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ITALYAN BAŞBAKANININ SON NUTKU ''Plus ,, un dil yazıları 

Fransız gazeteleri di yorlar'l<l: B. l\1usolininin sörlevi fransız 
ve ingiliz sıyasalarııu birbirine yaklaştırmağa yaramıştır 

G-UNEŞ-DTL 
Teorisine Göre Tiirkce de 
Sahıs G·österen Sözle~in · 

İtalyan saylavl:ır., ~ur~lund? 
başbakan 8. Muıolını nın soyle~ı· 
ği nutkun bazı parçalarını dun 
vermiştik. Stefani ajansı bu s~b~h 
bu nutkun metnini gönde_r'!1ışhı·. 
Bir barış esası bulunmak ıçın. Pa
riste müzakereler yapıldığı b!r 8k 
rada 8. Musolininin sözleı·! ço 

.. h. ldug"undan bu metnı aşa· 
mu ım o [A a 
ğıda aynen neşrl!diyoruz: n • 

dolu Ajansının notu.] 
Roma, 8 (A.A.) _ Saylavlar 

Ha:jbeılie 

SölJOHGE TtCARETi 
... . f. R. ATAY 

Vu gazetesi bu hafta, ~?~ürg~· 
cilik ticareti hakkında ınuhun bu 
yazı neşretti. On. dokuz~cu asırda 
esas sömürge edinmek ıçın harco • 
lun:n parayı mümkün olduğu ka • 
dar az zamanda geri almaktı. Mese· 
la l 830 da Cezayir seferi için F r~· 
sa 80 milyon frank ödünç ah.nag: 
mecbur olmuşsa da, 50 ~ıl.yo 
franga varan Ceıayir ~aznes~'?1 ele 

. . t' Ancak Emır Abdulka . 
geçırınış ır. ' . • 
dir'in erkinlik savaşı Cezayırı pad· 
halılaştırmıştır: Bu savaş sır~sm a 
Fransa şimal Afrikasmda azan 
1 ı 5 oo'o adam bulun~urınak. ~oru;6 
d k

, lm t r Salgın kuvvetı ıse 
a a ışı . . d' F .. 

bin kişiden ibaretti. Çmhın ' ran 
saya pek ucuza mal o~muş~ur. sal 

1880 den sonrakı Afrik8: . 
alı d :::.:td· Belçıka kı· 

gmları da pah eg:ı ı. .. ürge 
rab üçüncü Leopold un som h' 

v h n hemen ıce 
iınparatorlugu eme F · 

b Afrikasmın ransa 
gelmiştir. Gar .. .. de 
tarafından fethi uzun surınuşse ' 
pek az sayıda kııvvetlerle yapılınış-
tır. v pren • 

İngiliz ımpar~torlugunun 
. . d .. .. yı' ucuz alınaktı· 

sıpt e, somur~e .. 1 olmuştur. Mısır ve Su~an. da. böy e dı ce • 
Eğer Boer ahtılalı olmasaY ' .. k 
nup Afrikasınm fethi fiatı d~fooo 
selmiyecekti. Orada bulunan · .. 

gunl v aınası u · 
askerinin boz ara ugr k büt"n uv· 
zerine imparatorluk u h ' Boer ar· 
vetlerini ortaya atmıŞt ve 
bı sonçağ sömürge harbi~ e~n 
b.. .. v •• pahalısı halıne g • 

uyugu ve en 000 ki· 
miştir. 1902 baharında 38':io0 kişi· şilik seferber ordunun 300, kta 
si cenup Afrikasında buluıun~ . 
"d' H lb ki Boer hükümetlennın 
l ı. a u I k .. 

f 280 000 . beyaz o ma uze· 
nu usu , 1 l . d' Se 
re bir milyondan biraz faz a 1

• 
1
• •1. • 

fer lngiltereye 222,970,00[B? ~gı 1~ 
lirasına mal olmuştur. ~r uç~] 
milyar türk lirası kadar bır şey· 
Fakat imparatorluğun hesabı yan • 
lış değildi: Çünkü oradaki altın ve 
elmas madenlerini işletınek, beş se-
ne içinde bu masrafı çıka~Şl~b' 

İtalyanın Adu~ bozgunu ıl~ ~ : 
ten ilk habes seferınde 50,00 
ker kullanıl~ştır. fakat Trabl';j sİ· 
feri daha ağır fedakarlıklara m 

1 
° · 

muştur. Limanbr kolayhklıt 8 m • 
mışsa. da sonradan 120,000 as~er 
yollarum~br. Bir seneden fazla ;'tx) 
ren harb, ltalyaya aşağı yukan 
milyon türk lirası har~~tbr · , • 

Sömürge seferlerimn fıatlan .. gıt 
.:1..- Ç"nku·· manevı ve 
"'°"!re artıyor: u 
maddi mukaveınet unsurları ç~: 
ğalmışbr. Vu gazetesinin söyledjı· 
ne göre hasımlaşma başlangtw ..,8 ' 

şimdi Ha1ıes:stan seferinde 0 ug~ 
gibi:20n n-lo :u·kerle işe başlam; 
ilk hadised" r. Daha 1935 Y~~}' 
İtalyan kaynaklarından öğrenıl~lgıne 
göre seferberlik masrafı 5 mı yar 

' d l"mat lireti bulmuştu. Sonra an ma u .. 
kesilmiştir. Tahmin olunduğuna go· 
re henüz ciddi hareketler olmaına· 
,.;.. rafmen, Afrika tef eri murafı 

(Sor.ıu 6. cı sayıfads) 

!kurulunun açı
lışında bütün 
hükümet erka
nile siyah göm
lekler giymiş 
:;aylavlar, bir
çok rical ve el· 
çiler hazır bu· 
lunmuştur. Mu 
solini'nin gel
mesini bekliyen 
saylavlar hep 
bir ağızdan Gi
ovinezza'yı söy· 
lüyorlardı. Mu· 
soJini'nin salo· 
na girişi claki
kalarca süren 
şiddetli alkış· 
lada karşılan
mıştır. 

Kurul baş· 
kanı celseyi aç· 
mış ve ilk önce 
Afrikada çarpı· 
şan asker ve 
milisleri selam· 
lamıştır. Bu, or· 
dudan yana bü
yük tezahüre 
vesile olmuştur. 
Bundan sonra 
başkan saylavları muhtelif içtima 
devrelerine aid küçük altın madal
yalarını vatana hediye etmeye da
vet etmiş ve ilk olarak kendi dört 
madalyasını bir harb miğferi içine 

221 - ___ : 

ltalya başbaka
nı B. Musolini, 
sonbahar ma
ne'vralarmcla el 
bombası atar-

ken .... 

bırakmıştır. Bütün saylavlar baş
kanın bu hareketine imtisal etmit
lerdir. 

Başkan saylavlar kurulunun 
(Sonu 2. inci say/ada) 

.. 
Analizi 

il. 
"B · 1 . . " · ·· 1 · · ız, ıınz, seıı .. nşı, sı, sız,, soz eı-n1ııı ~ti • 

moloji, morfoloji, fon etili ve eıııaııtik: 
bak~ımııı dan aııalizi 

~-ün bu.,sıı_tunlarda :·~en_~· s_özün~n ~nalizini göstermiıtik. 
Bu~u~ ~e Brz, Sen, Sız sozlerındekı etımolojik ara§tırmaların 
verrmmı yazıyoruz: 

il. - BİZ 

(Ben) sözü yalnız söyliyenin 
kendisini göstermelC itibariyle 
(ego) yu gösteren ( b) merkeziy
le, ona en yakm olan ( n) sahasın
dan ileriye geçmez. Bunu daha ge-

~elimesi de böyle teşekkül etmİf .. 
tır 

Bunun etimolojik şeklini (ben) 

S. Saınuel Hor - B. Laval görüşmeleri 
Paris, 8 (A.A.} - Takriben i

ki buçuk saat süren· La val - Hor 
görüşmesi saat 20 !e doğru bit
miştir. Münhasıran ıtalyan - habeş 
nıuhasaması üzerine cereyan etti. 
ği sanılan bu görüşmeye yarm da 
devam edilecektir. Bu ak!am Is· 
viçreye gitmek niyetinde olan Sir 
Hor bundan dolayı hareketini te
hir etmiştir. Görüşmeden sonra B. 
Laval gazetelere aşağıdaki bitdi
riği vermiştir: 

"Başbakan, beraberinde Sir 
Jorj Klark, B. Van Sittard ve Pe
terson bulunan Sir Samuel Hor'u 
kabul etmiştir. Her iki bakan, sıkı 
iş birliği sıyasasınm devamı hu
susunda tanı bir fikir ittihadı bes
lediklerini teyid etmişlerdir. Nok· 
tai nazar teatilerine yarın da de
vam edilecek ve İtalyan · habeş 
ınuhasaınasına dostça bir hal çare
si bulmak için yapılacak teklifle~ 
rin mevzuunu teşkil edebilecek e· 
saslar aranılacaktır. 

Deniz 
l{onf eransında 

}<ıJ>01l ı·e amerikan gifriişleri 
<ll"<lSUld<l ilıtilôf 

Londra, 8 (A.A.) - Deniz konf· 
ransınm açılışından evvel Japon ve 
Amerikan heyetleriyle temasta bulu· 
nanlardan alınan bazı haberleı·, her 
iki memleketin silah adedi noktai· 
na:zarmdan, fikir ihtilafı besledikle· 

rini teyid etmektedir. 

Ga:;eteler ne ya::;yorlar? 
. Paris, 8 (A.A.} - İyi haber a · 
lan çevenler, L~val- Hor görüşme· 
sinden sonra neşredilen bildiriğe 
büyük bir ehemiyet vermektedir· 
ler. Söylenildiğine göre, İngiltere 

(Sonu 6. ıncı •aylada) 

Sen 
T ürkçetle şahıs göstermeğe yarayan aö~lerin kuruluşunu ve biribirleriyfe 

alôkalarını göste rir groFih fehil 

niş bir sahaya nakledince, içinde sözünün etimolojik tıekliyle alt 
(ben) de dahil olan, fakat (ben) alta yazalım: 
den başkaları da bulunan insan - (l) (2) (3) (4) 
lar ifade edilmiş olur. İşte (Biz) Ben: (eğ + eb + en+ eğ) 

Biı.: (iğ + ib + iz +: . ) 
Dünkü spor hareketleri Görülüyor ki burada "eğ, iğ" 

ana kökleri ile onları temsil eden 
' ' eb, ib" unsurları birdir ve anlam· 
ları da aynıdır. Farklı olan yalmc 
(3) numaradaki eklerdir. Bunla
rı.~ birincisinde en yakm phayı 
gosteren ( n) yerine ikincisinde 
oldu~ç~ u~ak sahayı gösteren ( z) 
g.~In:ııştı~. işte (ben) in yalnız 
soyhyenm kendisini anlattığı hal
d~, (biz) in söyliyen de dahil olan 
hır takımı anlatması bundandır. 

Anl{ara, İstanllnl, İznıiı· maçları 
Dün en güzel bir futbol günü idi. 

Ankara Gücü alanı, açık havada zevkli 
bir spor günü geçirmek istiyenlerle 
dolmu§tu. Saat 12,30 da Güvenç Spor 

• 

, 

- Kırıkkale Gücü oyunu başladı. Gü • 
venç Spor, güzel bir takım çıkannışh. 
içlerinde üç döı·t tanesinin futbolu hak-

( Sonu 6. ıncı •aylada) 

• 

·---Ç«nkaya - Gençler6lrliil maçıncfan rılr ~ırG\'lfane 

!"ot: .ı. - (Biz) kelimesinin 
eskı şeklı ( miz) dir. Fiil sonların
d~ hugü~ (b) ve (m) ıi düterek 
(ız:.) şeklmde kullanılır: (gideriz 
geliriz) gibi. Orhon yazıtlarınd~ 
"~üle~imiz, süngÜ§lÜmiiz,, [l] şe
~ıll~~!nde . doğrudan doğruya 
,,m': .şekl~ de görülür. Bugün de 
evımız, kıtabımız .. .'' gibi mülki

yet gösteren sözlerde bu "miz" i 
görüyoruz 

Not: 2. - (Biz) anlamının 
Grek lehçelerindeki şeltiHel'i şun
lardır: 

- Sayfay, çeviriniz ---------
. [1] Süledimi;; - asker sevket

tık; süngü~tiimüz =- cfr)gü~·tük, vu
ruştuk demektir. 



SON DAKİKA 
1 Dessie Bombardımanında 

- - --..... -~ ...... .....___ 

İtalyan uçaklarına karşı imparator 
bizzat mitralyözle ateş etmiş 

1'..disababa, 8 ( A.A.) - Havas ajan
smın aytan De:ssie'nin dünkü bombar
dımanı hakkında a§ağıdaki tafsilatı ver
me" tedir: 

Beş İtalyan uçağı, yangın bombaları 

r..tmış tır. Nufusça zayiat ve maddi hasar 
da ehemiyetsizdir. Habeş hükümeti it al

yanların Dessie şehrinin askeri kuvvet
lerin toplanma merkezi ve aynı zaman
da vilayetlerle yapılmakta olan silah ka
çakçrlığının merkezi olduğu suretindeki 
iddialarını reddetmektedir. 

Habeş hükümeti, Necaşi'nin bom -
bardıman sırasında civardaki bir o:rnıa
na saklanmış olduğu yolundaki iddiala-

-1 - Homer ve Atika lehçele -
rinde: imis; 

2 - lyonya ve Droid lehçele -
:rinde: Ammes, amme, i
mın; 

3 - Yeni Grekçede: imis, emia. 
Bütün bu sözlerin tamamiyle 

bizim (biz) ve ( miz) inıizden baş
ka bir şey olmadığı besbellidir. 
Etimolojik tekillerini alt alta ya
a:araa.k, birlik daha açık olarak 
görülür: 

(1) (2) (3) 
Biz: (iğ + ib + iz) 
Miz.: (iğ + im + iz) 
imi•: (iğ + im + is) 
Ammes: (ağ + am + es) 
Amme: (ağ + am + eğ) 
imin: (iğ + im + in) 
Emis: (eğ + em + is) 
Not: 3. - Farsçadaki (ma) sö-

.tünün de bunlardan ayn olmadı
jmı anlamak için, bu sözün eti
molojik şekli olan: 

(1) (2) (3) 
ağ+ anı + ağ 

ı yukarıki .sözlerle karşılaştırmak 
J•eter. 

Not: 4. - Radlof "biz" kelime· 
•inin "ben', ve "sen" sözlerinin 
birleşmesinden doğduğunu yaz
mıştır. "Ben" ve '~sen'' sözlerinin 
her ikisinden (n)ler düşerek "senn
in ''s1

' si yerine "z." gelmesi yolun
daki bu tasavvurun hiç bir mana 
ve değeri yoktur; ilmi değil, indi
dir. Bunda doğruya benzeyen tek 
nokta, "s'' ile ''z" den her ikisinin 
oldukça uzak bir saha tespit et
mekteki yakınlıklarından ibaret
tir ki ondan da Radlof'un haberi 
\ile yoktur. 

Jll. - SEN 
Kelimenin etimolojik şeklini 

yazalım: 
(1) (2) (3) (4) 
eğ + es + en + eğ [.Y.] 

( 1) Eğ: Köktür. Asıl anlamı 
"A11ah, sahip, esas, efendi" dir. 
1•Ben = ego" mefhumu da bunun 
yerine geçmiş ()labilir. 

(2) eı: (. + s), ektir. ''Ego''· 
dan oldukça uzak bir sahada, ''e
ao" ile alakası olan bir obje, veya 
süje veya mefhumu işaret eder. 
Bunu gösteren söz morfemi, keli
menin sonunda ( 4) üncü unsur o
lan "eğ'' dir. 

(Eğ + es= eğes): {Ego) dan 
başka, uzak, ayrı olan süje veya 
obje demek olur. Ancak kendisine 
aö:z söylenen kimse, söz söyliyen
den büsbütün uzak kaldrkça "mu
hatap'' sayılamaz. Ona yaklCJ§ma
aı lazımdır. Bu ıuretle yahlıqmayı 
gösteren de 

(3) en: (. + n) ekidir. 
(4) eğ: Biraz yukarıda işaret 

ettiğimiz gibi, "ego" dan uzakta 
iken onun "n,, sahasına yakl9.§an, 
yani karşısına gelen süjeyi göste
rir unsurdur. 
' (Eğ + es+ en + eğ · eğese
neğ = aen): Söz söyliyenden ayrı 
ve uzak sahada bulunan bir süje
nin söz söyliyenin yakınına gel
mesini, karşısında bulunmasını an
latır. 

Not: 1. - Kelimenin ilk iki cü-. 
[~] "Ben° gibi "sen" in de so-

nundaki ''n" genizden söylenen 
T ürk "n" sidir. ' ı 

ra karşı da pı·otesto etınektediı-. Hükü -
met Necaşinin bombardıman esnasmda 

mevzi baıtında kalrrı1§, italyan uçakları
na karşı kullanılan bir mitralyözü bi-ı

L.at iclare etmiŞ ve soğukkanldrğını, si.i
kununu tamamiyle muhafaza eylemiş 

o!cluğunu beyan etmekte ve buı·ada bLı
lunan gazetecileri şahit göstermektedir. 

Cepheden ve bilahr.5a Ogaden'den 
Adisababa'ya hiç bir haber gelmemişti!-. 

Sanıldığına göre İtalyanlar, bütün gay -
retlerini Tigre cephesinde ııarfetmekte

dir!er. 

(İtalyan - habeş harbına aid ha
berlerin devamı 6. sayfadadır.) 

zü olan (eğ ı es eğes) sözü 
•. ego'' nun uzak sahada bir şeyle 
alakasını ifade ediyor. Bu ''ges"
in ses değişmeleriyle aynı olan 
"kes, kis, kiş" sözlerine ( s) mınta
kasında (ego) nun alakadar oldu
ğu (V. + ğ) getirilmekle yapılan 
sözler (kisi, kişi ... ) aynı semantik 
ve orijine bağlanırlar. 

"Kisi, kqi, kizi, kiji" şekilleri
nin hepsi de herhangi bir şahıs 
anlamına getir (2). 

Not: 2. - (sen) söziyfe (ben) 
sözünün etimolojik kuruluşlarını 
alt alta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Ben: ~eğ + eb + en + eğ) 
Sen: (eğ + es + en + eğ) 

görülüyor ki arada tek ayrılık ikin
cı unsurdadır. 

(Sen) anlamının Grekçesi olan 
(si) de de asıl bu ayrılığı yapan 
unsunı görüyoruz. Atika, İyonya 
ve Dorid lehçeleriyle yeni Rum
cada ikinci şahıs zamiri hep (si) 
ıeklindedir. Bunun da etimolojik 
şekli: 

(1) (2J (J) 
(iğ + is -f- iğ)' 

dir ki (&en) den ayrılığı yalnız 
(. + n) ekinin eksik olmasmclan 
ibarettir. 

lV.-SlZ 
Merkezi (b) oJan ve söz söyli· 

yen süjenin kendisini gösteren 
mefhumlar dairesinin ( s) mm ta
kasında merkez tutmuş ikinci bir 
süjeyi düşünelim. Bu ikinci süje
nin de kendisi merkez farzedilin
ce etrafında ( n, §, s, z) ... gibi, mm· 
takaluı olacağı tabiidir. 

(Sen) sözünde ( s) mıntakasın
daki süje, (b) merkezindeki süje
nin ( n) mmtakasma, yani yakını
na gelmiştir; ( d mıntakasındaki 
süje kendinden başka ve uzak, 
fakat kendisiyle birlikte olan ıüje
lerle birleşince kendisinin ( z) mın
takasma yayılmış olur. Bu halde 
(Sen) sözünün s -nunda yakınlığı 
gösteren ( n) yerine, oldukça uzak 
bir saha anlatan ( z) gelerek (siz) 
kelimesi kurulmuş olur. (3] 

(Sen) ve (siz) kelimelerinin eti
~olojik şekillerini alt alta yaza. . 
hm: 

(1) (2) (3) (4) 
Sen: (eğ + es + en ~ eğ) 
Siz: (iğ + is + iz + . ) 
Tıpkı (ben) ile (biz) de oldu-

ğu gibi, burada da yalnız 3 nu
maralı ekin n-z farkından başka 
bir ayrılk olmadığı görülmektedir. 

[''O', söziinü.n analizini Je ya~ 
tut yazacağız.] 

I. Necmi DiLMEN 

[2] Radlof. 11. "Kırgız, Sagayj 
Koybal .•• v.s. lehçeleri" Verbitski 
Lfıgati; Pekarski: Yakut Dili Lu
gati 

[3] (Türk Dili Analiz Yol lan 
Broşürü) nde görülen iç içe dai
reler her bir süje veya obje için 
ayrı ayrı düşünülmesi gerekli an
lam sahalarını gö-sterir. Burada 
olduğu gibi iki süje karşılaşınca 
iç içe daireler de çoğalır. Bunu 
göstermek ve §ahrs zamirlerinin 
biribiriyle rabıtasını işaret etme.k 
ii:ter~ hazıtfadığımız ~eJ!le bakımz. 

I DIŞ HABE·RLER ......... ._._ .................................. -. ________________________________ ..., ________ ............. ._. 

11,ALYAN BAŞBAKANININ SON tJUTKU 
Fransız gazeteleri diyorlar ltl: B. l\lusolininin söylevi fransız 

ve ingiliz sıyasalarını birbi ine yaklaştırmağa yaraıınştıı· 
(Baş• 1. inci sayfada) 

Musolini'nin emirlerine sarsılmaz 
itaatını bir kere daha teyid ettik
ten sonra memleketin sonuna ka
dar dayanaC.a.ğmı söylemiştir. 

Başkandan sonra Musolini kür
süye çıkmış ve tekrar şiddetli al
kışlar arasında söze başlamıştır. 
Musolininin nutku sıksık sürekli 
alkışlarla kesilmiştir. 

ltulyan se/~rb~rliği 
'1usolini th:miştir ki: 
·•- Kurul başkanının heye

canlı sôzleri sizin asil duyguları
mza terceman olmuştur. İtalyan 
milletinin parlak manevi, maddi 
ve süel seferberliği hakkında söy
lediklerine ilave edecek bir sözüm 
yoktur-. Bu seferberlik. bir sonka
mm 1934 denheri mevcuttur ve ge
çen llkteşrinde ka.Jmt çocuk ve er
kek 27 milyon italyanın rejimin 
emrine koşmalariyle tamamlan
mıştır. Hk ve son defa olarak şunu 
kaydedeyim ki, ekonomik muha
saranın devamı takdirinde bu mu
hasaranın üç yüz altmıf beşinci 
gününde de ilk günün azmi, cesa
reti V'e karariyle silahlı bulunaca
ğız. Bize boyun eğdirecek hiç bir 
muhasara ve hedefimizden dön
dürebilecek hiç bir ittifak yoktur. 
Ancak toplantımız ekonomik zec
ri tedbirlerin tatbikinden sonra 
vuku bulduğundan siyasi mahiyet
te bazı beyanatta bulunmak iste-. 
rım. 

lil.-.'l/Jıetle.rirı gifrii~meleri 

Son $aatlar içinde havada ha
fif bir iyilik \'e belki de tasavvur
larda. biraz uysallık gözükmekte
dir. Fakat sizi mevsimsiz, fazla 
nikhinliklerden tahzir etmek va
zifemdir. fki eksperin teması mü
zakere demek değildir ve bir mü
zakere başlasa bile bunun seri ve 
mesud bir neticeye erişeceği iddia 
olunamaz, Biz ancak asgari istek
lerimizi bildirmeye davet olunduk. 
Bu davet mevsimsizdir. Çünkü ilk 
kanunun on altısında biz teklif
lerimizi fr-ansız hükümetine bildir
miştik. fakat müsbet konuşmalar 
yerine zecri tedbirler çıka geldi. 
Ve bu zecri tedbirler yerli halkın 
uzun zamandanberi beklediği ve 
kendilerine medeniyet götüren 
"mütecaviz'' e karşı tatbik olundu. 

Zecri tedbirler 
Ekonomik tedbirleri bizim ka

bul etmiş olduğumuzu ileri süre
rek birisi vicdanını teskin etmek 
istedi. Böyle bir iddia asılsızdır. 
llkteşrin nutkunda her türlü zecri 
tedbirleri protesto etmiştim. Gerek 
nutkumda söylemiş olduklarım, 
gerekse İtalyan milletinin sonsuz 
faziletlerine yapmış olduğum mü
racaat ezcri tedbirlerin kabulü 
şeklinde tefsir değil~ fakat :reddi 
suretinde karşclanmah ve hakkı
mızda ayrı ayrı dört nevi zecri 
tedbir tatbik edilmemeli idi. Bizim 
mukabil ezcri tedbirlerimiz zaruri 
idi. Çünkü madam ki ihraç edemi· 
yeceği~. ithal da etmememiz Ja
zımdll'. Bu mukabil zecri tedbirler 
mantıki ve aynı zaınanda müdafa
ainefs olarak metrudur da. 

Maa.mafih fransız mil leti:nin 
büyük bir kütl~i ve bütün eski mu
haripleri. zecri tedbirlere ve onun 
tatbikine karşı ayaklanmışlardır. 
Keza Belçika ve diğer memleket
lerin siyasi mahfillerinde zecri 
tedbirlere karşı yapılan protesto
ları da unutamayız. Milletler ce· 
miyeti paktının 16 ıncı maddesi
nin tatbikine karşı cesaretle duran 
hüküme-tlere ise bugün de yarm 
da sempatimiz olacaktır. 

A rDm kamflra$mdaki nutl;a lwr;sı 
Dun Avam kamarasında bir 

nuutk söylenmiştir ki, burada mec-

Hsinizde makes bulmama:.:.Jık ede
mez. Dış bakanı Hor, hükümetinin 
faşist ltalyaya karşı olan vaziyeti 
hususunda sara hat göstermiştir. 
İngiliz dış bakanhğmm kuvvetli 
bir ltalya, faşist hükümeti g ibi 
kuvvetli bir hükümet, Avrupa ve 
dünyada kendisine düşen mevkii 
şerefle tutabidocek bir İtalya iste
mekte olduğunu sened ittihaz edi
yoruz. On dört senedir bunun için 
ça.lışıyoru2!. B. Hor'un bu ilk a 
dımlarına bakarsak meşru netice
leri beklemekte haklıyız. ltalya, e
ğer şark Afrikasındaki müstemle
kelerinin emniyeti meselesi halle
dilmezse Hor'un ve bizzat bizim 
istediğimiz gibi Avrupa da kuv
vetli olamaz. Eğer biz geri kalmış 
memleketler üzerinde genişler ve 
medeniyet kabiliyetlerimizi gös
teremezsek, 8 . Hor'un nutkunda 
tamamile teslim ettiği gibi kuvvet
li olamayız . ltalya.yı harbta tanı
ı:nq olan Hor İtalyan milletinin 
vasıflarım takdir etrnek 1rnkanını 
bulmuştur. O vakittanberi uzun se 
neler geçmiştir. Ve bu müddet zar
fında zafer ve inkılab sayesinde 
italyan milletinin şuur hareketi 
f e\•kali.de bir sürat le tnki~af et
miştir. 

Petrol (mıfHır;.:mm 
ltalyan millet.i nutukları dinler 

fakat hükmünü filiyata iıtinad et
tirir. Binaenaleyh bu ayın 12 si i
çin derpiş edilen hadise, petrol 
ambargosu, vaziyetin inkişafı üı.e
rinde vahim tesirler yapacak ma
hiyeltedir. Harbta ölenlerimizin 
anneleme ve duJlan na da söyle
diğim gibi zecri tedbirlerin mane
vi tesiri İtalyan milletine nefret 
uyandırmak olmuştur. Hususile 
ki avam kamarasında söylenen di
ğer bir nutukta zecri tedbirlerin i
lerde tatbiki ihtimalinin meşkuk 
olduğu kaydedilmittir. Milletler 
cemiyeti paktımn ceza faslı bir 
maziye malik olmadığı gibi istik
bali de olmayan bir şeydir. De
mek ki bu fasıl yalnız bugün için
dir ve yalnız balyaya karşı tatbik 
ediliyor. O ltalya ki yegane cür
mü, barbar topraklarda esirleri 
kurtarmaktan ibarettir. 1talyamn 
muahedeler mucibince ve elli se
nelik manevi ve ke:.n fedakarlıkla
rı ile o topraklardaki üstünlüğü 
reddedilmez ve bugün teslim edil
mekte bulunmuştur. 

lwlyaya tıerilen ceza 
Cenevtedeki insc:niyet severler 

tarafından İtalya eJeyhinde veri
len "ekonomik asfiksi'' ile ölüm 
cezası 1935 yılından evel asla tat
hikine tevessül edilmiyecektir. Bu 
ceza ltalyaya verilmiştir. Çünkü, 
İptidai maddeler itibarile fakirdir. 
Halbuki bu maddelerce zengin O· 

lan memleketler bu · ctzanın tesir
lerinden masun bulunmaktadırlar. 
Tarihin hatırladığı ve en ezici 
harb vasıtasıru harekete getirenler~ 
Alp dağlarının ötesinde bir masa 
etrafında İtalyanın az çok ekono: 
mik zafım düşünenler hesabların- ı 
da aldanmışlardır. Rakamlardan 
\re şemalardan başkaca, İtalyan 
milletinin uzun asırlarca ve hisse· 
dilmeden biriktirdiği maddi ihti
yat unsurlarını ve bilhassa faşist 
balyanın kıymetini ve iradesini 
hesaba katmamışlardır. Bu ifade 
mukavemet ve intikam için icab e
den unsurları tedarik hususunda 
hatta tabiata bile boyun eğdirecek
tir. Harbtan sonra ve hatta millet
ler cemiyetinden sonra başka 
memleketlerin ku'Vvetle hallettik
leri bir müstemleke meselesini a
faki prensiplere istinaden. bir dün
ya krizi mahiyeti verec~ derece;
de genişletmek S\11etiyle'· yapılaır 
hatanm huı?Ün a.nlaşılma'kta: o{du:..' 

ğu intibaı var•hr. En kati b ir te
kilde beyan ederim J.ı: i, bu luizin 
sonu haklarnnızın tamamilo teali
m i ve Afrika daki menfaatJerimj,~ 
zin korunmasıyla kabildir. Ve bu
gün gerek lta!yade. gerek Afrika
da hareketlerimiz devam ediyor . 
Buralarda asker ve siyah gömlek
liler inkılaptan aldıkları azim ve 
inkılaba olan imanlariyle vatana 
hak edilen kati ;~aferi getirecek
lerdir.,, 

Fntnsız gnzl't11dt.>~;nirı ~·rtzdıkfora. 

Paris, 8 ( A.A) -- Bütün gaze. 
teler, cbş işleri bakanlığında yapıl
mış olan görüşmeden sonra neşredi
len tebliğde kuHamlmrş olan ••srkı 
çahşma birliği sıyaiası,, tabirini ehe
miyetle kaydetmekte ve aynı gün -
de B. Musolininin hiç olmazsa şek}i 
itibariyle teessüfe şayan bir nutuk 
söylemiş olmasından dolayı teessür 
izhar eylemektedirler. 

Bay Bourgues, Pöti Pariziyen 
gazetesinde diyor ki: 

u İngilizlerle fransızlarm noktai 
nazar birlikleri uz.un müddettenberlı 
bu kadar kati bir şekilde tezahür et· 
miş değildi. Bu ha.va. içinde B. Mu
solininin nutku gerek Londrada ve 
gerek Pariste biraz can sıkıntısı u
yandırınışbr. 

Maamafih rnü:u.kerata açık kap' 
hırakıhnış olduğunu kabul etmek 
gerektir. 

Pertinaks, Eko de Pari' de yazı· 
yor: 
• , u F1ansız - iııgiliı" teşebbüsü -
nün prensipi kabul ediılmiştir. B. l1ı: 
val ile B. Samue) Hor, Musolinin1n 
dün sabah kendisini :ıiyaret etmiş o
lan İngiliz ve hansız sefirlerine söy
lemi~ olduğu güzel sözleri. vermi9 
olduğu söylevin yalanlandığı mü .. 
taleasmda bulunmuşlardır. B. Mu. 
solini, 16 birindteşrin tekliflerinde 
ısrar ediyor. Milletler Cemiyeti, 
bir aylık ekonomik tazyikten sonra 
bunlan kabule yanaş.a.maz. Bu se .. 
bepten dolayı Sir Samuel Horun 
usule ait tezi kabul edilmiştir. Bu. 
nunla beraber B. Musol1ninin mü .. 
zakerata yana~cağmı umud etmek 
\gerektir.,, 

B. Tabouis. Övt' gazetesinde, Du· 
çenin nutkunun dış i~l~ri bakanlığ1 
mehafilinde uyandırmış olduğu ha .. 
yal inkisarını ehemiyetle kaydet -
melde ve hatti. bunun bir acdık oı 
duğunu yazmaktadır. 8. Laval ile 
Sir Samuel Hor; müzakerelerde bu . 
lunmak üzere B. Aloisi'nin Parise 
gönderilmesi isteğini de ihtiva ede • 
ceği muhakkak olan tekliflerin esa
snu bugün l<ararlaştmnalan muhte • 
meldir. 

On sekizler komitesinin evelce 
tesbit edildiği veçhile 12 birincika
nu'nda toplanmasına da karar ve -
rilmiştir. Ancak komite, Roma yeni 
tekliflere cevap vermediği 'takdirde 
petrol üzerine ambargo konulmasr: 
tedbirinin tatbiki tarihini 1 ildncika
nun olarak tesbit edecektir. 

Duçenin söylevi, fransız ve İngi
liz aıyasalarmı kati surette birbirine 
yakJaştırmağa Y•raml§lır. 

Berezilyada müf ridlere 
,karşı tedbirler 

RiO"de-Janeiro, 8 ( A.A.) - Hükiimet, 
müffitlflin hareketini tiddetle teni.il 
için tedbiiler almağa karar vennif "e 
bu tedbirleri çabul&ça kabul etme&ini 
parlamentodan İalemi~tir. 

lllHIHIHlllHlllllllllfHlllllllllllllllllllHllllHIJlll 

Dış baher1erimizin 
sonu, 6 mcı şayf a -
ımııdadır 
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Tıa.nhi uerlcnmızı koiumak 
ltt\IMISUnda iki önemli ın0ktay1 ;göz 
ôlMinde bUlundu ~iıımdır.. !Bir 
-.iletin b.iihi eserleri :yalnız d
di medeniyete • .-a olan :ve.sıka.1an 
4leıiklir. Bu esen eri ilki rup 
toplamak lizıındır: 

A - Maddi eôeniyet esi
kah.n 

B - Manevi ede:niyet. v i
lan 

A. - M ddi medeniyet esika-
ları> milletlerin tekni erile e 
dana gelmiş olan e erleridir. Bun· 
lar da iki kı ımdır: Birincisi [Ar~ 
kısmına dahil olan eserler, ikinci
s.i de tarih ilmine ( ahid) ik den 
!bütün tarihi esika1ardır. 

B - Manevii medeniyet :vesi
kaları: milletlerin addi ir 
kilde meydana el:irmi~ere , ~al
mz, (anane) halinde halkta ya,a
yan bilgilerin hepsidir. 

Anane :n dir? Haikın diiinde 
yaşayıp~ bir esilden diğer ıbir e
ale ıgegen :va1na'la.rdır~ unlar !be
dii ibir ekil olar.ak rivayetler ha
linde alkta ııyaşar ve csilaen c
•ile eçer. Göııünüsle bunlar ir 
riv.ayet ve bir mas I eklindedir, 
fakat rih 'iminin u \illerini 'bi
lenler, ananeJerC:len ~stifade der
ler. Ananeleri, tarihi va:kalarla ka
nıtnmamalıdır. :ncak ananeleri 
bir kıymet Jıükmü olarak kabul 
ederek, an&.ne erden, o milletin iç
timai ülküsünü v.e özel .aana.tları· 
na aid zenginliğini toplamak la
zımdır. 

Ananeler kaç kı ma ay.rdır? 
Ananeleri, tarih usulü ile uğ

T&J&n alimler { 4) kısma ymnış· 
lardır: 

ll - U ure Lejant 
2- enkihe 
3-Efsane 
4- Masal 
Şimdi, bu dört ananenin biri

birinden .ay.rıldık!larını araıtıralım. 
Çünkü {halk bilgisi) ve tarihle uğ
Ta anmızın hir.çdldan .bu dört 
.ananeyii öiriblrine tamamen aTJŞ

bnnaktadır. 
J. - hıre --:- yabancı dillerde 

Lejant, Mit diye kullanılmakta
.dır. ';if;ür:kçede de (usture) :veya ~e
aatir) şeklinde kabul edilmiştir. 
Ustureleri nı~ p, toJ> ayan il
giye de (Mitoloji) adı verilmekte
dir. 

Usture ıııedir? 
Usture, abudlara aid söyleni

len bilgilerdir. Usture yalnız ilah
lara aiddir. Bütün ustureler de bi· 
rer dini ayine baglıdır. 'E-ski yu
nanlıların mitolojiler.i ibi, ma
budlar da insanlar ibi ıy. arlar, 
eğlenirler, evlenirler" kları ve 
ihtirasları ve biribit-lerile kavgala
rı vardır. Buyük ve küçük mi.bud
Jar "Vandır. Yıe bütün bu mabudfa. 
rm hayatları bir takım bedii ı!ekil-
erde wa:kalarla SÜ lüdür. te ma

budlara aid bütün bu ıvakaların 
hepsine (Usture) ıCI nilmekte ir. 
.Eski tü1iklerde usture pek çoktur. 
.En ıhüyük tanrJ (Karahan) dır. 
Y:unanlıların (Zevs) i gibi. Gü
zellik tanrısı (Ay.zil) di~. Afrodit 
gibi. (Talay) deniz ıta.nn ı<hr. 
Bunların ayaı:ları akkında pek 
çok ustul"'eler ~ardır. !Bunları araş· 
tmnak ve bir (türk mitolojisi) e
serim ydana ıge1irmek lazımdır. 
Türk usturelennin birçokları yu-

anlrlara eçmi§tir. ıBu ustureler 
bizim medeniyet tarihimiz i9in cok 
önemlidir. Bunları 18.r&YQ> bulmak 
;bize borçtur. 

2 - Menkibe nedir'? .. Menki
h ile usturenin bir f ar.kıı ardır. 
U tureler yalnız mabud1ara ia ol
duğu halde., meukiheler mahud· 
1 mış kahramanlara aid vakalar-

r. 

Halk, ka.'hram nları z m nla 
uhayyilesinde süsler. Onu insan· 

' lan, mabudluğa lcadar çık nr. 
Jt hla tırır. işte bir yarım ilah ha
line g imi. olan k l ra men ibe 
?. 4· • rilmektedir. 

'FAki dc'Ti ·belerinden 
lOruz Han , t.PCzöz), (Deli 

nıH, ( p slan~ \Yogaç), 
fıEıırenekon Göç' bunlar birer 
ustu-reden ziyade b11"Ct' {menkibe) 
ir. IBen itüıık eDkibe e re-

ler.ini (Alas) a<B.i1c 1bir imde 
top1admı e !basbrdım. !A.l'ZU e
denler müracaat edebılider. Yu
nanlılat'ldak1 (Hektar), ( Jl), 
(T~), (Eğe), (Ödip), (lJJ is) 
"bi ':\"akalar ibirer tarihi ımenkibe
erdir. Ço -kere menkibeleraeki 
şahsiy tler amı tır. Sonraları 
halkın zengin mUhayyilesi, bu kah 
ıraınanları men "be rderecesine ıçı· 
k rmı br. Bazı u tureler de ayıf
lar ıve kutlu1uğun an kaybeder. 
M1!rikibe haline ge ir., enkibeler 

e lu1uğunu kay betmeğe b ş-
l yarak (tanilımame (keçe ki-
tap ıinanı) haline :gelirler. 

Menkibelerin ayinleri vardır. 
unun ~ çin me:rllcibelerin :ara tırıl
muı edeniyet tarihi no'kta ından 
öneniiidir. 

Menkibelerin ırçokları, dini 
ayinleri, illi yramlan, ~iğer 
araftan da · • i te!lcilitJan u h 

ııetırneikın naan !fay.da1ıdxr. 
Yalnız, tarihçileriu enkibe· 

letıle tar.illi a1ar.ı ıbiribir erin-
den tamamen :ır.d etmeleri la-
zımdır. 

T.arihi \ akalarla, enkibeler 
iribirine karı§tırılır,sa, ya:zdan ta· 

rih itabı hatalı o1ur. ski lt:arihgi
ler bwrları oirihirine kanştrnıT1 
.dı. kibelerd ıleymet Ü üm) 

erine ıehemİ) et vermek i.z.ımdır. 
larda (şeAıiyet~ aramak doğru 

eğildir.. Bazılarında d ıe' "yete 
aid vakalar vardır. Mesela-: Göc 
efsanesi ibi. Bu efsa.n bixe orta 
Asy.anuı kuruma hadisesini •e 
türlderin enel göçlerini bize bil· 
dinnektedir~ 

3 - Efsa:ne elimesini de biz, 
usture ve .menlcihelerle rıştır
maktayız . .Bütün muharrirlerimiz 
usture ve menkibe .}erine (efsa· 
ne} kelimesinı 'k.Ullanma'ktaClır . 

Anane er., din :aahas1r.aan ay~ 
r lıp aa be iiyat asına gecers 
efsane 1haline ge1melctedir. 'Çünkü 
usture ve men1cibe erde 8şin1er 

dır. FıaJait e eler,de ayin· 
ler kalmamıştu. Bunlar birer 
bedii ~ekil lar. (halk bilgis;) 

evzu ir.m" lerdir. 
Efsaneler3 k kere ay~·a:nlar 

arasında cereyan den ikiye.ler 
halinaedir. Ejden er~ e geyikler, 
aala.nlar ibi. Xıüdc efsanelerinden 
(Ala.geyik ef esi) e hur.dur. 
A vrupalılarCla (Lafonten )in ef • 

deri öhret ·azanmwtır.. 
4 - Masal:: Masallar diğer-

lerinden !U ekilde ayrılmaktadır: 
Zamanı ve mekanı :belli olmayan 

.esrarengiz liir muhitte meyda
na ge'lnlıJ olan eriler ~e eVlere 
aid 'hıkayeler<lir. Masallar :ve ef
aaneler tamamen bedüval hası· 
na irmiş n eler:.dir- Bqnlarla 
(Folklor-ha k hılgisi) uğraşmak
tadır. 'Efsane ve :ınaıınllar balkın 
dilinde şifahi bir §ekil de yaşamak
taaır. Bunları aa toplamak türk 
meBeniyet tarihi için çok litzım
drr. 

Ananeler, halkın ne suretle dıi-
ın ügünü," ne1er duyduğunu gös

termek ıtibari1e ole ehemiyetli ve
-sika1ar(hr. ~nanelerın -diğer bir 
~lıemiyeti t! ba1kın ibda kuvvEfti
ni ve o günkü maşeri vidlanm ne 
şekilae o <lugunu ize'8.ıilatmakta· 
dır. 

Tarihi abideler ve yazılı ·vesi
k lar1a bera r, nane1erin de e· 
hemiyeli çoktur. Tarihi "bide eri-

izi .ko b b r, rihi a-
naneleriimizi c e yıp bulmak, 
un1iı:r ka o asını te ıin 

etınek, er ürk o1an borçtur. Her 
ulus.un medeniyet tarihlerin.de us-
ur ie.rin, menkibelerin, efsanele
rin ve masalların ebemi eti huy ük
tür. BrzCle ne o Ie 1masr lazrm· 
dır. 

L! L US 
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Pa.ris'te çıkan Vü gazetesinin mu· 
harrir1erinden Kloa Burde, ltm blo
ku lkomitesiy1e arsıulusal rnubnaele 
bürosunun toplantılarında bu1unmu§ 
ve bu toplantllarda alınan kararlar 
hak'lı:ıni:la bir yazı yazmıştrr. B. Bur· 
de'ye ı;ore1 frank düşerse arkasından 
hviçre frangı ile Florin ôe düşecek 

ve öünyada büyük 'bir panik çtkacak
trr. Bir memleket nutuklar 'el n nü
mayişlerle değil, çalışma la yaşatlığı· 
na göre.. bu çalışmanın 'lneyvasmın 

ba ka memlek tlerle mü'bndel edil
mesi de la2nndır. 'Halbuki miibad • e· 
deki güçlükler yüzünden bugün bü
tün dünyndn 30 milyon i siz 'nr. 
Dünya cittikce zen!".'inle~igi halde 
müb d ı .. ml\kİnaSJ ne i in i lemry or, 
ne için dünya, bolluk içinde nçhktnn 
olüyor? 

Muhtelif memleketlerin el onomİ· 
lerini ellerinde tutan bütün şahsiyet· 
lerde, gümrük tarıfelerinin sıkılığına, 
damla damla , •erilen kontenjanların 

azlığına ve tnhdid eaici tedbirlere 
karşı ümidsiz bir hamle ,•ardır. Bii· 
tün dev1etler, arsıulusal '11lu1>aCleleyi 
yeniden kurmak arzusundadırlar l'f,a. 
ka:t yalnız arzu etmek yetme;;. 'Her· 
kes srzlanoror a'kat hiç kimse İşe bat· 
'lamıyor, 'başl ıyamıyor. 

Bununla berabeT, niha-yet bir ümid 
ışığı belirmi~tir. Bu, ilkte§t'ln "1935 te 
Milletler Cemiyetinin etüd edilmesini 
kararla tıra1<-ı Milo planıdır. ı::r.am>a· 
da ihracatçı endüstriler birliği 19 son 

tep-İn 935 :tarihinde fbu iJ>lanm • ran· 
, lsviçr , B lçika Liik mbur.g-

a, bunların k liring oliyle dış w.eri t 

ibillund an öteki eml k tl 
.ainda tatbik edilmesi yol nda:lci pt:o• 
Jey_i kabul tmi_ştir.. 20 -son teJrİn ta· 
rihinde altın bloku komitesi Fransız 

takas ı0fiai dir:ektörü B. DÜ§en'in ra· 
par.unu di.nlemi tir. B. \Düten bu r.a
porunda, rndisine izin erilirs ekiz 

ün İfr.İntk u ']>18.ru ta.ibik öebilru:e· 
- · bildiri) cır.Bu. lanı itfifn'.kla ka-
bul edÜ> 

knisiycn.leri · 

r.Iki uy.Ü ekonomik or&aniznın.ıun 
ittifakla kabul ettıgi Milo planı, her· 
keıtte hakim olen bu ihniy t do1ayı· 

siyle, daha fazla dikkatle tetkik ıo

lunmağa aet:'"t!T. 
Şimdi profosör ıM~lo'nun im oldu· 

rrunu ı.re JY~bğı (lllanm ne olduğunu 
Ö7.clen eç..irelim: 

ekonomi 

iitii mcvv lnı:ın ı 

ün ra bollıik için
de açlıkta. ölü~ or. Diinya organizm • 
sının :kanı olan para, döviz, akmıyor, 

hut p yor. nlnı.z rfr nsız, 
Ernıiklnriyl dol r, 

.!'ıgı: . 
dı..n bilecek edbir&er .almak .mecbur.İ· 
etind kahnı&laTdrr. 

Eski zanıaıilar&ki tıı.kıua. ir aö
'ki tztr.n'flı takas ·~ya IClirin 

ihd ilerek h~ '·eri 
.istenildi. 

n n 'nı 

sizin demiri:nize 

ı "t.ore · ; fnınsız 
dış ticn.retinin mühim bir kımu bugün 
hu ... 'ah iler"e mahsus suliı kult Dl• 

malı satın ..alı) or ve bu bin franklık 
kaime lngihe • e iat ortl\?. Oratfa 
onu kullanmak imkanı 

~Yabancı ir mmrlleh 
bir mıiıbqyaq, ar.mıu; Win 
mıe bir bilet Hem tir. • 

:Fa.km: 
1 - Spekiılaı.yoncular yabancı 

memldketlere giden bu parayı tutdbi
lirler ve ceblerini tıka basa bunlarla 
Clolaur.abilir.leç, o z: man idip ~ 
n an ilet geri ehne.z, Etik t 

rtasyonnillarm ma~lar.ın 
<:ak ığını bü id:!ür. 

2 - Zrunanı lince ııııekülas on-
clilar hu ~{!mı o uver.iı:ler, cller:in· 
tl kini satn~hrr, cmiUi bmiknnm al J· 

ullanıdm;, 

nnik 

ıBir memlek in fümizler.inin ki-
ki ğ rolü, bu memleketten satın alına· 
cak mallar ic;in .o memlek t üzeı:ine 

bir mübayaa bonosu olmnk değil mİ· 
<llr? 

tO he.ide, .~hancı bir "l?len:fl ketten 
t ır.esela FT dan) alınacak ma la· 
rın bedeli yalnız -on a ii ... crine ei1on 
miıba}"nn bonol riyle, &ekler'Ve)'n Ö· 

· . u dövizler mah· 
• 9İ omut4er dlncalt· 

lar c bunl~ ilin e n k mal 
salın almabilecektir. Bunlatla ulhn 

ir. rwısız ttlkas ıofi:sinin direktörü 
olan B. Düşen bu çekler.i hemen tan· 

tm •ğe ~rr u bildi ·~· 

ımemlekt!t emin bir ilae 

ara tü lii 

a~a 

İr devnlü 

ontrolu 

ltın ütdku omitesi ,-gibi "cidtr ı;:" 

ıtası ermiş ;0 • 

ut her dlauğıı ud-

ücuniladl 
rtannı;ş 

tıu~~·n, &a}(luvl n u planın c 
ollii hususuna i n!! ,. c . mı soyle

mittGr. ransız miIJetiııin, bu İ§to hu· 
'Piıniiİn menfaati, aıatta lhepimiziu hft· 
yabunevz ha'lıs ı0 du(:'1mu ıarilamn t'll 

temmuii oüelim. 
ıK:loil JBuril.• 

1'ü, Pczr.i ... • "27.11.93' 





SAYIFA 6 

' ' __ L\.teşten Haç,, Birliği 

B. Lavalin yeni J{aııun projelerine 
karsı ates fJiisküriiyoy ' , .. 

Paris, 8 (A.A.) - Gazetelere ver
djği bir bildirikte, Albay de la rocque 
"ateşten haç., birliğinin askeri bir 
mahiyeti olmadığını ve mensuplarının 
silah taşımadığını temin etmektedir; 
alçakça bir kanun proje!iİnİn müzake
re mevzuu olmasını, protesto eden 
albay hükümetin görü~melerde ta
kındığı, -cansızlığı ve hareketsizliği
taenkid etmektediı-. Albay de la rcque 

-·-

ateşten haçlılar aleyhindeki hareket 
ve meydan okuyuşların her zaman· 

kinden daha büyük bir şiddetle yeni

den bailladığını soylemi~ ve demi~tir 
ki: 

''Bunun içindir ki tedbir almaya 

devam edeceğiz. Bi1.:e saldırmak iste· 

yenler tarafımızdan mukabele göre

ceklerdir. 

Dessie tek.rar hoınhardıınan edildi 
Adisababa, 8 (A.A.) - Beş 

bombardıman tayyaresi bu sabah 
yeniden Dessie'ye taarrruz etmiş

lerdir. Bombardımanın ziyan ver
mediği temin edilmektedir. Uçak
ların biri, içinde şehir halkına hi
tab eden şu mektubun bulunduğu 
bir ıişe atmıştır: 

"Roma medeniyetinin selam
larını buraya getiriyoruz. Habeş 
imparatorunu selamlamak ve bis
küvilerini yiyip yimediğini sormak 
için geliyoruz.,, 

Şehir asabiyet iç.indedir. Bu 
mektubun milletler cemiyetine yol
lanması istenmektedir. 

lt<tl;..·anm /..,orulm el(i~inirı 
yafonlcıması 

Londra, 8 ( A.A.) - Roma' dan ge· 

len haberlere istinaden veı·diği bir di • 
yevde, ltalyanın Londra büyük elçisi 
ltalyanların Dessie'deki amerikan has· 
tanesini bombardıman ettikleri haberini 
yalanlamaktadır. Elçi bundan başka 

Gondar'ın bombardımanını da yalanla -

maktadır. ltalyan hükümeti, ne Dessie 
deki amerikan kızıl haçının tesisatından 

ne de habeş kuvvetleri arasmda bulu

nan amerikan hastanesinden hiç bir za
man haberdar edilmemişti. Halbukı 192!J 

Cenevre andlaşmasının 11 inci madde

sine tevfikan Roma hükürnetinin bun . 

lardan haberdar edilmesi gerekti. 

ltalyan tayyarelerinin yakıcı bom -

balar kullanmaları, habeş askerlerinin 

kullandıklaı·ı dum dum kuı·şunlarına biı· 
mukabele teşkil etmektedir. 

-----~·-----
S. Samuel llor - B. Laval görüşmeleri 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

ve Fransa, milletler cemiyeti üye
leri tarafından 3 ikinci teşrinde İ
talya - habeş muhasamasına sulh
perver bir hal çeresi esası bulma
ya memur edilmitlerdir. Resmi 
bildirik, iki devletin, bu sulhper
ver ödevi büyük bir enerji ile ye
rine getirmek hususundaki dilekle
Tini teyid etmektedir. 

Dünkü nutkunda her iki baka
nın barış yolundaki çalıımalarını 
hiç de teşvik ediyor görünmiyen 

Yunanistanda 
ı}articiler 

Atina, 8 ( A.A.) - Millet meclisi 
başkanlığı divam, meclisteki fırkalar ml!n 

subları mjktarını neşretmiştir. Halkçı -
lar: 203, Teotokis grupu: 40, Korıdilis 
grupu, 35 eski nazırlardan Kirkos'un 
müstakil grupu: 10, Metaksas grupu; 4 
müstakille- 3. 

Aftan sonnı Atirwva dörıenlt'r 
Napoli. 8 ( A.A.) - Yunan kıralımn 

genel affı ilan etmesi dolayısiyle yÜ1.: yu · 
nan mültecisi, Piı·e'ye gitmek üzere Bren 
dizi' den vapura binmişlerdit· , 

Sovyet Rusyada bir 
tren kazası 

Moskova, 8 (A.A.) ~ Mosko
va ile Gorki arasında ve Mosko
vaya 20 kilometre mesafede bulu
nan Azyralovskada ağır bir tren 
kazası olmuştur. 

Birçok vagonlar devrilmiştir. 
Memurlar, tam bir sükat muhafa. 
za ettiklerinden kazanın sehebleri 
ve İnsanca ne kadar telefat oldu 
ğu belli değildir. 

iNGiLTEREDE 
Futbol birirıci kiime mac;lcırınm 

sonu.çları. 
Londra, 8 (A.A.) - İngiliz futbol 

birinci küınesi tarafından yapılan 

maçların neticeleri şunlardır: 
Huddersfild - Birmingam 1 - 4 
Blakburn - Şeffieg 3 - 2 
Şelze - Portsmut Porsmut 2 • l 

galib vaziyette iken devre sonunda 
oyun terkedildi. 

Grimsby - Bresfort 6 - 1 
Leeds - Derbi 1 - O 
Liverpol - Poston 2 - l 
Merçersiti - Astouvilla 5 - O 
Stoke - Oolyerhapton 4 • 1 

Sunderland - Bolta• 7 - 2 
V ,.storoviş - -verton 6 - 1 

B. Musolininin takmdığı vaziyet 
nazarı itibara alınırsa bu teeyyü
dün kıymeti artmış olacaktır. Pa
riste tasarlanmış olan tekliflerin i
lerde Roma hükümetine bildirile
cekleri kuvvetle sanılmaktadır. Bu 
suretle İngiltere ve Fransa, temin 
edilecek neticeleri milletler cemi
yeti üyelerine bildirebilecek ve 12 
birinci kanunda ltalyaya petrol 
ihracı hakkında alacağı vaziyeti 
tesbite yarıyacak delilleri 18 ler 
komitesine verebilecektir. 

Amerik.a ordusu 
çoğalıyor 

Vaşington, 8 (A.A.) - B. Ruz
velt'e verdiği senelik raporda, har: 
biye bakanı 30 haziranda zabi~ ve 
neferi 111.979 olan amerikan or
dusunun 165 bine iblağ edileceğini 
bildirmiştir. 

Harbiye bakam hava kuvvet
leri hakkında şu teklifte bulun
maktadır: Ha va kuvvetlerinin ço
ğaltılması için beş senelik bir plan 
yapılacak ve her sene muhtelif 
tipte 800 tayyare inşa edilecektir. 
Bu tayyarelerin yarısı eski tayya
relerin yerine geçecek diğer yarısı 
da şimdiki kuvvetleri takviye ede
cektir. Böylelikle memleket beş 

sene sonra, asgari üç bin modern 
muharebe tayyaresine ve pilotla~ 
rm talim ve terbiyesinde ve müna
kalatta kullanılacak bir çok tayya
relere sahih olmuş olacaktır. 

l(AR 
Bütün ~l<ıcaristanda biiyii k za

rlırlara sebeb oluyor. 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Karın yap· 
makta olduğu hasarlar, bütün Macaris -
tan'da artmaktadır. iki bin telefon kul
lanılmaz hale gelmittir. Birçok ağaçlar 
devrilmiıtir. Vilayet yollarının ekserisi 
geçilemez bir haldedir ve Budapeşte ile 
Viyana arasındaki otomobil servisi ta· 
til edilmiştir. 

Çekeslavakyadaki Leh 
ekaliyetleri 

Varşova, 8 (A.A.) - Diyet kuru
luna, Çekeslavakyadaki leh ekalliyeti 
hukukunun muhafazası hakkında 

bir istizahtakriri verilmiştir. 
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Ankara, Istanhul, İzmir Macları .:. 

Aııl{ara Gücü Çanliayayı yendi - İstanbıılda Galatasara.r 
Trik.olorla berabere ı~aldı 

(Başı 1. inci say/ada) 
kiyle kavradıklarını gördüğümüz Gü -
venç Spor takımı şöyle kurulmuştu: 

Ismail, Hami, Cafer, Mustafa, Meh
met, Afif, Ahmet, Server, Muzaffer, 
Enveı, llhami. 

Buna kar;rılık, birinci oyununda göı·
ınediğimiı: birkaç yeni oyuncu ile takı

mını kuran Kırıkkale Gücü şöyle idi. 

Cevad. Cahid. Yaşar, Hikmet. Ah -
met Akif, Salahaddin. Fuad, Abdürrez -
1.:ak, Ziya, Nazım. 

Oyunun hakemi B. Servet oyunu 
çok güzel idare etti. Bilhassa ikinci dev
rede İyi hareket etmiyen Enver'i saha • 
dan çıkarması hakem otoritesini kur -
tarmak bakımından çok yerinde idi. 

Oyunun birinci devresi 2 • O Güvenç 
Spor'un lehine bitti. Gollerden biriıi 

penaltıdan atıldı. lkinci devrede on kişi 
kalan Güvenç Spor biı· gol yedi ve oyun 

2 - 1 bitti. 

Ankara Gücü - Çankaya 
Ankara Gücü: 
Natık, Enveı, Ali Rıza, Orhan, Se

mih, Nazmi, Abdi, Yaşar. Cevdet, Bilal, 
Salih. 

Çankaya: 
Salahaddin , Fuad, Hayri, Kamil, Ab

duş, Nihad, Mustafa, Ömer, Hilmi , Ö • 

mer, Osman. 
Oyunun ilk on beş dakikası iki tara

tın mütereddid ataklariyle geçti. Şam -
piyona üzeı·inde müessir olan bu maç · 
la, iki takım da falso yapmaktan çeki
niyordu. Ankara Gücü'nün kuvvetli mü
dafaasl, neye mal olursa olsun gol ye· 
memeğe çalışıyordu. Çankaya'nın atıl

gan forvedi de hiç durmadan ileri atı -
lıyordu. 

lkinci on beşinci dakika içinde du -
rwn değişti ve gol oluncaya kadar Çan. 
kaya'da göze görünfü· bir üstünlük bat· 
l•dı, Bu arada Natığın güzel kurtarıtla

rı Ankara Gücünü yenilmekten kurtar
dı. Ali Rıza ve Enver çok çalıştılar. O -
• 

çüncü on beşinci dakika yeni başlamıştı. 
Yaşar'1n biraz da şahsi gayreti Ankara 
Gücünün ilk ve son golünü Çankaya ağ
larına taktı. Bundan sonra yavaş yavaş 
çizilen Çankaya Ankara Gücü karşısın
da kendini devre sonuna kadar tophya
madı. Birinci devre 1 • O bitti. 

İkinci devrede Ankara Gücü Üst üste 
hücumetti; Çankaya, buna karşı canla 
başla karşı koydu. Çankaya'dan biı· be • 
raberlik sayısı, Ankara Gücünden gali • 
biyeti garanti eden goller bekledik. Fa
kat netice değişmedi ve Ankaı-a Gücü 
alandan 1 - O kazanmış olarak ayrıldı. 

Çankaya takımını çok beğendik. Bıı 
takımda bugün noksan olan yalnu; ma
neviyattı. Takımın kuruluş şekli yerjn. 
de idi. Fakat Ankara Gücü gibi sıkı · · 

takım karşısında muvaffak olmak için 
daha çok çalışması lazımdı. 

Ankara Gücü de bugünkü duruma 
göre en iyi takımiyle sahaya çıkmıştı. 

Herkes yerinde oynuyordu. Yalnız, ço'< 
vakit kendi oyunlarını unuttular ve ra
kiblerinin taktiğine kapıldılar. Kaçırdık
ları gol fırsatları da usta biı· takıma ya

kışmıyacak kadar bizde fena intıbalar 

bıraktı. 

Hulasa olaı·ak, heyecanlı olmakla be
raber her iki takımdan beklediğimiz en 
güzel oyunlarını göremediğimizi kay · 
detmek isteriz. Çankaya iki mağlubi -
yetle şampiyonluktan biraz uzaklaşmış
tır. Ankara Gücü de tehlikeli bir rakibi 
atlatmakla neticeye oldukça yaklaımış
tır. Temiz bir spor gayesiyle çalıştıkla
rını gördüğümüz bu iki ekipin daha 
Mükül engelleri daha kolaylıkla aşma· 
hırmı dileriz. 

Av koşusu 
Dün, Muhafız Gücünün bu yıl ıçın 

düzenlediği av kotularmın ikincisi, tel· 
sh: istasyonu kuzayındaki arazide ya • 
pddı. Sabah saat onda telsiz civarında 

toplamm atlıların sayısl, on ikisi bayan 
olmak üzere, yetmişi aşıyordu. 

Koşu Muhafız alay komutanı Yar -
bay lsmail Tekçe'nin yönetimi albnda 
başladı. Havanın bir bahar havası kadar 
gl!,zel oluşu binişin zevkini bir kat daha 
artırıyordu. Yetmiş atlının yeşil yamaç· 
!ardan aşağı süzülüşü görülecek bir 

manzara. Arada sıı-ada, bir maniden 
aşarken, yahut, dikçe bir yamaçtan hız
la inerken düşenler de oluyor.. Fakat 
bunlar koşuda bir anza değil bir mizah 
vesilesi oluyorlar .. Daha başlangıçta b;ı 
koşularda ilk gördüğümüz bir bayan ol · 
dukça tehlikeli biı- şekilde düştü, lakin 
bir dakika sonra kendisini tekrar atının 
iizeı·inde dört nal koşarken görüyoruz .. 
Yirmi senelik bir binici cesareti ile ... Bu 
gidişle bayanlarımız pek yakında bir 
çok erkekleri geride bırakacakiar. 

Dünkü koşuda canlı av yoktu. Bu · 
nun yerine bir suvari suba,ının omuzu· 
na bir tilki kuyruğu takılmıştı. Bunu ele 
geçiren avı yakalamış sayılacak ve ken
disine bir hediye verilecekti. (Av ser ~ 
best!) işaretiyle ok gibi fırlayan atlılar 
arasında sıkı bir yarışma başladı. Dört 
kilometrelik çetin bir koşu sonucunda 
avı asteğmen lhsan kazandı. 

Koşudan sonra Ziraat Enstitüsünde 
çay içildi. Sporcular burada dansla ve 
neşeli konuşmalarla tatlı bir saat geçir
diler. 

Onuncu yıl marşı hep bir ağızdan söy 
lendikten sonra toplantıya saat 12 de 
son verildi 

Dünkü havanın güzelliği ve binici 
sayısının çokluğu ile koşu bu yılki ko· 
şuların en neşelisi olmuştur diyebiliriz. 

{;alatasaray
Tril{olor maçı 

İstanbul, 8 ( A.A.) - Romenlerin 
Trikolor takımı ikinci ve son maçını 

bugün Taksim stadında Galatasaray\.; 
rinci futbol takınır ile yaptı. Hava çok 
müsaid saha mükemmeldi Müsabakayı 

oldukça kalabalık bir halk kütlesi sey
rediyordu. Saat tam 15 de iki takım sa
haya çıktılar. Ve kısa bir faıda ile he
men oyuna baıladılar. Galatasaray ma
ça !U kadro ile batladı: 

Avni - Oıman, Reşad. Kadri, Lütfi. 
Fahir • Salim, Salahaddin, Gündüz, Fa
zıl, Danyal. 

Romen takımı, dün lst~nbul Spora 
karşı birinci devrede oynayan kadrosu
nu muhafaza ediyordu. 

Hakem B. Halid Galib Ezgü. 

Oyuna romenler başladılar. Galata -
saray muavin hattının ilk mukaveme 
tini kırarak inkişaf eden biı· hücum a -
vutla neticelendi. Bir dakika sonra Ga
latasaraylıların karşılık biı- hücumu 
Romeıı kalesine doğru süzülüyor. Ve Ro· 
men .• alesi ilk tehlikeyi geçiriyordu. 

Her geçen dakika ile Galatasarayın 
daha güzelleşen bir oyun oynadığı gö -
ze çarpıyordu. Dördüncü dakikada sağ· 
dan bil· inişi müteakib ortaya gelen to · 
pu Gündüz üç metreden kaçırdı. 

Bu talisizliği takib ediyormuş ı;ibi 

5 inci dakikada romenlerin soldan biı

hücum yaptıklarını Avni 'nin lüzumsuz 
bir çıkışından istifade ederek ilk golleri
ni yaptıkları görülüyor. 

Hakim ve güzel oynayan Galatasa
ray ilk dakikalarda yapılan bu sa
yı ile maneviyatını kaybeder gibi oldu
ğu hissediliyor. Romenler sa:; 11\n ve sol
dan mütemadiyen inişler yapıyorlar. 10 

uncu dakikadan itibaren oyun müsa 
tı gösteren bir şekil atdı tVi tarafta za. 
man zaman hücumlar yapıyor fakat bu , 
akınların nadia·en tehlikeli vaziyetler tev . 
lit ettiği görülüyor, 

14. üncü dakika romenlerin sol açığa 
topu indirdi. Ve bir şandelle ortaladı. 
Orta muhacim yetişti ve güzel bir ka. " 
vuruıu ile topu kaleye gönderdi. Fakat 
Avni'nin güzel bir plonjonu gole mani 
oldu. 

17 inci dakika: Bu sefer bir Gala • 
taıaray hücumu Salim topu ortaladr. 
Gündüz,ün falsolu bir kafa vuruşu ile 
gönderdiği top romen kaleci.sinin elin
de kaldı. 

O)"ungittikçe sürat kazanıyor. Ha
kem müsabakanın seı·t bir cereyan alma
sını karşılamak için hatta avantajlaı'I bi
le nazarı dikkate almadan ceza kararla-
rı verıyor. 

Galatasaray'ın gittikçe açılarak oyn:.:1 · 
dığını görüyoruz. Romenleı· Danyal'ı 

tutmakta çok zorluk çekiyorlar. Kade • ' 
meli bir müdafaa sistemi ile Galatasa~·· ·, 

soldan akan hücumlarını durdu.nn~~a 

çalışıyorlar ve güçlükle muvaffak oluyor~ 
lar. Birinci devre, bu karşılıklı gayret -
ler arasında 1 - O romenlerin li?hİne bit

ti. 
ikinci devrede oyuna ilk Önce gala· 

tasarayblar ba§ladılar. 

Romenleı Galatasarayrn biı-ibiı·ini 

kovalayan hücum tefevvukunu bet·taraf 
için bütün gayretleriyle çalışıyoı-lar. Fa .. 
kat Galatasaraylılar güzel bir anlaşma i'e 
Romen takımının mukavemetini kırma
ya uğraşıyor ve kısmen de muvaffak o~ 
luyor. Galatasaray baskısı altında ge ~ 
çen bu çetin mücadelede a·omen1er aley
hine golle neticelenebilecek fırsatlar rla 

zuhur etti. Fakat Galataıaray hücum 
hattı feci biı· talisizlikle beı·aber, kalesi
ni çok iyi müdafaa eden bir kaleci ile 
uğraşmaya mecbur kalmak yüzünden 
bir türlü netice alamıyor. 

Nihayet oyunun 36 mcı dakikası Ro· 
men müdafilerinden biri ceza sahası da· 
hilinde topa elle dokunuyor. Hakem 
penaltı veriyor ve Osman'1n bir şutiyle 
Galatasaray beraberlik sayıaını kazanı -
yor. Oyunun bundan ıonraaı çetin ve 
hırçın bir mücadeledir. Maamafih neti• 
ce değişmiyor ve Galatasaray kuvvetli 
rakibi ile 1 • 1 berabere vaziyette saha· 
dan çıkıyor. 

İstanbul lik maçları 
ŞEREF STADINDA: 

Şeref stadında tik maçlarına bugü• 
de devam edilmiştiı·. Alınan teknik so
nuçlar şunlardU": 

İkinci kümeden Feneryılmaz Beyleoı 
beyine 2 • O galib. Birinci kümeden E • 
yüp Vefa'ya 2 • 1 galib. 

Sonuncu maç Günet ve Betiktaı la• 
kımlarını karıdaıtırıyordu. Birinci dev• 
rede 1 • O 1ralib çıkan Betiktq ikincıl 
devrede Güneı'in beraberlik sayı11na 

güçlükle mukabele ederek maçı 2 .. l 
kazandı. 

FENER STADINDA: 
Kadıköyünde reımi maçlardan yıd· 

nız Süleymaniye • Beyko;r: maçı yapılmıt 
ve iki takım 1 • 1 berabere kalmıftD'. 

F enerbahçe Hilal ile bir ekzersiz ınaç1 
yapmış 4 - 1 kazanmıştır. 

İzmir lik maçları 
lzmir, 8 ( A.A.) - Bugün yapılan lik 

maçlarında lzmirspor • Demirıponı 5 . 1 
Altınordu, Şarksporu 5 •O, K. S. K. da 
Bucayı 2 - O yenmişlerdiı'. 

SÖ UÜRGE TİCARETİ 
(Başı 1. inci sayfada) 

ayda 6 ve 1 yüz milyon liretten 
aşağı değildir. Buna Trablus'taki 40 
bin askerin masrafını, harb eden as
ker aylelerine verilen parayı, mem -
leketteki seferber kıtalarm mali yü
künü de ilave etmek laznn gelir. Şu 
halde, aylık masraf hiç mübalağa o
lunmaksızın l milyara çıkanlabilir. 
Sonra zecri tedbirlerin ekonomik te
sirleri, İtalyan sehimlerinin içerde 
ve dışarda düşmesi, ve daha bir çok 
zararlar da hesaba katılmak lazan 
gelir. Askeri hareketler en iyi bir 
tarzda bitse dahi, Habeşistandan bu 
masrafların geri alınabileceği şüphe
lidir. 

Bundan birkaç sene önce I ki Ao
tupa diye bir kitap neşreden De-
laisi eski usul sömürgecilik devri • 
nin nihayet bulduğunu yazıyordu : 
Sebeb, yalnız milletlerin uyanışı de
ğildi. Muharrire göre, dünyada e
konomik genlik, yükselmiş ma -
Jetlerin müstakil ekonomileri ara • 
sındaki muvazeneye bağh idi. 

Harblan durdurmak, iştahlan 
dindirmek ve barış nizamını kur -
mak çaresini, bütün milletlerin me
denileşmesinde, eşitliğinde, ve bir -
birleri arasındaki dayanışCiaya ve 
arsıbağmçta (interdepcr.dance> 
gören harbsonrası fikir ve lıals.ikat 
adamları hak kazanryorlaı• Ot:•11ek • 
tir. F.R.ATAY 





SAYIFA lS 

Doktor ~ı 
Hilmi 1 osar • :; 

' ~ fıl Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ~. 

~ Zühr~~~~~s::::klar :~ 
Bahkpazarmda Polis nokta. ~· 

sı karşısında, Çıkrıkçılar yo· ~ 
kuşu alt başındaki evinde, ~~ 

~ Hastalarını her gün öğleden 4 

sonra kabul eder. ~4 
Telefon: 3506 ~~ 

~Doktor 

Ali iaruf ııver 

DERİ, FİRENGİ VE BELSO. 
GUKLUÔU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında Al. 

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 
hergün 9 • 13 ve 15 - 20 ye kadar 
kabul eder. Telefon: 1298 

· Daiına geııç 
daima giizel 
KANZUK 

Ba Is amin k.reıni 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış gUzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me· 
hafilinde rağbet görmüş ciddi bir 
kremdir. Çilleri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkalade bir 
cazibe bahşeder. Ruhnilvaz ko
kusu ile ayrıca şöhret kazanmış
tır. Balsamin kremi katiyen ku. 
rumaz. Teninizin litif tazeliği. 
ni, cildinizin cazip taravetini an. 
cak krem Balsamin ile meydana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan başka krem kulla
namaz. Tanılmış itriyat mağaza. 
lan ile büyük ecza evlerinde bU
lunuı 

iLAN ŞARTLARI ~ 
Beher Beher ~~ 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi ~ 

2 300 3 200 ~: 
4 150 5 100 ~ 
6 80 7 40~ 

~ 
8 30 kuruştur. ~ 

1 - Hayır işlerine ve yeni ~~ 
çrkan kitaplara aid ilanlardan ~~ 
% 15 tenzilat yapılır. ~ 

2 - Zayi ilan bedelleri mak. ~ 
tu yüz otuz kuruştur. ~~ 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen. l 
me, vefat ve katı alaka il~nla· ~~ 
rından maktuan beş lira alınır. ~ 

~ 
~~ 
~ 

ABONE ŞARTLARI ~ 
Müddet Dahilde Hariçte ~~ 

17 Lira 30 
9 .. 16 
5 9 

-- - ......._ 
ıo:\hıbi ve Ba\mU· 

harriri Falih Rıfkı AT ı\ Y. 
' 

Umurııi neşri~att idare: eden 

Y nzı işleri miıdürü Nasulü 

~ 

• Bı\ YDAR. 

1 Çankırı caddesi civarında 1 
Ulus m~~fnıasındı b;rstlmıittr. 

üLUS 9 ILKKANUN 1935 PAZARTESt 

Parasız Vapur 1 

enkazı veriliyor 
ludaııya Belediye~iııdeıı: 

• • 
1 - Mudanya limanında yarısı deniz içinde ve yarısı dışında 

sahile 50 metre m~safede bulunan batık Biga vapuru liman temiz
lenmek ve çıkarılacak enkaz tamamile çtkarana ait olmak şartile is
teklisine parasız verilecektir. 

2 - Çıkacak enkaz gümrük resmine tal tutulmıy~caktır. 
3 - İstekliler 22.12.1935 pazar günil saat 15 de belediye encü

menine, şartnamesini görmek istiyenlerin de her belediyeye baş. 
vurmalarını veyahut mektupla istenildiği takdirde adreslerine pos. 
ta ile yollamlacağı ilan olunur. (3560) 1-5462 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Belediveler İmar Hevetindeıı: 
~ . . 

1 - Ek~Htmeye konan iş 
Muhammen bedeli 429,061 28 Lira olan Adana 
\·e keşi! bedeli 255,364 35 .. ,. Mersin 
ve muhammen bedeli 208,259 18 ., ,, Tarsus 
Yekun 89~184 81 
Şehirlerine getirilecek içme sularının evrakı keşfiye ve fenniye· 

teri dairesinde her şehrin ayrı ayrı veya her üç şehrin birden tesi
satlarının yapılmasıdır. 

2 - Bu işlere aid sartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Nafıa isleri şeraiti umurniyes 
D - Fenni şartname 
E - Silsilei fiat cedveli 
F - Kesif hulasası 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı Adana için 10 lira 72 kuruş 

Mersin ,, 6 ,, 40 ,, 
Tarsus ,, 5 ,, 20 ,, 

bedel mukabilinde İç Bakanlığı Belediyeler İmar heyetinden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 9.12-935 tarihinde pazartesi günU saat 15 de An· 
kara İç Bakanlığı bin:ısmda belediyeler İmar Heyeti Salonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ADANA için 20,912. 

45 lira MERSİN için 14,043.21 lira ve TARSUS için de 11,662.95 
lira muvakkat teminat vermeleri, bundan başka aşağıdaki vesika· 
ları haiz olup göstermeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı bulunduguna dair vesika 
B - Nafıa müteahhidi olabileceğine dair Nafıa Meclisince ve. 

rilmiş müteahhitlik ehlivetnamesi veya bunun katibi adillikden 
musaddak sureti. 

C - İsteklilerin şimdiye kadar başka şehiTlerde içme suyu te
sisatı ve boru şebekesi yapmış olduklarına ve bu işlerde teahhüdle
rini hlisnü suretle ifa ettiklerine dair mllhalli valiliklerden veril. 
miş vesikalar. (Şimdiye kadar başka şehirlerde içme suyu tesisatı 
yapmamış olan talipler Nafıa müteahhidi olabileceklerine dair 
Nafıa Meclisince verilmiş ehliyetnameden maada iş kendilerine 
ihale edildiği tarihten itibaren aHikaları kesilinciye kadar şehir 
içme suyu tesisatında çok tecrübeli mütehassıs bir türk veya ecne· 
bi mühendis istihdam edeceklerini teahhiıt edeceklerdir.) 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçUncU maddede yaııh saattan 
bir saat evveline kadar Belediyeler lmar heyetinde Eksiltme Ko· 
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü madde.de yazılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl. 
mış olması lazımdır. 

7 - Keşifnameler Fond borular üzerinden yapılmış olup talip
ler çelik borular üzerine de teklifte bulunabilirler. Eksiltme neti
cesinde ihale komisyonu F.,nd ve vahut ceHk boruları intihap et. 
mekte serbesttir. 

8 - İhalede münakasa tenzil nisbeti esast olmakla beraber talip 
ler tarafından vaki olacak tekliflerde ttdiyenin taksitlere bağlan
masını kabul edenler tercih edilebilir. 

9 - Yapılacak işler hakkında daha fazla ınalCımat almak isti
yenler İÇ BAKANT.lôlnda beleıHveler tmar heyetine müracaat 
etmelidirler. (3116) 1-4849 ----Devlet Uemıryolları ve L mantarı Umwn 

Müdürlüğii ilanları 
Cinsi M~ktarı Muhammen B. flk teminatr 

kilo lira lira ku 
Elanek 38,000 4940 370 50 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı otan 38,000 kilo ek

mek açık eksiltme suretiyle 20/1. kanun/ 935 cuma günü saat 14 den 
17 ye kadar satın alınacaktır. Taliplerin muhammen bedeli olan 
4940 liraya mukabil teminatı evveliyesi olan 370 lira 50 kuruşu Kt· 
rık'kale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve 
saatte mektep, satın alma komisyonuna gelmeleri. (3542) 1-5424 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (22725) lira olan 
32 kalemden mürekkep şef yazıhanesi, etajerli ve etajersiz memur 
masası, telgraf makinesi masası, orta masası, etajerli küçük memur 
masası ve etajeri: komodin, telefon etajeri, dosya, kurşun, yangın, 
abonöman karneleri ve ihtiyat bilet, eczane için ilaç dolapları, san. 
dalya, şefdötren, evrak, imdadı sıhhi şamdan, alet ve mektup san. 
dıkları, tahta kağıt atacağı, 2 ve 5 metrelik tahta rampa, fıçı ram. 
pası, ilan tahtası, etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiven, tahta 
ayak altlığı, laburatuvar için çalışma, eczacı için çalışma ve eczacı 
yazı masaları 20.12-935 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulil 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1704.38 liralık muvakkat teminat ver· 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Ankarada malzeme dairesinde ve Hay
darpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (3567) 1-5473 

İLAN 
Muhammen bedeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'atta ağaç vi. 

dası rondela ve gupitya 6/İkincikanun/1936 pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara idare binasında satın alına· 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 909,39 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpasada Tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(3556) 1~5469 
İLAN 

Muhammen bedeli 2i564 lira olan yük ve yolcu vagonları yedek 
aksa.nı 16 ikinci kanun 1936 perşembe giınü saat 15,30 da Ankara 
da idare binasında kapalı zarf usulü ile setın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2067,30 liıalık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ı 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

t Şartnameler 135 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez. J 
nelerinde satılmaktadır. (3485) 1-S.43J 

&il& 5± 

OSRAM ·IB 
,.._.,.~ ..... 'llllı. • 
'---4(~ 

Çifte Spiralli yani OSRAM ''O'' lambaları 
elektrik cereyanmdan azami derecede 
istifade temin ederler. Çifte SpiraUi 
olmaları sayesinde ucuz lambalara naza
ran % 40 daha ucuzdurlar. OSRAM 
"D,, ampullerini tercih etmeniz karınız 
İcabıdır. Ambalajı üzerindeki ''O,, işare
tine dikkat ediniz. 

• . .......................................................... ... 
REKL" IA İl TA 11\IAYI T 

AL fLARA SORU 

EN KOLAY, EN PARLAK, EN SÜREKLİ YA NAN 
KÖMÜR TÜRK ANTRASİTİDİR 

SORUN 

EN ÇOK ISITAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN 

ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖMÜR 

Türk Antrasiti dir 
REKLAl\IA t AmlA YI 

ALANLARA SOR UN 

HER SOBADA veMALTİZDA YANAN, FİRA VERMEYEN, 
EN HAFİF ve EN UCUZ KÖMÜR 

Tiirk · AntrJısiti dir 
Satış Yerleri: 

YE rıc it tSHA 1 l\IADE :r 
~ 

öl\f üRtJ t LERi .. 
T ~ A. Ş. G LATA tŞ B TASI ŞUBESİ 

Ankarada: Bomontide Türk antrasit deposu: Adapazarı T. 
Ticaret Bankası ve Memuılar Kooperatif Şirketi. 

Si SİNEMALAR r 
( YENi f 

BU GECE 

Emsalsiz bir dekor - muhteşem bir 
revü, fevkalade bir müzik 

MARAHUA A 
F Mmızoa ıözlü büyük film 

Uetıne 

Adası 

Türkçe sözlü 


