
7 MART 1936 

ingiliz kızılhaçının bombardımanından sonra 

Bombardımana uğrıyanlar arasında 

İngilizler bulunuyorsa hadise liötü 
bir mahiyet alacali 

... ,_ ' '.·· 

Dessiede İtalyan tayyarelerinin bombardımanının yaphkları 

Londra, 6 (A.A.) - Habeşis
tanda bir İngiliz seyyar hastanesi-

Başbeıke 

TEK GENÇLİK 
F. R. ATAY 

Her tarafta iki türlü gençlik 
görüyoruz: Ya parti ayrılıklarına 
göre, daha küçük yaşta, bin par
çaya bölünerek, saf saf bo~şan 
gençlik, yahut, tek parça mıllet 
gençliği! 

Parçalanmış gençlikler, bugün
kü düzenlerini korumaktan başka 
yapacak işleri olmadığını zanne
den, ellerinden gelse, dünyayı ol
duğu yerde durdurmak ve don
durmak istiyen memleketlerdedir. 
Toplu gençlikler, ya cemiyetlerini 
yeniden yuğuran, yahut milli ge
nişle.ı:ne ve kalkınma ideallerini 
gerçekleştirmeğe çalışan inkılab 
memleketlerindedir. 

Bu memleketler topraıkları üs
tündeki bütün cehd imkanlarını, 
bir arada ve bir hedefe doğru kul
lanmak zoru altındadırlar. Bu 
memleketlerde hiç bir kuvvet par-
çası israf edilemez. Şahsi şikayet
ler, yahut, tenkid edilmesi lazım
gelen tatbik kusurları halkın ve 
memleketin, sokak demagojisinin 
dalgaları arasınla sürünüp gitme
sine müsaade etmek için sebeb o
lamaz. 

Aceba türk gençliği bu iki kı
sım memleketten hangisinde do
ğup yetişiyor? Burada garb kül
türünün, garb manası içinde mil
lileşmenin, sınıfsız bir garh cemi
yeti kuruluşunun zaferi demek o
lan kemalizm davası vardır ... Bu-
rada gençlik arasında ayrılık, an
cak, z o r l a n a b i 1 i r . Çünkü 
kemalizm savaşının bu çağında 
Türkiyede ayrışıklık, ancak, bir 
esastan, kültür ve medeniyet baş
kalığı, garb ve şark, tefek.kür hür
riyeti ve taassub, layisizm ve şeri
atçılık bakımından doğabilir. Bu 
ayrrşıklığın yeri ise gençlik değil
lir: Henüz varsa, maziye bağlı 
kalmış olanların kalabalığıdır. 
Kemalist gençlik ise, ATA TÜRK 
sancağı altında, bu kalabalığın, 
bugün ve yarın, bütün hareketle
rini karşılamak için hazırlanmış
tır. 

Türkiyede gençliğin sendeleme
si demek, büyük inşanın temelin
den sarsılması demektir. Nerede 

(Sonu 2. inci sayfada) 

nin tekrar bombardıman edilmesi 
üzerine, siyasi mahfiller, her türlü 
yanlışlığa engel olmak üzere, ingi
liz sihhiye teşkilatının yerlerini de
ğiştirmelerini muntazaman İtalyan 
hükümetine bildirmesi hakkında 
Sir Erik Drumınond'a talimat ve
rilmiş olduğunu hatırlatmaktadır

lar. 
B. Eden, bu gibi hadiselerin te

kerrür etmesine engel oimak lü
zumunu B. Grandinin de dikkati
ne komuştur. 

Kabinenin, Roma hükiimeti 
nezdinde itirazda bulunacağı, fa
kat buna teşebbüs etmeden önce 
habeşistandaki elçinin ve konso-

( Sonu 4. üncü sayfada) 

Halkevliler 
Unutmadıkları 

ölülerini. 
ziyaret ettiler 

Dün anılan dört ölü: Reşid Galip, İbnir

refik Ahmed Nuri, Sami Çölgeçen ve 
Ali Rıza Çankaya 

Dün Ankara halkevi Üyeleri hal
kevinde toplanarak büyük ölülerini 
ziyaret ettiler. 

Bu maksadla halkevine gelen yüz_ 
lerce halkevli otomobillerle mezarlı
ğa gibnişler ve hazırlanan büyük çe
lenkleri Dr. Reşid Galibin, Çankırı 

saylavı Sami Çölgeçenin, lbnirrefi 
Ahmed Nurinin ve diş doktoru Ali 
Rıza Çankayanın mezarlarına koy
muşlardır. 

(Sonu 2. inci sayfada) 

CUMARTF.Sl 

Barış için 
B. Musolini ile bir 

konu§ma 
Paris, 6 ( A.A.) - M. Mussolini, Ex· 

celsiyor gazetesinin Roma muhabirine 
verdiği beyanatta, Avnıpada bir bahran 
çıkmasına engel olmak ve dünya sulhıı 
için zaruri olan fransız • İtalyan dostl:ı
ğunu muhafaza etmek üzere elinden ge
leni yapacağını söylemiştir. 

B J gazetenin muhabiri diyoı ki: 

• "Bu mülakattan edindiğim kat'i in
tiba şadur ki, İtalyanın tek arzusu sul~ 
içinde çalışmaktır. Fakat şu kanaati de 
hasıl ettim ki 1 tal yayı küçük düşürmek 
veya yenmek isteyenler, onu, karşıların
da, her şeye hazır bulacaklardır. " 

B. M usolininin cevabı nasıl 

olacak? 
Londra, 6 (A.A.) - M. Eden'in d\in 

akşamki kabine toplantısmda, bakanlara 
vaki olan beyanatı hakkında Taymis 
gazetesi diyor ki: 

''İngiliz bakanları, M. Mussolininin, 
petrol ambargosuna, şu tedbirlel'le ce-

( Sonu 4. Üncü sayfada) 

"Kızılay aza adedinin, mille
tin rüştü içtimaisiyle mütenasib 
bir derece·ye varmasını, bütün 
milletin bu tenasübü · temin et-

mesi~~~~~;~iÜRK i ı 

Her yerde 5 kuruştur. 

ingiliz gazetelerine göre 

Almanya bazı şartlar altında 
Milletler Cemiyetine girecek 
Londra, 6 

(A.A.) - Mor
ning Post gaze
tesinin Berlin -
den aldığı ir 

Hitler, an -
yanın fı a n g i 
şartlar dahi - ' 
linde milletler 

cemiyetine gİr

meğe amade 
olduğunu gös -
teren bir muh -

tıra hazırla -
maktadır. Bu 
şartlar şunlar -

dır: Cenevreye döneceği söylenerı B 

Ren'in askerlikten tecrid edilmiş 
olan mmtakasındaki alman hakları
nın tama.men geri verilmesi. Alman
yanın müstemleke sahibi olması hak
kının pratik şekilde tanınması, millet-

şiklikler. 

Londra, 6 ( A. 

Güneş Dil 
va andlaşmasiyle hava 

•Nll'lllllD tahdidi andlaşmasım müza
..__,~ muvafakat edecektir. Teorisinin Ana Kanu 

Analiz Yolları 
Hl. 

Dünkü ve evelki günkü yazıla
rımızla "Güneş - Dil'' teorisinin a 
na kanunlarım ve analiz metodu
ınun esaslarını izah etmiştik. Bu 
kanunları ve esasları daha iyi an
latabilmek üzere, u sevgi'' kelime
sinin tam bir analizini de bugün 
yaparak, bu seri yazıya son veri
yoruz. 

"Sevgi" kelimesinin etimolojik 
şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
eğ + es + ev _,.... eg + iğ 

(1) Eğ- Ana köktür. Asıl anla
mı ''güneş" tir. Burada "güneşin 

h t .,, b 
srcaklığı, arare ı . ve - unun yer-
yüzünde mümessilı olan - "ateş" 
manalarına alınmıştır. "Hararet" 
ve "ateş" · konkre olarak mevcut 
olabildiği gibi yürekte bir hissin 
galeyanı şeklinde abstre olarak ta 
düşünülebilir. İşte burada - keli
menin manasına göre - bu abstre 
ateş ve hararet manası alınmıştır. 

(2) Es: Süje veya objeye na
zaran oldukça uzak ve geniş bir 
saha gösteren ektir. Yürekteki ha
raret ve ateş bir şeye taallô.k el
miyerek yüreğin içinde mücerret 
bir varlık halinde kalmıyor. Ol
dukça geniş ve uzak bir sahaya 
yayılıyor demektir .. 

Filhakika ( sevgı) de bir yüre
ğin başka bir şahıs veya şey üze
rine yayılmış ateşinden, hararetin
den ibaret değil midir? 

(3) Ev: Ana kök anlamını ken
dinde tecelli ettiren ana süje veya 
objeyi gösterir. 

Yazan: l. N. DiLMEN 

tür. Bu halde kelime (sev) olur ki 
(sevgi, sevmek, sevda, sevgili ... ) 
gibi kelimelerin çıkağı [1] budur. 
''Sev'' kelimesinin analizi böylece 
tespit edildikten sonra, ondan çı
kan kelimelerin analizlerinde ar
tık yeniden bu kelimenin eleman
larrm araştırmağa lüzum kalmaz. 
Sadece: 

(Sonu 2. inci sayfada) 

[1] Türk fiillerinde - arapça 
"mastar" denilen - "çıkak" haki
katte bu emir sıyga/arından iba
rettir. Sonuna "mek, mak" getiri
len isimlerin ''mastar" adını al
ması manasız bir taklittir. Bu 
"mek, mak" sözlerinin kelimedeki 
rotil ibr az ileride (sevmek) k eli
mesinde izah olunacaktır. 

• • •• •• ismet Inonu 
istanhulda 

lstanbul, 6 (A.A.) - Ba~bakan lıı
met lnönü bu sabahki ekspresle şehri
mize gelmiş ve istasyonda karşılanmış
tır. 

Yun an kabinesin ~e ~eli~ ı klik 
B. Metaksas, Genaral 
Papagos'un yerine Sü 

bakanı oldu 
Atina, 6 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Çoğu bedhah ve geri ka-

lanı da mübalegalı olan şayialara 
rağmen iyi haber alan mahfiller sıya
sal durumun norma) bir şekilde inki-

( Sonu 4. üncü sayfada) 

Kelimenin asıl elemanları işte 
bu üç unsurdur· Çünkü bunlar 
(eğ + es + ev) şeklinde yürekte
ki sevda ateşinin süje veya obje
den oldukça geniş bir sahada te
cellisini ifadeye kafidir. Bu üç ele
mandan birincisi olan ana kök, 
kendisini takip eden ikinci ele
manla kaynaşarak birleşmiş, ba
şındaki vokal de - üçüncü elema
nın vokalinin tesiriyle - düşmüş- Kızılaya aza olursanız siz de bu şere ili rozeti göğsünüzde taşıyabilirsiniz. , _ _ 



-
SAYFA 2 KIZILAY 

Tenkid 

Çocuk gazeteleri 
Halkevliler\ 
Unutma. dıkları 

Çocuklarınızın ne okuduklarını 
biliyor musunuz? Okudukları yazı
ların hüviyetleri üzerinde yaptıkları 
tesirlere hiç dikkat ettiniz mi? Bir 
gene bana: "Okuduğum gazeteler
den ve gördüğüm sinema filmlerin
den anlıyorum ki hayat..." diye baş
lıyan mektubunda ... 

Fakat, hikayeye ne lüzum var! 
Önümde duran birkaç çocuk ga

zetesini birlikte tetkik edelim. 
Bir tanesi, yirmi dört sayıfalık, 

renkli ve resimli; çocuklara kurban 
bayramım kutlıyarak başlıyor ve 
"bayram armağanı" olarak çıkardı
ğı bir kitabın 25 kuruşa satıldığını 
ilan ediyor. Bu dergide dört de tef
rika var: İkisi, Avrupada türk sa
vaşçılarının vaktiyle neler yaptıkla
rını anlatan tarihi (?) hikayeler ... 
Biri adapte ve öteki tercüme edilmiş 
iki Avrupa masalı... Sonra, babaları 
bir ve anaları ayrı iki kardeşin dün
ya muharebesi sırasında her nasılsa 
ayrılmalarından birkaç yıl sonra tek
rar buluşunca birinin ötekini istiskal 
edişini hikaye eden küçük bir nuvel... 
Son günlerde yapılan futbol maçla
rından birinin nasıl başlayıp nasıl 
bittiğini bildiren uzun bir haber ... 
Bilmeceler, resimler.... Avrupanın 
gündelik gazetelerinde sık sık soğuk 
nükteleriyle karşılaştığımız Adam
son' un türkçeleştirilmiş birkaç kari
katürü. 

lkinci dergi birincinin hemen 
hemen eşidir. Onda da aynı cinsten 
roman tefrikaları, aynı karikatürler. 

aynı manzumelerdir. 
Üçüncü dergi. bir tertib yanlışı 

neticesinde sayıfaları biribirine karış
tığı için, içindekileri gözden geçır

mek imkansızdır. 
Bu dergilerde, nüshalarca sürüp 

giden tefrikaların, bitmez tükenmez 
sayıfalannı çevirirken karşılaşacağı
nız cümlelerden birkaç örnek: 
" ... Kızını öldürmüşlerdi... birinci 
intikamı bu idi... lkinci intikam ne 
olabilirdi?... Elinde son sistem bir 
silah vardı... Bundan çıkacak bir 
kurşun ... Adam kurşunu çekti ... Nö-
betçi kurşunu mutlaka yemişti ... He-
riflerin birisi: atın, vurun, kaçıyor, 
diye bağırıp duruyordu ... Onu kim 
kabul edecek, kim sevecekti? Kim 
onun yiyeceği bir lokma ekmeğe göz 
dikmiyecekti? Bunlar olsa olsa ba
bası ve kardeşi olurdu... Üysam ki 
şimdi o onların evinden kaçıyordu .. " 

Bu gazeteleri ben, daha çok ilk 
mekteb talebesi elinde görüyorum. 
Okumağa yeni başlıyan miniminile
re sunduğumuz edebiyat tüfekli in
tikamlı, ölümlü bir çeşid "Pardayan
lar" veya Nat Pinkerton edebiyatı

dır. Ve bundan dolayıdır ki çocukla
rımız, mahalle bakkalından aldıkla
rı tabancaları, bellerine bağladıkları 
iplere geçirerek, sokak aralarında 
"hırsız polis" oyrııyorlar. Fakat, da
ha ileri giderek "katil maktul,. oyna
dıklarını da işitiyoruz. Hocalarını 
döğen ve hatta vuran çocukların di
mağındaki ihtilal acaba nereden ge

liyor? 

Yukarda işaret ettiğim iki karde
şin hikayesine dikkat ediniz: Bir ba
banın iki ayrı anadan iki çocuğu ola-
bilir. ilk vazifesi, çocuklara kayıtsız 
şartsız sevgiyi öğretmek olan çocuk 
gazetesi üvey kardeşlerin sevişmiye
ceklerini onlara anlatmakla mı işe 
başlamalıdır? 

"Adam kurşunu çekti... Herif
lerin birisi... Y okaam ki ... " bunlar 
türkçe midir? Yeni okuyan çocukla
ra türkçe diye bu külhanbeyi dilini 
mi öğreteceğiz? 

Yüzde doksanı adapte veya doğ
rudan doğruya tercüme olan çocuk 
gazeteleri tefrikaları arasında A vru
pa çocuk edebiyabnm hiç bir değer
li eserine rastlıyaınachm. 

gazetelerimizin yalnız satışı artır
mak maksadını güttüklerinden ve 
yalnız bu maksadı temin eden heye
canlı yazılarla sayıfalarmı doldur-
duklarından şikayet edildiğini her 
gün işitiyoruz. Çocuklara hitab eden 
dergileri şöylece tetkik edenin, bun
larda da aynı düşüncenin hakim ol
duğunu görmemesi imkansızdır; he
yecan uyandıracak yazılar ve resim
ler ... 

Bu edebiyat ile beyinlerini yo
rarak büyüyenlerin gündelik gaze
telerde kalite aramalarım ne cüret
le istiyebiliriz? 

Ancak bu, meselenin en göze 
görünmez tarafıdır. Asıl üzerinde du
rulacak tarafı ise çocuk ruhunu kir
letmiyecek; çocuğa insani ve milli 
vazifelerini - sıkmadan, yormadan, 
eğlendire eğlendire - öğretecek: sı

hatini korumak düşüncelerini. karşr
lıklı yardım duygularını geliştirecek, 

ona yüksek hisler verecek ideal ço
cuk edebiyatını kurmak ve çocuk 
gazetelerine bunları eksiksiz kavrı

yan bir neşir programı vermektir. 
Bu yazıyı, değerli çalışmalarının 

hayra~ı .?!duğum Kültür Bakam sa

yın Arıkan'a sunuyorum. 

Nasuhi BAYDAR 

Başbetke 

TEK GENÇLiK 
(Başı 1. inci sayfada) 

ayrılık havası varsa, orada şark 
vardır: gerilik, yani ölüm tehlike
si vardır. 

Türk birliğinin en büyük sem
bolü gençlik birliğidir. Şarkçılar 
ve geriler bizden ayrı oldukları 
kadar, biz kendi aramızda birle-
şeceğiz. Onlar bizden uzak olduk
ları kadar, biz kafalarımız, kalp
lerimiz ve şuurlarnnızla biribiri
mize yaklaşacağız. Kusurların 
tenkidleri veya şu bu haksızlığa 
karşı kızgınlık, bizi kültürümüzün -ve medeniyetimizin dütmanları-
nın pususuna düşerek kavgalar 
ve ayrılık sebebleri haline gelmi
yecektir. 

F. R . ATAY 

Nqriyat Müdürü : F AZLi 
Uluı Ba•ımevinde basılmıştır. 

ölülerini 
ziyaret ettiler 

(Başı 1. incı sayfada) 

Bu sırada Dr. Reşid Galibin meza· 
rında, dil, tarih ve edebiyat şubesi 
başkanı Hıfzı Oğuz Bekata acıklı bir 

sesle Reşid Galibin ülkücülüğünden 

ve memleket gençliği tarafından dai

ma anıldı_ğından bahsetti ve Akçako

ca da ülküden ve ülkücü olmaktan 

konuşulurken bir gencin ağladığım 

sebebini sorduğu zaman Reşid Galibi 

hatırladığını söylediğini anlattı. 

Mehmed Saffet Engin Reşid Gali

bin hususiyetlerini ve büyük meziyet

lerini canlandırdı. Sonra halkevinin 

kuruluşundanberi sosyal yardım şu

besinin idare komitesinde çalışan Ali 

Rıza Çankayanın mezarı etrafında 

toplanıldı. Burada sosyal yardım şu-

besi başkanı Dr. Ragıp Tüzün, Ali Rı

zanın ne temiz bir kalp taşıdığını ve 

ne büyük feragatlarla çalıştığını içi 

sızlatan bir anlatışla söy!edi. 

Buradan Çankırı saylavı Sami Çöl. 

geçenin mezarına geçildi. Ve Avni 

Candar, Çölgeçenin hayatını l. ulii.sa 

ettikten sonra vatan aşkı ile son ne

fesine kadar nasıl çalıştığını anlattı. 

Sonra İbnirrefik Ahmed Nuri'nin 

mezarı başında toplanıldı . Burada da 

Muhiddin Doğan lnözü Ahmet Nurİ

nin sahne hayatımıza yaptığı büyük 

hizmeti canlandırarak bu sahada ne 

sonsuz bir iç coşkunluğu ile çalıştığı

nı söyledi. 

Ve gene sanat aşkiyle; sanat has

retiyle öldüğünü anlattı .. ve halkev • 

liler büyük ölülerin ruhları için birer 

dakika sükut ettikten sonra onların 

hatıralarını anarak mezarlıktan ay • 

rıldılar. Ankara Halkevini ve halkev

lileri bu y'i.luek kadirşinaslıklarından 

dolayı kutlarız. 

~·--,. ~: Gönül, Güzel İzmir ~ 
~ ~I ~: Rakıları Amili ~: 
~ ~ 

~: ALi FUAT :: 
1 ~ 
~~ Aziz müşterilerinin ve muh- ~ 

1 terem bayi ve arkadaşlarının ı~ 
1 bayramlarını kutlular. ~~ --i;, 

- Bu ~vallıya benim de yradımım dokunduğu için büyük bir z.evk du. 
yuyoram. 

- Yanına bile witmeJin, aenin naaıl bir yardımın dokunmuf olabilir? 
- K16ıla,,. ü,,. oldujuma unutuyor aun I 

Günes -- Dil Ha 
..J 

Teorisinin Ana l(aıı1ınları 
Analiz Yolları 

ve 
itaı 

do (Başı 1. inci sayfada) 

Sev: Yukarda analiz edilmiştir. 
Manası "yürekte bulunan bir ate
şin ana süje veya objeden olduk
ça uzak bir sahada tecellisi'' dir 
demek kafidir. 
Şimdi bu ana kelimeden çıkan 

sözlerden (sevgi) nin analizine 
devam edelim: 

( 4) Eg: Süje veya obje göste
ren bir elemandır· Burada biri 
(ev) ve biri ( eg) olarak iki ele
manın ikisinin de süje veya obje 
göstermesi, kelimenin manasının 
iki süjeye ihtiyacı olmasındandır. 
Zira (sevgi) de biri seven, öteki 
sevilen olmak üzere iki süje var
dır. Bunlardan seven süje, kendi
sine nispetle uzak bir sahada bu
lunan ''başka" bir süjeye yüreği
nin içindeki ateş ve sıcaklıkla bağ
lanır. İşte (ev) elemanı birinci ve 
( eg) elemanı da ikinci süjeyi gös
termektedir. 

( 5) I ğ: Bütün bu mefhumları 
bağlıyarak kelimeye isim hali ve
ren tayin ve ifade ekidir. 

Görülüyor ki burada, ana kök
ten başka mevcut olan elemanlar, 
yalnız süje veya obje gösteren iki 
elemanla biri saha gösteren, öte
ki de kelimeyi isimlendiren iki ek
ten ibarettir. 

(Sevgi) kelimesinin kuruluşu 
(sev t- eg + iğ) dir ki bunda asıl 
olan (sev) kelimesinden sonraki 
birinci elemanın vokali ve ikinci
sinin de konsonu düşmüştür. Ma
nası "yüreğin içindeki ateşin ge
niş sahada bulunan bir başka sü
je veya obje üzerinde tecellisinin 
ifadesi" dir. 

(Sevgi) yerine ( •evmek) şekli
ni alacak olursak, bunun da ana
lizi şöyle olur: 

(1) 

(1) (2) (3) 

(sev ..... em t ek) 
Sev: Yukarda analiz edil-

miştir. Manası "yürekteki bir ate
şin ana süje veya objeden olduk
ça uzak bir sahada tecellisi" dir· 

(2) Em: Bu duygu kendi üze
rinde tecelli eden ve ana süje ve
ya objeden oldukça uzak sahada 
bulunan "sevilen" süje veya ob
jeyi gösterir elemandır. Bu ele
man (sevgi) sözündeki ( eg) ele
maniyle birdir. 

(3) Ek: Kelimeyi tamamlıyan, 
tayin eden, ifade eden, isimlendi
ren ektir. 

(Sev t- em t ek) şeklinde 
(em) in vokali döşerek (sevmek) 
kelimesi meydana çıkar ki bunun 
da manası ''bir süje veya objenin 
yüreğindeki ateşli duygunun ken
disinden oldukça uzak sahadaki 
başka bir süje veya obje üzerinde 
tecellisinin ifadesi" dir. 

(Sev), (sevgi), (sevmek) keli
melerinin analizleri böylece yapıl
dıktan sonra, bir de buluşları kon
trol edelim: 

Ana kökle kaynaşarak içteki a
teşin oldukça geniş bir saha üze
rinde tecellisini anlatan (Es) ke
limesi Türk lehçelerinde doğru
dan doğruya ( hi•) manasına ola
rak mevcuttur. Bu kelimeyi bu 
mana ile (Türk Dili Lfıgati) nde, 
(Elidrak Haıiyesi) nde ve (Bü
yük Türk Lugati) nde buluyoruz. 

Bu (es) elemanına (ev) yerine 
(el) getirirsek (esef) kelimesi ha
sıl olur ki hu da başka türlü bir 
his ifade eden bir sözdür. 

Bu sözün başka dillerdeki ben
zerleriyle kontroluna gelince: 
bunda da (sevda), ( aık) ve ( ai
mer) kelimelerine bakmak kafi
dir: 

1. - (Sevda) kelimesini bizim 
arapça "siyah'' manasına gelen 
arapça 'siyah" manasına gelen 
( esved) in müennesi olarak göste
rirler ve guya kalbin bir noktasın
na ''ıevda-ül-kalb'' denildiğinden 
dolayı bu kelimenin "sevgi'' anla
nuna ıeldiiini ileriye ıürerler· 

Halbuki, Türkçenin (sev) fiil 
maddesi göz önündedir. 

(Sevda) dahi şöylece analiz 
edilir: 

(1) (2) (3) 
Sev ad t ağ 

( 1) Sev: Yukarda analiz edil
miştir. "Bir süje veya objenin ol
dukça uzağında bir gönül ateşinin 
tecellisi" demektir. 

(2) Ad: Uzak sahada hu ateşin 
yapılmış, olmuş, bulunmuş oldu
ğunu gösterir. 

(3) Ağ: Bu manayı tayin ve it
mam ile kelimeyi isimlendirir. 

(Ad) elemanının vokali ve (ağ) 
ın da konsonu düşerek (sevda): 
"süje veya objeye oldukça uzak 
sahada gönül ateşinin bulunmuş 
olması halinin adı" demektir. 

il. - (Aşk) veya - arapça fasi
hi denilen • (ışık) kelimesini de a
naliz edelim: 

(1) (2) (3) 
l. (ağ aş ık) 

JI. ( Iğ IŞ Ik) 
Kelime Türkçe ( ı§ık) kelimesi

nin kendisidir. Ana köke ''zıya" 
anlamı verilerek (ııık) olduğu gi
bi, "ateş'' in abstre manası veri
lerek te ( aık) olmuttur. 

(1) Ağ, ığ: Ana köktür. Abs
tre olarak ateş demektir· 

(2) Aş, ıı: Ana süje veya obje
ye uzakça bir sahada ana kök mef
humunu tecelli ettiren ektir. 

(3) Ik: Kelimeyi tamamlıyan 
ve isimlendiren sonektir. Ana kök, 
kendini takip eden elemanla kay
nasarak ve sonekin de vokali dü
şe;ek (aşk) veya ( ııık): ''yürekle 
bulunan bir ateşin oldukça uzak 
bir sahada tecellisinin ifadesi" dir 
ki tamamiyle ( •evgi) ve (sevda) 
ile birleşir. 

ili. - ( Aimer) sözüne gelince, 
fransız etimoloji lugati, bunun la
tince ( amare) den geldiğini ve 
eski fransızcadaki şekillerini izah 
ettikten sonra - pek dikkate değer 
olan - şu sözü söylüyor: 

" ( Aimer) sözünün ''kıymetini 
takdir etmek estimer,, manası
na olan ve latince ( ae•timcire) der 
gelen e•ki ( e•mer) ''fiilinden gel
diği faraziyesi zaruri değildir" L2. 

İşte ( ai) nin yerine geçen bu 
(es) elemanı ve onun latince şek
linde görülen ( aes) yani (ağ. 
es) kuruluıu, sözün hem ana kö
künü, hem de saha gösterir ekini 
meydana çıkarmakla ve faraziye
yi - etimoloji lugati müellifinin 
zannettiği gibi zaruri kılmamak 
şöyle dursun - bir hakikat şekline 
sokmaktadır. 

Çünkü ( aimer) sözünü böyle 
(esmer) den alarak analiz eder· 
sek: 

(J) (2) (3) (4) 
(eğ -t es t em er) 

şekli ortaya çıkar. 
( 1) Eğ: Ateş anlamına ana kök 

tür. 
(2) Eı: Bu ateşin ana süje ve 

ya objeden oldukça uzak bir sa 
hada tecellisini anlatır. 

( 3) Em: Süje veya objeyi gös 
terir. 

Bu üç elemanın kaynatmasiylc 
çıkan (sem) tekli (•ev) sözünüı 
aynıdır· Çünkü ( v) ve ( m) kon 
sonları aynı kategoridendir vı 
daima birbiri yerine geçebilir. 

(4) Er: Mananın tekarrür v• 
temerküzünü anlatır. 

Böylece ( aimer) sözü de "aüj 
veya objeden oldukça uzak saha 
da bir yürek ateıinin tekarrür vı 
temerküzü" nü ifade etmiş olur. 

Görülüyor ki ''Güne§ - Dil" anı 
lizleri, hem sözlerin manalarııı 
en lojik ve orijinal bir yolda göt 
termekte, hem de diller arasında 
ki birliği ve hepsinin Türk an 
kaynağından geldiğini İspat eyle 
mektedir. 
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Ha.beş kaynakları, İtalyan 
zaferlerini yalanlıyor 

İtalyan resmi tebliğine göre cenuba 
doğru, yeni bir hareket başlamıştır. 
Londra, 6 (A.A.) - Royter A 

jansının harb muhabirlerinden: 
İtalyan ordularının bütün şimal 

cephesindeki son zaferlerinden 
sonra, yeni aldıkları yerlerdeki mü
nakale ve muharebe hatlarının ku
rulması için şimdilik vakte ihti
yaçları olmakla beraber İtalyan 
tayyareleri Dessie istikametinde 
olduğu gibi Gocamda da şiddetli 
bombardımanlara devam ediyor
lar. Gocamla Tasana gölünün 150 
kilometre kadar cenubunda bir 
kaç ye:r bir kaç defa bombardı
man edilmiştir. Mareşal Badoglio
nun, Şimalde dört habeş ordusu
nun dağılmasından istifade ederek, 
yağmur mevsiminden önce Adisa
babaya yaklaşmak için seyyar kol
ları ileri sevkedip etmiyeceği me
rak edilmektedir. 

Somali cephesinde 

Somali cephesinde, İtalyan kol
ları halen Negellinin 200 kilomet
re kadar batı şimalindeki Alata
mn cenubunda bulunmakta ve i· 
talyan uçakları, Abaya gölünün 
şarkındaki mevzileri işgal eden 
habeş teşekküllerini bombardıman 

etmektedir. Tembien de temizle
me harekatı uzun süreceği anla
şılmaktadır. Zira habeşler kolay
lıkla gizlenebilmektedirler. İtal
yanlar son büyük taarruza geç
tikleri zaman, bir çok intizamsız 

çeteler henüz İtalyan hatlarının 

iç tarafında bulunuyordu. Eritre 
kaynaklarından alınan bir habere 
göre bu çetelerden biri şubat orta
sına doğru İtalyanların yol yapıl
masında çalışan altmış kadar İş·· 

çisini öldürmüştür. 

Siddeıli bombardımanlar 

Royter Ajansının Adisababa
daki muhabiri bildiriyor: 

rının bozulduğu ve kaçma halinde 
olduğu hakkındaki İtalyan haberleri 
habeş hükiimeti tarafından alayla 
karşılanmaktadır. Re.smi mahfiller
de bildirdiğine göre, daha savaş baş-
ladığı zaman, imparatorun emri: 

"Hiç bir zaman meydan mu
harebesi vermeyiniz,, olmuştu. Bu 
emir tatbik edilmiştir. Badogliyo beş 
kolorduyu şimal cephesinde hareke
te geçirdiği vakit, habeşlerin muka -
vemete kalkışması bir delilik olurdu. 

Ogaden ve Harrar' da yağmurlar 1 
Bundan dolayı, şimaldeki habeş 

kuvvetleri, önceden hazırlanmış o -
lan plan içerisinde çekilmişlerdir. 
Royter'in Harrar'daki muhabiri Har· 
rar ve Ogaden' e şiddetli yağmurlar 
yağdığını ve buralarda yeniden bir 

Amba - Alagi yamaçlarında 
habeş askerleri 

hadise olmadığını bildiriyor. Tah
minlere göre İtalyanlar Harar ü
zerine yürüyeceklerdir Habeş 

hükümeti, İngiliz hastanesinin bom· 
bardıman edildiği vakit, yakın kamp
tan üç kilometre uzaklıkta olduğunu 
bildirmektedir. Bu doğrudan doğ -
ruya bir bombardıman idi ve çünkü 
italyan uçağı Koran üzerine bomba
lar attıktan ve dört çocuk, iki kadın 
ve 12 köylü öldürdükten sonra, has. 
tane istikametini almış ve pek alçak 

KIZILAY 

B. Ruzvelt 
Cunıur reisliğine nanızedliğini 

koydu 

Namz.edliğini koyan B. Ruz.velt 

Nevyork, 6 (A.A.) - M. Ruzvelt, 
cumur reisliği seçimine namzedliğini ko

yacağnı resmen ilan etmiştir . 

Paris hukuk fakültesinde
ki patırdı 

Paris, 6 (A.A.) - Profesör Jez'in hu

kuk taki.iltesindeki dersleri gene çok va
hİın hadiseler üzerine kesilmiştir. Taraf. 

darları ile muarızları sınıfta yumruk 
yumruğa gelmişlerdir. Profesör b.ınları 
bir müddet seyrettikten sonra yanında 

biı· kaç polis memuru olduğu halde fa. 
kütleden çıkıp gitmiştir. Kavga fakülte 
nin avlusunda daha bir müddet devam 

etmiştir. 

B. Stoyadinoviçi vurmak 
istediler 

Belgrad, 6 (A.A.) - Başvekil B. 
Stoyadinoviç, parlamentoda söz söy
lerken, B. Damian Arnutaviç isminde 
bir mebus kendisine üç el rövelver 

sıkmıştır. Kurşunlar B. Stoyadinoviçe 
isabet etmemiştir. Bir mebus yaralan-
mıştır. Parlamento 
miştir. 

celseyi tatil et-

Riket Atin.ada 

Atina, 6 (A.A.) - Habeşistana 

gitmekte olan amerikalı maliyeci Ri
ket bugün tayyare ile buraya gelmiş

tir. 

kii ırmağın geçitleri kıtaatımız tara
fından tutulmuştur. Birkaç şef, müta
vaat ve silahlarını teslim etmek için 

BARIŞA HİZMET EDEN SOVYET RUSYA 

B~ Stalin Sovyet Rusya siya
setinin ana hatlarını anlattı 

Dünkü sayınıızda, B. Stalinin Seripps Hovards Nevspo
pers adındaki amerikan gazeteleri tröstünün reisi Roy Ho
vard ile yaptığı ehenıiyetli bir konuşmanın ük ksnıını neş
retnıiştik. Son aylar içindeki dünya hadiseleri, alman Jwıiz
nıi ve japon enıperyalızmi, konııinisı propagandası gibi mev
zular etrafında gazetecının sorduğu sualler karşısındaki 
Sovyeı Rusyanın durumwıu anlatan B. ~talin sözlerine şöyle 
devam etmi§ıir: 

Konıü11izm gerçekleş nıişinıidir? 
Sual - Komünist sosyetesınin ~ov

yetler Birliğinde henüz kurulmadığı
nı itiraf ediyorsunuz. Kurulan şey 

yalnız devletçi sosyalizmdir. ltalyada 
taşızm ve Almanyada mıuı sosyauzm, 
buna benzer netıceıer elde ettıKıerını 
itırat edıyorlar. 1-erdı hurrıyeun ınıa

li ve devlet elhınde dığer manrumı
yetıer, butun bu devletıerın muşterek 
vasıtlarmı teşkil etmıyor mu? 

B. Stalinin cevabı: 

- Devletçi sosyalizm ifadesi doğ
ru değıldir. liır çokları bu tabıraen 
oyıe oır sosyal nızam anııyorıar .ı:ı::ı, 

bu içtımai nızamda bazen oıauKça 

mutum olan bazı kısım servetler aev

letın eline yahud onun kontroıuna 

geçtiği halde ek.seri halde tabrıka ve 
arazı muuuyeti hususi eşnasa kat
ma.ı:ı::tadır • .bazen bu tabirde oyle bır 

içtnnai nizam gizJenmektedır ki, bu 
nızan1aa kapıtaııst devıet, harb ha

zırlamak veya barba devam etmek 
ma.ı:ı::saaıyle, bazı hususi muesseseıe

rın ıdame masratmı uzerme atmak
tadır. lSızım kurduğumuz sosyete nıç 
bır halde ··devıetçı sosyauzm'' ısnıı 

veriıemez. lSı.zım .!>ovyet sosyecemız 

sosyaııst, zıra rabrıka, topraK, banKa 
ve nak.tıyat vasıtaları uzerme oıan 
mulkıyet bizde ilga ediJmış ve yerme 

sosyal mUlkıyet konulmuştur. lhdas 
ettıgımız bu sosya1 teşkllala tamamen 
ıkın.al edılmemış sosyaııst sovyet teş

kııatı ismı verııebııır, takat aslında 
sosyetenm sosyaııst bır kuruJudur. 

Ne ıtalyan taşızmının, ne de aıman 
milJi sosyalızmının boyJe bir sosyete 
ile hiç bır alakaları yoktur. Zira, on
larda her şeyden evet muıkiyet oldu

ğu gıbi durmakta ve bunun içm de 
kapuaıızm otdugu gıbi munataza e. 
dıımektedir. Komunıst sosyeteyı he
nuz karmadığuruz hakkındaki sözu 
nüzde haklısınız. 

Y anlıı bir iddia 

hür· hissedebilmesi İçin kıırdak. İşsiz 

bir adamla çalıştığının karşılığını ala
mayan bir kimsedeki ferdi hüriyyetin 

ne olacağını anlamak benim için müş· 
küldür. l-fakikı hurıyte, ancak ıstismar 

ol.mıyan yerde, bir kısım iızerıne diğer 
kısmın tazyiki mevcud olmıyan yerde, 
İşsizlik ve açlık olmıyan yerde, kimse

nin ertesi gün için evini veya ekmeğini 

kaybetmek endişesiyle titremediği yerdo 
mevcud olabilir. 

Amerikan demokrasisi ve 
Sual: . - Amerıkan demokrasisi ile 

sovyet sistemi arasında muvazi bir İn· 
kişafı kabili telif görüyor musunuz? 

B. Stalin şu cevabı vermiştir: 

• - Amerikan demokrasisi ve sovyet 
sistemi, tavizatta bulunmadığımız tak· 
dirde müsalemet dairesinde ayni zaman· 
da mevcud olabilir ve çalışma sahasında 
rekabet edebilir. fakat sovyet sistemi, 
amerikan demokrasisi şeklinde istihale 
etmiyeceği gibi o da sovyet sistemi şek

linde istihale etmiyecektir. 

Tasana gölünün bir kaç yüz mil 
cenubunda bulunan Debra Markos 
şehri i]e yakınında bulunan diğer 
şehir ve köyler şiddetle bombardı

man edilmişlerdir. Biri kadın ol
mak üzere üç İngiliz misyoneri ta
rafından Adisababaya çekilen tel· 
grafta, devamlı bombardımanlar 
sebebile kendilerinin süratle ara· 
nılması bildirilmektedir. 

tan uçmuştur. 

İtalyan resmi tebliği ~e:::~danıarıınıza müracaat etmiş-

Roma, 6 (A.A.) - 148 numaralı Adisahaha İtalyan za 

Bu sosyeteyi kurmak o kadar ko· 

lay değildir. Sosyalist ve komünist 
sosyeteler arasındaki fark şüphesız 
maliimunuzdur. Sosyalist sosyetede 
mülk bakımından daima az çok mu
savatsızlık daima vardır. fakat daha 
şimdiden ne i§sizlik, ne istismar, ne 

milli tazyik mevcuttur. Sosyalist sos

yetede, herkes, henüz ihtiyacına göre 

değil, keyfiyet ve kemiyet itibariyle 
çıkardığı iş nisbetinde tediye edılmek
te olmasına rağmen, çalışmaya mec
burdur. Hunun ıçin de ucret ve hatta 
gayri müsavi ücret henüz mevcuttur. 
Ancak herkesin, yaptığı işin keytıyet 
ve kemiyeti itibariyle değil, ihtıyacı
na göre tediye edilmesi gıbi temın e-

Sovyteler birliği yeni bir esas teşki
lat kanunu hazırlamaktadır. Bu kanunun 
yeni seçim sistemi derpiş ediyoruz. Ye
ni teşkilat kanunumuzu bu sene nihaye
tinde kabul etmekliğimiz muhtemeldir. 
E vveice de beyan edildıği gibi, yeni ka
nuna göre, seçim umumı, müsavi, doğ

rudan doğraya ve gizli olacaktır. B...ı in
tıhaba bir tek parti dahil olacağı sizi 

şaşırtıyoı'. Bu şart içinde ne mücadelesi 

olacağrnr anlayamıyorsunuz. intihabata 

yallll2 komünist partisi değil, muhte

milleo partisiz muhtelif sosyal kurullar 
da hsteleriyle gireceklerdir. Bk de bu 

kuruHardan yüzlerce vardır. Biribirleı·i· 

n e karşı çıkan partilerimiz olmadığı gi
bi kapitalist sınıfla bu snufın istismar 
ettiği işçi sınıfımız da yoktur. Sosyete
miz münhasıran şehirli veya şehir dışın
da amele, köylü ve entellektüel hür iş
çilerden mürekkeptir. Bu tabakalardan 
her birinin hususi menfaatleri olabiliı
ve bunları müteaddid sosyal kurullarda 
marifetiyle ifade edebilir. Bir kaç sını

fın bulunmadığı yerde bir kaç parti bu
lunamaz, zira parti bir sınıf hizbidir. 

Milli sosyalizm de de bir tek parti var

dır. Fakat bu hal, bu faşist sisteminin 
bir tek partiye malik olduğu demek de
ğildir, kapitalizm orada baki oldağu gibi 

sınıflar ve sımf mücadelesi de bakidir. 

ltalyada da bir tek parti - faşist partisi • 
vardır. Fakat ayni sebeblerden dolayı o

rada da ba hal bir şey ifade etmemek

tedir. 

:;·.:::;~~~;. ş~;~::::::~~;r~·~~~ ferlerini yalanlıyor 

Bu hususta lazım gelen tedbir
ler alınmıştır. Ve bunların Adisa
babaya nakli için bir tayyare gön· 
derilmesi muhtemeldir. 

Habeşler italyanların verdikleri 
haberlerle eğleniyorlar 

Ras Nasibunun ordusu müstes
na olmak üzerebütün habeş orduları-

Ambaalaginin doğu cenubundaki Kar 

betayi işgal etmişlerdir. Üçüncü ko

lordu, Tembiendeki vazifesini bitir • 

dikten sonra, dün Fanaroa ve Same

ye erişmek için cenuba doğru yeni bir 

harekete girişmiştir. 

Şirede temizleme hareketi devam 

etmektedir. Düşman silahlı grupları, 

artık Takazze ırmağından öteye geç

mek imkanına malik değillerdir. Çün· 

ltalyanların üz.erine yürümesi ihtimali olan Harrardan bir görünüş 

Adisababa, 6 (A.A.) - Bir habeş 
resmi tebliğinde, genel karargahın 

büyük bir zaferden bahseden bütün 
İtalyan haberleri cerhedilmektedir. 
Keza, imparatorun hasta veya yaralı 
olduğu hakkındaki haberler de ya
lanlamnaktadır. 

Tebliğe göre, İtalya şimdiye kadar 

zaferden bahsedemez. Zira, her iki 
tarafın da fevkalade çok zayiat ver
dikleri büyük bir savaş cereyan et. 
mektedir. Ve netice henüz belli değil
dir. Ras Kassa ordusunun hezimetin

den ve Ras SeyYUm ordusunun geri çe
kilmekte olduğundan bahseden İtal
yan haberleri de doğru değildir. 

Ras Kassa ve Ras Seyyum ve Ras 
Mulugetta orduları ile Ualdia bölge
sinden gelen diğer kıtaabn düşmana 
hücum ettikleri ve Alagi dağına doğ
ru yürümekte oldukları bildirilmek
tedir. 

Adisababa üzerinde bir 
iuılyan uçağı 

den sosyal nizamın ihdasına muvaf

fak olunduğu takdirdedir ki, komü
nist sosyeteyi kurduğumuzu söyliye
bileceğiz. 

Sosyalist sosyetemizi kurmak için 

ferdi hürriyeti feda ettiğimizi ve mah

rumiyetlere katlandığımızı söylüyor
sunuz, sualinizden, sosyalist sosyetenin 

ferdi hüriyeti inkar ettiği manası da se
zilmektedir. Bu yanlışbr. Yeni bir şey 

inşası için, menbaları bir araya toplamak 

vo muvakkaten başkalarından tedarik e
dilecek ihtiyaçları tahdid etmek me~· 

buriyeti aşıkardır. Bir ev inşa etmek ar-

Adisababa, 6 ( A.A.) - Alman ha- zu edilirse, ihtiyaçlar muvakkaten tah-
ber alma bürosundan: Üç motörlü bir did edilerek para tasarruf edilir, yok.;a 
İtalyan tayyaresi bugün Adisababa ev inşa edileme2. 

Üzerinden uçmuştur. Bu tayyare harb Bu hal yepyeni bir insan sosyetesi 

başladığından beri hükümet merkezi kurmak mevzu bahis olunca evveliyetle 

lntihabatıı:nız neden umumi ola· 
cak? Çünkü rey vermek hakkından 
mahkemece mahrum edilenler müs

tesna olmak Üzere bütün vatandaşlar 
rey vermek ve seçilmek hakkını haiz 

olacaklardır. 

lntihabatımız neden müsavat esa· 

sına dayanacak? Çünkü, ne mülk, ne ırk 
ve ne de milliyet itibariyle kısmen 

mevcud fark bir imtiyaz veya bir za· 
rar doğurmıyacak ve kadınlar da mü
savi hakka malik olacaklardır. İnti
habatımız hakikten müsavat esası 

dairesinde olacaktır. İntihabatımız 

neden gizli olacaktır? Çünkü sovyet 
vatandaşlarına bu hususta tam bir 

serbesti vermek istiyoruz. 

Niçin doğrudan doğruya olacakbr? 

Çünkü her mahalde en yüksek or. 

ganına varıncaya kadar bütün tem
sili müessesat mevcuttur. Bu şerait İ-

çinde doğrudan doğruya intihap mu
azzam memleketimizdeki işçilerin 

menfaatlerini en iyi tekeffül ebnek

teciir. 
Üzerinde uçan ilk İtalyan tayyaresi- böyledir. Biz de işte böyle yaptık. Ve 
dir. sosyalist sosyetesi inşa ettik. Fakat bu Biitün sistemlerin demokratı 

Tayyare bombardıman etmemişse sosyeteyi, ferdi hüriyeti boğmak için Seçim mücadelesi olmıyacak gibi 
de halk paniğe tutulmuştur. kurmadık, bilakis kendisini hakikaten görüyorsunuz. Halbuki, bu mücadele 
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İngiliz luzılhaçının 

bombardımanından sonra 
( Ba4ı 1. inc-ı sayfada) 

losların raporlarını bekliyeceği sa
nılmaktadır. Bombardımana uğra
yanlar arasında İngiliz tabaasıda 
bulunduğu takdirde, hadise bun
dan öncekilere göre daha vahim 
bir mahiyet alacaktır. 

Şimdiye kadar, Kenya yerlile
rinden üç kişinin ölümünü teyid 
eden hiç bir telgraf alınmamıştır. 

Roma, 6 (A.A.) - Habeşistan
daki İngiliz seyyar hastanesinin 
bombardımanı hakkında, yarı res
mi mahfiller, seyyar hastanenin 
kızılhac nizamnamesi mucibince 
Dessie' den Korama hareket ettiği
nin, Sir Drummond tarafından an
cak 5 martta haber verildiğini bi
naenaleyh, İtalyanların bir habeş 
yolunu bombardıman ettikleri sı
rada, orada bir ingiliz hastane ko
lunun bulunduğunun farkında ol
madıklarını söyliyorlar. 

İtalyan erkanı harbiyesinden 
gelen telgraflar, bombardımandan 
bir gün önce, Koram'ın cenubun
da yani Dessie'nin 150 kilometre 
şimalindeki habeş karargahı civa
rında, bir tayyarenin kızılhaç işa
retli bir kamyon kafilesi gördüğü
nü bildirmektedir. 

Tayyarenin rasıdı bu kamyon
lardan sandıklar çıkarıldığını gör
müş ve daha iyi görebilmek ıçın 
alçaldığı zaman ateş açılmıştır. 
Tayyareden mukabele edilmemiş
tir. Ertesi gün bir İtalyan tayyare
si, keşfe çıktığı zaman otomobille
rin aynı yerde durduğunu görmü!l, 
habeşler bu tayyareye de şiddetli 
ateş açmışlardır. Tayyareci, kur
şunların, kamyonların civarından 

atıldığını görerek bunların üzeri-

olacak ve ben bunun çok hararetli o

lacağma inanıyorum. Mesaisi fena o
lan müesseselerimizin adedi az değil

dir. Şu veya bu mahalli hükümet şu
besinin, işçilerin g ittikçe artan birçok 
ihtiyaçlarmm şu veya bu kısmını tat
mine muvaffak olamadığı vakidir. 1-
yi bir mektep inşa ettik mi, etmedik 
m i, iskan şeraitini islah ettik mi, et
medik. mi? Kırtasiyecilik var mı, yok 
mu? İşimizin daha verimli ve hayatı-

mızm daha kültürel olmasma hizmet 
ettik mi, etmedik mi? Milyonlarca iş-

çinin namzedlerde arıyacağı vasıflar 
bunlar olacaktır. Evet, seçim mücade
lesi hararetli olacak ve bilhassa ulus 
için birinci derecede ehemiyetli olan 
sıyasal meseleler etrafında cereyan 

edecektir. Yeni seçim sistemimiz bü. 
tün kurulları, işlerini düzeltmeye 

mecbur edecek ve fena çalışan hükü
met şubelerine karşı halkın elinde 

kamçı vazifesini görecektir. 
Bence, bu yeni sistem, dünyada 

mevcud bütün sistemlerin en demok_ 
ratı olacaktır. 

Sovyet gazeteleri ne 

diyorlar? 
Moskova, 6 (A.A. ) - B. Stalinrn 

Roy Hovarda verdiği mülakat hakkın· 

da tetsiratta bulunan gazeteler, bu mü· 
lakatın tarihi ebemi.yetini kaydediyor

lar. 

lzvestiya gazetesi, B. Stalin tarafın· 
dan kati s"1rette yapılan beyanatın , 

sovyetler birliğinin Mogolistan cumuri

yeti.ne yardıma hazır olduğu hakkında 
şüpheye mahal bırakmadığını ve heya· 

nattaki sarahatın barışı takviye amacını 

güttüğünü yazarak diyor ki: 

Gizli surette hru-eket eden kimseler 
vardn . B.ı vuzuh bunlar içindir. B. Sta

lin, her türlü müdahale ile sovyetler bir
liğinin beynelmilel siyasa üzerinde git-

tikçe artan nüfuzunu baltalamak iste

y enlere sakin bir surette cevab vermi~

ti.·. 
Pra vda gazetesi de bu açıklığını 

kayd eder ek, bilhassa yeni teşkilat kanu

nu hakkmdaki beyanatcn ehemiyetini 

t eb3rÜz ettirmekte ve bunun neşri yalnı:... 

dahil değil, hariçte de fevkalade mü
him olacağım, çünkü, kanunun mevcud 

kanunların en demokratiği olacağım ya

zıyor. 

ne bombalar atmıştır. Kamyonlar
dan yükselen koyu duman sutun
ları, buınların içinde cephane bu
lunduğunu göstermektedir. 

Protesto veriliyor 

Londra 6 (AA. ) - Rimadaki 
İngiliz büyük elçisi, Habeşistaın
daki İngiliz hastanesinin bombar
dımanı hakkında Royter Ajansı
nın aldığı malumata göre, İngilte
re derhal tahkikat açılmasını ve bu 
gibi hallerin gelecekte teker rür 
el!memesini ve İtalyan süel makam
larının nazarı dikkatinin celbedil
mesini istemektedir. Protestonun 
akşam yapıladağı zannedilmekte
dir· 

Dış bakanlığına gelen rapor 

Paris, 6 (A .A. ) - Adisababa 
daki İngiliz elçisi, dış işleri bakan
lığına doktor Melly'nin Koram'da
ki İngiliz seyyar hastanesinin bom
bardımanı hakkında hazırladığı 
raporu goodermiştir. 

Raporda Kenya yerlilel'ir.den 
üç kişinin öldüğü tekzip edilmei..te 
fakat Royter muhabirinin verdiği 
haber, hemen bütiın teferrualiyle 
teyid edilmektedir. 

lngiliz hükumeti taraf m dan 

ittihazı icabeden tedbirler bu sa
bah faaliyetle tetk jk ed1lmiştir 

Röyter mulınbiri neler anlatıyor 

Dessie, 6 (A.A.) - KoramdaJÇ. 
İngiliz seyyar hastanesi bombardı -
manından nasılsa kurtulan Royter 
ajansı muhabiri hadiseyi şöyle nak

lediyor: 
Doktor Melly nazik bir ameliyat 

yaptığı sırada. karargah üzerinde uç

makta olan bir İtalyan bombardı -
man tayyaresi daha alçalmış ve ka
rargah üzerine bomba atınağa başla
mıştır. 

Kızılhaç çadırlarının ve kamyon -
tarının hepsinin üstünde ingiliz bay

rağı bulunuyordu. 
Düşman bombalarından birisi kı

zıl salib bayrağına isabet etmiştir . 
Ben o sırada, daha başka gazete -

cilerle birlikte orada bulunuyordum. 
Kendimizi yere attık, yanımızda bir 
bomba patladı. 

Karargahtaki yaralılar ve bizim 
gruptakiler etrafa dağıldılar, peşle
rinden bombalar yağıyordu. 

Tayyare otuz dakikadan fazla ha
vada daire çizerek dolaştı. Ve karar
gahın üzerinden her geçtikçe bomba 
yağdırdı. 

Daha sonra. cerrahların, elektrik 
lambalarının ışığı altında iki yaralı -
nın bacağını kestiklerini gördüm. 
Düzünelerle yaralı, yaralarının ağır -
lığına rağmen, hastanedeki yarahla· 
mahsus olan kamyonlara kabul edi
lememiştir. 

Doktor Melly, bombardıman neti
cesinde, etrafmda elliye yakın adam 
öldüğünü anlabrken, italyanlarm, 
beyaz ırkın haysiyet ve şerefini ta -
mamiyle mahvettiklerini söylemiş -
tir. 

Çek - Macar sınırında 
bir hadise 

Prag , 6 (A.A. ) - Bratiola'dan ha
ber verildiğine göre, altı macar aske
rinden mürekkep grup, çekoslova k 
topraklarma g irerek, Üç kilome tre k a . 

dar ilerlemiş ve Hoz köyü civarında 

iki çekoslovak gümrük memuruna 
tesadüf ederek bir sınır h a disesin e se

bebiyet vermişlerdir . Bu husu sta t a h 

kikat açılmıştır. 

Polonyada grevler 
Lodz "Polonya'' 6 (A.A. ) - Men

sucat grevi genişlemiştir. Bugü n 

80.000 işçiden 28 bini g reve katıl -
mışhr. Grev komitesi buna umumi 
bir mahiyet vermek için çalışıyor . Hiç 

bir tarafta asayiş bozulmamıştır . 

B. Hirota kab in eyi 
kurmağa uğrt? ş ıyor 

Japonya so n hadisele
rin Sovyet • Japon mü

nasebetlerinde tesir 
yapmıyacağını Litvi • 

nof a temin etti 
Tokyo, 6 (A .A. ) - Hirota, hükü

m etin programında, dış sıyasa h u su. 
sunda sulh ve barış ve iç sıyasa husu
sunda da yatıştırıcı bir hareket dü
şünüleceğini söylemiştir. 

Orduda k i hoşnudsuzluğu gidermek 
için zecri m ahiyette b ir takım ekono
mik ve sosyal islahat yapılacak, f • 
kat umumi sıyasada h içb ir değişiklik 
olmıyacaktır. Orduda d isip lin i kur
mak için çok şiddetli tedbirler alına

caktır. 

Tokyo. 6 (A.A. ) - M . Hirota, m ü
m essille rine ehemiyetl i b ir çok mevk i
ler teminine çalışan m ilitarist mahfil
lerin çıkardığı güçlüklerden dolayı, 

kabineyi kurmaya hen üz m uvaffak 
olamamıştır. 

Mo.~kovadaki japon bih·iih (1 1<.·isi
nin verdiği irıanca 

Moskova, 6 (A.A.) - T as ajansı 
bildiriyor: Japonya b üyük e lçis i B. 
Ohta dış işleri komiseri B. Litvinofu 
ziyaret ed e r ek , son Tokyo h a d is-.Ier i

nin yalnız Japonyanın iç işlerini ala
kaJandırdığını ve hiç bir suretle dış 
sıyasaya ve bilhassa Sovye tle r birliği 
ile ola n münasebe tle r Üzerine tesir 
yapmıyacağcnı hüküme ti namına te

yid etmiştir. 
Sovye tle r birliği ile olan münase

be tlerin t a kviyesini değişmez bir ar. 
zu ile is tiy en japon hükümeti, ih ti laf
lı meseleler in en çabuk ve dostça bir 
surette halli ve bilhassa müddeti bu 
sene bitecek ola n halık avı mukavele
sinin yerine yeni bir mukavele a kdi 
emelinde olduğunu bil dirmiştir. 

B. Litvinof, bu be yan attan dolayı 
memnuniye tini bildirmiş ve Sov ye t 
hükümetinin Japonya il e en iyi m ü
nasebetlerin kurulması v e balık avı 
meselesi ile başka m esele ler h akkm

da müzakerelere d evam arzusunu te
yid etmiştir. 

Aynı zamanda, B. Litvinof müza
kerelerin muva ffakiye ti iç in Sovye t 
· Manç uri ve Manç uri - Mogolistan 
hududlarında sükunun bir a n evel te
e ssüs etmesi p ek ziya d e h a iz i e hem i
yet olduğunu muhte lit bir kom isyon 
tesisi hakkında Japonya ile Sovyetle ·· 
birliği arasında verilmiş o lan kararın 
buna hadim olacağını bildirmiştir. 

Hirota kabineyi kuramad1 
Şanghay, 6 (A .A. ) - Tokyoda n 

bildirildiğine göre yeni k a bine yi kur. 

mak Üzere B. Hirota tarafından sar
fedilen emekler ordunun muaveneti 
reddetmesi ne ticesi o la r a k a k im k aL 
mıştır. 

Barış için 
B. Musolini ile bir 

konuşma 
( Ba§ı 1 . inci sayfad a ) 

val: vereceğini ar tık şüpheye mahal ka.
mıyacak şekilde bilmektedirler : 

1. - İtalyanın mılletleı cemiyetiıı
<ier. çekilmesi. 

L;. - Lokarnc an:Haşmasmın taiımiı 
E.tltği teahhüdlere katılmaktan çeki ı
m ek 

3. - Fransız . İtalyan askcı! anla~
masının teshi ve trıLısız . italyan t_ıdu
C. Jnu r eski mıkyas üzcrindeıl tekraı si -
12-hiandm lmas[. 

Fransa. ltalyanın, ken.:ii hakk md'.l 
tatbilı edeceği t ehdidini iler i sürdüğii 
mukabele; bilmisil muamelesi,ıi karşıla
mali Üzere büyük Britanyadan inanc _. 
isteıniş tiı. 

1 aymis gazet esi, büyük Britanya 
taranndan Fransaya bir alman taarr :.ı 

z.ır. karşı inanca verildiği takdide b.:· 
nun Almanyayı Lokarno rr.uahedesin i 

feshe yahud, geri kalan imza sahibi dört 
devlet arasında yeni bir Lokarno m ua
hedesi aktı için müzakera ta girişilmesini 

istemeğe sevkedilebileceğini söylemekte
dirleı· . 

Yunan li.ahinesinde 
değişil<lil{ 

(Bar· J rncr sayfa.la) 

şaf edeceğini tek rard an ger i k a lma
maktadırlar. 

Bu cümle d en olarak, d en iz bakanı 
ve aynı zamanda iç bakanı olan B. 
Triandafilakos, İç bakanı sıfatiyle dün 
emniyeti um umiye ve polis m ü dürle
rini ve gerek bu ve ger ek bakanlıkta 

deniz erkanı h a rbiye reisi a miral Ö
konomu ile filo kumandanı amiral Sa
kellariunun hakanlığı ziyaret etm ele. 
r inin bedh ah şayialara yol açtığını 
b ild irıniş tir. 

B. M etaksas ile B. Mihalakopulos 
arasındaki hususi müla k at vuku bul
duğu da doğru değildir. 

Bu saba h , sü bakanı general Pa_ 
pagos öğleden biraz önce kıralı ziya
ret etmiştir. Ziyaret 12.45 e k a d ar 
sürmüştür. O saatte kıral başbakan 

Demircies ile "Serbest fikir" par tisi 
başkanı B. Metaksası kabul etmiştir. 
M üla k a t saat 15.30 a k a d a r sürmüş

tür . 

Başbakan saraydan çıkarken ga

zetecilere beyanatında sü bakanı ile 
bakanlık müsteşarı gen er a l Platisin in 
istifalarının kıral tarafından k a bul e 
dil diğini söylemiştir. 

Sii bakanlığını kabul ed en gene r a l 
metak sas kıral önünde yemin etmiş 
ve işe başlamıştır. 

Bir akşam gazetesi, hususi b ir ta
bı çıkararak. dem ircies k a binesi isti
fa ettiği iç in gener a l M e taksasm d a 
sü bakanlığında bu kabine iş başında 

kaldığı müdde t k adar, ya ni b ir hafta 
kalacağrn ı bildirmekte dir. G a ze tele r 
bugün öğleden sonra yapılacak ola n 
meclis başkanı seçiminden sonra kr
ralın yeni kabine teşkilini nisb i ek se
riyeti haiz partinin başkanı sıfatiyle 

B. Sofulise vereceğini ve fak at b ir 
kovalisyon k a binesi kurulduğu için l i
beral - halkçı antantına imka n olm a
dığı gibi hükürnetin bu p a r tilerd en 
h erha n gi biri tarafından teşkiline d e 
imkan olmadığından B. Demir ciesin 
başkanlığında bitaraf bir kabine te~

k iline dağru gidileceğini zanne d iyor. 

lar. Bunun la berabe r bazı gazetelf'ı 

son da kikada lib eral - halkçı a n tan h 
gerçekleşirse B. M ih a la kopulosun İ .;. 

mini c' e zikre tme k tedirler. P a r lam en
to m a hfilleri de, durumun klralın ta 
y in edeceği tarzı halle doğru norma l 
bir sure tte inkişaf edeceğini ve bu 
tarzı h al önünde herkesin eğilece~ini 

sanmaktadırlar. 

General Metaksas, orduda inzib at 
ve ni:ramı temin için sü bakanlığını 
kabul ettiğini ve bütün garnizonlar
da ve her tarafta n izam ve inzibatın 
m ü kemm el olduğunu d aha ilk d aki
kada görme kle ba htiyar olduğunu 

bildirmiştir. 

General P a p agos esk i va zife!>i o 
lan ordu general enspektörlüğüne 

tek rar ba şlamış ve o n beş g ün izin a l
mıştır. G eneral Platis de uzun b ir me· 

zuniye t almıştır. 

Bazı m a hfille r, B. Metaksa srn baş· 
kanlığında bir kabine teşkilini muh -

tem e l görme kte isele r d e sal a hiyet· 

ta r m a hfiller sü bakanı ve yahud sü, 

de niz ve hava baka m Metak sa sla b i
ta raf b ir Demircies kabinesi derpiş 

e tmek te berdevamdırlar. 

Atina, 6 ( A.A. ) - Hava s ajansın
d a n: Siyasi bir şahsm Havas ajansı 

muha birine söylediğine göre, gen e r al 

Papag os'un yer ine , M . Metak sas'm sü 
bakanlığına tayini, siyasal vaziyetin 

halli işinde b ir ta z yik yapılmak iste. 
nir gibi görüne n bazı aske r i mahfil-

lerin nüfuzlarını kaybettiklerini gös
t e rmek tedir. Bu muvaffakiyet b ilhas
sa, kıralın şahsi faaliyetine ve r iliyor . 
Eski erkanı harbiye r eisi ve bug ün 

" Se r best fikir , '' partisi şefi olan M . 
Metaksas, en er j ik b ir adamdır. 

M. Metaksas'ın sü bakanlığında 

bulunması, k a nun ve nizamın koruna
cağın;o biı delildir. lhtilafgiriz as

kerlerin bir aksüla m elde bulunması 

ihtimali azdır. 

Bugün yapılacak ol a n m eclis r eisi 
seçimin den sonra siyasi vaziyetle nor
mal bir tek a mül husule geleceği tah
m in e dilmektedir. 

Fantezi: 

l{ öRLER KöYü 
Bir Avrupa gazetesi şu haberi ve

riyor: "Yugoslavya'da, büyük harb
ta gözlerini kaybetmiş olanlar bir a
raya gelerek V eternik adında bir köy 
kurmuşlar ve burada ziraat ve hay
vancılık etmeğe başlamışlardır. İki 
sene kadar önce, gazetelere ilan ve
rerek, evlenmek için kendilerine eş
ler aramışlardır. Müracaatlar um
duklarından çok olmuş ve köyün nu
fusu, bir buçuk yıl içinde, < r 80 
artmıştır. Şimdi köylüler kendilerini 
dünyanın en bahtiyar insanları say
maktadırlar.'' 

Bunu yazan gazete ilave ediyor: 
"Dileriz ki doğacak çocuklar da 
- gözleri gördüğü için daha bahtlı ol
mak lazımgelenlere - çok kuvvetli 
bir güven ve inan örneği vermiş olan 
babalan gibi olsunlar!" 

Bu haber kadar ondan çıkarılan 

netice de hazindir. Fakat, kolay ya
şamanın felsefesini herkesten önce 
keşfetmiş olan Çinliler, biri kulak
larını, öteki gözlerini ve uçur 

de ağzını kapıyan üç maymun hey
kelini karşılarından eksik etmezler. 
Onlara göre işitmemek, görmemek 

ve susmak saadetin uç esasrdır. 
Fransız devlet adamı Klemanso. 

akademi azapı olarak "hatıraları ve 

nutuklariyle tanındığı kadar roman 
cı olarak da yazdığı çok karakterli 
bir tek romanla şöhret kazanmıştır: 
''Kör''. 

Kör, Veternik köylüleri gibi, yıl

larca bahtiyar yaşamıştır. İşittiği ses
ler, duyduğu kokular, dokunduğu 

eller hep güzel, tath ve yumuşaktır. 
Günleri mutlak bir huzur içinde geç

mektedir. Herkes ona yardıma koş
makta, elini nereye uzatsa düşmeme
si, rahatça yolunu bulması. istediği

ne kolaylıkla erişmesi için hemen bir 
başka el uzanmaktadır. 

Fakat, günün birinde açılan göz
leri, onu, en çok güvendiği kansının 

ihaneti ile karşılaştırınca, zavallı kö
rün ilk hareketi. hakikatin seyrıne 

dayanılmaz ı.;ehresini ona bir hamle
de tanıtıveren gözlerini, eline geçen 
makasla, tekrar kör etmek olmuştur. 

"Göz görmezse gönül katlan.r'" 

deriz. Belki bu söz bize Veternik 
köylüleriyle Klernanso' nun ı-orr. :ı

n ndaki kahramanın halini izah eder. 

Ancak, insan görür. işitir ve söyler
se ... insandır ve saadet, unsurlarının 

c ksik olmaması şartiyle tamdır. Gö
renle görmiyen, işitenle ışıtmiyen, 

söyliyenle susan karşılaştıkları za

man aynı derecede mesud olmalıdır

lar ki aralarmdaki fark birinin vey;ı. 

ötekinin lehine veya aleyhine olma-

sın. 

Diyeceksiniz ki saadet nisbidir. 

Saadetim sizin için bahtsızlık. yahut 
sizi bahtiyar eden sebebler kendimi 
kötü bahtlı saymam için kafidir. 

Moris Meterlink son neşrettiği 

"Kum saatı adındaki eserinde: 

"Hiç bir şey anlamadığımızı, kati
yen hiç bir şey anhyamıyacağımızı 

ve anlıyabileceğimizin bundan iba
ret olduğunu nihayet anlıyabilecek

rniyiz?" diyor. 
Hayatın bu kadar anlaşılmaz ol

duğunda ısrar etmek neden? 
Fakat Meterlink de aynı şeyi so-

ruyor: "Israr etmemek daha doğru 
değil mi? Neden gözlerimizi kap-:ı-

b 
.. .. 

malı? Her şeyin sonu u mu? 
Belcikalı filozofun bir garblı di.i

şü nce;iyle hakkı vardır. Hakikati 

araştıra araştıra anlıyamadığımızı 

belki nihayet anlıyacağız . Fakat Çin 
filozofunun koyduğu yaşama kaide-

si ... mesud olmak için görmemek. 
işitmemek ve susmak, asla ... Çünkü 
o bizi ileriye değ>l , geriye götürür. 

N. B. 

Kızıla:ya •• uye olmak yurdumuz ıcın 
• • borctur. 
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lİ{· giinliik Jıikiıye Eski bayram hatıraları: 

Koskalı Terzi Madam Agavni 
ı 

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

Yine böyle bir Kurban Bayramı 
gecesi idi ... Bizim ev, bayrama ha
zırlanmak faaliyetinin had bir devre
sine girmişti. Genç, kıvrak ahretlik

ler o geceye mahsus telaşlar içinde 
oradan şuraya koşup aldıkları emir
leri yapıyor, torunlar, ertesi sabah 
erken kalkıp yepyeni elbilesini, pı

rıl pırıl pabuçlarım giymek hayaliy
le yataklarına koşuyor, ihtiyar dadı
lar, hala ve teyze hanımlar ve mi
safirler evin kerime ve gelinlerine 
bin bir komplimanlar yaparak selam
lık bahçesinin büyük ahırına doldu
rulmuş ve ertesi sabah kesilecek ko
yunların alınlarına sürülecek kınala
rı, yakılacak öd ağaçlarını, parlatıla
cak bakır ve gümüş buhurdanlıkları, 
misafirlere sunulacak lohuk ve sakız 
tatlılarına mahsus kristal ve gümüş 
kapları ve altın kaplama kaşıkları 
hazırlıyordu... Bir gelinle bir kerime 
hanımın bayramlıkları, bütün gay
retlere rağmen, bir türlü bitemedi
ğinden, terzi Madam Agavni de bin 
bir ısrarlar, şartlar, yeminlerle evde 
alıkonulmuştu; bu misline tesadüf 
edilmez bir vaka idi; fakat genç ka
dınların tuvalet, giyim ve kuşam ip
tilası her tehlikeyi unutturacak bir 
şiddette idi. Büyük babanın o aman 
zaman tanımıyan emirleri, kıyamet
lerden nümune olan hiddet ve şid
detlerine bu "aldırmayışlık ne büyük 
bir cesaret idi; evin ihtiyar kadınla
rı, hatta damadlar, mahdumlar bile 
bu misli bulunmıyan cüret karşısın
da itiraza bile kuvvet bulamayıp 
sinmişlerdi ... 

Kadın, orta katın büyük sofasın
da, bol ışıklı, pembe abajurlu, kesme 
sırça avizeli büyük bakır bir asma 
lambanın altındaki devrim masanın 
önünde şapkasız, saçlar perişan, ya
nakları pembeleşmiş, dar ve biçimli 

lbisesi içinde dimdik, önündeki ma
kina ile mütemadiyen dikiş dikiyor
du. Bu halile de bana çok güzel gö
rünüyordu ... Ben de karşısında, müş
tak, etrafımdan bihaber onu seyre 
dalıp kalmıştım ... Omuzuma doku
nan bir el beni yerimden sıçrattı. O
toriter bir ses vaktin çok geçtiğini 
artık yatmaklrğımı ve bayram nama
zına yetişmek için erken kalkmaklr
ğım lazımgeldiğini, kulağıma fısılda
dı. İtiraza imkan olmadığından zora
ki yerimden kalkarak, kadını selam
ladım, odama çekildim. Fakat, be
nim için yatıp uyumak kabilmi idi?. 
Lambamın ziyası altında, aynamın 
önünde solgun, kupkuru yuzumü, 
tıykusuzluktan bir kat daha içeri çök-
1:1l.iş fersiz gözlerimi, çene ve şakak
larımı gölgeliyen seyrek ve sapsar. 

kılları, guya ilk defa bugün görmüş 
gibi. tetkik ettiğim zaman kendimi 

utanacak kadar çirkin ve gülünç bul
dum. Ben tebdili kıyafet etmiş, bu 
asil kadına bu suratla mı ilanı aşk 
edecektim? .. Çünkü bu gece fikrim 
çok fasiddi; mutlaka bu kadının ha
rim ine girecek ve kendisine kalbi
min bütün ateşlerini dökecektim ... 
Eski bir koltuk üzerinde gündüzden 
hazırlanmış yeni pantalonumu, be
yaz kolalı gömleğimi, pırıl pırıl po
tinlerimi, bir hamlede giydim ... Bar
daktaki su ile çene ve şakaklarımı 
iyice ıslatıp oğduktan sonra, beni 
nasılsa çok sever görünen, mahdum 
beylerden birisinin bayram hediyesi 
olarak verdiği çok keskin ve sapı 
fildişi İngiliz çakısını açarak suratım
da gezdirdim ... Bu, köse sakallarımın 
ilk ve acemice tıraşı idi. Suratım kan
lar içinde kalmıştı, çakının yüzü de 
kanla karışık bir demet sarı kıl ile 
dopdolu idi ... Yine gelinlerden birisi 
tarafından hediye edilmiş kolonya 
suyu ile zar zor kanlan dindirebil
tlim; fakat zavallı yüzüm ekmekçi 
\;C ı>Ütçü cetelesine dönmüştü ... 

.\rtık hazırdım; gıcırdıyan potin
lerle etrafın dikkat nazarını üzerime 
celbetmek çok ihtimal dahilinde idi. 
Fakat. böyle nefis ve asll bir kadının 
ilk randevusuna eski pabuç veya 

pantofla ile gidemezdim; bunun bü
yük bir hakaret olacağını bilmem 
hangi bir romanın, hangi faslının, 
hangi babında okumuş olduğumu 
iyice hatırlıyordum .. 

Büyük sofa karanlık, derin bir 
çöl ıssızlığı içinde uyuyordu ... Kalın 
keçe ve halılar üzerinde sessizce iler
ledim ... Bu gizli ve çok korkulu mi
safirin evde kalması mecburiyeti ha
sıl olduktan sonra nerede yatırılaca
ğı ehemmiyetle mevzuu bahsolmuş. 
uzun müzakere ve münakaşalardan 
sonra, Bayram münasebetiyle zaten 
üç gündür bila fasıla yanan büyük 
hamamın, ılık olan, soyunma ve gi
yinme odasında yatmlmasma karar 
verilmiş olduğunu duymuştum... E-
vm emekdar kadınlarından hiç 
biri, bu yabancı dinden ka-
dının odasında yatmağı, bilhas-
sa böyle mübarek gecede, kati
yen kabul etmemişti, hizmetçi oda
sında yatırmayı da muaşeret adabı
na muhalif bulmuşlardı. .. Demek ki 
kadın odasında yapayalnızdı. Dar ve 
karanlık koridorda ihtiyatla ilerle
dim, aralıklarından hafif bir ziya sı
zan odanın kapısına geldim ... Fakat 
bütün kuvvet ve cesaretim burada 
birden sıfıra inmişti; istimi bozuk 
bir romorkör gibi, stop ettim ... Hele
candan dişlerim biribirine vuruyor, 
yüreğim, yalnız umumi imtihanlar
da hissettiğim bir gürültü ile çarpı
yor, dizlerim titriyordu ... Kapıyı he
men açarak bir emrivakimi yapmak 
lazımdı, yoksa hafifçe kapıyı tırma

lıyarak müsaade almak mı icabedi
yordu?.. Okuduğum romanların bu 
hususa dair tafsilatı, maalesef, tamu
men zihnimden silinmişti ... O esna
da birden gözüm anahtar deliğine 
ilişti, umumi ahvalde pek çirkin o
lan bu tecessüs şeklinin, aşıklar için 
caiz olduğunu, galiba, bir kitabta o
kumuştum. Nefesimi zorlukla zap
tederek gözümü bu deliğe uydur
dum; kısa bir acemilikten sonra içe
risini mükemmelen seyre başladım ... 
Fakat, ah keşki kör olup görmesey
dim, keşki birden içeri girip dizleri
ne kapansaydım ... Gittikçe artan me
rakla içerde neler görmedim yarab
bi ...... Kadın, büyük bir lamba ile 
aydınlatılmış masanın önünde, ha
mamdan sonra kadmların çıplak vü
cudlarını iyice seyredebilmeleri için 
takılmış endam aynasının karşısında 
soyunuyordu .. Üzerindeki, beni çok 
büyüliyen siyah ipek elbisesi, ve ba
caklarını üstüste koyduğu zamanlar 
renk renk ve tıpkı, marul .Yaprakları 
gibi, görünen, o zamanın modası ya
rım düzüneden fazla jüponlan çıka
rılarak öteye beriye atılmıştı... Üze
rinde, yalnız, kolsuz ve yakasız kısa 
ve dapdaracık bir iç gömleği vardı; 
ben bu kolsuz ve yakasız dekolte ve 
kısa kadın gömleklerinin en har mef
tunlarından biri idim ve bu gömleğin 
kadının en muhteşem ve en pahalı 
elbiselerden fazla yaraşığı olduğunu 
zannederdim ... Halbuki; bu gömlek 
bu kadını ne çirkin ne iğrenç bir ha
le koymuştu ... Kısa etekleri altından 
görünen kapkara, sıska ve kavisli 
bacakları, benim biraz evvel zavalh 
suratımdan yolmağa çalıştığım sarı 
tüylerin onlarca misli, hem de kara
lariyle, dopdolu idi... Bu gömleğin 

altından nohudi yün bir fanila fışkır
mış, ince ·biçimsiz kollarını, ensesi
ni, göğsünü kapamıştı ... Halbuki, bir 
kadının, donsa, titrese yün fanila 
giymesi ne tabiatsizlikti .. Kalçalarım 
o kadar cazib gösteren sırrın, geniş 
bir kemer üzerine sıralanmış ufacık 
ufacık yastıklar olduğunu, belini o 
kadar ince ve nazik gösteren aletin 
çelik telli, koskocaman, hantal bir 
korse olduğunu ve nihayet şimdi 

yamyassı, porsuk, havası kaçmış bi 
rer balona benziyen sarkık memelc · 
rini o kadar müdevver, o kadar işte
halı gösteren nesnenin, terden "e 
kirden sapsarı bir halde masa üzerin
de yatan bir küme pamuk olduğunu , 

Kızılayı an atma, acı 
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melun anahtar deliği, zalim bir vu
zuhla bana gösteriyordu... Ani bu 
hareketle yüzünü kapıya çevirip 
baktığı zaman, korkumdan, adeta 
olduğum yere yıkılacak ve her şeyi 
meydana çıkaracaktım; yüzü ne ka
dar solgun ve yorgundu .. Bereket ver 
sin bu şüphesi çok devam etmedi, 
yine aynaya doğru dönerek işine 

devam etti... Ellerini başına götür
müş ve saçları arasından çıkardığı 
birçok iğne ve firketeleri masanın 
üzerine ihtimamla dizmeğe koyul
muştu ... Bu tel ve kemik parçaların 
tazyikinden kurtulacak olan, o kadar 
sevdiğim, o güzel saçların serbestçe 
iki tarafa, omuzlara doğru dökülüp 
yayılarak bu şahidi olduğum çirkin
likleri biraz hafifletmek suretiyle, 
çok incinen, yaralanan romantik ru
huma küçük bir teselli mükafatı 
bahşedeceğini düşünürken iri ve kap
kara bir kıl kümesinin nohudi fani
lanın örttüğü kemikli sıska omuzu
na çarparak yere düştüğünü ve ka
dının bunu almak için eğildiği za
man kafasının ancak bir tutam saç-
la örtülü ve fena halde dazlak oldu
ğunu, dehşet içinde, gördüm ... Ar
tık bayramlık pırıl pırıl potinlerimin 
gıcırtısından doğacak büyük tehlike
yi bir an olsun düşünmeden, bir de
li gibi, kendimi bu karanlık meşum 
koridordan yine o kadar karanlık 
sofaya ve nihayet odama attım ve 
har gençliğimin bu hayal sukutu 
karşısındaki perişaniyeti içinde, he
nüz örtüleri bile bozulmamış, yata

ğımın Üzerine o kıyafetimle atıldım 
ve ağlıyordum ... 

Bu vaziyette ne kadar kaldım bil
miyorum, bildiğim bir şey varsa o 
da zifiri karanlık, yağmurlu, bulut
lu, soğuk bir kış gecesinin yavaş ya
vaş yerini kirli, esmer ve rutubetli 
bir sabaha terketmeğe başlaması idi .. 
Toplar gümbürdiyor, yakın camile
rin minarelerinden ezan sesleri ak
sediyor, evin birden her tarafından 
uyanma hareketleri belirdiği duyulu
yordu ... Bayram oluyordu! ... 

SAYFA 5 ......... ... .......... .. 
Meşhur Tavuk~u Tayfur 

Yenişehir Kızılay karşısında Bay Ragıp apartmanı 
Heı türlü konforu havi ve çok temiz birmüessesedir. 
Memnun olmak için bir kere uğrama!: kafidir. 
Düğün ve ziyafetler için siparişler kadul olunur. • 

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

................................................. 
HAYAT 
J\Ienba Suyu 

Ankara'nın en iyi içme suyu o
lup menbamın, tanınmış fen bil
ginlerinin tarifleri dairesinde ve 

rın sürülmekte olduğunu haber a

lan müessesemiz bu şüpheyi de ön

lemek için şüphe götürmez bir ~
kilde müşterilerine birer tenekelik 

mühürlü kaplarla ve kamyonla 

tevziata başlamıştır. 

maddi h iç bir fedakarlrktan çekin
meksizin tanzim edilmiş olmasın
dan Ankara'nın en temiz suyudur. 

I HüCUM FiLO~U 
j JACK HOL T - MONA BARİE 

1 

1 

HAYAT SUYU diye bazı sula-

OSMAN NURi 
ŞEHZADE BAŞI ŞEKERCiSİ 

Şeker, Şekerleme, Fondan, Badem şekeri ve Badem 

ezmesi, Lokum ve Reçel, Şurup F ahrikası 

FABRİKA: Tahtakale caddesi, No. 28 

MERKEZİ: Anafartalar raddesi No. 86 - Telefon 3263 

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

~eker yorgunluk giderir. derler. Doğrudur. Sinenıalcır
da, Boğaz ve Haliç vapurlarmda nane şekeri satarlar. J' e 
halkmız bunu ıecriibe edilmiş ı•eya tecriibesi işitilmiş veya 

alışılmış olduğu için alır. 

Fakat .~inemada, vapurda almağa liizum ~iirdüğünıüz 

bu şekeri, daha lüzum lu yerlerde niçin almayız? Belki bu. 
oralarda satılması ve alınması iidet olmadığından ileri gelir. 
Halbuki şekerin daha ziyade liizumlu olduğu zaman, kısa 
vapur seyahatle rinden ziyade, uzun vapur yolculukları, 
tren yolculuklarıdır. Seh:er bu se)·alıatlerde mukaııemeti 1 
arttırır ve yorgunluğıı azaltır. 
·. \ "'j; . . . ,,. ... ·. . -. . . . . . - . ' ...... . 

BAV~AMDAN EWEL 
PAZAl<'LA/2/NIZ / 

.. . 
YE~LI MALLAR PAZARLARI SUMER BANK 

-= f~_:__;~ 
-~ - -
~ 
:::-~--=-~ 

giialerde aaa yardımcı odar • 



SAYFA 6 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. ' 
PASTORlZE EDİLMİŞ SIHHi SÜTLER, GÜNLÜK TEREYAGLARI Kaşar peynirleri, muhtelif pey-
nirler, vasi sütçülük, yoğurtçuluk ve günlük kremler. ' 
NEFİS BEYAZ VE SiYAH ŞARAPLAR. 
ARPA VE HUBLONDAN MAMUL ANKARA BİRASI 
VA.Si TAVUKÇULUK: Muh~elif ı11klar, günlük taze yumurtalar, çiğ ve pişmiş tavuklar, söğüş etler. 
~~MLEKE'! VE AVRUPA C:INSL~RİNDEN MEYVALAR: Büyük ve vasi bağ ve bağçeler mahsulü 
uzum, şeftalı, elma, armut, kıraz, vışne ve meyveli meyvesiz fidanlar . • . ~ 

ORMANDA EGLENCE YERLERi (Luna park), parklar ve bahçeler. - .,:.~ #J4'. '°'!"'"· ' . 

HER ÇEŞİT DERiLER ÜZERİNE çalışan modern deri dabağat fabrikası mamulatı: Astragan ve ka
rağül derileri v. s. 
HER ÇEŞİT VE HER NEVİ PULLUK MAMULATI, bilumum demircilik işleri kafes tel imalatı dö-
kümcülük, torna, tesviye işleri, ' ' 

Sahş Mağazaları 

Ankara Merkezi: 
Telefon No. 

3755. 8680 Ankara Çiftlik lokantası: 
Telefon No. 

3116 

2596 
3613 

Samanpazarx : 3633 
3676 

Keçiören şubesi: 
Yenişehir: Ankara buz fabrikası: 

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

Posta kutusu No. 625. İstanbul 

İstanbul - Beyoğlu - Kadıköy satış yerleri 

.......................................... 
Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAl(iS 
Bahçelerinizi şimdiden düzelttiriniz 

Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve miizeyyenat ağaç 
ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. 

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

•ı ................................... . 
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 PAZARI: Anafartalar caddesinde polis nokta· 
sı yanındadır. Telefon: 3253 
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~ÇENE SUYUI - -S Prusya Hükümeti su, hava, toprak Hıfzıssıhha müessesesince~ 
§ yapılan tetkikat ve tahlilata müstenid esbabı mucibeli fen raporu= 
;;;;; icaplariyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Celilesinin;;; 
=: emr ve tavsiyelerine harfiyen riayet edilerek Almanyada hususi_ 
=olarak imal ettirilen borular içinde İzmite getirilmiştir. ~ 
§ Her türlü mesuliyetleri belediyemize ait olarak satışa çıkanı-;;;; 
=: mıştır. := - -E§ İzmitte Kocaeli Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdüriyetinin= 
§sıhhi kontrolu altında İzmit Belediyesince kaplara doldurulmak-= 
:=ta ve mühürlenmektedir. ;; 
§ Evsafının, lezzetinin, tesisatının ve temizliğinin eşsizliği fen_ a raporları ve mütehassısların takdirlerile katiyen sabit olmuştur. -
~ Bütün Türkiyede emsali olmayan büyük bir kıymeti haizdir.= 
E Aşağıdaki tahlil raporunu lütfen ve dikkatle okuyunuz. Sıhhati-:= = niz, zevkiniz ve menfaatiniz için her yerden ısrarla isteyiniz. = 
~ İzmit Belediyesi~ 
- -
~ Ankara umum satış yeri: Sanayi caddesi Aydın -
~ oteli altında Tel. 2730. Yenişehir memurlar ~ 
1 Kooperatifi şubesi Telefon. 1864. ~ 
~ Büyük Millet Meclisi i'dare Heyeti Riyasetinin 5.5.1934 tarih 
§ve 988 numaralı tezkereleriyle neşrimize lütfen müsaade buyur··= 
§ dukları tahlil raporu sureti: = = Manzarası: berrak Klorür emlahı: O,OJ 1 (Gina hesa· = = bile) =: 
= =: Rengi: 

= -= 
Renksiz 

Yoktur 

Mevaddı uzviye 
"Litrede" 

Nitrat: § Kokusu: 
§ Tortusu: Yoktur Amonyak: 
- Mıkyasıma derecesi : (Fransız usulü) 1,5 

0,0001 
Yoktur 
Yoktur 

------------

l(uru l(ahveci 
IBRAHllH MELEK 

Muhterem Müşterilerinin 

Bayramını kutlular. 
®l""'V"'\ 

l(artal Ralosı 
Bu bayram yeni çıkan 45 de

~ecelik Kartal rakısını d eneyi
nız. 

~ ....................................................... ~ 
~ HiLAL 

Manifatura l 
~ Mağazası 
~ S M·· 'l · · B 1ıııı. ~ ayın uşterı erının ayram- ,. 
~ larını Kutlular. ~ ........................................................ ~ 
1111111111111111111111111111111ır11111111111111f111111111111 

LEICA CONT AX 
En mükemmel Devlopman 

ve ağrandismanlar 

TARIK EDİP 
Kitapevinde yapılır bir kerre 

tecrübe ediniz. 

"1111111111111111111111111ırr1flf111111111111 IJ 111 f' ''' 'ı r 1 
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I Türk Antrasiti 
Elektrik şirketi yanında (Bomonti) deposun

daki hususi ardiyesinde 

PElxAKENDE 

olarak satılmaktadır. 

Depo saat 8den18 ze kadar açıktır. 

Tıelefon: 3579 

-·= 

Fenni Gözlüli.ÇÜ Rıza Tevfili. 
ZA YiS Fabrikası mamulatı gözlük, çerçeve 

ve dürbinlerinin Ankara acentesidir. 

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

.,----~ . LL<Wll~CRıı:IDP•.:a:tdl( ... 

OSMANLI BANKASI 
1863 de müesses Türk Anonim şirketi 

Sermayesi: 

10,000,000 İngiliz Lirası 
Türkiyenin başlıca şehirlerinde bulunan 

ŞUBELERiNDEN başka 

PARiS - MARSİLY A -· NIS - LONDRA 

MANÇESTER'de ve 

MISIR - KIBRIS - IRAK - FiLiSTiN 

YUNANiST AN' da ŞUBELERi ile 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE 

ve YUNANIST AN' da 

Müessisi bulunduğu Bankaları vardır. 

Bilumum Banka Muamelatile 

iştigal eder. 

=····································= • • 1 Bomonti 1 
• • 1 BİRA, GAZOZ, VE RAKILARI = 
1 Şark Malt Hülasası 1 
• BAHÇE RAKISI, Müttehid Ermis • Emniyet - Kartal • 
• konserveleri • • • 
=····································= 
/ı · TÜRK PHILiPS LTD. ŞiRKETi 

Sayın müşterilerinin 

Bayramını kutlular. 

Telefon: 3722 Bankalar caddesi Ankara 

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

• • • • • • Müşterilerine bayramlarını kutlular • 

-···························· 
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-
Kutlu olsun bayramın 
Dileğidir bu "Oskan nm 

~ss,-ı-1-jSJS-e.r=ez:.j)(tsı:.el-*-*-ı-ı-ı-·~ 

Abdurrahman Çiftçi V. Ş. 
Ankara: Balıkpazarı Taş merdiven No, 54 

j •• • ·,.. ... ·~~.... - - ' 

·rürk Hava l\.urun1u 

BlTY.UK PİY /\NG()SU 

Şimdiye kada binlerce kişiyi 

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

f ıiradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyeJerle 20 00 O liralrk bir 

mükafat vardır 
Kişemiz bayram günlerinde açıktır. 

...... '·.' " ... l't ... ·. -s..ııc.~--..,.. 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede 
20,000 lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip· Yedi kura 
RIRINCt TERTIP ... 
Sene-de ikj def ada 

4 l 4 kişiye on bin 
lira ikram.iye 

11.., ıoent' 1 nfKl!n •t' 1 ilkıe.ırfnde lıunı· 
oar.1 ııahiblm anıuodı ı;'t'kllf'o kurat.rdı 
•e ber df'f.,,.oda 207 kl.<ılye ~·hin Un 
·nd e.tlltm"lı.ıf'flir. 

Birine 1 miilı.Af at: f 060 Un 
iJrizıcl n 250 
On ın,ıy. r\lzaden tOOO 
Yirmi .. elliter<kn 1000 • 
175 kı,ly<ı aaardaa 1750 

8"1 hin liralık lınra 
1 ırı..ı .. •rinJ .. rekilef .. l.tlr 

IKfNC1 TERTIP. 
Senf'de heş defa. 
da beş kişiye on 
hin lira ikramiye 

Veni ihrlao erliln1 bu kuralann hf'• 

bfrhıde tf!lı lınmhar11 oahlhlne lkt bin llra 

llı.rıımlye verilmektedir. Bu kuraJar .eae 

d" ~ defıı 

/j<ıhet. Rulnıo. TPmmo:ı;, F:ylUI .., 

Blrfn<"lkinun 

••'•"'""" f1k gilnll'ri !'l'lı ill'f'f'ktir. 

Kuralara iştirak edebilrrek için Y.t_ımbara sahiblernin asgari 
yirmi beş Ura biriktirmts olmalan lizmıdır, 
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UMUT 
TiCARETEVi 

Her çeşit bakkaliye: sabUın ve soda 
imalathanesi 

Saygı değer müşterilerinin bayraml 
arını kutlular. 
..atı1L7Ji516 ... so ,,, -~ 

Terzi Orhan 
Bankalar Caddesi 

Balil Nacı 
Mıbcıoğlu 

Her türlü kağıt. kırtasiye, alatı hendesiye, levazımatı tersimiye 
Ankara. Tel: 1230 

••••••••••••••••••••• ·• •••••••••••••••••• • . !' •• ·-·:;~;-

Cumhuriyet Yıldız Lokantası 
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 
kolay !ıklar 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 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • " K l • : Türkan o onyası : . ~ . 
e Limon ve portakal çiçeklerinin saf ve temiz ruhlalarile e 
e lennin en son terakkilerine muvafık usullerle imal edilmekte- e 
• dir. Saç firiksiyon, baş tuvaleti ve banyo için yegane kolonya • 
• suyudur. • • • : Satış Yerleri : • • e İstanbul Eczanesi Telefon: 1225 e 
: Yenişehir Eczanesi . T elelon: 1863 : 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• , ..................................... < 

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

tedarik etmek istermisini7. ? Daima, 

ve 

« IPEKIŞ» 
Kumaşlarını seçiniz 

> ................................ < 
--···-··-··-·-······-s 9"1RLP O Pa~LLWLUVVLWLVLV NLL -OWJ-

Y l L Dl Z 
Otomob·ı. Spor· 

elektrik 
Ticarethanesi 

Müşterilerinin bayramlarını kutlular. '!e~f _:_ 184~ _ 
e~~~vvvsu~a 

,/ 
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• 
VERBI KO Ticaret Evi 
................... -...................... __. ....... . 

Sayın müşterilerinin Kurban bayramım liutlar 

KARAHISAR MADEN SUYU 
Geliri Kızılaya aittir 

Mide, karaciğer, bağırsak ve böbrek 

hastalıltlarına şifalı tesiri vardır. 
ANKARA BAYİİ: Cihan oteli - Telefon 1 7 7 5 

On şişelik kasalarda dahi derhal bildirilen adrese gönderilir. 

Her türlü şikayetlerinizi Telefon: 1250 numaraya bildiriniz, 

İSTANBULDA Toptan ve perakende satış yeri: Yeni Postaneyakmmda Aksaraylılar 
ham No: 20 

Telgraf adresi : DEPO lST ANBUL - Telefon : 20062 

. ANKARA PALAS · 
Bu aksam P A VIYONDA ..... 

MEŞHUR DANSÖZ 

MYRTLE WINTER 
VE ŞANTOZ 

BLACK and BLONDE 
en yül~seli ve muhtelif numara repertu varlariyle 

"BUYUK GALA DiNE,,, Si 

Ucuz 
1 

Mal 

Sihhatini ve canını seven; 

--
Temiz , 

Mal 

Her nevi bakkaliye çeşitlerini hilesiz, temiz ve ucuz yalnız KOOPERA T1F te bulur. 

Titiz ve müşkülpesent Bayanlar, Baylar, 

Memleketimizde mevcudu çok azalan bütün Avrup a içkilerinin her nevi ve markasını ve yerli fabrikalar 
ile lnhisarm bütün içki nevilerini en müsait şeraitle yalnız KOOPERATİFTEN tedarik edebilir. 

Evinin daim1 bir sıcaklıkta olmasını ve mutfağının temiz ve kullanışlı bulunmasını arzu eden Bayan 
Baylar Yerli ANTRAS1Tl kullanmalı; 

Şirket en müsait şeraitle ALMAN KOKUNU ve YERLİ ANTRASİT! müşterilerine temin eder. 

ANKARANIN Sayın şekercilerine 

Her zaman ve arzu edildiği miktarda Toz ve kesme şekeri toptan olarak Fabrika fiatma mağazanıza 
kadar teslim. 

l(OOPERATiF 
Şeker, Kahve, her nevi mahrukat, Meşrubat ve bakkaliye emtiası üzerinetootan da muamele yaoar. 

KAR marka zeytin yağı, Kurukahveci Mehmet Ef. mahdumları Kutu kahvelerinin acentasıdır. 

Hemen her arzu ettiğinizi yalnız KOOPERATİFTEN arayınız; 

1 
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Bütün bu kalabalık 
nereye gidiyor ... ? 

Bir harika olan 

~ \~~r.·~f 
J ,,~ ~~, ~ ~t 1936 
.J:/ ~ ~~ Model 

v { ~ 10')S 16-2000 metre ra•lyosunu ~örr11r~r. 

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

: Chevrolet, Pontiac, Opel : 
• • • Otomobil ve kamyonları • • • 
: Baş Sa tıcı : 

: M. ve A. HANEF Kardesler : 
: ~K~A ~ : 
: 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 sinyal aletleri, 

LUMA : Ampulleri, 

NORGE : Soguk ha va doJap ları, 

: Bilumum elektrik malzemesit 
ADRES : An:ıfartalar caddesi No: 10 Ankara. T elefon 1171. 

AKBA Kita.bevi 
Türkçe ve ecnebi lisanlarda gazete, mecmua, 
ki tap ve her nevi kırtasiye ihtiyaçlarınızı 

temin eder. 

AH M ET E N VE .R 
Bakkaliye ve Müskirat Ticaret Evi 

Anafartalar Cad. N o. 5 Tele. 21 51 ---- ·- ----
Subeler 
' Yenişehir Lozan M t:y danı No. 5 Tele. 2766 

Yeni Sebze halı No. 1 Tele. 2539 
ı .... l., • • ·~ A • J • ... ~. 

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

sı t>larak ımüşterilerinin teveccühünü kazanmış ve yemeklerinin 
nefasetiyle ün almıştır. 

Sinamalar 
Yeni 

BUGÜN BU GECE 

AŞK BANDOSU 
F ernand Gravey - Betty Stockfeld 
Baştan haşa neşt e ve kahkaha filmi 

Aynı zamanla 

Kulüp 

ALi BABA 
BUGÜN BU GECE 

VE 

HAR UNU REŞİD 

/ 

ZlGAN, MACAR, GENÇ KIZLAR 
VE ZENGİN CAZ 

Orkestralarının çoşturucu 
müzikl e ri 

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

BÜYÜK BİR MUVAFFAKIYETLE _ 1 DEVAM EDiYOR 
- SEANSLARIMIZ: 12.45 

2.30 - 4.30 - 6.30 Gece: 9 


