman ve müzeyyenat ağaç er cıns 1 • • •• 

Muhterem Müşterilerinin 

Bayramını kutlular. ~ 
l 'd 1 . 'n mevsim geçmeden sıparış verınız. ve ı an arı ıçı h 1 1 · 

b kana glayöl soğanları ve ba çe a et erı 
Yıldız, te er, , Telefon: 3718 

bulunur. • 

•rv--.. • 
l(artal Ral{ısı 

t t t t t t t - t 'C7??4'18 9,.._... SJP ......,.-.wıe WSlJ'X1&Ya'ı1blJ'VWVVWVLWV- - - - -

Bu bayram yeni çıkan 45 de
recelik Kartal rakısını deneyi-. 

nız. 

OS1'11AN NURi 
1 SEKERCISI SEHZADE BAŞ • 

.;, 

Şeker, Şekerleme, Fondan, Badem şekeri ve Badem 

ezmesi, Lokum ve Reçel, Şurup Fabrikası 
FABRİKA: Tahtakale caddesi, No. 28 

MERKEZİ: Anafartalar caddesi No. 86 - Telefon 3263 

ı 1 dd · N 22 Maarif vekaleti karşısında - Tel. 3277 
ŞUBES : Banka at ca esı, o. 

(i]e o o ars o J'U O J'U .... DllRS5 ........... tJNtlJ'SJ'O&JdStJOlJiS &YOS a1W -

7 t 7 7 t ?fl • 7 77 ........................... 11111" ...., Pi O R5JtlfJLLPZV - - - -

KIZILAY 

l{ARAHiSAR 
MADEN SUYU 

. ~. İ · Bursa ve Paris sergilerinde altın madalyalar ka· 
T h. edildıgı zmır, • 
eş 11 da Londrada beynelmilel ticaret ve asrı evler ser· 

e 1932 şubat ayın .. .. .. • . 
zanmış v . a·ı. k altın madalya ve ayrıca buyuk mukafat veni-. . d k takdır e ı ere ~ . 
gısın e co. b"t" emsalinden yüksek şifalı bir maden suyu oldugu teyıd 
mek suretıyle u un 
dilmiştir. 

Hazını 
Kolaylaştırır 

Sofrasında 
daima 

KARAHiSAR 
MADEN 
SUYU 

Kullananlar sağlıkları
rınr korumuş olurlar. 

Midt•. Karaciğer. 
.... - B"'h t•k Bagır-.ak. o r 

Hastalıklarına 

karşr 

Çok şif alı tesiri 
vardır 

Hasılatı 

KIZILAY CEl\llYE
Tl'ııe aittir. 

Mütehassıs bir fen a
damı tarafından menba
ında: fenni tesisat ile şi

şelere doldurulmaktadır. 

Eczane, bakkal 

Ve 

Lokantalarda 

Satılır. 

Toptan ve perakende satış yeri. Yeni pota-

1 
İSTANBULDA ne yakınında Aksaraylılar hanı No: 20 1 

.. DEPO !ST ANBUL - Telefon: 20062 
Telgraf adresı. 

. ..... 5 AU 5 #P# Pi •sP Pis?·~~, &ılll.? ...._, ..... 

~ .................. ~ ........ ~ ........................... ~ 
t HiLAL ~ 
~ l\fanif atura ~ 
~ Mağazası ~ 
~ Sayın Müşterilerinin.Bayram- • 
~ larını Kutlular. ~ 
~ ................................ -............... ,,. 

111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111 

LEICA CONT AX 
En mükemmel Devlopman 

ve ağrandismanlar 

TARIK EDİP 
Kitapevinde yapılır bir kerre 

tecrübe ediniz. 
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SAYFA 7 

~..,enni Gözlül{çü Rıza Tevfil{ 
ZA YİS Fabrikası mamulatı gözlük, çerçeve 
ve dürbinlerinin Ankara acentesidir. 

OMEGA ve REVÜ SAATLERİ 
Her nevi GÖZLÜK satış yeri 
Banalar caddesi - Telefon: 3025 

•atıt1lt1Ja11itJ••• 

Lyc-uzluk Pazarı 
Hasan Ak~demir: .izzet Cangızhay 

Saygılı müşterilerinin bayramlarını kutlular 
UCUZLUK PAZARI: Ankaranm en ucuz satan yegane ma

nifatura mağazasıdır. 

UCUZLUK PAZARI: Her mevsimin çeşitleri en evvel geti
rir ve çok fedakarlıklar yaparak saygılı müşterilerini memnun 
eder. 

UCUZLUK PAZARI: Biritim üzerine her cins mal bulun
durur. Her halde uğramalısınız . 

UCUZLUK PAZARI: Anafartalar caddesinde polis nokta
sı yanındadır. Telefon: 3253 

i····························· i : Chevrolet Pontiac, Opel : 
• • • Otomobil ve kamyonları • • • • Ba~ Sa tıcı • • • : M. ve A. HANEF Kardesler : . , . 
• ANKARA • • • 
: Sayın müşterilerinin bayramlarını kutlular : 

S••••••••••••••••••••••••••••••S 
OSMANLI BANKASI 

1863 de müesses Türk Anonim şirketi 

Sermayesi: 

10,000,000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde bulunan 

ŞUBELERİNDEN başka 

PARIS - MARSILY A - NIS - LONDRA 

MANÇESTER'de ve 

MISIR - KIBRIS - IRAK - FiLiSTiN 

YUNANIST AN' da ŞUBELER/ ile 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE 

ve YUNANIST AN' da 

Müessisi bulunduğu Bankaları vardır . 

T elelon: 3722 

Bilumum Banka Muamelatile 

iştigal eder. 

TÜRK PHILIPS LTD. ŞİRKETi 

Sayın miişterilerinin 

Bayramını kutlular. 

Bankalar caddesi Ankara 

••••••••••••••••••••••••••••• • • 
• Adliye sarayı karşısında • 
• • • • 

Eyüp Saln·i ve Biraderleri 

• Müşterilerine bayramlarını kutlular 

• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••• -



SAYFA 8 

' 
• Q • .. • : • 

. . ' 

Ticaret Evi 
---·· .............................. ··--...... . 

Sayın müşterilerinin l{urban bayramım ı~utlar 

HALİS YÜnDÜR. 

İYİ ÜTO TUTAR. 
•• SUMER BA"K 

YERLİ "ALLAR P. 

----------------------ww•a. ... .-.SC1 .. .__...,....._...,..urr•~----~ımz-..=ıı..•-ma;ıı~·•7llTR~------
ELEl{TROFEN 

Türk Anonim Şirketi 

Büyük ve ufak elektrik tesisatı ve teahhüdatı ile projelerinin ihzarını te· 
ahhüd eder. 

ERlKSON : Telefon ve sinyal aletleri, 

LUMA : Ampulleri, 

NORGE : Soguk hava dolaı:ı ları, 

: Bilumum elektri h. malzemesi, 

ADRES : Anafartalar caddesi No: 10 Ankara. Telefon 1171. 

PERŞEMBE 5 MART 1936 

CAI~A OiNESi 

~,-~~:'C 

~: Gönül, Güzel İzmir ~: 
~ ~ 

~: Rakıları Amili ~: 
~ ~ 

~: ALi FUAT ~: 
~ ~ 

~~ Aziz müşterilerinin ve muh- ~~ 
~ terem bayi ve arkadaşlarının I' 
~~ bayramlarını kutlular. ~: 

~~-- .. 
Neşriyat Müdürü : F AZLi 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

ANKARA PALAS BÜYÜK SA10NLA R INDA 

KOTiYON - SüRPRiZ 

MEŞHUR DANSÖZ 

MYRTLE "rINTER. 
A krobatik ve modern danslarile 

Budapeştenin En Tanınmış Şant ö zleri ' 

BI~.~CK and BLON 

En eğlencel i ve neşeli şarkılariyle: Suvare elbisesı - Yemek fiatı 3 lira - Masalar evvelden 
" RECEPTi ON" dan tedarik edilme! idri. 

\ 

1 

5 MART 1936 PERŞEMBE 

Bütün bu kalabahk 
.d. ? nereye gı ıyor .... 

Bir harika olan 

1936 Model 
16-2000 metre radyosunu görmeğe. 

Nur ettin ve Şeriki 

' 

Bankalar caddesi No: 18. Tel: 2155 

AKBA Kitabevi 
Türkçe ve ecnebi lisanlarda gazete, mecmua, 
ki tap ve her nevi kırtasiye ihtiyaçlarınızı 

temin eder. 

Türk Antrasiti 
Elektrik şirketi yanında (Bomonti) deposun

daki hususi ardiyesinde 

PENAKENDE 

olarak satılmaktadır. 

Depo saat 8 den 18 ze kadar açıktır. 

Telefon: 3579 

1a•••••••••••••••••••••••••••••••••••I • • 1 Bom on ti 1 
• • = BiRA, GAZOZ, VE RAKILARI = 
• Şark l\lalt Hülasası • • • • BAHÇE RAKISI, Müttehid Ermis . Emniyet - Kartal • 
• konserveleri • • • 
=··········· . ······················= 

ZEVK LOKANTASI 
12 senedenberi Ankaranın en nezih ve en temiz bir lokanta-

sı olarak müşterilerinin teveccü hünü kazanmış ve yemeklerinin 
nefasetiyle ün almıştır. ................................... 

Yeni 

iaamalar 
Kulüp 

BUGÜN BU GECE 

SİLAH BAŞINA 
Anna Bella - Victor F rancen 
"Harb" dan kuvvetli , ''Son uçuş-

tan mükemmel 
SEANSLARIMIZ : 12.45 
2.30 . 4.30 - 6.30 Gece : 9 

BUGÜN BU GECE 

ALI BABA 
ve 

HARUNU REŞiD {türkçe sözlü) 
Baştanbaşa şark dans ve muzikle. 

rile bezenmiş emsalsiz şark opereti 

SEANSLARIMIZ : 12.45 
2.45 - 4.45 - 6.45 - Gece: 9 


