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B. Benesin dostça söylevi 

Çekoslovakya, Türkiyenin enerji ve 
metanetle takip ettiği maksadı 

tasvip etmektedir 
Prag, 5 (A. 

A.) - Çeteka 
ajansı bildiri • 
yor: Cumur re· 
isi B. Benes. 
Türkiye elçisi 
8. Yakub Kad
ri Kara Osman· 
oğlunu törenle 
kabul etmiştir. 

Beraberin_ 
d e elçilik ile
ri gelenleri bu
lunan 8. Ya -
kub Kadri gü -
ven mektubu • 
nu cumur rei • 

sine tevdi et • 

miştir. Mera • 
simde Çekoslo • 
vak dış işleri 

bakanı B. 
Krofta hazır 

bulunmuş
tur. Balkan 
antantı t a • 
rafından B. Benes 

Başbetke 

et C ERLERİMİZ 
F. R. ATAY 

Vişi hekimlerinden biri: "- Ka
raciğer, bir türk hastalığıdır! .. " 
diyordu. 

Ya verem? 
Karadeniz'le, sert kayalardan 

daha iyi döğüşen, çevik ve çetin 
sahil halkından birçoğunun, gene 
yaşlarında, beniz sarılığı ve ök
sürükle savaştan kaldığını görür
sünüz. Bir verem hekimi olarak, 
iskele iskele dolaşınız. Yahut ls
tanbulda yeni bir dispanser, veya 
Parasız bir sanatoryom açınız. En 
güzel çağlarında ciğerlerinden vu
rulmuş olanların ne kadar çok ol
duğunu göreceksiniz. 

Verem, şahıs için bir servet has
talığıdır: Zamanında İsviçre dağ
larına gidebilen tekrar hayat ve 
sayine kavuşur. Şu halde türk ve-

- remi, sosyal yardımın en geniş öl
çüde kurulmasını bekliyen bir 
hastalıktır. Ölenler, Mu k ad· 
ç\ e r 'in kurbanı değildirler: Bil
gisizlikle karışık yoksulluklarının 
Ve sosyal yardım cemiyet ve ku
rumlarının henüz pek eksik olma
smın kurbanıdırlar. 

Almanya'nın 1337 dispanserine 
karşı, 6 dispanserimiz var. 1931 
de alman dispanserlerinde 2052 
hekim, 370 mütehassıs ve 3971 
hastabakıcı, 500,000 e yakın has
t~y_a bakmışlardır. Bizde yüz bin 
kışıde bire, o da tek şehrimizde, 
bir verem yatağı düşüyor. 

Türk yüzünü sıtma sarısından 
kurtarmak için hükümetin ne ka
dar uğraştığını biliyoruz. Aynı 
Yiizden verem solgunluğunu gi
d~rınek için, hükümet ve bazı he
k11nlerimiz kadar, bir .~emiyet de 
çalışıyor. Bu cemiyetin her dis
Panserinin, tam zamanında ele 
g.eçirdiği hastaların istisnasız hep-
5tni İyileştirmekte olduğunu düşü
nünüz. Ona yeni bir dispanser aç
mak fırsatı verdiğinizde, Türkiye 
topraklarında birçok mezarın a-

( Sonu 4. üncü sayfada) 

güdülen ve milletler cemiyeti paktr
na uygun bulunan kollektif emniyet 
siyasasının küçük antant siyasası ile 
hemahenk olduğunu söyliyen türkiye 
elçisi ezcümle demiştir ki: 

"Aynı dostlara ve aynı müttefikle
re malikiz, ve onlarla beraber aynı 
ideal için çalışmaktayız. Son yirmi 
sene içinde bu idealin gerçekleştiril
mesi için milletlerarası diplomasi en 
hararetli ve en faal surette çalışmış

tır:' 
Türkiye elçisine cevab veren B. 

Benes şunları söylemiştir: 
"-Çekoslovakya, Türkiyenin, ay

nı zamanda bizim de dostumuz ve 
müttefikimiz olan devletlerle metod
la, enerji ile ve metanetle takib etti
ği maksadı tasvib etmektedir. Millet
ler cemiyeti prensiplerine bağlr olan 

küçük antant· 
la Balkan an· 
tantı aynı ma • 
nevi birlik esa· 
sına dayana • 
rak, dostlukla -
rını kuvvetlen • 
dirmeye çalı -
şacaklar ve ta
rihin kendile -
rine vermiş ol • 
duğu ehem.i. -
yetli rolü oyna· 
maya devam e-
deceklerdir." B. Yakup Kadri 

Bugün Reşit Galibi 
..... 

anacagız 

Bugün saat 
14 de Halke -
vinde toplanı -
larak Reşid 

Galibin, lbnir · 
refik Ahmed 
Nureddinin ve 
Ali Rıza Çan • 

kayanın (sos -
yal yardım ko

mitesi Üyesi) 
mezarları ziya

ret edilerek çe· 
lenkler konu • 

lacak ve b u 
sevgili ölülerin Reşid Galip 

yaptıkları hizmeti, yüksek meziyetle
rini ve iyiliklerini anan hitabeler ve
rilecektir. 

Martın on dördünde Ankaraya ge
lecek olan sanatkar Şadi, halkevi tem
sil kolunun iştirakiyle lbnirrefik Ah
med Nurinin "Sekizinci" piyesini oy

nıyacaktır. 

*** 
Reşid Galip için 

M.;.deni milletlerin en büyük şiarla· 

rmdan biri de kadirşinas olmak, büyük 
(Sonu 2. inci sayfada) 

SPOR: 
Dün istanbulda 

FENERBAHÇE ALT AYI: 

6 .. 2 YENDi 
ÇANKAY A. GCNESLE: 

2-2 BERABERE KALDI 
Y az;ısını üçüncü sayı lada okuyunuz. 

.. 

CUMA 

ı , "'Kızılay liztı lldedinin, mill:ı 
1 
1 

tin rii~tii içtimaisiyle mii.tenasib 

bir dereceye varmasını, bii.tiin 
1 
1 milletin bu tenasiibii · temin et-

. . . d . 
1 nıesını tenıen-~ı e erım.,, _ 1 

iL KAMALATATUR~ 

Her yerde 5 kuruştur. 

Negüssulh teklifini kabul etti 
Negüs; uGörüş

melerinıMilletıer ce
miyeti zihniyeti ve
paktı çerçevesi için
de yapılacağını se
net ittihaz ediyo
rum,. diyor 

Adisababa, 5 (A.A.) - 13 ler komi
tesinin sJlh müzakereleri hakkındaki 

teklifine cevaben imparator milletler cc· 
miyeti genel sekreterliğine ŞJ telgrafı 
göndermiştir: 

12 let komitesi namına dış bakanlı
ğıma gönderdiğıniz telgrafa muttali ol· 
dL.m. 

Milletle.· cemiyetinin bütün azası bi
liı ki, biz daha harbe başlamadan Önce 
sulhu m.ıhaia23 yolunda milletleı cemi
yeti zihniyetine uygun olarak yapılabile

cek heı şeyi yaptık. l talya bütün millet
lerarası teahhüdlerini çiğneyerek ve şim
diye kadaı alınan bütün tedbirlere rağ· 
men taaı·ruzlanna devam etmektedir. 

Milletleı· cemiyeti paktının ahkamını 
gözeterek müz.l~erelere girişmeği kllbul 
ediyoruz. 

Tekliflerin 13 Ier komitesi tarafın
dan yapılmakta olduğa ve görüşmelel'İn 
dt' milletler cemiyeti zihniyeti ve paktı 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Bir yandan da harıl devam ediyor 

Royter muhabiri, muharebenin daha fazla, 
bir insan avına benzediğini söylüyor 

italyanlar 

Asmara, 5 ( 
ki İtalyan ord 
lan Royte 

Te 

bombardıman ettiler 

mekte olan bir İtalyan 
"yiyetleri hilinmıyen 

esedi bulmuşlar-

Londra, 
ki habeş ord 
mıştır. Genera 
yakında. dip dı 
beş kuvveti olan 
suna taarruz e 
dir. Bu ordu, Og 
da bulunmakta 

imalde
dagıtıl

pek 
ik ha

rdu
kte-

Güneş-
Teorisinin Ana Kanun!ar-ı ve 

Analiz Yolları 
il. 

Dünkü sayımızda ''Güneş - Dil" 
teorisinin ana kanunlarını kısaca 
saymış ve bu kanunların tatbikatı 
demek olan "Güneş - Dil" analiz
lerinin nasıl yapılacağı hakkında • 
ki izahatı da bugüne bırakmıştık. 

Analiz yollarının izahına geç
mezden önce şu mühim ve esaslı 
noktayı göz önüne almalıyız: 

''Güneş - Dil Teorisi", dili klişe 
halinde istatik bir varlık gibi al
maz; bunun için etimolojik analiz
de her bir elemana mana verirken 
zekanın, muhakemenin, bilginin 
işlemesi lazımdır· 

"Güneş - Dil'' analizlerini bir 
kalıp gibi alarak bir kelimeyi ele
manlarına ayırmak, düşmüş olan 
elemanları, vokalleri, konsonları 
yerlerine koymak ile iş bitmez. 
Bu, kolaylıkla bellenir mihaniki 
bir iştir. 

Asıl iş, bundan sonra haşlar. 
Kelimenin delalet ettiği hakiki 
manaya göre kökleri ve ekleri bir
birinden ayırmak, her birinin ke
limenin manasını kurmaktaki ro
lünü tefrik etmek lazımdır. Bu 
işe girişilince teorinin dili bütün 
dinamizmi içinde takip ettiği mey-

dana çıkar. 
Bunun için ''Güne§ - Dil" ana-

lizlerinde bütün dikkat ve muha
keme daima uyanık bulunmak la -
zımdır. 

l llzan: 1. N. J)/J,M EN 

Bu esası böylece teshit ettikten 
sonra, şimdi bir kelimenin "Gü
neş - Dil'' metodiyle analizini yap
maktaki yolları gözden geçirelim : 

''Güneş - Dil'' teorisinde ilk ya
pılacak iş, eldeki kelimenin eti

( Sonu 2. inci saylada) 

Bir kızılhaç heyeti, yaralı bir habeşe 
pansıman yapıyor 

ve Cibuti demiryolunu müdafaa e
den noktaları tutmaktadır. 

Amba-alagi'yi işgal etmiş olan 
İtalyan kolları cenuba doğru iler
leyişlerine devam etmiye hazır
lanmaktadır. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Gerek ana köke "güneş'' aslın
dan çıkan umumi mefhumlar için
den verilecek manayı sezip bul
mak, gerek köke yapışan eleman
lardan hangilerinin yalnız ''şek
len" ek gibi görünerek kök mana
lara geldiklerini ayırmak, gerek 
bir elemanın kelime içindeki ye
rine ve mananın genel akışına gö
re fonksiyonunu ayırdederek ona 
göre manasını tayin etmek, ancak 

- Harb, zelzele, ve daha birçok Felô ketler insanları daima tehdid eder. 
- Onları da tehdid eden vardır. 
- , , , ? . . . . 

bu suretle mümkün olur. - Kızılay! 

----------------------~---------------------------------Mobilyelerinizi 10 taksitle Haraççı Kardeşlerden alınız! 



SAYFA 2 

Spor 

Olimpiyadlara gitmeli mi),, 
gitmemeli mi? 

Bizde spor, henüz genelik çağma 
bile girmiş sayılamaz. Onda, çocuk
luktan kurtulmak üzere bulunanla
rın sarsaklığını görmek kabildir. Bu
nun içindir ki, bu halinden anlıyan 
ve anlamıyanlar ona türlü nasihat
ler vererek yolunu şaşırtmaktadırlar. 

Ders aralarında, beşer onar daki
kalık teneffüs zamanlarında, arka
daşlariyle, birer nazlı küçük kız gi
bi, kolkola dolaşmıyarak mekteb av
lusunda koşup oynıyanlara, en ha
fif tabirlerle "yaramaz, haylaz" de
nildiği çocukluğumuz devri daha ta
rihe malolmuş değildir; hareketsiz
lik yirmi beş yıl oncesine kadar ter
biyeden sayılırdı. 

Bizde gelışi güzel başlıyan ıızıK 
terbiye, geniş manasiyle terbiyenin 
yardımcısı telakki edılmek ıçın, kul
tür meselelerimizin modern gôruşlü 
terbiyeciler eline geçmesini bekle
mek tazımgeldi; cumurıyet maantı 

kurulmadan önce beden ışleriyle uğ
raşanlar sadece bu işlerin amatorle
ri idi. 

Halbuki: ''Zekanın gelişmesi, vic
danın teşekkülü ve bedenın inkişah 
arasında alelade bir tenasmid oldu
ğu sanılmamalı, fakat fizik terbiye 
ancak yüksek maksadlarla, yani, ilk 
önce kötü bir sıhatin ve iktidarsız 
bir vücudun sebeb olduğu tasa ve 
kaygılardan zihni kurtarmak, bun
dan sonra da zekaya kendi vazitesi-
ni sükunetle yapabilmesi imkanını 
vermek ve nıhayet, ahlaki faaliyete 
lüzumu olan enerjiyi, cesaret ve bü
tün erkekçe faziletleri bedenimize 
temin etmek üzere takib olunmalı
dır. Demek ki fizik terbiye, entellek
tüel kültüre ve iradenin teşekkülüne 
sarih olarak bağlıdır.'' 

Şimdi, frenk terbiyecisinin bu fi
kirlerini birkaç zamandanberi gaze
telerimizde başhyan "Olimpiyadlara 
gidip gitmemek" polemiği ile karşı
laştırınız. Şayet işlerin iç yüzünü bi
raz biliyorsanız yüreğinizde derin 
bir ıstırab duymamanız imkansızdır. 
Fakat, işlerin iç yüzünü bilmediğini
zi farzederek biraz anlatalım: 

Önümüzdeki ağustosta, Berlinde, 
1936 olirnpiyad oyunları yapılacak
tır. Her medeni millet, bu oyunlara 
iştirak için çoktan hazırlanmağa baş
lamıştır. Geçenlerde yapılıp biten 
Garmiç kış sporları olirnpiyadlanna 
girmiş olan milletlerin sayısı, bu yaz 
Berlin' e kaç milletin gideceği hak ~ 
kında bir fikir verebilir. 

Türkiye medeni bir memlekettir. 
Onun da bu oyunlarda temsil olun
ması pek tabii görülmek ve hazır
lanma şartlarımız üzerinde konuşul
mak lazımgelirken bizde çirkin bir 
dedikodu aldı yürüdü. 

Bu dedikoduya kulak ve.rırsenız 
işitecekleriniz şunlardır: "Paris ve 
Amsterdam olimpiyadlarında mu
vaffak olamadık; geçen yaz İstan
bulda yapılan Balkan oyunlarında 
iyi netice alamadık; Garmiç'te boz
ğuna uğradık; Berline gitmiyelim. 
Oraya gitmek, devlet parasiyle gez
meğe çıkmak demektir.'' 

Bundan önce iştirak ettiğimiz 

1924 ve 1928 olirnpiyadları sırasın
da yazılanları unutmamış olanlar, 
bu yazılardaki tavsif kabul etmez 
geriliğe bakarak, bizde spor polemi
ği yapanlarda muhayyele kısırlığına 
şaşmak gerektir. 
Geçmiş günleri biraz daha hatırla

talım: 
1924 te "gidenler ve gidemiyen

ler" arasında başlryan gürültü, fut
bol takımımızın şimal memleketleri 
turnesinde aldığı çok iyi neticeler 
üzerine birdenbire yokoluverdi. 1928 
de Amsterdam'a gidilirken, İdman 
Cemiyetleri İttifakının geçirmekte 
olduğu buhran genclerimizin iyi ça
lışamamalarına sebeb oldu. Ve gene 
"gidenler ve gidemiyenler" in, tıpkı 

1924 te olduğu gibi, giriştikleri mü~ 
nakaşa, alınan neticelerin - dediği
miz sebeblerle - kötü olmasından do
layı Amsterdam dönüşünden sonra 
da devam etti. Ve toptan "boyko
taj" lar üzerine, nihayet, duruldu. 

1932 de Los Anceles olimpiyad
larma iştirak edilmedi; fakat "gidil
meli idi[" diyenler az olmadı. Gidil
meğe kalkışılsaydı "gitmemeliyiz!' ' 
ve gidilseydi "gitmemeli idik!" di
yenler ötekilerden daha az olmıya
caktı. 

Şimdi dikkat ediniz; olimpiyadlar 
ortaya çıkınca, on iki senedenberi 
kullanılan kelimeler aynıdır: "Git
memeliyiz! gitmemeli idik l gitmeli
yiz, ancak... nasıl gideriz? ... " 

Gitmek ve gitmemek fiilleri olim
piyadlar dolayısiyle olduğundan da
ha çok hiç bir münasebetle tasrif e
dilmemiştir. 

Sonra, bütün bu " gitmeli, 
gitmemeli .... " sözlerinin hanai a-

"' ğızlardan çıktığına da bakınız: asıl 
sporcuların susanlar ve din]iyenler 
arasında bulunduklarını da görürsü
nuz. 

Bu, neden böyledir? 
Çünkü, spor yapanlar ve spor ida

resiyle yakından uğraşanlar bilirler 
ki sporda ilerleme görgü ve rekabet 
eseridir ve bunun bin türlü misali 
vardır. İyi bir atletin nasıl koşarak 
nasıl "rekor" kırdığı, iyi bir takımın 
üstün neticeyi nasıl aldığı tarifle an
laşılır şeyler değildir. Bunları gözle 
görmek lazımdır. OJimpiyadlar gibi 
milletlerarası toplantılardan her mil
letin öğrenecekleri vardır. Sporcula
rın ve spor idarecilerinin düşündük
leri bundan ibarettir. 

Şu halde, gürültü edenler kimler
dir? Bunlar bir çeşid heyecan bezir
ganlarıdır ki ne sporcu ve ne de spor 
idarecisı olmıyan, fakat her iki züm
renin arasında kendilerinin de ne ol
duklarını bir türlü anlıyamamış bu-
lunan bir takım insanları uluorta 
söyletirken bir takım büyük kelime
leri de birer kalkan gibi kullanırlar. 

İdman cemiyetleri İttifakı, Berlin 
olimpiyadlarma iştiraki - öğrendik 

ki - Balkanlarda birinci veya ikinci
liği kazanmakla takyid etmiştir. 
Demek ki program şudur: "Ağus-

tosa kadar sporcularımız Balkanlı
larla temas edecek ve birincilik ve-

ya ikincilik alan - ferd veya takım -
Berline gidecektir." 

Acaba bu karar, sporumuzu, 
"sporda heyecan bezirganları" nın 
dilinden kurtaracak mıdır? 

İyi niyet göstererek umalım. 

Nasuhi BAYDAR 

Arnavutluk · İtalya 
Bir anlaşma imzalandı 

Paris, 5 (A.A.) - Eko dö Parti ga
zetesinin bildirdiğine göre, l talya ile Ar
navutluk arasında uz.ın görüşmelerden 
sonra, dün akşam bir anlaşma imzalan

mıştn·. 

Bu mukavele, 1926 ve 1927 tarihli 
Tiran andlaşmaları mJcibince gereken 
tediyatrn kesildiği tarih olan 1932 den
beri askıd~ kalmış bir takım meseleleri 
halletmektediı. l tal ya hükümeti, sene
de 8 milyon liret esası üzerine bu tedi
yata yeniden haşlamayı kabul etmiştir. 

Bundan başka bazı italyan teknisyen
leri yollaı yapmak ve Draç limanına mo
dern biı şekil vermek üzere Arnavutlu
ğC'. gideceklerdir. Diğer taraftan ltalya
ya Arnavutlukta maden ve orman işlet
mek üzere imtiyaz verilecektir. B.ı m.ı
kavelenir.> İmzası gösteriyor ki, italyau 
hükümeti dikkatini Balkanlara çevirme· 
ğc başlanuştıı. Çünkü Balkanlaı, Tür
kiyenin balkan antantına girdiğindenbe
ri daha büyük ehemiyet almıştır. 

KIZILAY 

Bugün Reşit Galibi 
'-1 

anacagız 

(Başı J. inci sayfada) 

ölülerin millet hafızasmda ebediyen ya· 
şamalarım temin için hatıralarını, değer
lerini ve yaptıkları işleri saygı ile an· 
maktu-. Bir milletin medeni seviyesinin 
yüksekliğini gösteren harikalardan bi
ri de: budur. 

lki yıl önce b.ıgün kendisini aramız

dan büsbütün kaybettiğimiz Reşid Galib 
türk evladları arasında büyük bir idea
list vatanperver idi. Bütün kuvvetiyle 

memleketin yükeslmesinc kendisini ver
miş olan merhumun karakterinde iki 

büyük vasıf vardı: Feragat ve çahşka.1-

lık .. Bilgisini, bir süs, bir tahakküm va
sıtas~, veya mücerred bir zevk olmaktan 

çıkararak onJ memleketin sosyal ve kül
türel yükselişine hasrettiği gibi yüksek 
bir gayenin ameli faydalarına vaktetmi~ 
b.ılun.ıyordu. insanlığın en yüksek me
ziyetinin ve saadetinin sosyal idealle:.·e 
fikirce ve işçe hizmetten başka bir şey 
olmadığına kani idi, Milli idealizm o· 
nun bütün ruh.ınu ve benligini kavra
mış, gençliğe o kıvılcımı ve o saadeti 

vermek için kendi hayatını dahi feda et
mekten çekinmiyecek kadar durmadan 
dinlenmeden çalışnuş, uğraşmıştı. 

Şüphesiz bir milleti yükseltiş, için
de: b.ı çeşid karakterdeki adamların ço
ğalmasıdıı·. Alman yada Y ena boz.; _ın-

luğunurı öcünü almak içirı fikir alemina~ 

bir (fichte) yetişmişti. Etrahnda :.ıyan
cıırdığ. beş on havari ile alman milleti
nin kurtuluş ve yükselişini teminde ne 
kadaı · büyük biı· rol oynadığını biliyo
rux. Milli idealizm bütün felsefesiyle. 
fikriyatiyle ve edebiyatiyle ve sanatiyle 
biı· milletin ruhunda kaynaşmağa başla· 

dığı vakıt, bun:..ın ne m.ıazzam bir k.ıv
vet, biı yükseliş hamlesi yarattığı tasav
vuı· edilemez. 

r şte, türklük hakikatının en yiıca 

timsali olan büyük Atatürk, bize b.ı rtı
h.ı aşılamak ve etrafında inkilab havari
leri yetiştirmek suretiyle asil türk mil· 

]etinin büyük istikbalini ve aydınlık u

iuklara doğru ehemyetli ilerleyişini mü-

emmin bir hale getirmiş h.ıl:..ın.ıyor. Re
şid Galib onun en değerli havarilerinden 

birisi idi. Gönül isterdi ki, aldığı ateşi.! 

tuttuğu yolda daha uzun yıllar yürü

sün, memleket hizmetinde değerli emek
lerini sarfetsin. Yazık ki ölüm denilen 

amansız kuvvet onu vaktından eve) pen
çesine takıp aramızdan alıverdi .. Fakat, 

onu millet hafızasında daima yaşatmak 
ve ruh.mu mesud etmek için karakterini 

vo taşıdığı milli ateşi gençliğe bir örnek 
olarak gösterebiliriz. 

Fazilet örneklerini her türk kendi r..ı
hunda ve vicdanında balabilir. Maşeri. 
vicdanın ifadesi olan sosyal hareketler, 

terdlerin karakterlerine ve inanış kuv
vetine dayanır. Karakter bir milletın 

ruhudur, hayatının eksiridir, k.ırtuluş 

ve yükselişinin en büyük amilidir. Ruh

suz bir beden yaşamıyacağı gibi, karak
teri zaif ferdlerden müteşekkil bir mil

let de payidar olamaz. Biz, türklüğün b~ 
yüksek karakterini hayatında taşıyan 
büyük bir ölü karşısında bugün hürmet. 

lcı eğiliyoruz. 

Geçen gün onun hatırasını canlan
dırmak için Keçiören tepelerindeki evi

ne kadar gitmiştim. içinde düşünüp ça
lıştığımız o bahçeler bir dikenlik olmu~, 

tarhlaı bozulm.i.tş1 evine sanki bir hazin 
mezat ıssızlığı inmiş. Bu manzara ka.·

şısında ur.ırı azun düşündüm ve ağla
dnn .•. Ruhumda hayatla ölüm karşı kar
şıya gelmişti. Zavallı Reşid Galib! Ölü
münün b:ı ikinci yıl dönümünde senia 
değerli hatıranı anacağız. Ruhun müs

terih olsun ... 

M. Saffet ~NGIN 

BB. Şuşnig ve Valdeneg 

Peşte, 5 (A.A.) - B. Şuşnig ile 
Berger - Valdeneg ayın on üçünde 
Peşte'ye gelip, iki gün kalacaklardır. 

Bu esnada, B. Gömböş ve B. De 
Kanya ile Tuna meselesini görüşe · 
ceklerdir. 

• • 
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Günes -- Dil 
-.:.. 

Teorisinin Ana l(anunları ve 
Analiz Yolları 

(Başı 1. inci sayfada) 
molojik şeklini bulmaktır. Bu 
"etimolojik şekil" den maksat ke
limede mevcut olan veya düşmüş 
bulunan bütün elemanları bulup 
yerli yerine koymaktan ibarettir. 

Bir kelimenin etimolojik şeklini 
bulmak için göz önünde tutulacak 
esaslar şunlardır: 

1. - Hiç bir konson vokalsiz, 
hiç bir vokal konsonsuz olamaz. 
Kelimenin eldeki şeklinde bir k<:>n
sonun başında vokal yoksa düş
müş farzolunur ve yerine konur. 
Bu konulacak vokalin hangi vo
kal olduğu, kelimedeki başka ele
manların vokaHerine kıyasen ta
yin olunur. 

Tıpkı bunun gibi kelimenin el
deki şeklinde bir vokal tek ba~ı
na, konsonsuz görüfürse buna da 
düşmüş olan bir '' ğ" konsonu ila
ve olunur. 

Mesela "sevgi" sözünün etimo
lojik şeklini kurarken, baştaki 
' ' s" den önce bir vokal yoktur. 
Ondan sonra gelen "ev" unsurun
daki vokal ( e) olduğuna göre bu 
''s'' nin de başına bir ( e) vokali 
koyarız: (es) olur. Bundan son
raki (ev) elemanında vokal de, 
konson da mevcuttur. Bir şey yap
mağa lüzum yoktur. Üçüncü ola -
rak gördüğümüz konson ( g) dir. 
Fakat bunun da başında vokali 
yoktur. Başına yine bir ( e) vokali 
koyalım: (eg) olur. En sonda (i) 
vokali tek başınadır; bundan son
ra da bir konson lazımdır; ( ğ) 
konsonunu koyarız: (iğ) olur. 

Bu halde "sevgi" kelimesinin 
etimolojik analizi, doğrudan doğ
ruya kendisinden çıkarılan ele
manlarla, şöyle olur: 

(es 1 ev -t eg 1 iğ) 
2. - Kelimenin baş tarafında 

ana kök anlamını gösteren bir e
lemaın bulunur. Eğer bu eleman 
kısmen veya t~mamen düşmüş bu-. 
lunuyorsa yerine konulmalıdır. A
na kök anlamının asıl konsonu 
(ğ) dir. Fakat bunun doğrudan 
doğruya tebadül edebildiği birin
ci ve ikinci kategori konsonların
dan biri de onun yerini tuta.bilir. 

Yukarıki misalde başa gelen 
( s) konsonu dördüncü konson ka
tegorisinden olduğu için baş ta
rafta ana kök eksiktir. Onu da 
ilave edelim; (sevgi) kelimesinin 
tam etimolojik şeklini bulmuş o
luruz: 

(eğ es -r ev eg ~ iğ) 

Bu iki ameliye ile kelimenin eti
molojik şekli şöyle bir 

[ (V. + K.) -1- (V. _,_ K.) (V. 
K.) + ... ] 
serisi halinde kurulmuş olur. 

3. - Kelimenin etimolojik şek
li böylece kurulduktan sonra ma
na verme işi başlar. Bu iş, aynı 
zamanda etimolojik şeklin seman
tik bakımından da kontroluna 
yarar. 

Mana verme işinde dikkat edi
lecek noktalar şunlardır: 

A.) Ana kökün - yahut doğru
dan doğruya onun yerine geçebi
len birinci derece prensipal kö
kün - manasının tayini. 

Bu manayı tayin edebilmek 
için, kelimenin, bugün hangi dil
de kullanılıyorsa o dildeki, asıl 
lugat manasını göz önünde tut
mak lazımdır. Kelimeler sonra
dan türlü mana kaymalariyle bir 
takım mecazi manalar almış, baş
ka anlamlar yüklenmiş olabilir. 
Fakat kelimenin ilkel manasını 
bulmak için bu sonraki değişme
ler bir yana bırakılarak asıl ko
nulduğu anlama bakmak lazım
clır. 

Kelimenin bu manasına göre, 
''güneş" ten çıkan genel mefhum
lardan hangisinin - konkre veya 

abstre olarak - bu manaya en ya
kın ve uygun geldiğini aramalıdır. 

Mesela "sevgi" kelimesinden 
anlaşılan mana yürekte bir sıcak
lık, abstre bir hararet, manevi bir 
ateş manaları dır. işte ''güneş" ten 
gelen konkre hararet ve ateş an
lamlarını abstre manaya naklede
rek bu kelimenin başındaki "eğ'' 
ana köküne "ateş, hararet, sıcak
lık" manalarını veririz. 

Bu ana kök manasının tayini a
nalizin en ince, en dinamik, en 
can alıcı noktasıdır. Bunda olan
ca dikkati toplamak lazımdır. 
Çünkü kelimenin bütün elemanla
rının verimi hep bu ana kök anla
mı üzerinde toplanacaktır. 

B.) Ana kök anlamının tayinin
den sonra sıra, kelimedeki başka 
elemanların, birer birer analizine 
ve ana kök anlamına nispetle de
laletlerinin tayinine gelir. 

Burada umumiyetle aranacak 
elemanlar, ek kategorileri hakkın
da dünkü yazımızda verilen iza
hata göre, 

1. Ana kök anlamını tecelli 
ve temessül ettiren prensi
pal elemanlar; 

il. Ana kök anlamının - varsa
süje veya objesini göste
ren elemanlar; 

111. Kelime anlamını tayin ve 
ifade eden, isi.mlendiren 
elemanlar; 

iV. Saha manaları veren ek
ler [1]; 

V. Yapıcılık, yaptırıcı/ık, ya

pılmış olmak/ık anlamları 
veren ekler; 

VI. Tekarrür, temerküz, ta
hakkuk anlamları veren 
ekler olabilir. 

Bütün bu unsurların bir kelime
de bulunması lazım gelmez. Ke
limenin kuruluşuna göre bunlar
dan bazıları vardır; bazıları yok
tur. Tabii analizde ancak mevcut 
olan unsurlar üzerinde araştırma
lar yapılır. 

İşte bu analiz sırasında, saha 
anlamına gelir gibi göründüğü 
halde bu manayı vermiyen ( n, s, 
ş, c, ç, z, .i ) gibi konsonların bir 
(ğ) den değişme olup olmadığı, 

kelimede aynı konson yanyana 
tekarrür ediyorsa bunlardan han
gisinin ( ğ) yerine geçtiği... gibi 
tebadüller de kontrol edilmiş olur. 

4. - Bütün bu analizi yaptık
tan sonra, bir de bunu kontrol et
mek lazımdır. Bu kontrol için bir 
yandan Türk Dili lehçelerine, bir 
yandan da aynı manaya gelen ve 
başka başka dillere malolmuş gös
terilen kelimelere müracaat etme
lidir. 

Türk dili lehçeleri ile kontrol, 
kelimenin gerek tamamının ve ge-

rek bir takım elemanlarının bu 
lehçelerdeki benzerlerini bulmak
la olur. 
Başka dillere mensup denilen 

ve aynı manaya gelen kelimeler 
ile kontrol da, Türk dilinin bütün 
dillere nasıl ana bir kaynak oldu
ğunu göstermek gibi büyük ve 
esaslı bir fayda temin eder. 

Bu kontrollerle ''Güneş - Dil" 
analizleri tamam olmuş olur. 

Bu metodlara göre, burada ör
nek olarak aldığımız "sevgi" ke
limesinin tam bir analizini de ya
rınki yazımızda göstereceğiz. 

l. N. DİLMEN 

[ 1] Bunlar da üç takımdır: ( 1) En 
yakın saha gösteren ekler, (2) olduk· 
ça uzak saha gösteren ekler; (3) en 
şamil ve yaygın sahada mel humu va· 

sıllandıran ekler. 

.-.~----~ ""---·----=------~--~ 
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DÜNKÜ SPOR HAREKETLERİ 

İstanhulda: Fener Altayı yendi 
Çank~aya -Güneş berabere kaldılar 

İstanbul, 5 (A.A.) - Fenerbahçe 
ve Güneş kulüplerinin tertib ettikleri 

bayram turnuvasına iştirak etmek Ü· 

zere Ankaradan gelen Çankaya ve lz
mirden gelen Altay takımları bugün 
ilk maçlarını Taksim stadında yaptı

lar. 
llk maçı Güneş ve Çankaya takım. 

ları y~ptılar. Hava güneşli ve serindi. 
Saha futbol için azami derecede mü

saiddi. 
Oyuna Çankayalılar başladılar. 

Oldukça sert esen rüzgara karşı, alış
ınadıkları şerait altında oynamak za
ruretinde kalmışlardı. llk dakikala
rın mütereddid havası içinde, Güneşin 

yavaş yavaş istikrarını bulduğu ve 
Çankaya kalesini sardığı görüldü. 

Birinci devrenin ilk yirmi dakika
sı, esaslı bir hadise olmaksızın, Çan
kayanın yarı sahasında geçti. 13. nücü 
dakikada Rebiinin kale direğini ya
layarak avuta giden şutu ile, Güneş 
mühim bir gol fırsatı kaçırdı. 

20. inci dakikadan sonra Çankaya 

tazyikinin arttığı ve Güneş müdafa-

Oyuna rüzgara karşı çalışmak 

mecburiyetinde kalan Fenerliler baş
ladılar. llk hücum Altaylıların mua. 
vin hattında kesildi ve lzmirliler sağ
dan bir inişle Fener kalesine doğru 
süzüldüler. Yaşarın yerinde bir müdaha
lesi topu tehlikeli mıntakadan u
zaklaştırdı. Fakat İzmirliler akını 
yeniden tazelendirdiler. Vahab'ın 

kuvvetli bir şutu avuta gitti. 

Oyun Fenerbahçenin baskını altı

na girmeğe başladı. Altay müdafaa

sı, bütün enerjisini kullanarak vaziyeti 

kurtarmağa çalışıyor. 

Altıncı dakika: Altay müdafaasının 

uzun hiı degajmanını yakalıyan Vahap, 

topu Said e geçirirken Fenerliler favul 

yaptılaı . Firikik vuruş:.ın:.ı takib eden 

biı· kaç saniye içinde Altay ın üç orta

sının bütün gayretleriyle çabaladıkl~rı
ru görüyoruz. Nihayet F .ıad 'ın güzel bir 
vur;.ışla Altay'a ilk golü kazandırdı. 

Bu sayıdan sonra Fenerliler açıldılar. 
Sağdan ve soldan inişler Altay kalesi ö-

lstanbulda muvaffakiyetli bir c, yun çıkaran Çankaya takımı 

asının bu hücumlara müşkülatla kar 

şı koymaya başladığı göruldü. 
3:i. üncü dakikada: Çankaya sağ. 

dan bir ini§ yapıyor. Sagaçık topu u

zun bir vuruşla sol içe yolladı. ~oliçin 

plase bir pasını ani bir deplasmanla 
yakalayan orta muhacim, cidden gü
zel bir şutla takımına ilk sayıyı ka

zandrıdı. 

Karşılaşan gayretler ortaya yük

sek, heyecanlı bir oyun çıkarıyor. O

yun evvela berabere bir cereyan gos

tenneye başladı. Sonra Güneş yavaş 

yavaş üstünlüğü ele aldı . 

Devrenin sonu yaklaştığı zaman 
oyun gene Çankayanın yarı sahasın
da oynanıyordu. Güneşliler bu faiki-

yetin neticesini devre bitmeden aldı
lar. 40 ıncı dakikada Salahaddinin 

sıkı bir şutu beraberliği temin etti. 

Devre bittiği zaman iki takım 1-1 

berabere vaziyette idi. 

Çankaya ikinci devreye daha Ü· 

rnidli vaziyette giriyordu. Ruzgar bu 

sefer Güneş müdafaasının aleyhine İ· 
di. 

Güne§ muhacimleri büyük bir gay
retle çalışıyorlar. Bu hız, eğer istifa. 
de edebilseydiler, Güneş muhacimle

rine üç gol temin edecekti. Üçüncü 
dakikada Necdet, yedinci dakikada 

Salahaddin ve dokuzuncu dakikada 
Canbaz muhakkak birer gol kaçırdı
lar. 

Çankayalılar büyük bir gayretle 
oynayan Güneş'in hücum faikiyetini 
durdurdular, on beşinci dakikada, Fa_ 

rukun bir şarjını şiddetli bulan hake
rnin verdiği penaltıdan istifade ede
rek, ikinci gollerini çıkardılar. 

Güneş, bu golden sonra gayretini 
kaybetti. Hücum hattından başlıya
rak geriye sirayet eden bezginlik Çan
kayalıların hakimiyeti ellerine alma
larını intaç etti. Fakat Ankaralılar 
bu hakirniyeti golle neticelendireme
diler. Güneşlilerin, gene 40 ıncı da
kikada kazandıkları ikinci golden 
t.onra maç 2-2 beraberlikle bitti. 

Ankaralılar berabere kalmalarına 
rağmen, çok güzel bir oyun çıkardı
lar ve halkın alkışlarını kazandılar. 

Fener -Altay maçı 
Sıra büyük maça gelmişti. Evel 

Altaylılar, sonra Fenerliler alkışlar 
~rasında sahaya çıktılar. 

nünde çok tehlikeli vaziyetler yaratıyor. 

11. ci dakika, top Fikretten Naciye, 

Naciden Şaban'a geçti. Şaban güzel bir 

dırıplingle İzmirli müdafii atlattıktan 

sonra plase bir ş:ıtla takımına ikinci go

lü kazandırdı. 

Birinci devre, ba suretle 2 - 1 Fe

nerlilerin lehine bitti. 

Fenerlileı devrenin başından itiba

ren, cidden güzel bir oyun çıkarmağa 

başladılar.Altayın sartettiği bütün gay

ret semeresiz kalıyor. Fenerliler, hiç u · 

mulmadık zamanlarda gol vaziyeti hazır

lryoı ve istifade ediyorlar. 

Dördüncü dakikada Şaban'ın Naci'ye 

verdiği pas kııvvetli bir şutla, üçüncü 

data olarak Altayın ağlarına takıldı. 

Dok.ızunc~ dakikada Altayhlar ikin

ci devrenin yegane tehlikeli akrnını yap

tılaı ve gene Fuad, uzaktan attığı bir 

ş<rtla takımına ikinci bir gol kazandırdı. 

3 • 2 gibi tehlikeli bir vaziyete giren 

Fenerliler bütün hızlariyle oyuna baş 

ladılaı. Bu hızın semeresini 13. cü da

kikada aldılar. Topla beraber ilerleyen 

Niyazi hatalı bir şarja maruz kaldı ve 

hakem penaltı verdi. Fikret bu fırsatı 

gole çevirdi. 

Bir kaç dakika sonra Nacinin attığı 

biı şut İzmir kalesinin direğine çarpıyor 

ve b:.ı sefer de arkadan yetişen Şaban, 

beşinci dafa olarak, topu Altay'rn ağla

rına takıyordu. 

Fenerlilcı daima İzmirlilerin yarı sa

hasında oyn.ıyorlar. Bu faikiyetin mey

dana getirdiği fırsatlardan bir kaçı iz. 

mirli kalecinin elinde kaldı. Fakat Ali 

Rıza, 39 ca dakikada altıncı golü de 

yaptı. 

Maç bu suretle, 6 • 2 lzmirlilerin 

mağlubiyetiyle neticelendi. 

Beşiktaş İzmirde 

İzmir, 5 (A.A.) - Bir kaç maç yap

mak Üzere dün şe.'ırimize gelen Beşiktaş 

takımı, bugün ilk karşılaşmayı İzmı~ 

sporla yapmış ve serbest bir oyunla ma 

çı bire karşı dört sayı ile kazanmıştır. 

KIZILAY SAYFA 3 

Saadet 
nedir? 

BARISA HİZMET EDEN SOVYET RUSYA _,. 

"f azımın başlığı tuhaonıza gitmiş o-

acak. h~rk~sın bır baııka turıu ama~
maga çaıışugı saadet, an.amsız, uyaur· 
ma, bu· keume mıcur t l'. O-'Sa ı;aaaet d C· 

nuen bu naı, geı·çekten var mıaır t An· 

ıamıarı, bır ınanıcı, bır para-sever, Dil' 

zevkıne duşkun, bır genç, bır ya~ıı ıçı.1 

n., kaaar başka oa~ka olsun, saatıet dıye 
bu hal varaır. 

B. Stalin, Sovyet Rusya siyasetinin 
ana hatlarım anlattı 

·ı arıhçıleı anlatırlar: Lidya k'ralı 

Krezus, çok zengın, çok genJi bır adam
mış; zengınhgı, kıraıııgı yuzundeıı ken

dinı en buyuk bir saadet içınde yaşaı· 
&'ôrüı, öiumirmuş. Hir &Ün y;.ınan bu· 
yüklerinden kanun yapıcı Solon, ken· 
disini görmeie gelmiş. Krezüs on&. : 

"Benden saadetli kımse var mıdır?" diye 
sormuş. Solon, Yunanistanda tek &'Öm· 

leklı biı adamın, Krezüsten daha saadet
li olduğuna söylemiş. Bir kaç yıl sonra 
bu büyuk kıra], Iran şahı lJara'ya tut· 
sak olmuş; o vakıt zenginliğin, kıral ol

manın saadet olmadığım anlamış. 
Hikaye ya doğrJdur, ya ;.ıyd;.ırma; 

fakat saadet telakkisini, belki de ta
rihten Önceki zamanlarda bile insan· 
larda var olduğunu anlatan bir de
ğeri de vardır. 

Kimi zenginliği, kimi yoksulluğu; 
kimi sağlığı, kimi gençliği ... saadet 
sayar; ama çok kere kendini saadetli 

sayanlar pek azdır. 

Abdülhamid devrinde Sıvasa sürü. 
lüp orada veremden ölen içli şair 

lsmail Safa, bir şiirinde şöyle der: 
Saadet, muhtelif üç §ey'i cemet

mekle hasıldır; 
Saadet malikiyyettir: Kemale, sıh

hate, male. 
Demek, ona göre ne yalnız kemal, 

yani bilginlik ve iyi ahlaklılık, ne sağ
lık, ne de zenginlik, ayrı ayrı saadet 
değildir; ancak üçü birleşince saadet 
oluveriyor. 

Filozoflar, düşünenler, saadeti na· 
sıl tarif ederlerse etsinler, herkesin 
birleştiği nokta saadetin itibari, iza

fi (relatif) bir hal olduğudur. Aslın

da, şöyle veya böyle bir halde bulun
mak değil, kendini saadetli telakki 
ebnektir. 

Böyle olunca, en saadetli bir adam 
olabilmek için ne yapmalıdır? Bence 
bunun cevabı pek kolay ve pek açık
tır: Kendinden başkalarmı saadetli 
görmek ve başkalarını bu saadet te
lakkisine erdirmeğe çalışmaktır. 

Sosyal bir mahhik için, içinde ya
şadığı sosyet~yi genli, zengin, neşeli, 
varlığını ve erkinliğini tubnağı, ko

rumağı bilir bir halde görniektir. 
Saadet mefhumu bir değer hükmü 

olduğundan ötürü, tanıamiyle sosyal 

bir mefhumdur. 
Şimdi her türk kendini saadetli 

görmeğe adaklıdır; çünkü Türk sos
yetesi tam erkindir; hergün zengin 
değilse de yarın için zengin olmak 

yolunu tutmuştur. 
Bununla beraber ulusal saadet i

çin en büyük, en değerli vasıtalardan 
birkaçına da sahiptir ki onlardan bi

ri Kızılaydır. 
Kızılay, Türk ulusuna, gerçek sa. 

adeti tattırnıağa çalışan bir kurum
dur. Yangın, su basımı, teprem, yer 
yürümesi gibi her türlü ulusal afet-

Moskova, 5 (A.A.) - Gazeteler, 
Stalin'in 1 martta Seripps Howards 
Newspapers adındaki amerikan ga. 
zeteleri tröstünün reisi Roy Howard 
ile yaptığı bir mülakatı neşretmekle· 

dir. 
B. Stalin ile Roy Hodward arasın

da şunlar görüşülmüştür: 

Ja11on lılicliseleri ve Uzakşark. 
- Son japon hadiselerinin Uzak

şark vaziyetinde ne gibi bir tesiri O

lacaktır.? 

- Bunun hakkında bir şey söyle
mek şimdilik müşküldür. Çünkü he
nüz elimizde kafi derecede unsur bu
lunmuyor. Vaziyet sarih de&'ildir. 

Bir amerikan gazetecisine Sovyet poli
tikasının ana hatlarını anlatan B. Stali1 

- Japonya Mogolistan cumuriye
tine karşı ciddi bir taarruzda bulun
maya karar verirse, Sovyet Rusyanın 
hattr hareketi ne olacaktır? 

- Eğer Japonya Mogolistanın ı;;. 

tiklalini kasdederek bıı tecavüzde bu
hınmağa karar verirse, biz de Mogolis· 
tan'a yardım edeceğiz. Dış bakan Lit
vinof'un muavini Stomoniakof'un ge· 
çenlerde japon elçisine de söylediği 
gibi, 1921 denberi Mogolistan ile hiç 
değişmiyen dostluk münasebetleri 
idame eden Sovyet Rusya 1921 de ol
duğu gibi gene ona yardım edecektir. 

- Japonların Ulanbatur'u işgal 

lerde her Türkün yardımına ilk ko
şan odur. Okull~rda açlık çeken Türk 
yavrularını doyuran odur. Düşman

larla savaşmalarda yaralarımızı sa
ran odur. Onun eli; karanlığı yırtan 

bir ışık, soğuğu öldüren bir güneş gi
bidir. Öyleyse ulusal saadetin en 
başlı bir vasıtası olduğu şüphesizdir. 
Kızılaya, en ufak bir yardımda bu
lunanın ulusal saadete ermesi de 
pek tabiidir. 

Kazım Nami DURU 

Önceden de bildirdiğimiz gibi, Sıyasal bilğiler okulu talebelerin
den bir grup dün şehrimize gelmiş lcr ve garda karşılanmışlardır. 

Gençler yarın sabah saat dokuzda sanayi mektebinde bir voleybol 
maçı, pazar sabahı saat dokuzda yüksek Ziraat enstitüsünde bir 
ping-pong müsabakası ve aynı gün öğleden sonra saat üçte Ankara 
Gücü sahasında yü~s~k Ziraat enstitüsü takımiyle bir Futbol maçı ya
pacaklarıdır. Resmımız, gençlerın garda karşılanışlarını gösteriyor. 

teşebbüsü Sovyet Rusyanm filen ha
rekete geçmesini intaç edecek midir? 

- Evet, bunu intaç edecektir. 

Son japon lıarekeılerinin 
mahiyeti 

- Son günlerde japonlar Mogo· 
listan hududunda Sovyeuerın teca. 
vuzkar addedebilecek.terı bır taan
yette bulunmuşlar mıdır ·ı 

- Japontar Mo&olıstan hududuna 
asker yı&'maia devam edıyorıar. r a
kat şimdılık hudud'da musaaemeıer 
tevlid edecek hıç bir teşebous gor'1J

müyor. 
- Sovyet Rusya Almanya ile Le

histanm kendi aJeynınde bır taxım e

meller beslemekte oldUK:larından, bu 
emellerin tahakkukunu koıayıaşur

rnak içın askeri bır teşrıkı mesaı na
zırıaaudarından §Upneıenıyor. naı

buKı Lenıstan hernangı bır aııer a.:v· 

Jet aıeynmde topraıuarının ecneoı kı· 
taat taratından bır hareket ussu oJa
rak kullanılmasına musaade eunıye
ceğinı beyan eyhyor . .Sovyet Kusya bu 
§erait altında AJmanyanın kendısıne 
nasıl taarruz edebı1ecegıni tasavvur 
edıyor 't Alman kıtaau nasıl ve nangı 

istıkamette hareket edebıJırJer '! 

- Tarih gösteriyor kı, bır devlet 
diğer bır devlete karşı barb etmek 

ister ve bu devlet de komşu olmazsa, 
ona hücum edebılmek uzere hemnu

dud olan devletin topraklarına gır

meye çalışır ve bunu Almanya l~.14 
de t~ransaya hucum içın .tSeıçıKayı ıs. 
tııa ettiğı gibi ya zorla elde eaer, ya
hud da gene Almanya HH~ de Le· 
ningrad uzerine Estonya toprakların
dan geçerek yürümek için yaptığı gı
bi bunu .. kredi' ' ile elde eder. Aıman

yanın maksadına erişmek ıçın hangi 
hududları intibah edeceğini bılemem. 

Fakat Almanyaya "kredı" ile yol ve

recek memleketler pek ali. bulunabi

lir. 

Bir lıarb ne zaman 
patlayacaktır? 

- Bütün dunyada harbdan bahse
diliyor. Filhakika harbdan kaçınmak 
mümkün olamıyacaksa, sızce bu harb 

ne zaman patlıyacaktır? 

- Bu hususta şimdiden bir şey 

söylemeye imkan yoktur. Harb hiç 
beklenmiyen bir anda çıkabilır. l::sa-

sen bugün harbler ilan edilmez sade

ce başlar. Fakat sulh dostlarının va
ziyetlerinin resanet bulmakta olduğu

nu goruyorum. Sulh dostları açıkça 

çalı§abilirler. Çünkü kamoylarının 

kuvvetli müzaharetlerine istinad et
mektedirler ve ellerinde milletler ce
miyeti gibi kuvvetli bir vasıtaları var. 

dır. Bu, sulh dostları için bir üstün
lüktür. Bütün dünya yüzünde harbi 

istiyen tek bir millet yoktur. 

Sulh dü§11ıanları --Sulh düşmanlarına gelince, bunlar 
gizli kapaklı çalışmaya mecburdur
lar ve bu onlar için bir zarardır. Fa_ 

kat gene bu sebebten dolayıdır ki, 
sulh düşmanları ümidsizlikle bir as

keri sergüzeşte atılmaya karar vere
bilirler. 

Sulh dostlarının en son muvaffaki
yeti, fransız - sovyet karşılıklı yar
dım paktının fransız saylavlar kuru
lunca tasdikidir. Bu pakt sulh düş
manlarının önünde oldukça ciddi bir 
engeldir. 

l ki büyii.k tehlike 
- Eğer harb çıkarsa, evvela dün

yanın hangi tarafında patlıyacaktır. 
Ve harb bulutları şarkta mı yoksa 

garbta mı daha ziyade toplanmıştır? 
- Bence harb için iki merkez mev

cuttur: Biri japon mıntakasında ve 

diğeri de alman mıntakasında. Bu i
kisinden hangisinin daha tehlikeli ol

duğunu söylemek müşküldür. Fakat 
tehlike her ikisinde de mevcuttur ve 

her ikisi de hareket halindedir. Bu 

ba§lıca iki harb kaynağı yanında i. 
lalyan - habeş harbı bir mukaddeme· 

(Sayfayı çevirinr:z) 
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den başka bir şey değildir. Ancak 
şurasını kaydetmeliyim ki, Uzakşark
taki harb kaynağı bugün için en ziya
de faaliyet gösterenidir. Fakat şura
sını da gözden kaçırmamak lazımdır 
ki, bu tehlikenin merkezini Uzakşark
tan Avrupaya nakletmesi de pek muh
temeldir. Ve bunun en başlıca delili 
de Hitler'in geçen gün bir fransız 
gazetecisine vaki beyanatıdır. Hitler, 
bu beyanatında sulh sözleri söyleme
ğe çalışmış, fakat izhar ettiği sulh aş
kına Fransa ve Sovyet Rusya aleyhin
de o kadar tehdidler karıştırmıştır ki, 
bu aşktan ortada hiçbir şey kalmamış
tır. Görülüyor ki, Hitler sulhtan bile 
bahsetmek istese tehdidde bulunma
mazlık edemiyor. Bu bir nişanedir. 

Büyük tehlike: Kapitalizm 
- Bugünkü harb tehlikesinin baş

lıca sebebi sizce nedir? Bu tehlike 
nerede mündemiçtir? 

- Kapitalizmde. 
- işte benim asıl anlamak istedi-

ğim bu tehlike kapitalizmin hangi te. 
zahürlerinde mündemiç olduğudur. 

- Kapitalizmin emperyalist ve il
hakçı tezahiirlerinde. 

tık dünya harbının nasıl çıktığını 
hatırlıyor musunuz? O, dünyanın ye
ni bir taksimini yapmak arzusundan 
çıkmıştı. Bugün de işlerin iç yüzü 
gene odur. Kapitalist devletlerden ba
zıları nüfuz mmtakası, erazi, iptidaı 

madde membaları ve sairenin bir e
velki taksiminde haksızlığa uğradık
ları kanaatindedirler ve bu taksimin 
bu sefer kendi lehlerine olarak yeni
den yapılmasını istiyorlar. 

Kapitalizm, emperyalist tezahür
leri itibariyle öyle bir sistemdir ki, 

beynelmilel ihtilafların hallinde meş
rJ bir usul telakki eder. Bu meşr'1i
yet hukuki olmasa bile filidir. 

BU§ endi§eler 
Biliyor musunuz kı, kapitalist 

memleketlerde, Sovyet Rusyanın ken
di siyasi teorilerini diğer milletlere 
zorla kabul ettireceğine dair muhik 
bir endişe vardır? 

- Bu endişeler tamamiyle boştur. 
Eğer siz Sovyet vatandaşlarının kom
§U devletlerin çehresini zorla değiş
tirmek istiyebileceklerini düşünüyor
sanız çok aldanıyorsunuz. Sovyel 
halkı bu devletlerin çehresini değiş

miş görmeyi bıUabi arzu eder. Fa. 
kat, bu cihet o devletlerin kendi işi

dir. Bu devletlerin temelleri sağlam 

ise Sovyet halkının fikirlerinden ne 
için korkabileceklerini anlıyamıyo • 
rum. 

- Bu beyanatınız Sovyet Rusya_ 
nın dünya ihtilali yapmak niyetinden 
vazgeçtiği manasına mıdır? 

- Bizim, asla böyle bir niyet ve 
planımız olmamıştır. 

- Fakat, bütün dünyada böyle bir 
intiba vardır. 

- Bu bir anlaşamamazlıktan ileri 
geliyor. 

- Feci bir anlaşamam.azlık, değil 
mi? 

- Hayn, teci değil, gülünç. Daha 
doğrusu hem feci hem de gülünç. Biz 
marksistler ihtilalin öbür memleketler
de de olacağı telakkisindeyiz. Fakat bu 
ne vakıt olacaktır, bilir misiniz? Bı.ı. mem
leketlerin ihtilalcileri bunu ne zaman 
mümkün ve lüzumlu görürlerse. İhtilal 
bir meta değildir ki, ihraç edilebilsin. 
Bunu farzebnek manasız bir şey olur. 
Hel' memleket, eğer isterse, kendi ihti
lalini kendisi yapar. Eğer istemezse, o 
memlekette ihtilal olmaz. Mesela bizim 
memleketimiz ihtilal istedi ve yaptı ve 
şimdi sırutsız yeni bir cemiyet kuruyo
ruz. Fakat, bizim diğer memleketlerin 
yaşayışına müdahale ederek ihtilal çı
karmak istedigimizi iddia etmek, aklı· 
mızdan bile geçmiyen ve geçmemiş olan 
biı· şey ileri sürmek ohır. 

Sovyet Rusya ve Amerika 
- Sovyel Rusya ile Birleşik Ame

rika arasında siyasi münasebeler tesis 
olunurken Litvinof ve Roosevelt propa
ganda meselesi hakkında karşılıklı no
talar teati etmişlerdi ve bu notanın dö~·
düncü maddesinde: sovyet hükümtei A
merikanm b.ıgünkü rejimi aleyhinde ha
rekette: bulunan gruplara veya teşekk"j]. 

lero kendi topraklarıntla yer vermiye
ceğini vadetmişti. Eğer bu teahhü::llere 
riayet sovyet Rusyanın arzusuna '-lygun 
düşmüyorsa veya onun iktidan haricin-

d(; iscı Litvinof'un bJ teahbüdleri ne ıçm 
imzaıadığmı izah edebilir misiniz? 

Beyaz rusl.ar meselesi 
- .lşarel etugınız i:eannudtere riayec 

bizim ıktidaruruz dahiımdedir. Ve 1>..ı 

teahhüdlercı rıayet edıyoruz. Ana yas.ı· 
mıza gore, siyasi mülteciler bizim top
raklarcmızda oturmak hakkına malıktn·

ler. Nasıl Amerika siyasi mülteciiere sı
ğınmak hakkım veriyorsa, hız de onlara 
hu hakkı veriyoruz. ~ı.ırası m~hakkak kı 
.Lıtvinol bu teahhüdleri imza ederken 
bunların mütekabil mahiyette oldukıarı 
esasına ıstinao ediyordu. Amerikada 
sovyel R.ısya aleyhinde ve kapitalistuk 
lehind(; çalışan ve ameı·ikan vatandaşıa· 
rından ve hatta teşekk~llerinden bJ nu
susta maddı yardım gören beyaz r.ısl.ı
rın h..ılunmasıru, Litvinof - Roosevelt 
teahhüdleriyle kabili telit görüyor mu
sunuz? Her halde bu mülteciler, Am<.!· 
rikada kanunen mevcJd sığmm:ıo nak
kından istifade ediyorlar. Biz ise her 
hangı biı· devlet aleyhinde olursa olsu •ı 

bi~· tethışciye: topraklarımızda oturmak 
hakkın. tanımayız. Öyle görüyor.;.1z ki, 
Amerikada sığınmak hakkı bizden daha 
geniş bit surette tefsir ediliyor. Buna 
rağmen biz itiraz etmiyor.ız. Belki d3 
siz bana topraklarımıza gelen bu siyası 

mültecileri bizim hoş görmekte old.ıg _. .. 
muz şekilde bir m..ıkabelede b.ıl:..ına.İ>i· 

lirsini:;,.. Fakat sovyetler aleyhinde çal•· 
şan beyaz rus mültecilerini de hoş gC-r.:.1 
amerikalılaı yok m.ıdar? O halde mev
zuubahs olan nedir? Vaziyet şud.ır: B .... 
şahıslara yardım ebnemek, resmi me
m.nların diğer devletin yaşayı§ma ka
ı-ışmamalari. Bizim memw-larımız bu te
ahhüdlere: namuskarane bir tarzda ria
yet etmektedir, eğer bizden bu teahhüde 
riayer etrniye;ı kimse varsa göstcrit:;in. 
Çok ileri gidilerek Amerikadaki beyaz 
rusların ve sovyet Rusyadaki amerik~,1 
komünistlerinin h.ıd..ıd harici edilmesi 
istenirse gerek Amerikada gerek Sovyet 
Rusyada kanunen mevcud sığınma 

hakkı ihlal edilmiş ol.u. B.ı hususta ta
lel: ve mukabil taleblerde bir had tan.
ma1' gerektu. Litvinot ve Roosevelt bir
birıerinc göncierdikıeri mekl~pları husu
si bireı· şahısa olarak değil fakat dev
letlerinin mümessili olarak imzalamışlar

dn'. Ve bu bakımdan iki devletin siyasi 
memurlarının faaliyetini kastetmişler

dir. 

Komünizm fikirlerinin yayılması 
-· Geçen sene Moskova'da toplanan 

yedinci komünist enternasyonal kong
resinde: buLınan Browder ve Darey adın
daki amerikan delegeleri Amerika hükü
metinin kuvvete müracaatla d evrilmesin
den bahsetmediler mi? 

-· Bunların ne söylemiş olduklarını 
tamamiyle hatırlamıyor...ı:m. B.ına benzer 
biı- şey söylemiş olabilirler. Fakat ame
rikan komünist partisi sovyetler tara
fından değil amerikalılar tarafından te

sis ol.ınmuştuı·. Bu parti Amerikada ka

nunen mevcudd.ır ve hatta c.ımur reisi 
intihabatında bile namzed göstermekte-

dir. Eğer bu delegeler günün birinde 
Moskova'da bir nuhık söylemişlerse, A-

merikada da buna benzer ve hatta çok 
daha şiddetli natuklar söylemişlerdir. 

Demek ki, amerikan komünistleri fikir
lerini serbestçe yaymak imkanlarına ma
lik bulunuyorlar. Sovyet hükümetini a
merikan komünistlerinin faaliyetindeıı 

mesul tutmak doğrJ olmaz. 

Amerikan komünistleri 
- Fakat bugün mevz:.ıubahs olan şey 

sovyel topraklarında ilişikleri olan ame
rikan komünistlerinin faaliyetidir ki, hu 
da teahhüdnamenin dördüne~ maddesi
ni mı.1hildir. 

- Komünist partisinin faaliyeti n~ 

olabilir? B.ı faaliyet ne ile tezahür eder? 

Bu umumiyetle amele teşkilatları kuı-

mak, mitingler tertib ebnek, grev teza
hürleri yapmakla kendisini gösterir. A
merikan komünistlerinin bütün bunları 
sovyet topraklarında yapamıyacaklai'l 

bedihidir. Sovyet Rusyada amerikan iş

çileri yoktur. 

- Ba beyanatınızı şim:liki tea.lıhüd
lerin iki memleket arasındaki iyi müna
sebetleri idame etmiye müsaid bir şekil
de tefsir edebileceği s-:ıretinde telakki e
debilir miyim? 

- Evet. 
NOT: Çok uzun olan bu beyana

tın arkasını yarınki sayımızda vere

ceğiz. 

KIZILAY 

TUNA İŞLERİNİ 

T ANZİlU MESELESİ 

Prens Ştarhe~berg 
Roma da 

Roma, 5 (A. 
A.) Prens 
Ştarhem

b erg dün ak
şam buraya gel
miş ve istasyon
da B. Suviç, Ba
ron AJoisi, A -
vusturya elçilik 
ileri gelenleri ve 
macar ataşemili
teri tarafından 

karşılanmıştır. 

Prens Ştar -
hemberg cuma 
günü askeri bir 
geçit resminde 
cumartesi de bir 
spor gösterisin • 
de hazır buluna-
caktır. Prens Starhemberg 

Başbetke 

ClGERLERtMtZ 
( Ba~ı 1. inC'ı sayfada) 

zalmış olduğunu göreceks1 ııiz. 
Her dispanser bizi bir mezarhkft 
tan ve her sanatoryum yatağı bir 
mezardan kurtarıyor: Veremle 
savaş cemiyetine yılda iki paket 
sigara parası veremez misiniz? 
Ve bir o kadar Kızılaya ! 
Kızılay on yılda veremlilerle dis

panserlere 156,000 liradan fazla 
yardım etti. 

Türkiyenin nufus meselesi, do
ğumun artması kadar, doğan ve 
yaşıyanlara tabii ömür müddetini 
verebilmektir. Yirmi beş yaşında 
bir çelik iradenin, bir dispansere 
uğramamak yüzünden, çöküp git
tiğini tasavvur ediniz. Türkiye, ö
lüm kazaları en çok olan memle
ketlerdendir. 

Çünkü çocuk, sıtma ve verem 
ölümleri, bakım ve koruma orga
nizasyonlarının eksikliğinden ge 
len birer kazadan ibarettir. 

Kahvelerde verdiğiniz bahşiş

lerden onda biri, bir kadeh alkol 
fiatı, bir paket sigara pahası : 
l n s a n h a y a t ı , bu kadar 
fedakarlığa değmiyecek kadar e
hemiyetsiz midir? 

F.R.ATAY 

YUNANiSTANDA 
Kabine buhranının aldığı 

durum 
Atin.ı, 5 (A.A.) - Son bir anlaşma 

ümidiyle toplantıya çağırılan fırka li

derlerinin içtimaı geri bırakılmıştır. Ot·· 

du arkarundan liberallerle, komünistleı· 

aleyhindeki itirazları ciddi bir suı·etttı 

devam etmektedir. 

Siyasi vaziyet ciddi bir safha arze~

mektc ise de kıralın tekrar bir iş kabi

nesi kJrarak tehlikeli ihtilalleri bertaraf 

edeceği ümidi kuvvetlidir. En kuvvetH 

namzed genC' B. Demircis'tir. 

Yeni kabine, bazı tadilatla eski kabi

nenin aynı olacaktır. 

Negüs sulh teklifini 
l{.abul etti 

(Başı 1. incı sayfada) 

çerçivesi içinde yapılacağmı senetl itti· 
haz cdiyorı.z. 

Mufassal cevabnnızı Paris elçimız 
vasıtasiyle alacaksınız. 

*** 
Adisababa, 5 (A.A.) - Royter a

jansının öğrendiğine göre eğer, İtal

yan hükümeti, mütarekeyi veya her . 
hangi bir müzakereyi, zecri tedbirle
rin şiddetlendirilmemesi şartına talik 
edecek olursa, İmparator, müzakere_ 
ye girişmeyi kabul etmiyecektir. 

---------·-· --'---~•-- .!! -- -

6 MART 1936 CUMA 

iTALYAN .. HABES HARBi 
' 

Royter muhabiri muharebenin bir insan 
avına döndüğünü söylüyor 

(Başı 1. İnci sayfada) 

l tal yanlardan kurtulmak için .. 

Ras İmru'nun bozguına uğrıyan 
kuvvetleri, İtalyanlardan kurtul
mak için T akazze nehrini geçer
ken çok ağır kayıplara uğramış
tır. Bu kuvvetlerden önce nehır 
civarında pusu kurmuş olan İtal
yan makineli tüf ek bölükleri neh
ri geçmek istiyen habeş askerlerini 
siddetli bir ateş altına almışlardır. 
Öte taraftan, tayyareler de, habeş
leri sürekli bir şekilde bombardı
man ederek ağır zayiat verdirmiş
lerdir. 

Bu şiddetli bombardıman neti
cesinde nehir kıyıları habeş ölüleri 
ile dolmuştur. Sanıldığına göre, 
Ras İmru, mahiyetindeki bir kaç 
muhariple Takazze nehirinden 
geçerek kaçmaya muvaffak olmuş
tur· 

30.000 ölü! 
Habeş kuvvetlerinin sonkanun 

ortalarından beri verdikleri zayi
at, ölü ve yaralı olarak 30,000 hın 
kadar sanılmaktadır· Son muhare
rebelerde ikibin kadar habeşin 
öldüğü sanılıyor. Son üç hafta içın
de yapılan çarpışmalarda ikibin İ
talyan askeri ölmüştür. 

Mulıarebe değil, insan avı! 
Şimaldeki İtalyan ordularının 

yanında olan Royter Ajansı mu
habiri şu telgrafı çekmiştir:. 

"Şimdiki muharebeler, muha
rebe olmaktan ziyade, bir insan 
avına benziyor. İtalyan orduları
nın üç zaferi hakkında fikri soru
lan mareşal Badoglio demiştirki: 

"-Şimdi düşmanın öteki kuv
vetlerini bekliyorum. Önümüzde 
şimdi hiç bir engel yoktur. Ras 
Kassa yenilmemiştir, fakat tama
miyle ezilmiştir. Bu kadar mühim 
mikdarda silah ve cephanenin hıra. 
kılışı, habeş tarihinde ilk defa o
larak görülen bir hadisedir.,, 

Ve sonra mareşal Badoglio şun
ları ilave etmiştir:. 

"-Bir beyaz subayın Selakla
ka civarında yaralandığını haber 
aldım. Bu subayın hemen yardı
mına koşulmuş ve kaldırılmıştır.,, 

Mareşal Badoglio, son üç İtal
yan muzafferiyetini, üç hafta de
vam ederek, yüzbin habeşin yok
edilmesi ile biten büyük bir muha-

Beyaz kitaba hücum 
işçi fırkası bir tadil 
hazırlıyor 

Lonclra, 5 ıA.A.) - İşçi kabinesi 
zamanında, Tersane baş lordluğun -
da bulunmuş olan B. Aleksander 
dün akşam Lovestof' da bir nutuk 
irad ederek, şiddetle, beyaz kitabın 
aleyhinde bulunmuştur. 

B. Aleksander bu kitabı parlamen
toya ve millete &._ar~ı bir hakaret say
maktadır, ve diyor ki: 

" - Beyaz kitap tamamiyle em
peryalizm esası üzerine kaleme alın
mıştır. Bu, mükelleflere arzolun -
muş, boş bir çekten başka bir şey 
değildir." 

Londra, 5 (A.A.) -Hükümet, 
milli müdafaa hakkında aldığı 
tedbirlerin avam kamarası tara
fından tasdiki için kamaraya bir 
kanun projesi vermiştir. 

Avam kamarası pazartesi gü
nü milli müdaf aanm takviyesine 
aid olan bu projeyi görüşmelere 
başlıyacaktır .. 

İşçi partisi, hükümetin teklifle
ri aleyhinde esbatı mucibeli bir ta
dil teklifinde bulunacaktir. 

Rugby' de bir nutuk veren B. 
Austin Çemberlain şunu söylemiş
tir: 

"- Milletler Cemiyeti bize 
yol göstermiştir. Habeşistan mese
lesi hakkında takındığımız hattı 
hareketi sulhun tehlikede buluna -
cağı Avrupar1m herhangi bir nok
tasında da taıtbik etmeliyiz." 

-~ . - •- ·-

rebe olarak telakki etmektedir. 
Negüs'ün müslümankıra hitabı 

Öte taraftan Adisababa' dan 
Royter Ajansına şu telgraf gel
miştir: 

''Kurban bayramı dolayisıyle 
toplanan Adisababa müslümanla
rma hitaben söz söyliyen impara
tor ezcümle demiştir ki: 

'- Harb yeni başlıyor, gucu 
yeten bütün erkekler cepheye git
melidirler- Habeşlerı zafer veya 
yenilmek hakkında İtalyanların 
söylediğine inanmamalıdırlar. İtal
yanlar iki habeşi öldürünce, bütün 
bir fırkayı yok ettiklerini ilan et
mektedirler.,, 

lngiliz lnzıllıaç hastanesi 
bombardıman edildi 

Dessie, 5 (A.A.) - Royter mu
habirinden: 

Kuoram civarında bir İtalyan 
tayyaresi, İngiliz Kızılhaç hasta
nesinin üzerine belki 40 taneden 
fazla koca koca bombalar atmış
tır. 

Hastane işçilerine birşey olma
mış, fakat 3 hasta hemen, 4 tane
si de aldıkları yaralardan, sonra 
ölmüşlerdir. 

ltalyaın tayyaresi, tepesinde bu
yük bir kızılhaç bayrağı bulunan 
hastanenin üzerinde hem de pek 
alçaktan on defa dolaşmıştır. 

Adisababada nefret ııyandı 
Adisababa, 5 (A.A.) - Roy

ter: 
İngiliz Kızılhaç hastanesinin 

bombardıman edildiği haberi bu
rada çabucak yayılmış ve hem 
habeş, hem de yabancı mahfille
rin nefretini uyandırmıştır. 

Hastanenin baş hekimi Dr. Mel
ley bombardıman hakkında İngil
tere hükümetine bir rapor gönder
mitir. 

Haber alındığına göre 3 ça
dır, ameliyat salonu, birçok kam
yon ve epeyce de tıbbi aletler ha
rap olmuştur. 

Diişürii.len tayyareci bir 
albaymış 

Napoli, 5 (A.A.) - Tembien 
muharebesinde yere düşen ırçağm 
pilotu, 14 üncü ha va f ilasu kuman
danı albay Ermano Bartolli idi. 

Albay Bartolli habeşleri daha 
tesirli surette vurmak için yerle be
raber uçarken dü~müştür. 

Japon k~abinesini 
Hirota l{.uracal{. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Prens Komo
yeyeni kabineyi teşkil etmeyi reddet
tiğinden, dış işleri bakanı B. Hirota 
bu işe memur edilmiştir. İddia edil -
diğine göre, 1934 senesindenberi dış 
işlerinde bulunan B. Hirota, ordunun 
yardımını temin etmiştir. 

Tokyo, 5 (A.A.) - B. Hirota'nın 
başbakanhğa tayini hiç şüphesiz dün
yayı japon dış sıyasası, bilhassa bu
nun Sovyetlere teallük eden kısmı 

hakkında tatmin etmek maksadiyle 
vuku bulmuştur. 

B. Hirotanın mesaisi sayesinde iki 
memleket münasebetlerinde dikkate 
değer bir salah hasıl olmuş olduğu 

hatırlatılmaktadır. B. Hirota liberal
lerin kuvvetli bir şahsiyeti olmakla 
beraber ordunun hakkında hüsnü na
zarı çoktur. 

Japonyanın eski Roma büyük elçi
si olup çok kabiliyetli ve liberal bir 
diplomat olarak tanınmış olan Yos
hida dış hakanığma tayin edilmiştir. 

B. Gömböş de Romaya 
gidiyor 

Peşte, 5 (A.A.) - B. Gömböş 
ayın 18 inde Roma'ya gidecektir. 
Başbakanın refakatinde dışbakaıU 

B. Karıya, dış bakanlığı sıyasal şube 
direktörü Kont Çaki bulunacaktır:._...... 

~ -- ..-.ı.. --- ..A -- -.ıD.. 



6 MART 1936 CUMA 

lJ ç günlii k hikaye Eski bayram halıralan: 

• 
Koskalı Terzi Madam Agavnı , 

"Yaz a.şkma dair dediniz i.şte misali .... " (T. Fikret) 

Ve çok m u h t e r e m ihti
yar m u t l a k a az ve çok mü
tebessim, o akşam hizmet nöbeti o- , 
lan kızıyla aramızdan geçer, çevik 
adımlariyle merdivenleri çıkar ve e
vin umumi pilanrndan orta katta 
uzun ve dar bir koridorla ayrılan dört 
odalı hususi diresine çekilir ve mut
lak surette kıyafet değiştirip, yıkan
dıktan ve akşam namazını kıldıktan 
sonra sofraya inerdi. Akşam yemek 
leri selamlıkta yenirdi; bu da ayrı 
bir alemdi .... Erkekli, kadınlı ve ço
cuklu gece yatısı misafirleri hiç ek
sik olmadığından, bu sofraya bu mi
safirlerin erkek olanları ile damad ve 
mahdum beyler ve büyük yaşta er
kek torunlar kabul edilirdi. Zamanla 
ben de bu sofranın daimi davetlile
rinden biri olmuştum. 

Bilhassa ramazan ve bayramlar
da bu sofraların adedi ve yemekleri 
çok taaddüd eder; hastalık ve mide 
rahatsızlıkları tamamen meçhulü o
lan bu mübarek adam yemekleri çok 
ince bir zevkle hazırlatırdı ... Bu sof
ralarda, hazan, ferik rütbesinde ve 
bala derecesinde bir takım rical de 
bulunur, fakat bunlar arasında da
vetsiz olarak iftar zamanı gelmiş en 
mütevazi hocaları, en fakir esnaf ve 
işçi takımı da yer bulur aynı ikramı 
görürdü.... Ramazan geceleri evin 
erkekleri arasında nisbi bir hürriyet 
havası esmeğe başlar ve başta mah
dumbeyler olmak üzere damadlar 
ve artık erkek çağına girmeğe başlr
yan biz bir iki torun da bu serbesti
den kısmen istifadeye çalışır, iftar
dan sonra büyük baba ile çal çeneye 
dalıb bir türlü dağılamıyan ve tera
vih namazını mutlaka cemaatle evde 
kılmak icin inad eden sırnaşık ve ha
tırlı mis~firlere fena halde kızardık. 
Bir an evvel çıkıp gitmeleri ve ihti
yarın haremdeki dairesine çekilmesi 
için adaklar adar ve eski emektar a
ğanın himayesinde kendimizi bu ka
ranlık, çamur1u ve korkunç sokaklar
dan bir an evel Şehzadebaşı, Vezne
cilere atabilmekliğimiz için o zama
na mahsus hurafeli bir itikad1a, mi
safirler tarafından selamlık dairesi
nin iç kapısının dışındaki mermer 
taşlıkta çıkarılıp bırakılan ve temiz-

Yazan: Ummacı 

gibi, o zamanın en maruf, manifatu
ra, tuhafiye mağazalarrndan tedarik 
edib getirirdi. Az çok itirazlarla her
kesin bunları mutlaka zamanın en 
geçer en moda matalan olarak kabul 
eylemeleri zaruri idi. Bayramlara ya
kın da umum! şekilde, herkes için, 
top top kumaşlar alınır, evin sekene
sine dağıtılırdı ... Kız çocuklar ilk tah
sillerini mahallenin yeşil kapılı taş 
mektebinde ikmal eder, ve ondan 
sonra, bir manastır rahibesi gibi, eve 
kapanır ve dışardan, şayanı ıtımat 
oldukları bin bir tahkikla anlaşılan 
hocahanımlar getirtilerek, daha yük
sek tahsilleri evde yaptırılırdı ... 

Terzi meselesi de çok mühim ve 
nazik bir işti. Mübarek ihtiyar ka
dınlar tarafından giyilecek elbisele
rin, aynı erkekler için olduğu gibi, 
bir mütehassıs tarafından biçilip di
kilmesi ve vücuda yakıştırılması İcab 
edeceğini bir türlü kabul edemez ve 
her kadrnrn bizzat kendi terzisi ol-
ması lazımgeleceğinde ısrar eder, 
terzi masrafı, terzi namı altında ne 

oldukları bellisiz ve bilhassa hıristi
yan kadınların. eve girip aile arasına 

karışmasına rıza gösteremezdi ... Hal
buki ne de olsa düğünlerde, cemiyet
lerde etraflarım göre göre, gözleri, 
az çok, açılmağa başlıyan taze ge
linler, genç kerimeler, bu noktada 

kör bir itaati kabul edemez, için için 
mütemadiyen kaynaşarak kayınba

balarına, babalarına karşı isyan his
leri beslerlerdi ... Hakikaten en paha
lı, en zarif hereke ipeklilerinin acemi 

elerde maskara oluşları acınacak bir 
haldi ... Büyük tuvalet kıyafetleri için 

nereden ve ne suretle getirildiği bili

nemiyen Koskalı terzi Madam Agav

ni isminde bir ermeni kadını türe
mişti ... Bu kadının eve girip çıkması 
hususi kayıdlara tabi idi, uzaktan 
görünür görünmez karşıcı gidilir ve 
bin bir itina ile eve kabul edilirdi .... 

Ve aynı zamanda bu tedbir1er de, 
auya kendisine anlatılmak istenilir-
0 • 

di. 
1enib sıralanan kaloş kundura, lastik Sinni çoktan kırka yanaşmış, es-
ve hatta fotin ve iskarpinlerin içine mer, uzun boylu, etine dolgun ve 
tutam tutam tuz1ar doldururduk... üst dudağının üstü koyuca tüylerle 

Bu evde kadın hayatı ebedi bir örtülü ve başında, 0 zamanın moda-
esarete mahkumdu... "Mukadderatı 
· l k sı mucibince, bir sepet çiçeğe çok ıs amiyenin çarşı, pazar ve esva ı 
dolaşıp iş ve güçleriyle meşgul halk benziyen, muazzam bir şapka taşı-
arasma fitne ve şüreş ilka eyleme- yan, türkçeyi ve tek tük fransızca 
meleri ... " hakkında ta tanzimat dev" kelimeleri ırkına has şivesiyle konu-
rinden evelki buyrultuların hüküm" şan bu kadın, yine 0 zamanki kana-
lerine mutavaat bu evin dişi sükka- k 

KIZILAY 

kişlerini tenkid edeırlerdi. Kadın, 
şüphesiz çok fazla nezaketinden o
lacak, bu tarizlere en küçük bir mu
kabelede bulunmazdı. Böyle anlarda 
hemen onun müdafii olarak ortaya 
atılmağı, bu şımarık, küstah mahluk
ların üzerine atılarak saç ve başları
nı yolmağı; elbiselerini param par
ça ederek doya doya tokatlamağı ve 
sonra çok vahim neticeler vereceği 
muhakkak olan bu fedakarlığımı 
mutlaka takdir edecek olan bu müs
tesna kadının bana açacağı kolları a

rasına atılarak göğsü üzerinde işti
yak ve zaferle ağlamağı ve bütün bu 
insanlar arasında onunla bu evi ebe
diyen terkedip gitmeği ne kadar is
tiyor ve yapamamaklığımdan dolayı 
ne kadar üzülüyor, için için kendimi 

yiyip bitiriyordum. Bazan mariz ve 
aşık ruhum bu hayallere aklın ala
mryacağı derecede bir genişlik veri
yor ve bu kadının o mahut roman
larda isimlerine rastladığrm düşes, 
kontes ve markizlerden biri olmasın
dan ve sırf benim için tebdili hüvi
yet ve nam ederek terzi olarak bu 
eve gelmiş bulunmasından şüpheye 
düşürüyordu... Hasılı bu kadının 

hasta ve aşık ruhumda kopardığı fır

tınaların binde birini ne Manakyan
daki Kemela'lar, Hekimyan'lar, Az
nif'ler; ne Komik Şevki tiyatrosun
daki Tombul Amelya'lar; ne K. Ha
san lubiyathanesindeki küçük, ortan
ca ve büyük Virjinler, Şamram'lar, 
Perozlar; ve bilhassa ne de ramazan
larda at cambazhanelerinde "icrayı 

hüner" eden ve görülmemiş derece

de iri yarı, besli, koskoca macar bey
girlerinin sırtlarında perendeler atan, 
pembe et rengi dabdaracık mayola

riyle bulanık, ateşli gözlerimizin ö
nünde çml çıplak mis hissini veren 
gene, şakrak, sapsarı ve güzel ma

cardilberleri verebilmişti ... 

(Sonu var) 

1erzi Orhan 
Bankalar Caddesi 

UMUT 
TİCARET EVİ 

Her çeşit bakkaliye: sabun ve soda 
lınalathanesi 

Saygı değer müşterilerinin bayram! 
arını kutlular. 

~~ -,.· 
~: Gönül, Güzel İzmir ~: 

SAYFA 5 

............. .amıı .... _. .................. .. 

Meşhur Tavukçu Tayfur 
Yenişehir Kızılay karşısında Bay Ragıp apartmanı 

Her türlü konforu havi ve çok temiz bir müessesedir. 
Memnun olmak için bir kere uğramak kafidir. 
Düğün ve ziyafetler için siparişler kadu 1 olunur. 

Temizlik, Nefaset ve ucuzluk 
Çerkes tavuğu ve zerdesi ağzınıza layık .... ........................................ ~ 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı olan üç nevide 100 ton galvanizli demir tel kapalı zar 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23.3.836 tarihinde ve saat 15 de Ankaracl 
P. T. T. U. Müdürlüğünde toplanacakkomisyonda yapılacaktır. 

100 ton telin muhammen kıymeti 13500 liradır. 
Talipler 1013 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine teslim ed~ 

cek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat mektupla 
rmı ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektuplarını ihtiva edecek olaı 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe tesadüf eden pazartesi günü saa 
14 e kadar sözü geçen komisyon reisliğine vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğü ile lstanbulda levazım ayni 
yat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. (463) 

Mide ve karaciğerden şikilyct, baş ağrısından şikayet 

kadar foğalmıştır. Bu. şikli.yetlere lrnnclimizi alıştırmamız, 
milli sılılıat, milli biinye için biiyiik bir felakettir. Bu. ralıal
sızlzklarm menşei. aldığımız gıdalar değil midir? Daha 
nıcısra/lı bir mutfalrUL ağır ve lıazmi zor şeyler pişirerek 
midemizi, lmraciğerimizi kendimiz lıarab ederiz. Bundan 
sonra müracaat edeceğimiz doı·ıor, bize sıhlıaıta iken ye
mekliğimiz lazım gelen şeyleri tavsiye eder: Komposto, siit, 
siiılll<:. malıallebi, limonata ... 

Ucuzluk Pazarı 
Hasan Akdemir: İzzet Cangızhay 

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

nifatura mağazasıdır. 

UCUZLUK PAZARI: Her mevsimin çeşitlerini en evvel geti

rir ve çok fedakarlıklar yaparak saygılı müşterilerini memnun 
eder. 

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

UCUZLUK p AZARI: Anafartalar caddesinde polis nokta

sı yanmdadu. Telefon: 3253 

KIZILAY 

l{ARAHiSAR 
MADEN SUYU 

Teşhir edildiği İzmir, Bursa ve Paris sergilerinde altın madalyalar ka
zanmış ve 1932 şubat ayında Londrada beynelmilel ticaret ve asri evler ser
gisinde çok takdir edilerek altın madalya ve ayrıca büyük mükafat veril
mek suretiyle bütün emsalinden yüksek şifalı bir maden suyu olduğu teyi<l 
edilmiştir. 

Hasılatı atime göre, dünyanın en şı ve en nı için hala bir emri semavi idi ... Ai-
1 zarif kadını idi. Bu mahlUkun evi-e reisinin bu husustaki kararı ne isti-
nafa ne de temyize tabi idi .... Hatta mize geldiği anlar benim en heye-

~ ~ ~ 

./· Rakıları Amili ~: -

~ ALİ FUAT :: 

Hazmı 
Kolaylaştırır 

KIZILAY CEMİYE
Tİ' ne aittir. sırf bu kararın aynen tatbikina ne- canlı, en fevkalade zamanlarımdı ... 

zaret için büyük babanın evin ihtiyar Bu kadın, gazete tefrikası olarak o-
kadınları arasında hususi ve giz1i bir kuduğum Paris esrarı, para kuvveti, 
teşkilatı, amerikan kari detektifleri sevda faciaları .. ve saire gibi alelaca-
olduğu kulaktan kulağa dehşet ve yip romanların tesiri altında kalmış 
korku içinde mmldanılırdı ... Bazı ak- genç ve tecrübesiz ve çok romantik 
taba ve çok samimi ahbab düğünleri ruhumda fırtınalar ika ediyor ve ba-
Ve bayram tebrikleri müstesna ol- na uykusuz, bembeyaz geceler ge-
tnak Üzere kadınların sokağa çıkma- çirtiyordu ... Karş,laştığrm zamanlar 
lan memnu idi; diğerleri için de da, evelden hazırlanmış planlarıma, 

~ ~ 

~~ Aziz müşterilerinin ve muh- ~~ 

I
• terem bayi ve arkadaşlarının I; 
bayramlarını kutlular. ~~ 

--------·--·~~f. ~~~·~·""'· .... -----· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

HAYAT 
Menha Suyu 

günlerce evel izinler alınır, hazırlık- projelerime rağmen ona selam ver-
lar Yapılır, kapalı "Kupa" tabir edi- mek kudretini bile kendimde bula- Ankara'nın en iyi içme suyu o-
len arabalar ısmarlanırdı. .. Diğer za- mıyordum ... Kadın da bu hislerimi lup menbaını?, ta.nmm~ş f~n bil-
rnanlar kadınlar hayatlarını kışın bu anlamış gibi idi, bir bahane ile yanı- ginlerinin tarıflerı daıresmde ve 
büyük evin içinde, iri bakır mangal- ma sokulur, ugulduyan kulakları- maddi hiç bir fedakarlıktan çekin-
ların etrafında, çini sobaların önün- mm, ateşler içinde tutuşan başımın meksizin tanzim edilmiş olmasın-
d fl d k' "k k d bir türlü anlıyamadıgvı bin bir sualler dan Ankara'nın en temiz suyudur. e veya etra arın a ı yu se u-
varlarla çevrilmiş bahçelerde ve ya" sorar, belini çok daraltan, göğüs ve HA YAT SUYU diye bazı sula-
zın da İçerenköy Kozyatağı gibi kalçalarını çok kabartıp genişleten rın sürülmekte olduğunu haber a-
semtsiz ve mahfi sayfiye yerlerinde ve daima koyu lacivert ve siyah lan müessesemiz hu şüpheyi de ön-
kiralanan büyük ahşab köşklerde ge- renkteki dar elbisesinin içinden fış- !emek için şüph~ göt~rmez bir ş~-
çirirlerdi ... Giyim, kuşam ve tuvalet kıran çok keskin ve bayıltıcı koku la- kilde müşterilerıne bırer tenekelık 

Sofrasında 
daima 

KARAHİSAR 

MADEN 
SUYU 

Kullananlar sağlıkları· 
rım korumuş olurlar. 

i.\lide, Karaciğer. 
Rağırsak, Böbrek 

Hastalıklarına 

karşr 

Çok şifalı tesiri 
vardır 

ANKARA BA Yii: 

Mütehassıs bir fen a
damı tarafından menba
ında: tenni tesisat ib şi
şelere doldurulmaktadır. 

Eczane, bakkal 

Ve 

Lokantalarda 

Satılır. 

Cihan oteli - Telefon: 1775 eşyasının haricten intihab ve satına- riyle beni mestederdi... Kendisine mühürlü kaplarla ve kamyonla 
l · k~h k karşı sevgı· ve hayranlıgımv her an tevzı'ata ba~lamıştır. On şişelik kasalarda dahi derhal bildiri!~ n adrese gönderilir. ınrnası işi de evin ihtiyar a ya a- -ı: 
d d B k d biraz daha artan bu emsalsiz kadına Her türlü şikayetlerinizir' Telefon: 1250 numaraya b"ıldı"rı·nı·z. ınına aid bir vazife i i. u a ın 

kendisine verilen nümune ve sipa- karşı evin nezaketsiz ve kaba gelin Hu·. c u M F ı· L o su İSTANBULDA Toptan ve perakende satış yeri. Yeni pd;ı-
rişlere göre Şişmanyanko, Kani Ha- ve kerimeleri ne kadar lakayıd , ne ne yakınında Aksaraylılar ham No: 20 
Çapolu, Orozdibak, Faruki, Selanik kadar hakim bir tavur1a muamele e- Telgraf adresi: DEPO İSTANBUL - Telefon: 

20062 
•-bo•tiiimilalirşilemslii,mKmemma~l .. Öilmmeiir..ıvıleiıisllaiiıırilellimldlleılrliıieılrııivlİİe•oiinmu!llllnlııie•k•a•dllİalllr•aliziiaiiııriıiilalır•vileiıııiiiıdi. ---JiiiAilııiiCiıiKııillH•O•L•T•lım•M•O•N•A•BmA•R11l•E•..:•~•~m~ll~-~.~ •• ~~.~-~.~-~.~.~-~.~-~.~-~.~-~.~-~.~.~-~.~-~~~-!'Zi.W.:m~P'J~-:,.;•~•~-"';. 

Kızılayı aaatma, acı gialerde sana yardımcı od ar· 



SAYFA 6 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede 
20,000 lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BllUNf.I TERTIP ... 
Senede iki defada 
414 kişiye OD bin 

lira ikram.iye 
Ht>r llC'nf' 1 nl,..n •e 1 lllıteşrinde lıum· 

ııeMI Mhihlt>rl ara•mda ~lı.llro lıorslardı 
~her df'(1ı1ınıt. 207 k.iııi1e .,.....r blo Un 
ırnt edll_.klf'<lir. 

Birinci müklfat: 1()(,0 Un 
ikinci " 250 
On ın,ıy. '° ft'rcleıı 1000 
Yirmi " elliterden 1000 
175 lı.tf!Y• _.. 1750 

~ hin linıhlı lınrw 

' m.ıe•rinJ .. t'f'l.İlf'('t•l.ıfr 

IKlNC1 TEHTtP. 
Sen~dt> heş defa. 

da beş kişiye ou 
hin lira ikramiye 

Veoi lhıla" eclilen bu tıur1lınn hr• 
berinde ırlı kombır11 •altlhlnf' iki blo Urır 

lknmlye •erilmdtt'dlr. Bu lıunılar eene 

df' ~ ""'" 
~uhıu. Hıu:frao, Tt>mmın:. f:yliil n 

81rindlı.inuo 

nta""m fllı Jftnlrri crkil,....ktfr. 

Kuralara iştirak edebilrr ek için l?.ımbara sahiblernin asgari 
yirmi b~ lira biriktirmıs olmaJan lanmdrr. . 

l(asap İbrahim ve ortağı Abdullah 

Yenişehirde Memurlar Kooperatifi bitişiğinde 

En temiz mal satar ve müşterilerini her suretle memnun etmeğe çalışır. 
Sayın müşterilerinin bayramlarını kutlular. 

~s:ease-ı-ı-ı-ı-a-:x-ı-ı-ı-ı-s-ı-x-eı-ı-s,-ı-·~ 

-
Kutlu olsun bayramın 
Dileğidir bu ''Oska" nın 

~1-:-e-ı-ı-ı-s-ı-et-ı-ı-ı::(ea=:EESet-ı-tst":C:.e:~ 

Abdurrahman Çiftçi V. Ş. 
Ankara: Baltkpazan Taş merdıven N o. 54 

- . . . '' . ~ 
'J'ürk Hava [{uru rnu 

BUY.UK PtY ANGOSU 
Şimdiye kada binlerce kişiyi 

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

35.000 
f ,iradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle 20 o· O liralık bir 

mükafat vardır . 
Kişemiz bayram günlerinde açıktır. 

KIZILAY 
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Meydan 
Palas 

Lokantası 

açıldı! 

6 MART 1936 CUMA -
Balil Naci 

Mıbcıoğla 
Her türlü kağıt, kırtasiye, alatı hendesiye, levazımatı tersimiye 

Ankara. Tel: 1230 

4t·•·-·······································~·.·.--.~ 
Cumhuriyet Yıldız Lol{antası 

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 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• ! Türkftn Kolonyası i ,. • • e Limon ve portakal çiçeklerinin saf ve temiz ruhlalarile e 
e fennin en son terakkilerine muvafık ıısullerle imal edilmekte- e 
• dir. Saç liriksiyon, baş tuvaleti ve banyo için yegane kolonya • 
• suyudur. • • • : Satış Yerleri : • • e İstanbul Eczaıw~i T••l••fon: 1225 e 
: \"en i~c hir Eczanesi . T elelon: 1863 : 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ < 

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

tedarik etmek istermisiniz? Daima, 

« Y U.N I 8 » 
~ 

ve 

« }PEKiŞ» 
Kumaşlarım seçiniz 

~ ...................................... < 

YILDIZ 
Otomobil· Spor. 

elektri 
Ticarethanesi 

Müşterilerinin bayramlarını kutlular. Telf: 1847 
9---._........9 

KU U/ 



6 MART 1936 CUMA KIZILAY 

Ankara Orman Çiftliği 
Mamulat ve Mahsulatı 

YÜKSEK RANDUMANLI VE KIYMETLİ HUBUBAT: Biralık arpa ve muhtelif hayvan yemleri, 
buğday, çavdar unları ve- ekmekleri, her çeşit pastalar, bisküit ve börekler. 
PASTORİZE EDİLMiŞ SIHHi SÜTLER, GÜNLÜK TEREY AGLARI, Kaşar peynirleri, muhtelif pey
nirler, vasi sütçülük, yoğurtçuluk ve günlük kremler. 
NEFİS BEYAZ VE SİYAH ŞARAPLAR. 
ARPA VE HUBLONDAN MAMUL ANKARA BİRASI 
VASİ TAVUKÇULUK: Muhtelif ırklar, günlük taze yumurtalar, çiğ ve pişmiş tavuklar, söğüş etler. 
MEMLEKET VE AVRUPA CiNSLERİNDEN MEYVALAR: Büyük ve vasi bağ ve bağçeler mahsulü 
üzüm, şeftali, elma, armut, kiraz, vişne ve meyveli meyvesiz fidanlar 
ORMANDA ECLENCE YERLERi (Lunapark), parklar ve bahçeler. 
HER ÇEŞiT DERİLER ÜZERİNE çalışan modern deri dabağat fabrikası mamulatı: Astragan ve ka
rağül derileri v. s. 
HER ÇEŞİT VE HER NEVİ PULLUK MAMULA Ti, bilumum demircilik işleri, kafes tel imalatı, dö
kümcülük, torna, tesviye işleri, 

Satış l\f ağazaları 

Ankara Merkezi: 
Telefon No. 

3755. 8680 
3633 
3676 

Ankara Çiftlik lokantası: 
Telefon No. 

3116 
2596 
3612 

Samanpazarr; 
Ycnisehir: 

Keçiören şubesi: 
Ankara buz fabrikası: 

istanhııl Bürosu 
Balıkpazarı Maksudiye han No. 54-55 Telefon No: 21186 

Posta kutusu No. 625. İstanbul 

İstanbul - Beyoğlu - Kadıköy satış yerleri 

. .. v' ·-· .. . ( • .. l • . . • .. 

Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAl{İS 
Bahcd•·rinizi. simdidcn •liizelttiriniz , . 

Her cins Avrupa çam, meyv!l, orman ve müzeyyenat ağaç 
ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. 

Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri 
bulunur. Telefon: 3718 .............. ._ ...... ..__. ............ 

OSl\IAN NURİ 
ŞEHZADE BAŞI ŞEKERCİSi 

Şeker, Şekerleme, Fondan, Badem şekeri ve Badem 

ezmesi, Lokum ve Reçel, Şurup Fabrikası 

FABRiKA: Tahtakalc caddesi, No. 28 

MERKEZi: Anafartalar caddesi No. 86 - Telefon 3263 

ŞUBESi: Bankalar caddesi. No. 22 Maarif vekaleti karşısında - Tel. 3277 

• 11111111ii1111111111111111111111111111111111111111 lll l l llll l l l l l il l l llll l il 11111111111111111111111h1111H111 m• - -
~CENE SUYU~ = ~ = 
- Prusya Hükümeti su, hava, toprak Hıfzıssıhha müessesesince_ 
- yapılan tetkikat ve tahlilata müstenid esbabı mucibeli fen raporu = icaplariyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Celi lesinin 
- ~mr ve tavsiyelerine harfiyen riayet edilerek Almanyada hususi 
§ olarak imal ettirilen borular içinde izmite getirilmiştir. = 
:= Her türlü mesuliyetleri belediyemize ait olarak satışa çıkarıı--
=: mıştır. _ 
_ 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. 

Asağıdaki tahlil raporunu lütfen ve dikkatle okuyunuz. Sıhhati-_ 
S n\~, zevkiniz ve menfaatiniz için her yerden ısrarla isteyiniz. = 
_ İzmit Belediyesi: 

- Ankara umum satış yeri: Sanayi caddesi Aydın_ - -
- oteli altında Tel. 2730. Yenişehir memurlar 
::: Kooperatifi şubesi Telefon. 1864. 

~ Büyük Millet Meclisi İdare Heyeti Riyasetinin 5.5.1934 tarih 
§ ve 988 numaralı tezkereleriyle neşrimize lütfen müsaade buyur··-
§ Clukları tahlil raporu sureti: _ 
~ Manzarası: berrak Klorür emlahı: O,OJ 1 (Gina hesa- = 
§ ~k)_ 

=:__ Rengi: Renksiz Mevaddı uzviye _ = "Litrede" 0,0001 =. 
§ Kokusu : Yoktur Nitrat: Yoktur = Tortusu: Yoktur Amonyak: Yoktur = = = Mıkyası ma derecesi: (Fransız usulü) 1,5 -

i 1111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111ıııırnm111111111ımıııı111111111111111 • 

l{uru l{ahveci 
İBRAHl~I MELEK 

Muhterem Müşterilerinin 

Bayramını lmtlular. 
® -v"'\ 

l(artal Rak~ısı 
Bu bayram yeni çıkan 45 de

recelik Kartal rakısını deneyi-. 
nız. 

{ 
" 

~ ............... _ ...... ~ .................. . 
~ HiLAL ~ 
~' ~ 
~ Manifatura ~ 

~ Mağazası ~ 
~ Sayın Müşterilerinin Bayram- ~ 
~ larını Kutlular. ~ 
~ ............................. ............. -............. ~ 

111111111111111111fi11111: 1111111111111i11111111111111111111 

LEICA CONT AX 
En mükemmel Devlopman 

ve ağrandismanlar 

TARIK EDiP 
Kitapevinde yapılır bir kerre 

tecrübe ediniz. 

11111111111111111111il1il1il11111111111111il1111 il 1111111111 ,J ,J •••••••••••••••••••••• 
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SAYFA 7 

Türk Antrasiti 
Elektrik şirketi yanında (Bomonti) deposun

daki hususi ardiyesinde 

PElxAKENDE 

olarak satılmaktadır. 

Depo saat 8 den 18 ze kadar açıktır. 

Telef on: 3579 

Fenni Gözlül{çü Rıza Tevfil{ 
ZA YİS Fabrikası mamulatı gözlük, çerçeve 

ve dürbinlerinin Ankara acentesidir. 

OMEGA ve REVÜ SAATLERİ 
Her nevi GOZLÜK satış yeri 
Banalar cadde:i - Telefon: 3025 

OSMANLI BANKASI 
1863 de müesses Türk Anonim şirketi 

Sermayesi: 

10,000,000 İngiliz Lira ı 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde bulunan 

ŞUBELERİNDEN başka 

PARIS - MARSILY A - NIS - LONDRA 

MANÇESTER'de ve 

MISIR - KIBRIS - IRAK - FiLiSTiN 

YUNANIST AN' da ŞUBELERİ ile 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE 

ve YUNANIST AN' da 

Müessisi bulunduğu Bankaları vardır. 

Bilumum Banka Muamelatile 

iştigal eder. 

1a•••••••••••••••••••••••••••••••••••i • • 1 Bom on ti 1 • • = BiRA, GAZOZ, VE RAKILARI = 
• ark 'talt Hüla~a~t • • • • BAHÇE RAKISI, Müttehid Ermis . Emniyet - Kartal • 
• konserveleri a . ~ 

=•~•••••••••••••~•••••••••••••a -~~ 1 

Lı TÜRK PHILIPS LTD. ŞiRKETİ 

Sayın müşterilerinin 

Bayramını kutlular. 

T elelon: 3722 Bankalar caddesi Ankara 

• • •••••• • ••••••• • •• • •••••••••• 
• • • Adliye sarayı karşısında • 
• • • • Eyüp Sabri ve Biraderleri • 

• • • 
• Müşterilerine bayramlarını kutlular • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
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p 
• 

VEBBI KO Ticaret Evi 
------·· .. -.............. ------.. --·· .... . 

Sayın müşterilerinin l{urhan havramını liutlar ., 

HER Al(SAM 
' 

A.nkara Palas Paviyonunda 
MEŞHUR DANSÖZ 

MYRTLE " rINTER 
Akrobatik ve monden heyecalı 

danslarla 

Maruf macar şantözleri 

BLACK and BLONDE 

Hariliulade eğlenceli repertuvarlariyle 

YEQLi 

BaYPamiJkl 
B. dr>ınızı 
ızden -r d. 

ıe a~·k Ed;n /l ,-, 
o 

6MART1936 CUMA 

Bütün bu kalabahk 
nereye gidiyor ... ? 

Bir harika olan 

1936 Model 
16-2000 metre radyosunu görıreğe. 

Nurettin ve Şeriki 
Bankalar caddesi No: 18. Tel: 2155 

i····························••9 
: Chevrole, Pontiac, Opel ! 
• • • Otomobil ve kamyonları e • • 
: Ba~ Satıcı : 

! M. ve A. HANEF Kardeşler : . -· e ANKARA • • • e Sayın müşterilerinin bayramlarını kutlular : 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
ELEl{TROFEN 
Türk Anonim Şirketi 

Büyük ve ufak elektrik tesisatı ve teahhüdatı ile projelerinin ihzarını te· 

ahhüd eder. 

ERIKSON : Telefon ve sinyai aletleri, 

LUMA : Ampulleri , 

r. J.'{G.2 : !JoguK hava doln . krı, 
: Bilumu m ele!,trik mn1zemesi, 

Aı::1RES : Anaiar talar caddesi No: 10 Aı.k;ıra. Telefo.1 11 il. 

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

temin eder. 

AHMET ENVER 
Bakkaliye ve Müskirat Ticaret Evi 

Anafartalar Cad. N o 5 Tele. 2151 

----·- ---
Subeler 
' Yenişehiı Lozan Mtydaru No. 5 Tele. 2766 

Yeni Sebze halı No. 1 Tele. 2539 

ZEVK LOKANTASI 
12 sened enberi An karanın en nezih ve en temiz. bir lokanta

sı olarak müşterilerinin teveccü hünü kaz.anmış ve yemeklerinirt 
nefasetiyle ün almıştır. 

Yeni 
Siaamalar 

Kulüp 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

SİLAH BAŞINA 
ALI BABA 

ve 
Anna Bella - Victor F rancen 

Büyük bir muvaff akiyetle devam 
HAR UNU REŞiD 

Türkçe sözlü ve şarkılı muazzam 
şark op e r e ti e diyor 

l ,. /1 nı SEANSLARIMIZ : 12.45 -
~I( ARI 1 

2.45 - 4.45 - 6.45 - Gece:9 

-~-------~-____..:..__ _ _ ___ ~--~----=~'._--~-----~N~eşriyat Müdürü : FAZLI 

SEANSLARIMIZ: 12.45 -
2.30 - 4.30 - 6.30 Gece: 9 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 


