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Yunan &6Çiminde hükümel ka
zanmıştır. Çaldaria ve arkadaş· 
ları, bir kaç ay içinde, iki bü
yük smaçtan geçtiler: Azı ve se
çim. ikisinde de halk bugünkü ön
derlerin ıahıs ve siyasalarma 
bağli kalmıştır. 

Rejimi sağa sola kaydırmak is
tiyen bütün politika ve politika
cılar halk tarafından reddedil -
miştir. Eğer bir kaç: haftadan be-
ri işittiğimiz haber ve tasınları 
tekrar hatırlayacak olursak, se -
çim sonuçlarının ne kadar dik -
katdeğer olduğunu daha iyi an
larız. 

Balkanlarda sükün ve banşm 
esaslı dayançlarından biri, her 
Balkan devletinin kendi içindeki 
durluk ve düzeni olduğuna şüp • 
he yoktur. 

Yunanistan, Balkan paktının baş
lıca unsurlarındandır. Arsıulusal 

karğaşı içi:den lüzum ve değeri 
her gün daha iyi beliren bu paktı 
zayıflatmak istiyenler, gerek son 
azı hareketinde, gerek bu seçimde, 
dost ve komşu memleketin iç po· 
litika buhranları ile sarsılm\\sma 
bel bağlamışlardır. Sağduyusu • 
nu kaybetmiyerek, Çaldaris ve 
arkadaşlarına güven ve sevgis\ -
ni gösteren El~n ulusu, ayni za
manda, Balkanlarda barış daya
nışma davasına ne kadar bağlı ol
duğunu da anlatmıştır. 

Çaldaris, kendi ülküsünü ve 
memleketinin asığlarmı gündelik 
sıyasa oyunları üstünde tutan, ka
ralcılıktan hoşlanmıyan, sozune 
İnandıran ve kendini saydıran az 
bulunur devlet adamlarından bi
ridir. Gerek yakın arkadaşlarınm, 
gerek memleketi halkının ve dışa
rıdaki dostlarının bu yüksek in
san· ve şef vasıflarını değerleme
si kadar tabiiğ ne olabilir? 

Son seçimde hükümetin elde et
tiği kesin çoğunluk, ve, seçimin, 
içinde geçmiş olduğu şartlar dü-
şünülecek olursa, Yunanistanm 
uzun bir durluk devrine girmiş 
olduğuna kanağat getirmek la -
zım gelir. Kendi ekonomik ve 
ulusal işleri ile uğraşmış, dostla
rı ile birlikte çalışmalarına de -
vam etmek için, Yunanistanın 
böyle bir sükun devresine ihtiya
cı vardı. 

Komşularımızın iyiliğine olan 
her şey, Türkiyede sevinçle kar
şılanır. Yunan seçiminin sonuç
larını bildiren telgraflar, burada. 
Balkanlardaki sükun, barış ve da
yanışma sıyasasınm yeniden hız 
ve kuvvet aldığını gösteren bir 
müjde gibi okunmuştur. 

B. Abidin Özmene 
telgraf 

Birinci genel ispekter B. Abidin 

Özmen dün Ankaradan ayrılırken İç Ba
kanı B. Şükrü Kaya trenin hareketi sı
rasında Atatürk'ün emrinde bulundu • 
ğu için istasyona gelememiş, sonradan 
bir telgraf çekerek hem Atatürk'ün te. 
veccühlerini, hem ık kendisinin sevgi 
ve başarı dileklerini bildirmiştir. 
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1'iirk ııLusu. ktırtı<fu1'i mUyarbırım 11igorıa 

etm .. ek için ht1ı•<u.:ılığına milyonlar tıfWmelt

ten k<u-ınmıwıcaktır. 
~ . . 

Her yerde 5 kuruş 

Memleketin endüstrileşme 
yeni adımlar atıldı 

• 
1 e Seker ·u(-11zladı 

' 
Şekerin ucuzlatılması hakkın -

daki 2785 numaralı kanun bugün
kü resmiğ gazetede çıktığı için 
bugünden başlayarak memleketin 
her tarafmda kesme şeker toptan 
40 kuruş yerine 28 ve toz şeker 
37 kuruş yerine 25 kuruşa, pera
kende olarak da kesme 32 ve toz 
28 kuruşa satılacaktır. Bu fiatlar
dan fazla isti.yen dükkancrları hü
kümete haber veriniz. 

Kamutayın son kabul ettiği üç kanunla elektrik ve maden endüstrilerimizi 
işletmek ve değerlendirmek için çok önemli bir örgüt kurulmuştur. 

'fı.'lektri'1· etii<l idar~!'i - Mmlerı U?tldk ı•e w·<ıma e11stitiisii - Bti Rank. 

Kamula}·; geçen cuma kabul 
ettiği üç kanunla, yurdda geniş 
bir endüstri alanı daha açtı. Şim· 
diye kadar devlet, harb endüstri
sinden başka taşıt ve dokuma en
düstrisini başarmağa girişmiş, şe
ker endüstrisine de dolayısile ka
tılmıştı. Son çıkan kanunlar ise 
yurdun bir çok tabiiğ servet kay
naklarını doğrudan doğruya dev
letin işletmesine vermektedir. 

Her ekonomik girişimde, önce 
gelir aracını bulmak ve bunun de· 
ğerini ölçmek, sonra da verimli 
bir düzende işletmek gerektir. Ka
mutaydan çıkan üç kanunun iki
si bu arama işlerini yapacak ku. 
rumlar içindir. Üçüncü kanun 
ise, iki koldan yapılan araştır • 
maların iyi ve ölçülü sonuçlarını 
işletecek kurumun kuruluş ve ö
devini belirtmektedir. Bu üç ku· 
rum tecimsel mahiyette hükmiğ 

şahsiyeti olan birer devlet orga
nıdır, ve merkezleri Ankarada
dır. 

Bunların çalışma şekillerile, 

kuruluşlarındaki özellikleri ayrı 

ayrı gözden geçirmeliyiz: 

Maden tetkik ve 
arama en•titüıü 

Bu idare şunları yapacaktır: 
A - Elektrik istihsaline yarar 

kuvvetleri araştırmak (su ve baş· 
ka kuvvetler) . 

B - Şehirlere, fabrikalara, ma
denlere, demiryollarına, çiftlik
lere ucuz elektrik enerjisi ver • 
mek. 

C - Büyük endüstri progra -
mmdaki elektriklendirme işlerini 
yapmak. 

D - Elektrik endüstrisini yü -
rütecek mühendis ve ustaları ye
tiştirmek. 

E - Elektrik üretim ve dağıt-

Habeşistan işinde İn

gilterenin durumu 
Londra, 16 (A.A.) - İngiliz · 

lerin Habeş meselesindeki duru
munu iki bakımdan göz önünde 
bulundurmak lazımdır. Bunun bi
ri, uluslar sosyetesi ve öteki de 
Habeşistan ve lngilterenin kendi 
asığlarıdır. 

Uluslar sosyetesi bakımından, 

İngiltere Habeşistana ötedenberi 
bu sosyetenin üyesi gözü ile bak
mış ve Habeşistanın başka üyele
rin sosyete üyesi olarak yardım 

görmek hakkından da asığlanm ... 
sı lazım geleceği fikrinde bulun- • 
muştur. 

işte bunun içindir ki, İngiltere, 
Habeş imparatoru Haile Selase 
20 mayısta uluslar kurumuna baş 
vurarak ulusal Lualual hadisesi -
nin barış yolu ile yatıştırılmasını 
ve sınırların çizilmesini istediği 

zaman anlaşmazlığın bir harbe 
gidilmeden kotarılması için bütün 
etgerini kullanmıştır. 

(Sonu 5 inci sttyıfada) 

ma kurumlarının istatistiklerini 
yapmak. 
· F - Bugünkü santrallarm ras
yonelleştirilmesi ıçın tedbirler 
aramak. 

G - Elektirk enerjisi üzerin -
deki vergileri incelemek. 

H - Elektirk makineleri., ya -
raçları ve araçları üzerindeki 
gümrük tarifeleri ile uğraşmak. 

1 - Elektrik ücret tarif el eri ile 
ilgilenmek. 

J - Elektrik itleri üzerinde 
devletçe istenilen incelemeleri 
yapmak. 

K - Elektirk endüstrisinin fen
niğ ve endüstiel ilerleyişini göz Ö· 
nünde tutmak. 

(Sonu 6 mcı sayıfada ) 

Kızılay ı~ongresinin Üsnomal toplantı~l 

T.oplantıda bulunanlu 

Kızılay yönetim kurulu ve ge • 
nel merkezi, ana tüzüğün 48 inci 
maddesi gereğince Kızılay kon • 
gresini üsnomal bir toplantıya ça
ğırmıştır. 

Kamutayca kabul edilen bir 
kanun gereğince 1 Eylülden baş
hyarak kininle firengi ilaçlarının 
Kızılaya verilen satış monopolu -

nu çevirmek için yönetim kurulu 
kongreden 250,000 lira dönerge 
istemiş, kongre bu isteği kabul et· 
mittir. 

Ayrıca talebelerinin sayısı 100 e 
çıkarılan haıta bakıcılar okulu • 
nun bütçedeki bölümlerden 4, 100 
lira daha ayrdması İstenilmiı ve 
bu dilek de kongrece kabul edil
miştir. 

Her giin heş kelime 
Ulus ba§tanba§a kllavuı 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen S er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmsnlı
calarını kullanmıyacaktır. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ LiSTE 

1. -Havayici zaruriye = YQ§a
tık 

Örnek: Hükümet, y"§atılı 
liatlarını indirmek için elin. 
dt?n geleni yapıyor. 

:t;. - Gıda = Beıin 
iaşe = Bealeu 
Ôrnekler. 1 - Çocuklar i
çin üt en iyi be•İndir. 
2 - Bir ordunun beılev me-; 

selesi en ba§ta gelen iıler • 
dendir. 

3. - Gıpta - lmı·en 

Örnek: imren güzel bir ıey.. 
dir. 

4. - Ha•el = Günü 
Ôrnek: Günü en çirkin huy. 
lardandır. 

5. - Lütlü ihıan = Kayra 
Ôrnek: Türk Hava Kuru

muna yardımınız, bir kayra değil, 
bir ödevdir. 

Not: Gazetemize gönderilece1' 
yazılarda bu kelimelerin oımanh
caları kullanılmamaımı rica ede • 
riz. 

F enerbahçe 27 inci yıldönümünü 
güzel bir utkuyla kutladı 

İstanbulda Servet takımı Fenere 5 - 2 ve Ankarada Çankaya Beşiktaşa 3 - f 
yenildiler. Şehrimizdeki at ve bisiklet koşuları çok güzel geçti. 

Dün F enerbahçe klübü, İstan
bul da, kuruluşunun 27 inci yılını 
kutladı. 

Spor hayatı pek yeni olan mem
leketimizde, bir klüp için 27 yıl
lık bir tarihe sahip olmak, büyük 
ve öğünmeğe değer bir hadisedir. 
Hele bu tarih, memleket hesabı
na şerefli ve büyük anılarla baı
tan başa dolu olursa. 

F enerbahçe, memlekete spor ı 
aşkını yaymakta, sporda dürüst
lük, karakter ve ahlakı prensip ta· 

nımak ve tamtmağa çalışmakta 
büyük hizmetler görmüştür. Bu 
şerefli memleket klübünün değe
rini yalnız futbol sahasında mem· 
leket içinde ve dışında kazandığı 
sayısız utkularla ölçmek, onun 
yaphğı hizmetlerin ancak bir kıs
mını görmek olurdu. F enerbah -
çe, asıl, 27 senelik hayatında, 
örnek bir kulüp olmak ve her za
man bu vasf mı muhafaza etmek
le türk sporunun ba§ında yer al
mıı ve yalnız türk sporculuiunwı 

- -

değil, bütün türk ulusunun ıay
gı ve sevgisine hak kazanmıştır. 

Geçen 27 yıl içinde Fener bah
çenin ünlü birinci takımında yal
nız şahıslar değil, hatta nesiller 
değişti. Eski üyelerin de çoğu yer· 
lerini yeni spor heveslilerine hı· 
raktılar. Bununla beraber Fener 
sevgisi bir defa kalplerine girmit 
olanlar, bir daha hiç bir zaman 
klüplerine karşı kayıtsız kalma -
dılar. Defterlerinde isimleri ya-

(Sonu J üncü sayıfadal 

llunkü spor hareketleri: Be~iktaşMar Çankaya kalesi önünde - At ko~unsunda heyecanlı bir an 





lf 

Dünkü 8por 
hareketleri 
(Bl§l I iaoi $_,ıledıa) 

ala olımau da, F enerbabçe, .... _ 
ıiJerbd lcazanmıı olduiu binler -
dm lmnet •e çalqma hnesi al -
makta devam etti. 

Bu klübün tarihç•ini büttin 
aporcularımız göz önünden ırak 
tutmamalı dırlar. Arkadqlık, da -
yanıpna ve dölenin elinden h~ 
bir teJ kurtulamıyacaiını bu ta • 
rihçe kendilerine öiretecektir. 
Diler bir iki sayın arkadaıile be
raber, Fener bahçenin memleket 
ıporunda oynadığı büyük rol ve 
bqanlı hayatı, dün aayııı bir kaç 
iken bugün yüzleri geçen, yarm 
binleri aıacak olan türk ıpor 
klüplerine örnek olmalıdır ve ör
nek olmaya değer. 

• lıtanbul, 16 ( A.A.) - Fenerbahçe· 
liler kuruluşlannın 27 inci yıl dönümfl. 
nU bugün parlak bir törenle kutla
dılar. Yurdun en eski ve en kuvvetli 
ıpor kurumlanndan biri olan un - JI. 
civertlilerin bu bayramına btn~rce halk 
da ittirak etti. 

Hava aıcaktı ve yakıcı bir günq ne
fes almayı bile güçlettiriyordu.• Böyle 
olduğu halde Fenerbahçe atadı günfln 
erlcen aaatında batlayarak durmadan 
akan bir kalabalığın ıelile dolmaya bq. 

ladL Tören saat 14,.30 da batladı. Fe
n~rbahçeli bütün sporcular, önde ldilp 
ı ı•ruculan oldufu halde atletler, denis
cıı~r, ten:ıçiler, futbolcular 11ra11 De 
,,. ~."a lahklarile geçtiler.• Çılgm 

lıtt aft:ıltle selamlanan bu sporcular aJa

nm et:aas.Ja dönüş yaptıktan sonra 
tribünlerin karııaında yer aldı. M1JSI.. 
lcanm çaldığı erkinlik marp ayakta din· 
lendi ft Türk bayrağı ma.11 çalınırken 
Y•vat ya.af yerine çekildi. 

Atatürkün heykeline Fenerbahçelller 
ve Günctliler adına iki bUyülıc çelenkt 
konulduktan sonra ldübiln ikinci bat • 
kanı Hayri Celil lıcilnüye çıktı. KlübUn 

kunıcula.rından biri olan Vasıl Çınarın 
kayboluıu ile Fenerbahçelilerin duydu
fu acıyı anlattı. Ve gelenleri bir daki· 
ka susmaya çağırdı. Bir dakikahk sil
kt\to çok sakin ve ağır oldu. Ondan 
sonra B. Hayri Celal ve B. Cavad Ab
bas birer söylev verdiler. 

Sporcular alandan çekildikten 80D· 

ra Fenerbahçelilerin en lrilçüklerin ild 

takımı ortaya çıktı. Küçüklerin güzel 
oyunları merakla seyredildi. Bu ufak 
boylu futbolcular aruında yarının yı1 .. 
dızlan olduğu görülüyordu. 

Oldukça uzun süren ban grup o 
yunlanndan ıonra sıra emeklilerin oyu
nuna geldi. Denilebilir ki günün en 
çok beklenen numarası, bu eıki sporcu
lan karşılutıran maç idi. 

Yıltarchnberi kmay sporculuğu bı
ralanuı v ' ~-·<tta atılllllf olan eski ar
sıuluul oy_ ::ular, alkqlar arumcla 
alana çıktılar. Takımlar karııhklı yer 
aldıktan zaman,• Günq talmnmm ıu 

9ilflıllı•••· ı. , 
pth hn•a atı~ 
~ hdaNıtı 

ULWS 

Bdfll _.._ 
pda birllld ,.,.,, 

Yukarda: Bqibaf w Çantaya takımlau bir arada Apfıda- Bislil•t ... mndan Wr an 

kadro ile dizildiği görülüyordu: V:ifne çürüğü fonnala.rı altında, ati.et viçre ıkoruma çizgisini atlatarak kaleye 
Ulvi - Ha,-ati Mehmed Nuif - yapılı oyuncular olduldan göze çarpı • MlzUldü. Ve topu Şabana scçlrdi. &-

Ahmed, Kamil, Rifat, Hayri ::c Sabit, yordu. Tören çok içtan oldu. İki ta- ter kaleci gil.zel bir plonjonla topu ya-
Yueuf Ziya, Edib Şahin, Litif, Müfid. kun birbirlerini selamladıktan sonra kalamaaaydı fenerliler birind sayrı.. 

Buna kar9dık Fenerliler de föyle bir karphkh dizildiler. Fenerbahçe f(>yle rını daha o zaman yapacaklardı. 
takım yapmıtlardı : blr takım yapmıştı : 22 inci dakika: İsviçreliler bir tir· 

Nedim - Cafer, Hasan Kamil - Bedii - Y8f8rı Fazıl - Cevad, E. Ul durduramadıkları Fikrete favul yap-
Kadri, Sadi, Sürey,-a - Sabih, Suad, sad, Reşad - Niyazi, Şaban, Ali Rıza, ular. 25 metreden Fikret çektf. Çok ıO· 
Zeki, Hikmet, Bedri. Yargıç Ba.y Nüz. Naci, Fikret. Yargıç- Şazi Tarcanez. ael firikik vuruıu ile kalenin llıt ka-
het. Fenerbahçelilerin bdrolannda e - ,esine çarptı ve avuta gitti. Bir dakika 

Günqliler rüzıan arkaları.na aı.a - sash değitiklikler yaptıkları göriilU • eonra bu eefer Naciye ceza çizgiai içln-
r&k oyuna bafladılar. Rüzgar oldukça yordu. Orta yardımcı All Rıza hUcum de yapıl• aynı favul penaltıya eebeb 
kunetli eetiii için ihtiyarlarm oyna. hattına geçirilmlf, cezaları bitıen Ce- oldu. Fikret bu fınatı avuta atarllk b-
dığı bu oyunda bUyülıc rol oynuyordu. vadla Fazıl eai yerlerine konmuftU. çrrdı. 
Nitekim, maçı oldukça iletünliikle Jca. Fenıerbahçclller rüzgl.ra karp oyuna Fenerliler ateş ıibi bir oyunu cle-
sanmMı heldenlleo FenerlUer ribglra bqladılar. Bununla beraber çok güzel vam ettiriyorlar. 2 lad dakikeda Fikret 
karfl yarı • alanlarında çıkamıyacak bir bqlangıgla oyunu hemen iniçreli- gene bGtGn koruma hattmı arkama 
h'ale dilftüler. Günqliler iyi oynadık- 1eriıı yan • atanma indirdiler. ilk da • takarak ctısel bir plase ile t81mn•r 
larr halde bir de penaltı bçıt'arak bi • ldbdan baflıyarak J'enert.hgeaia çok ctbel bir pl bnndırdı. 

F~aer6abçe hllbanaa birinci tabm oyu nculatı - ortada lculab genel bq.taıu Tlt • lldannnıs Bay Şlil'#J Santf. 

rinci devreyi goleüz ve beraberlikle bi- gU.zel ve anlatan bir oyun oyna.dıtı giS 1 Fenerbahçe arkı ve bızh bir oyun 
tirdiler. rUHlyor. RUzglra kartı oldup halde devam ettiriyor. lmçreliler nadir fır. 

ikinci devre Günetliler, Yusuf Zi. yerden ve çok çabuk bir oyun çıkarı • atlarla Fener kaleaioe akabiliyorlar 

yanın ayaiı ile penaltıdan bir gol kıa-

aandılar. Fakat Fenerliler buna Sua -
dm ayalı ile cevab verdi. 

Oyun atetli bir akıt içinde sonuna 
yaklqtı. Ve iki doıt takım alandan 
beraberlikle çıktılar. 

Sıra büyillıc maça gelmi§ti. İ•viçre

niıı llnlil Senet takımiyle Fenerbahçe. 
lilcrin yapacakları maç halk tarafm -
dan aabınızlılda bekleniyordu. 

At.na &ıce Senetlilu çıktılar. 

Yorlar. 37 inci dakikada orta akıncdarm uln 

Fenerlilerin sağ ve sol açıklarını 

kullanarak yaptıktan akınlar isviçreli 
bekleri epeyi bunaltıyor. Arkada oyna
yan ilç yardımcı, hele Esad bUtUn akm· 

larm yeniden ve bqarı ile tazelenmesi
ni uilayor. Bu gUael oyuna, lsriçreli
lerin bilyük bir enerji ile kartı koydu'· 

ları görülüyor. Böyle oldufu halde Fe
nerbahçeliler 18 inci dakikada ilk sayı 
fınatmı yakaladılar. Fikret biltiln ta-

bir tlltil kalenin direğini yalayarak a
vuta gitti. 39 ve 43 Uncil dUlkılarda 

İsviçre kalecisi yüksek laymetin.i ga. 

termek imklnlarını buldu. Birinci deY· 
re l • O Fel'erbahçenin UıtilnlüğUyle 

bitti. ikinci devrede Fcnerbahçe rilzgt. 
rı arkuıı>a alnu§tL Bu defa kUçll.k bir 

deiitik1k göze çarpıyordu. Yaprın ye· 
rine Lebib koruma hattında ela yer al· 
mıtu. 

ORMAN ÇtFUCt ANKARA BiRASI 

Onnlann tenine atarak, oyuna • 
~relileriaı beknr altuada batJmdı. 

Fewlller canas w bonk bir OJ11D OT· 
nuyorlar. Altıncı dakikada, lıviçrelilel' 
araalaaal orta OJWlcuıu beraberlik .. 
yıamı çıkardı. Bugümdl oyunun ..ı 
zevki n ıüzellifi bu golden soma .... 
taya çıktı. Fenerlilerin birinci de-ned.
lıci glbel oyunlarını ıötgıede bttaba 
blr hız ve enerji ile oynamaya bqladı

lar. BlltUn takım bir te!dt "'wnm" clbl. 
bilerek. görerek n anlapnık oyııUJe>r. 

Şaban 23 ünctl dakibda uzaktan bir 
tutla ikinci, 17 inci dakibda Naci S 

Uncil, ı3 Uncu dakikada Niyazi 4 6ncl. 
26 ıncı dakikada Ali Rıza 5 inci plle
ri yaptılar. Fenerliler IOll seneler için
de cördüğümti.s oyunların ea eyisial 
oynuyorlar. Tanınmış profesiyonel lel'

vet takımı sarı • lacivertliJerin tafkm 
bir sel gibi akan hücumlan ıbrflllDda 
bayatı sönük kalıyor. 

34 llncil dakikada iniçrelileria bir 
hücumu golle bitti. Bek Lebib falao
lu bir YUl'Ufla topu kendi kalesine _... 
muıtu. lniçrelilel', o,.._ eoaaDda 
daha canlı oynamata bqladdar. P.at 
durumun değipeeiııe imlraa yoau" 
maç Fenerlilerin 5 - 2 laıH "yle ..... 

ti. 

Beşiktaş Çankayayı da 
3-1 yendi 

Sporcu konukla.nmız Bqiktafb11t 
dün Ankara Gücil alanmda Çana,. 
ile ikinci maçlannı yaptılar. Alm 
evel1d günden daha kaw.lıktı. Bil -
yüklerimiz sporcu gençlere gene oam 
veriyorlardı. Tllze, Gilmrilk w Tekit. 
SU Bakanları, Parti Genel Sekreteri ft 

spor kurumları ba§kanlan ma'ı p • 
meğe celmitlerdi. Maç S - 1 Bqikta. 
tın ka•mnuiyle bitti. 

Oyunun yargıcı Bay Cemaldi. T-
15.45 de maç bafladı. Befiktat din -
kil takmımda orta akıncı oynayan il• • 
nfferin yerine Nazımı koymuııu. Çan. 

ka,- her zamanki kadrosiyle oynu1~ 

1 
du. 

Birinci maçta bqtan aoaa kadar git 
sel n teknik bir oyununu ıördülQmila 
Beşiktq dün, biraz da yorgunluk J'fl-
zUnden olacak, Çankayaya karp tmn 

bir llstilnlilk kuramadL Bqiktqblar 
birinci oyunu ne kadar yerdea n pask 
oynadılarsa bu maçta o kadar bandm 
oymdılar. Alıcmcılarm eol tarafı o ıra. 

dar iyi lfliyemedL Sağ taraf ta bir çoılr 
gol kaçırdı. Bunun orta akmcmm iyi 
oynıyamamaaından ileri geldiği ılipbe
sizdir. 

Raflar, hele Ultfi çok iyi idi. J'q
zi yarpçın dlf&l'ı çıkanmsma imlrAa 
vermeeeydl, herhalde Ep'ef ve Şe • 
refin daha iyi işlemesine yardım et • 
mit olacaktı. Birinci bölilm onun ut
runa bo,a gitti sayılır. Bekler w 1ra.. 
leci çok iyi idiler. Mehmed Alinin 
bir kaç kurtarıtı hakkiyle ılkıtlandı. 

Genel gbrünil• balammdan, birinci 
maç kadar olmasa da. Bniktq Anb • 

(Sonu 6 ıncı aayıfacla ) 

Keçiören Gazinosu, çevresine yarapn güzelliği aldı. Orman Çifliği Fabrikasının Ankara hirasını 
Keçiörende lezzetle içebilirsiniz. 

-



Aa.. hı• ... 
aı•ult ıal pn ra 

dınrJ.t+1 
AltM W.lıııt.ı.., ,...~ .,..,,... 

rrutıa, k.ı,,.. PoJo.,,.., il•' rk H 

IHlfilN ıHrl.-Jerı 19.l0.H4 Mrllıi i~ 

Brit:ffdfH ıımea/athkları /K"*"'°'1e 
tlolnın pyHini -Pe JW9C"'•• • ..._ 
.,,,_ a•l.,,ırufl-rdı: 

1 - Ncılm.1 bir elH• it dM:r n n 

416n6biı..k ... peN ...w.ı il - -

... ,artlareu bin DWut-m i q 
eiaa aJaa Woh dffietiori ,........_ 
iM~ ~ p•itnbi 1ıı .. 119ulılıılılw· .... 

2 - A*'1 b6oltu •n.öeri 1 WD

_,... 191& t•rihinden le hMinm UM 

W<ilHM Mdar yaprlen tMim baaMnin 

plmde M ~ ut•d •-ı eti........ 
J-hrna w.cı..n.ıık itim*• tok 

ilk ycWa soauoe ft.-...k prtiie ~ tıa
_. pıi~re jWiıiiııneei ~ir. 

~hmbw~~an
-.ıdıjma göre altın blomu din.ya te
._.. daraltan buhrana Dr!l 1lojıc&ıaık 
illa lrarulmUıf bir birHllniır. 

Jroe babhrea bu btrtiğin ae bir 
.,._,. beıuerliğıinden ıw de birge 
lllr terihiğ geli§C>C sonu.cunda meyda
• pmcdiği loolayca aııla§ıkr. Bh'H
'9 tek kunılU§ tebebi, bu 8'l"IP"1 bu
.._ iMie.le~ bükiim~ ~ 

ıallhla pi ilerde de U'tlıltınm attm • 
- üıeri.ne i.Unıat ett..__ lı'llNrını 

_,..... bulunmalarıdK. 
Bu ilkeler arasında ~Hı: bir 

Jl?lkınbık varsa, olaa ol.a afağidsıki prt· 
llırm hemen hemen hepri.nde de bulıtn· 

mHUldan ıleri gelebilir: 
- Niebeten yük- bir,..._. dıise

)llA ; 
- Ekonomik vıe eadüHri7eJ. _.en. 

llıırda yt9keek bir ilerleyiş ; 

- Son derece çeıitlıi iretim ft bti
tılia bu ekonomik çalıpm1arm bu tllke
ıer araamda önemli al.,..r~ ~ 

2lpDI! olmasıdır. 

.Altın bloku devkt#rİftİr'I llhlllirle
ZllFk yaptıJrları ~im: Altlll bloku 
devletlerine karşı yapılan itinır:larda 

bu ülkeler ekonomilerinin biıibirinıe 

pelk benzemeleri yüzünden biribirleri
.U. bütünleyi§İ olamıyacak1-ı 96y
lımmi§ti. Halbuki bu ülkeler •alarm
.. büyftk ölçüde ah' .-erişler J'apmak· 
tlHkt'lar: (Kömür, tahta, demir &ibi 
ilam IDlıddelere ık:arJı ipek, limon, xy
thı gti ürünler.) 

Ve bu alııveritlu tıam aalami.k bti
tlnleyici ahşveriılerdir. 

Burada göze çarpao hakikat fUdur: 
,.,.ıtlarıocla alıfHtİf yapan li/1-lerla iJ
rialeri 'efi.tlenclilı~ alıperiı imldn
Jan aalmayıp tamtersi çoğalmaktadır. 

<hrçelıten altın bloka lllı•J.ri •• 
•fldıtlıti alıeHrİf pelı 6mmlidir: 

Bloka ıirmit iUIDelere 
olan çıbtın bGtün p
kat nMbMi (,....) 

Mı• ı 41 
ırrana 16 

laviçN IO 
Dolanda 29 
lıtaıya 22 

Görülüyor ki bloktan olan her tttke 
t;in diğer beş ülke önemli bir çlkıt ol
mftta ve memlekeitne göre genel iıhra
catın 1.5 inden 2.5 ine kadar bir harca 
;,eri bulmaktadır. 

.Altın bloku ile lagiltere ve .Alman-
7'8 arasıoclald tecim: Altın bloku dev
letleri ötıe yandan İngiltere ve Alman-
1" da &ıemli ekonomik ilgilerle bağlı 
lnılunuyorlar. Bu ülkelerin biribirleri
ae -..e İngiltere ile Almanyaya yaptık
lln çıkat genıel çıkatlarına nisbetle bü-
7A bic yer tutmaktadır : 

Altm bloılwna .-e İn
giltere ile Almanyaya 
yaptıkları çıkatm ge
nel çıkata nis~ti ("cı) 

Dolandı 68 
Belçİtla 62,8 
Jrran• ti 1,8 

lwiçre 60,9 
Polo.,. 56,9 

s..ıya 45,5 

Altın bloku tUlteleriı:ün ahpenı1e
dnde İngiltere ile Almanya oynamak
ta olduğu rolün büyük CSnıemi bu suret
le anlqılmaktadır. Ve Brilkael proto
koluna dair e§ya ahtveritinin iletilme
ili prensibinin bu iki ü>bye, battl Av-

1 

ULUS 

__,,._ ·- -

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
- ·-- ·- -

Bernard Şovla hir görüşme 
f-t.adak ywııan, Af rikada ıti
ytıltlarla beyularm kantrk 

evlenmesi. fikrinde. 
11 Hu.İran 19JI tarihli D~yli T.ıeı

NI yttıyor: 

Bay Boznard ŞoY, güney Afrika
dMı, ak M-nlrlilttle kara renkl~rin 

evlendirilmeaiıti Mvpyın bir avuılrat 
olarak döndil. 

Onun kanağatmca, gitney Afrika -
da oturanlar, kendileri için gerekli o
lan d " riliği elde edeceklerdir. 

B. Bemard Şov, Loodraya dön -
dükten bir kaç saat sonra kendisi ile 
ıöriittüm. Ünlü yazman, bu konuş • 
mada bu dütiıncesinin pek ciddiğ oldu
ğılınu ve derin kök~re ywandığını 
eöyledi. 

Kenditıı oranın ikliminden peık hot
ı.n.rak dôomiıftür. Fa.kat bu kuv -
fttli günefin ve bu aıcaklıfm bir tehli
kıe kaynağı olduğuna da inanmaktadır. 

B. Şov dedi ki : 
- Şimdi ortada bir meeele vv ; a-

nıpanın diğer endüstri memleketleri
•· de yayılmasında ne kadar büyük 
iiaydalar olacağını isbata yeter. 

Altın bloku devletlerinde tecimsel 
politika, dellasyoa ve para srya.saları: 
Altın bloku devletlerinin tecimsel po
litika, deflasyon ve para aıyasalanna 

gelince bütün bu ü~lııeler bugün biri· 
birine benzeyen direktiflerle ve fakat 
başka hapa ölçülerle yeritilen bir po
litika ytirütmeıkıtedirler,. 

Bu politikanın karakteristiği de: 
Gümrük resimlerinin artırılması fayda 
~diğinden, güreti, memleketine 
göre az veya çok miktarlarla, konten
jan sistemi ile azaltmaık olmuştur. 

Burada göz önünde bulundurulan 
ııokıta tecimsel denkleşmeyi elde et
mektir. v~ bugün kontenjan ••temi
nin en çok göze çarptığı ühlceler pa
ranın paritesinin Jr.orunmaaı eaaaının 

yüksek bir gaye teiklini aldığı ülkeler
dir. 

Yukarda bahsettiğimiz Brüıksel pro
tokolu umulan IODUÇları henüs '91Crmıe
miştir. Gerçi altm bloku devletleri bu 
gün bir fiat dütünne devreaine dalmıt
lardır. Daha dilfük fiatla aataraık para 
kazanabilmek için iae daha çok •tmak 
ı:orafı vardır. Her ülkenin etrafına 
gümrük duvarları ytlbeldiii ıu aırada 
ime, bu fiat dU,Urme politiıkaeı ayni 
ı:emanda aatıılarm iletilmem ile birlıik· 
te gidememiı ve varılan 80DUÇ: iç pi
yasaıım aayıflamau ve vergi yflkleri
nin çoğaltdm••ndan bqJra bir ıey ol
ınamııtır. 

Altı• blolm devletl~ri ve döviz ıe
cimioia lSsglrllğlh Altın bloku tllke
lerıi d8vi.zlerinde eualı buclMDılar yap
marruıdatadırlar. Tecimleri gerek yaban· 
cı mallarmm bedellerini öcle.neğe, ge
rekse yabancı Ulkelerde yapmıı olduk
ları angajmanları yerine getirmeık için 
ihtiyaçları olan dövizleri eatm almak
ta özgtlrdUrler. 

Oldukça nomal olan bu durum mal· 
tarın özgürlükle alııveritine değilse 

bile ,hiç olmazsa değiıtirilebilenlerin 

özgürlükle ödenmesine imkan bırak

maktadır. 

Bundan başka bu devletler !imdiye 
kadar birbirine karıı olan yübtılerini 
yerine getirmek için Transfer, ödeme 
veya klering anlaşmalarına ihtiyaç gör
memitlerdıir. 

Altın bloku ve diğer devletler- "Al
tuı bloku bugün bütün dünya ülkele
rini 11kı surette ilgilendirmekle bera
ber bu ülıkelerin başında İngiltere İm· 
paratorluğu gelmektedir. En ileri ge · 
len İngiliz ekonomistlıeri bu gün kam
biyotar durluğunun iyi bir surette lt
liyebilmeıi en lüzumlu ilk şart ve ga
rcmti olarak görmektedirler. 

Sonuc olarak, arsıulusal para duru
muna varmak için yapılacak şey önce 
altm bloku Ulkelerile, sterlin ekono
misi sisteminin merkezi otan İngiltere 
ile görüşmelere baflamak ve müspet 
garilıme sonuçları elde editdikçıe diğer 
devletleri de bu görüşmelere çağır

maktır. 

c.abe ak insanlar, buralarda ya§ıyabi
lece kler, bu srcakhğa dayanabilecek
ler midir? 

Bu sözlerimle siz oraya gideraen.u 
acaba öhir müsünilı demek istemiyo -
rum. Fakat acaba çocu.kJarmız ve to
runlarınız, orad~ ~lişece-k ~ yeti -
teceıkler midir? 

Ben güney Afr~kada We.ı beni p· 
tırtan bir hadiae oldu. 

Demiryollar bakam B. Oi>val Pirov 
bütün göçmenlerin ak insanlarla yap
maları yükümilnden baht1etti. Bu ne 
demektir? 

Amerikada beyaz insanlar nomal O· 

larak ya!pyorlar. Ayni teY~ güney 
Afri·kada da yapmalıdır. 

Gezdiğim Afrikada bir çok insan -
ların çocuk yapmak istediklerini, fe
kat çocuk yapmadıklarını gördUm. Ak 
deri oranın güneşİM dayanamıyor. 

Onun için bunların derilerini b · 
rartmaık gerektir . 

Güney Afrikada bunun an.lamı, 

Bantus,larla evlenmek demekt ir. 
Sordum: 
- Böyle bir önerge ak derili in • 

sanlara dokunmaz: mı? 

Bay Şov cevap verdi: 
- Bu önerge güney Afrika mese

lesini lrotaracaktır. Mesele : aklık. kn· 
ralık mel!eleai değildir. 

Yer yüzünde ak renkli diye bir ne
vi insan yoktur. Çinliler bize "pdn· 
be,. insanlar diyorlar. 

Zulu'lar, çok yülaıek yaratıJ.mıı 

insanlardır. Bunları aşağı ft geri göe
termek için ne yapılırsa yapılsın bil -
tün bu çabalamalar, onlarm yüıkeekli
ği ve üstünlüğü karşxsmda kısır kal· 
maıktadır. 

Gerçekten, onları çalxşrrl.en gö se • 

niz, içinizden "kaşlci bir ingiliz işçisi 
de böyle çahpa,, dersiniz. 

Benim bu düst\ncem yalnız güney 
A friıkası için değildir ; bu dediğim 
Afrikanm öteki ıbölgelerinde de tapta
nacak bir şeydir. 

Bugünlerde Almanyaya eski aömttr· 
gelerini geri vermek sözü oluyor. Mu
IOlini . Habcşistana cluzatmak dile
lindedir. 

Belki de bu topraklar, bir taılnm 
devletler arasında bölüıülecektir. Fa
kat bir gün get.ecek ve Afriıkalı, bu e6-

mtırilcülere- "Siz irim oluyorsunm; 
bu topraklar bizimdir; Afrika Afri -
blılarmdır.,, derler. 

İtte bir kan karııtırılmaıı oluru, 
o aamaa ortaya çlbcak oluı 10y, Af· 
dkada y8f8yabilir; Htelriler yqaya • 
mular. 

B. Bernard Şov, bundan IOlll'a bat
b konulara geçmiı, aıyasa ft demolr· 
naiden de baheedereık dem.ittir 1d: 

- Bu gtlnldl hiildlmetlerin kartı 

brııya kaldıkları ödevlerle byaala -
nacak oluna diyebiliriz ki bugün.kil 
İngiliz ıi&temi, bir kendi kendini yö
netme değil, bir büıkümetsizliktir. 

Hepıi emekli albaylardan toplan -
mıt olan parlamento ile çalıpak ytı
kümUnde bulunan bizim sosyalist htl -
kilmetlerimizin bir şey yapmasına im

kin olabilirdi. 

Rusya, bize boyuna Rusyada o
lan biten hadiseler hakıkmda yalanlar 
uyduruluyor. İngilterede hiç kimee 
Rusyada yapılan aıyasa -..e yönetim 
buluları bilmiyor. 

Rusların bu bizim süprüntü parla -
mentarizmimize gülmeğe hakları var
dır; çünkü orada bunun daha iyisi 
bulunuyor. 

Diktatörlere gelince; Bitlerle Mıı
solini'nin özel olan gidiıleri, kendine 
bırakılırsa otuz yılda olacak fCYleri 
birden yapmalarmdadır. 

Biz, hala on dokuzuncu asır b
faaile ıunun özgilrlüğil, bunun özgen
liği diye tutturmuı gidiyoruz; bir 
it gördüğümüz de yok. 

Muaolini, bizim devlet adamları • 
mızda kırıntısı olmayan bir şeyi; pei
kolojinin ne olduğunu biliyor. 

O, İtalyan halkınm ne kafada ol -
duğunu sezmiş, anlamıştır. 

Başarı ğrnın sırrı da budur 

İtalyanın tuttuğu 
yanlış yol 

11 Haziran 19J5 HdWi 1Nyli Te-16-

raf ıazetHi .. ltalr n dfiaya b_,
ğu,, baflığı altı,,. .,...ı+ bir ....__ 

d• diyor iri: 

Bay Mu.eolini'Mı ~ini, ~ 
erekle aöylemnit oluna olawı, B&y 
Baldvın'in IÖylediği IÖ.zlerde İtalya ve 
Habetiıtan ilgileri hükmda ileri ati

rülmüş olan kufku ve kaygıları Ol'ta -
dan j{aldrrDU§ değildir. 

Bir defa İtalya Habqlilerle olan 
aırıır anlafamUlığının barq yolu ile 
ve yargıçlıkle. lrotarılmumı bbul •
miş bulunuyor. 

l~ya, doğu AfrMı:aMGdaki kuv • 
vetlerini dilediği lıcadar artırabilir. 3~ 

kendiainin özel bir meeele•i ve hak • 
kıdır. Fakat bu barb lakırdılarına bir 
llOn vermek prek delil mi? 

Bay Mueolini, Jtaclizari'de .Oyle • 
diği söylevde, İtalyanm görülecek ee
a ve yeni hffaplarr olduğunu, lbunla
a kotarmkea de ımırların dıpnamda 
neler de.ni-leeetiai d8tünmey~ğini 
bildirdi. 

Bu &öylevdc, Habeşiataıun acbru 

anmaksızın kamuya dokunan bir taraf 

vardır ki, anlamı bakmuodan önemli 
tutulmak gerektir. 

Bu sözlerde, Sardi.nyads a&T&f için 
de. barış için de gereıkli olan ham 
maddeler bulunduğuna ifaret edilmif 
Voe: "Bizim bu maddeler yibündeD 
dilediılderini yapmsğa lilriiklıeneceği • 
mizıi, boyunduruk altına ıireceğimiai 

unanlar, kendi kendilerini aldatıyor • 
lar.,, denilmiştir. 

Bay Eden, 1906 andlaljmUI ilıe 

Franaa, İtalya ve İngilterenin Habe
fistanı ilgilendiren meselelerde •biri -
birleriyle danışmaJk yüıkümilnde olduk· 
larıım aöylemiıW-. 

Eğer ortada böyle bir aodl&flXl& ol
masaydı da, gene Habefiıtanm, UD.1r· 
lannda topraiJ ve uığları olan cin • 
Jetler, Afrikanm bu bölgesinde barı
ım bozulması sonucuna varacak olan 
hareketlere ılıcarp tedbir almak, konut
malara giripnek iaterlerdi. 

Bay Mulolini'nin kendi ıueM?i o
lan Popolo d'İtaya. NiU bMllyen IU

lann geçtiği Habet topraklan herin,. 
de İngilterenin aeılları bulunduluna 
ft bunun gibi Franeanm da burada
ki baklarmm İngilterece tanmdıfuu 

bıilmelkte ve 16yl~ktedir. 

Her halde bunlar, B. llmolimDin 
kul* umıyacatmı 81Syledlll bmoy 
meseleleri delildir. 

Bunlar, bir takım yiik90k ytlkmJer

clir ki, bununla ilgili olan biç bir ta· 
raf, buna aldrrq etmemeslik edemeı. 

A.nJqamazbp yargıca vermeli b· 
bul etmek auretile, Habef1«le yapanı 
oldulu andlapnayı tanDDif olan Mueo
lini, Streu'da İııgiltere, İtalya n 
Franeanın Avrupa dıımda bi.r birge 
yöney lrurchü::larmı ileri .Orerek nld 
andlqmaları tanmıazbktan gelemu. 

Biz, İngiliz imparatorlujunu.n 
dünyada kimseye danışmaksızın 1ru -
rulduğu yolunda yapılan hUcwnlara 
aldırıı etmek yiikümünde değili%. Böy
le teylere aldrrış etmek, yatrpau i
çin ıaerinlik istiyen genel duruma ateı 
katmak demek olur. 

Bu itin eıı iyi olarak nasıl kota
rılabitece ği Cenevrede B. Eden tara • 
fmdan şöylece anlatılmış bulunuyor. 

"- Her iki taraf da bu işin yatıı· 
tırılması için uluslar sosyetesi ile el
birliği etmeği kabul etmiı bulumnakta
dJrlar.,, 

İtalya da, Habeşistan da uluslar 
IOSyetesinde üyedirler ve bunların a
ruında sınır çatıgmaları ve sınırların 
buclanması üzerinde çıkacak anlaşa -
mazhğı uluslar sosyetesi makineci, ko
tarabnecek bir yetkidedir. 

Eğer bir defa uluslar 11<>syetesinin 
yargıçhğmı kabul etmiş olan İtalya, 

B. Muaolininin anlattığı tekilde bütün 

l dünyaya meydan okumağa kalıkrşacak 
olursa pek büyük b~r yanlrt itlemit 
olur. 
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Yugoslavyatda ayrış 
partileri 

Yeni aeçileıı ~lamento ayrışsız ça. 
hfGMlia bafladı. Bir taraftan "Birle ~ılı: 

IL&'rJf,. ve öteki taraftan eıki Radiç ve 
Pribiçeviç partileri üyelerini topl ayan 
köylü demokrat birliği, birer karar 
çıkamutlar ve bu kararda bükümet ço
funluiu ile çalıtınayacaklarrnr bıldir· 

mitlerdir. Fakat bu .. karar,, l&r ruh ba
kwnJDdaa biribirindcn farklıdır. Birin. 
c:İ&İ bir pi'eoaİp illerinde verilmiş karar 
olup BOIDllbenek müslüman.lerı ilıe 

Voye.vodin erlıııin ıadilrallet' delegeleri 
tıarafmdan imza edilmemittir. Bu iae, 
ayr1Jıkların bir kımıının ilerde parla
mentoya &Uebilmesi imkanını hazırla
mak için dütünülmüttür. İkinci karara 
ıelince o, perlimento çalıf'Jl&larına i•
tıir&k etmemek hueu&unda kıcein bir dö

len göatermektedıir. 
Bu nevi anlaşmazlık severlik Yu

ıoslavya parlimentoeunda bir yenili k 
sayılmaz. 1919 ile 1924 arasında hır

vat aaylavları parlimento çalıpnaların
da bulunmamışlardır. O tarihlerde, hır
vat köylü yığınları araaında kendini 
çok eevdinnif olan Stıeıpan Radiç "müs. 
tıenkifler, ,in başında bulunuyordu. Fa. 
kat bir aaman Viyana, Londra ve Mo9" 
kovada dolaştıkt.ı.n sonra Radiç yurdı 
dönmtif, ballı: yığınları ile deiette bu
huımuf ve ietinkif hareketini açıkça 

lcötillemi• günti.ıı birinde Belgrada ee
lerek hem parlimontoya, bem de hükü · 
metıe ginmfti. 

Eeki kaylö - demokrat birliti bu
gün. par18meatıoda çallf'"8m.ak kararı. 

na .ebep olarak clemıola'Miye Uô'&UD 
olmayan .eçim kanununu gösteriyor ve 
kanununun yeritilmeğe batlandığı 1919 
lelleeİ.ndenberi Yugoslavya.da biribiri
nıe lrarfı ilri ı.ıyaeal aklf arasmda de. 
vamlı bir lrilftf olduğunu ileri ıürüyor. 
Bu ... la.rdCMı biri hırvatları:n egemen
liğini kuvvetlendirmek amacllll güdü. 
yor, ötekıi iee bityük Snıbiye:yi vücuda 
getinnıek istiyordu. On.uo içindir ki 2 

buiranda alınan karar hem segim Jr&. 
nununu, hem onu yeri'ten bü.kümeti, 
hatta Oupııe kadar Yugoalavyada biri
birini kovalayn rejimlerin tıenldt etmif 
w yeni perlimentonun dairtılmaaını, 

:yeni bir meçim kanunua.a göre yeni bil" 
parlimento eeçilmelini iatemif w an. 
cak bu ,artla bütün partilerin İf bi.rli-

11 auil~leceğini bildinniftir. 
B. Yevtiç btakümet ~kluiunu ya. 

pen 305 eaylıavın &ıiindıe bu karan o~ 
cluğu smnan her taraftan kijtijleme 

9e81eri duyulmqtur. Çünkü bqılık 

önderleri eeçime sirwlerkeıı hfllrüme. 
ti delil, yalnu; n.iabiğ çokluk gnıpmıu 
tııtm ICÇim kanununu biliyorlardı. 

Belli 1d kacyından, faydıtJıanacaklanm 

\lllldular- 8yle olJDMaydı eeçim •...afL 
.. atdımular w kufttlıerini denemu
lerdi. Büy&k Sırbietan uya .. ı bak
kmdki taslere gelince; bunlar ber yer
de fiddetli bir afkıe uyandırdı. Çünldl 
berbe bilir ta Snbittan, Büyük Sır-

bistan amacmı yerine getirmek iatıe. 

teyeli omı, btltUn Yugoslavyanm ku11-
tarıcı rolünü tanıdığı ilk uluul hayat 
devresinde yapabillrdi. Halbuki Sır
bistan ilk gUndenberi devletin sırp, 
hırvat ft aloven kıralığı adını taşıma. 
sııu kabul etti. Hattı 6 ikinci klnun 
1929 da daha ileri gidilerek "Srrbistan,, 
adı ortadan kaldınlmış ve Yugoslavya 
kıratlığı i!An edilmittir. Sırp alayları
nın ıerefll aaııcaldarı mmelere götü
rillmtlt ve askere yeni Yugoılavya bay. 
rakları dağrtılml§trr. Bir aeırlrk öm
rtın bütün sembolleri ortadan kaldml
mıftır. Hatti Sırbistanın kendisi b\Je 
coğran ,eklini bybetmi' -..e be' "ba.. 
novin,, e aynJmıştır. 

B8yle olduğu halde bu menft kara
raı bir müspet tarafı var: Dr. Maçek
i.n, arp ayn,hğı ile blok yaparak yeni 
aryasal yöneti kabul ettiğini V'C dar 
çerçevesinden çıktığını sanmakla ya. 
nılmış olanlar, bu zatın değ.iımcdiğini 
öğrendiler. 

Doktor Maçek'in bir ŞEF olmadığı 
düfiinilUlne durum aydınlatılmıt oluı-. 
O, halk yığınlarını arkasından sürük
leyen veya türlü tilrUl sıyaııal cambaz
lıklar yapabilen bir Radiç delildir. Bu 
gün çok ihtiyarlamış bulı: n ~n küçük 
avukatın Radiç zamanınct" r rti ikinci 
başkanlığına gelebilme i ya nı1 bir 



IŞARDAN GELEN SON DUYUKLA 
1 

( Mqı 1 )liQt .varı'ıa #~ 

fw,l~· ~ 1ııi, t-..Iyaaın :u 
..... u mı İmZQ etmeei, B. g. 
du1'1. g t-cfdt i dti-Jenİn bir 5011UCU • 

dur. Ye 8. F.ıd icı Londnya dt>nti Ün· 
d bwtf.in gezo+e rirı kend16ini kutlama
sı ve b an kta B. Saymenin yeri
ne g.ctinlmC$İ düşiınc:csinin ortaya çık 
mıt olmasına da scbeb itte budur. An 
cak dlAj bakanlığın B. Samuel Hor'a ve
rilmış olmacı B. Eden'in çok genç bu
lunmasmden ba,U. Mabq meaelesinde
İtalyaya kartı çok kesin bir durum al
~ olnruilc ilgili görülmektedir. Ye
ni sınır hadıselcrinin çıkması üzerine 
İtalya. bu hadigelerin yeni durur,nlnr 
varattığmı ve bunun da yeni savga tecl

birlcri almmasmı lUz:umlu kıldığını ile
ri ii nnfqtiir. 

B. Musilininirı ~ı.Yi de pek açıkça 
~Ol' ki. İtalya, Plabetiatanla bas 
hl Jıralmatı tasarlamı ve bu yoldan 
• dftnmcmeye kar.r verm' tir. 

Bu eıraJarda Avrupa hilkilmctlcri 
~fili!ler.dır ki, eğer uluslar •osyetesi• 
:fıtalyanm Habqistandalri hareketlerinf' 
br ı gdirse İtalya &Myeteden ayrıla • 
Mktır. Btr yandan İtalya hUklimeti 
Atmanyaya Jnı\rşı bir yan3§m8 hareketi 
go tenni tir. Övle lci. İngı1tere ulus
lar 806yetcei paktının 15 ve 16 ıncı 

maddeleri İtalyaya kartı ele alınacak o
lursa yeni bir Mançuko karşmnda ka
lınacağını anlamıştır. Bu yeni Mançu-

ras.tlayJŞ eseridir. Radiç her şeydi; en 
yuksek kuvvetti ; hatt:i partinin kendi. 
ili idi. Her şeyi kendisi kararlaştırırdı. 
lkitıc.ı başkanlık bir şekilden ibaretti. 
R.adiç oldükten sonra yerine geçen Ma
çek hiç bir girişime gıriimiyerek derin 
bir hareketsizlik ıçinde kaldı. Hare

kctt gelebilmesi içın seçimin başlama. 
ı. butıin ~ ugoslavyanın ayrlf grupla

rının kendisıne onvermcsi lazım geldi. 
ı akat s çımden sonra bir program ka
rar aştırmc.k zamanı gelince Dr. Maçek 
gc e durdu; gırı tı ı işi yarı yolda bı

.raktı. Ha buki ayrıı saylavlarx ıoc:ssiz 

bir çekılişten ) ana olmayıp ugraşmak 

uotcrler, parlamentoda fikirlerin çar

pışmalarını ı:sterler. Onlar, hal.Xm çeki

Jı ten hoşlanınadıt>ım ve bu yüzden 
t raftar ka} bedeceklerıni bilirler. İs. 
tesclcr de h;temcselcr de yakında clagı 

lacaklac ve "Birleşık ayrış., boş bir ha. 
yal halinde hlacaktır. 

Bu grupun veya baı;ka bir grupun 
ç.ekilişi Yugoslavyada durumun açıl

ması üzerinde rol oynamıyacaktır. B. 
Ycvtiçin 303 saylavltk hükümct çoğun· 
luğu grupu parlamentodaki başarılı ve 
yapıtı çah~larma devam ediyor. Bu 
çalışmalar arasında B. Yevtiç'in parla. 

mentodaki çoklugu içinde yeni bir par

ti örgütü demek olan geniş bir "Yu. 

gosl v ulusal hareketi,, imkanı görü

tülmektedir. Bu hareket, öteki yöneye 
karşı bir yöney kurmak demek olacak-

trr. 
M. Svctosvki 

ni durumu 
kıo. otmnden gok: tıchW.eh oıa . 
ca-lııw. ~ bu hadiac Avrupaaa 
oolun~yor. Böyle bir halin ortaya çık
ıuası ise Avusturyanm İtalya ile Al • 
manya M'Hında paylaşılmauna ve Av-• 
~pe. Styaaası durumunu alt Ust edere t 
Gcnevreye kartı düşman bir blokun yilk· 
etmesi 500ucuna varabılecektir. 

Onun i~ndir ki, İngiliz ıya al 2C· 
virenleri B. Samuel Hor'un bu i9teki 
ıuyaaaımın öncekinden daha kıvrak o
laeagını dil§iınmektedir. 

1906 liçlcr andlaşmasını imza eden 
devletlerin pek yakında Adısabab:ıda 

dostça girgilcrde bulunarak İtalyayı 

clinidiyecek dcğişittc bulunulmasını 

tavsiye etmeleri imkansız değildir. An-• 
cak, İngiltere Sudan ve Mısır çevre· 
sindeki a ığlarını hiç de feda etmek 
fikrinde değildir İngiltere bunları 
1906 andla§ması ile ve ondan daha ön
ceki andlaımalarla elde etmiş bulunu • 
yor. 

1906 andla ması Fransa ve f talyaya 
oldu~u gibi İngiltereye de etgerlik böl
geleri tanımaktadır. Şurasını hatrrla
mak lazımdır ki, Fransa bu haklarm
dan vaz geçmiştir. Fakat Londra ve
Roma böyle bir harekette bulunmamış
lardı. 

• tngi:iiz asığlarmın başlıcası Tsa•ıa 
gölüniın suyudur. Bu su ile Mısır ve 
İngiliz Sudanının çok bıiyük bir kısmı 
sulanabilir ve burası dünyanın en çok 
pamuk yetiştiren yerlerinden biri ola
bilir. Şimdi, Mısır, Sudan ve Habeş 
delegeleri bir komisyon halinde Tsan3 
gölü suyunun Ule!ltirilmesı planım bi • 
tirmek üzere bulunuyorlar.• 

Söz bağlarına dayanan bu hareket, 
ltalyaya hiç de dokunamaz ve İngiliz • 
ler, İtalyan gazetelerinin bu if<!e yap • 
dıkları hücumlardan pşrrmıslardır. 

Londra, yukarıdaki komisyon ir.inin İ

talya - Habeş anlaşmazlığından büs
btitıin ayn bir şey olduğu kanağatın • 
dadır ve dolayıııilc lngilterenin İtalyan 
ve Habe gerginliğini azaltmak i in a
racılıklanna ve Romaya harbden sa • 

kınmasmı tavsiyeye devam edeceeı bek· 
lenebilir. 

LEHl~TAN'D~: 

Şimendifer saa tları 
konferansı 

Var.şova, 16 (A.A.) - Avrupa 
uzak doğu şimendif erlerinin sa

atlerini kararlaştırmak üzere pa
zartesi günü Vilnoda bir Pol9nya
Avu;;turya - Çekoslovakya kon 
f eransı toplanacaktır. 

SOVYETLER BlRLtCl'NDE: 

4 tonluk bir al tın külçesi 
Moskova, 16 (A.A) - Vernestla • 

linıık altın bölgesinde 4,171 kilo ağır • 

lığında bir altın kUlçesi bulunmuştur. 

1TALlA'DA 

Sömürgelere verilen 
önem artıyor 

Roma, 16 (A.A.) - Bakanlar 
l~urulu sömürgelerde bulunan si
vil ve askerlerin aylıklarını nrtır
mıştır. Trablus için dörtte bir ve 
Somali için de 12 de yedi nisbetin
de artırma yapılmıştır. 

M usolini uzun sözün sı -
rası olmadığını söylüyor 

Roma, 16 (A.A) - B. Musolıni 7 

bin eski bumbar <:ının önünde bir öy
lev vererek uzun sözün sırası olmadı • 
ğını çünkiı ulusu yüküm altına koya • 
cak kararların verilmekte olduğunu ve 

sonra çok değerli askerlerle konuş • 
duğunu övlemi tir . 

İtalyanın Afrika deniz 
komutanlğı 

Roma, 16 (A.A.) - İtalya hukümeti 
dogu Afrikası için bir yüksek deniz 
komutanhgı kurmuştur. Bu komutan
lrk Masaua'ya yerleşecektir. 

İ tal yada gümüş paralar 
toplanacak 

Roma, 16 (A.A.) - Resmiğ gazete· 
de, şimdi piyasada bulunan gümüş pa
raları piyasadan kaldırmak ve ) erine 

kağıı:l para koymak yetkisini finans ba
kanına veren bir kanun çıkmıştır. 

Gürnuş saklayanlaı 100 i1e 2000 li

ret arasında değı en para cezasına çar
pılacaklardır. 

Küçük Anlaşma ekoonmi 
konferansı toplanıyor 
Bükrcş, 16 (A.A.) - Küçük anlaşma 

ekonomi konferansı yarın B. Titilles
ko'nun başkanlı ınaa toplanacaktır. 

Haftalık iş saati mesele('· 
Cenevre, 16 (A.A.) - Japon 

delegesi Y oşiaka arsıulusal iş kon
feransnıdaki söylevinde, 90 mil
yonu bulan japon halkının birin
ci derecede lüzumlu birçok ilke 
maddelere ihtiyacı olduğunu ve 
bunları etirmesi gerektiğini ve 
bunun J aponyanın dünya ekono
misine yaptığı birçok yardımlar
dan bir örnek ver<liğ:ni söylemiş
tir. 

40 saatlik iş komisyonu da iş 
saatlerinin azaltılması için bir 
proje hazırlamıs ve bu projeyi ka
bul edecek üyenin 40 saat pren
sipini bütün işlerde onaylamış o
lacağına karar vermiştir. 

İtalyan delegesi B. Mi Şelis • 
bu meselenin raportörlüğüne se
çilmiştir. 

F-XA A'IM 

deniz önergelerini kabul 
edilir görmüyorlar 

Pana, 16 (A.A.) - Loedra• deıWı 

gori §mclerl Pranea: komieyoounun 
siddetli kartıthğı ile brşılanmütadır 
İngılız denizciliğinin tonilato beaabile 
yüz:de 33 üne eşit olacak Alman deniz· 
ciliği Franu için kabul edilemez g&i.i
lüyor. 

Poti Pariziyen gazetesi;• deniz: uz
la malan hakkınö f talyanın Londraya 
cevap vermezden once Parisle goriiş • 
mü olduğunu knydecliyor. 

Sıyasal çevenler, Fransanın Tuna 

konferan ı hakkındaki cevabını yakında 

vennesıni bcklcmektedr. Bu cevab 

konferansın gerçekle mesine doğru atıl

mış bir adım olacaktır. Böylece gerek 

deniz ozlaşmaları ve gerek orta Avru

pa hakkında: İtalya, Frnn a ile bir -• 

lik, hiç degilse uygun gitmek isteğin· 
dedir. 

Sosyalist organı Popüler gazetesi;• 

deniz uzlaşmalımna karşı aynı karşıt

lığı osteriyor; çünkü diyor, bu UZ· 

taşmalar genel silahsızlanma ihtimali ~ 

ni her şeyden önce kırmak tehlikesinı 

gostcrmektedır. 

* * lf. 

Londra, 16 (A.A.) - Pazar dolayı. 

sile kesilen Alman - İngiliz deniz: ko· 

nuşmaları yarın sabah tekrar başlava • 

cak ve butün hafta siıreccktir. Gf'mi

lerin smıflan iızerinde prensip b~.lu • 

mından bir anlaşma elde eclilmi; ise de 

İngiltere kesın bir karar vermeden Ön-' 

ce Fransanın ve 1 alyanın c:evaplanm 

almak tasarındadır. Fransız ve İtalyan 

cevabının bugün yann Londrnya gel • 

mesi beklenmektedir. 

Fransa bisiklet şam -
piyonluğu 

Muylheri, 16 (A.A) - Fransız bi

siklet şampiyonluğunu Speicher kaz.an

mıştır. 250 kilometrehk yolu saatte 

36 buçuk metre hızla gitmişlerdir. 

Bir komünist gösterişi 
Paris, 16 (A.A) - Bir takun sos • 

yalist ve komünistler polisin y~ğına 

karşın gösteriler yapmak üzere Pan • 
teona gitmişlerse de hidisesiz dağıtıl· 
mış1ardır. 

Fransanın doğusunda 

fırtına var 
Paris, 16 (A.A.) - Fransanın 

doğusunda çok kuvvetli fırtınalar 
olmaktadır. Kayıb 10 milyonu 
geçmiştir. 

lttRLEŞIK DEVLE'J LFR'DF: 

Finlandiya borcwıu 
ödüyor 

Vaşingt-0u, 16 (A.A.) - Fin
landiya, haııb borçlarının 15 hui
ran bölüstinü ödemi tir. 

Japonların Çindeki yü 
rüyiişü amerikalılara 

zarar vermiyecekmiş 
VBfıngtan, 16 (A.A) - Japonyaıuıı 

Amerika büyük elçisi B. Saito, gazete
cilere demiştir ki: Kuzey Çin' deki ja
pon hareketleri, Amerika tecim kazan9-

ları Uzerinde hiç bir ıkötU etki yapma
:i acaktır. 

Hükumetinin Çin'dcki harc.ketlenni 
incelemek istiyen B. Saito, bu huausta

lri haberlerin ~ogunun katmerlendirll
miş olduğunu aöylemi~İT. 

Çin yardım istememiş 
Vaşington, 16 (A.A.) - Dış 

bakanı B. Hull Çinden Japonya
ya karşı dokuz devlet andlaşma
smı imza edenlerin yardnnmı i• 
tiyen hiç bir nota almadığını SÖlP
lemiştir. 

Grev ve karışıklık 
Linkoln, 16 (A.A.) - (Birl~ 

şik Amerika) - İlbay, tramvay 
işyarlannm grevi üzerine çıkan 

karışıklıkları durdumıak için bü
tün polis kuvvetlerini silah altına 
almıştır. Bu karışıklıklarda şim
diye kadar bir kişi ölm~ ~ bir-_ 
çok kişi yaralanmıştır 

DACINIK DUYUKLAR ı 

Bir tren kaz.as 
Londra, 16 (A.A.) - Bir yo1cu 

trenile bir marşandiz treni Lon
dra yakınlarında Velvingartende 
çarpışmışlardır. Şimdiye kadar 
14 ölü ve bir çok ağır yaralı ol
mak üzere 70 kadar yaralı kaldı
nlmıştır. 

4 • • 

Londra, 16 (A.A) - Elvingarden • 

deki tren ~rpıpnaımda yaralananlar
dan 30 Jcişi hastaneye yatırılmıştır. 

Bunlardan birçoğunun durumu uır..ud· 

suzdur. 

Reinsdorf kazasında 
ölenler için 

Berlin, 16 (A.A.} - Reinsdorf 
kazasında ölenlerin gömüleceği 
gün olan salı günü bütün resmiğ 
kurağlar bayrakları yarıya kadar 
çekecekler ve halk da bu ulusal 
yasa katışacaklardır. 

Ul.,VS'un romanı Tefrika: 100 Şu işi unutmamın imkanı olmadığını sa
nının: Bir akşam, geç vakit, Profesör 
Vayr Miçl'in bir tavsiye mektubunu kendi 
yazdığı bir pusula ile birlikte gönderen bir 
amerikalı tarafından Grandotele çağrıldım 
ve otelin hölünde, kısa boylu, telaşlı bir 
adam tarafından karşılandım. Bunun ilk 
işi, o günkü lüks trenle Paristen geldiğini 
ve otelde, ısmarlamış olduğu birinci sınıf 
apartıman yerine kendini ve kendininkileri 
salonsuz v bmyosuz iki odaya tıktıklarını 
söylemek o .u. Otel direktörünün, yer 
bulunmadığını bildiren telgrafı geç gönde
rilmiş olduğundan eline varmamıştı. 

du. Kız çocuğu anasının yatağına yatır
dıktan sonra erkek çocuğun difteriye yaka· 
lanmış olduğunu ve hemen bir hasta bakı
c~ çağırmak .zorunda bulunduğumu söyle
dim. Kadın bana, çocuğuna kendi bakmak 
istediği cevabını veı:di. Bütün geceyi çocu
ğun boğazını kazımakla geçirdim; Yavru
cak boğulacak gibi oluyordu. Nefes boru
sunda bir delik açmak üzere bana yardım 
etmesi için, sabaha karşı, Doktor Erhar
dt'ı çağırttnn. Küçük boğulmak üzere idi. 
Kalbin durumu öyle kötü idi ki Erhardt 
klorf orm vermekten çekindi, ikimiz de ope
rasyon yapmak için durumsuyor ve çocu
ğun bıçak altında can vemıesinden korku· 
yorduk. 

hazır olduğunu söyledi. Meselenin dolar 
meselesi olmadığını bildirerek kapıyı sura
tına kapadım. an Michele'nin kitabı 

Türkçeye çevıren: Nasuhı liA YDAR 
Yazan: Aksel MUNT 

Belki o, ertiğimizin son iğcatlarından 
oiraz uzak duruyordu da her cins ve her 
mezhebten eczacı ve hekimlerin hazırladık
ları eşidilmemiş iyilikler sağbyan çeşit çe
ıit yeni itaçları bilmiyordu. Fakat iyice 
sınanmış eski ilaç kitabını kesin bir ustalık· 
la kullanıyor, gıören gözleri - nereye sak· 
lanırsa saklansın - hastalığı olduğu yerde 
bulup ortaya çıkarıyor ve dinleme borusu· 
nu kulağına dayayınca bir ciğerde veya bir 
kalbde ona saklı hiç bir ses kalmıyordu. 

Önemli hiç bir yeni açin yoktu ki onun 
dikkatinden kaçmış olsun. Bakteriyoloji 
ile o vakitler daha yeni bir fen olan se· 
roterapi'ye çok kuvvetli bir ilgi gösteriyor. 
du. Pastör'ü hiç olmazsa, benim kadar, bi
liyordu. O günlerde daha sınama devrin
den çıkmamış ve tecimgelerde satılmağa 
başlamamış olan, Behreng'le, şimdi, her 
yıl, yüz binlerce çocuğun hayatını kurtaran 
Ru'nun difteri seromunu İtalyada ilk dene
yen hekim kendisi olmuştu. 

İşin kötüsü, küçük oğlunun soğuk al
gınlığından ateşler içinde yatmakta olması 
idi. Karısı, bütün gece, çocuğun baş u
cundan ayrılmamıştı. Yukarı çıkıp onu he
men gönnek zahmetini esirgemez mi idim? 

İki küçük çocuk karşı karşıya, daha 
doğrusu ağız ağıza, ayni karyolanın içinde 

yatıyorlardı. Anaları, sıkıntılı gözlerle yil· 
ziline bakarak, erkek çocuğun sütünü yuta

madığım ve bundan dolayı bir boğaz hasta· 
lığına uğramış olmasından korkmakta ol
duğunu söyledi. Çocuk zorla ve ağzını bir 
karış açarak nefes alıyordu, yüzü mosmor-

Babasını çağırttım: difteri sözünü işi· 

tir işitmez odadan fırladı ve konuşmaya ka
pı aralığından devam etti. Operasyon la
fım bile işitmek istemiyor ve fikirleri öğ
renilmek üzere, Romadaki bütün büyük he
kimleri çağırmamızı ileri sürüyordu. Bu
nun faydasız ve pek geç olduğunu, operas
yonun da benimle Erhardt'm kararnnıza 
bağlı olduğu cevabDll verdim. Sonra, kü
çük kızı bir örtüye sararak, odasına götür
mek üzere, kendisine verdim. Oğlunun kur
tanlması için bir milyon dolar vermeğe 

Odada kalan ana, korkmuş gözlerle bi -
ze bakıyordu. Operasyonun dakikadan da· 
kikaya bir kesin lüzum haline gelebilece
ğini, hasat bakıcı kadının ancak bir saate 
kadar orada bulunabileceğini, ve bundan 
dolay yardımım istiyebileceğımizi kendisi
ne söyledim. Bir kelime bile söylemeden 
başile aydaşma cevabı verdi. Göz yaşları
nı tutmak için kendisini zorlamakta olduğu 
yüzünün kırışmasından belli ic!i. Bu yiğit 
ve hayran olunacak bir kadındı. 

Ben, lambanın altındaki masanın üze
rine temiz bir örtü yayarak yaraçları ha
zırlarken Erhardt da, Marburg laboratuva
rının, kendisine, Behreng'in yeni dıf teri 
seromundan istemiş olduğu örneği daha o 
sabah göndermiş olmasındaki tuhaf tesa
düften dahsediyordu. Bu seronıun, bir çok 
Alman kliniklerinde, büyük başanlarla, 
denenmiş olduğunu biliyordum. Bız de onu 
denemeli mi idik? Ancak uwn uzad1y~ 
konuşacak vaktimiz yoktu. Çocuğun hali 
gittikçe kötüleşiyordu lkimizm diisiindü
ğümüz de umudwı pek azalmıs olması id:. 

(S ı u ,. ' 



Bafbeltıanıms~ 1-.net ln6aiJ dün Kız En1> titiJsfJndeki sergiyi gezmı§ ve çok begen

mi~ic. Bqbakanrmız sergide ketul isine verilen izahları dinlerken 

Dünkü spor 
( Ba§l 3 ü.ncü sayıfada ) 

radııa güzel oyunuyla kendisini sevdir

di. Bundıul aonra bu seçkin takımın 

Ankara kufübleriyle karşılaştığım gör. 
mek bizim için Mr zama.n istenilen bir 
ara.u olacaktu. 

Geçen birinciteşrin ayı içinde Tür

kiye futbol birincilikleri yapılırken 

Beşiktaş ile karşılaşan ve iyi bir sonuç 

aJan Çankaya dünkü oyunuyla da de

ğerini Ankaralrlara göstermiş oldu, 

Be~ktaş gibi nefesli ve atılgan bir ta
kım karşısında yllmadan uğnştı; onun 

oyununu çok vakit bozdu ve hatta bir 
çok akınlarla da kalesini sıkıştırdı. Ta

krmın hepsi birden iyi oynadı. On bir 
ki:;>inin birden kaleyi korumağa uğraş

ması, sonra gene on futbolcunun bir -
den ileri atılarak gol çıkarmağa çalış

ması beğenilecek bir şeydi. Çankaya -

nm bu yenilişi tabiiğdir. Dün de söy • 
lediğimiz gi.bi, İstanbul takımları biz

den üstün oynuyorlar. Fakat Çanka -

yalılar birinci maçı yapan Ankara GU. 
cü gibi, takımı yanlış kurmamak sure. 

tiyle sonun çok sayılı olmamasının ö

nünli aJdr1ar. 

Beşikta~ın birinci golü: 
Birinci VUI"l.l§u Çankaya yaparak a.. 

kmlara başladı ve Beşiktaş kalesini üç 

dört dakikalık, sonuç vermiyen bir 

baskı altına aldı. Bir ara Nuri topu 

uzun bir vuruşla ileri attı. Hayati ile
ride, Çankaya beklerinin sırasında bek· 
liyordu. Topu kaptı, sürdü ve golü 

yaptı. 

Çaııkayamn beraberlik golü: 
17 inci dakikada idi. Çok ileri ka. 

çan Beşiktaş beklerini atı.atan küçük 
Ö~r kaleye doğru akmağa başladı. Klcı. 
leci kendisini karşıladı. O da boş ka -
leye topu attı. Bu kesin golü Nuri kur. 

tardL Fakat topu çok uzaklaştırama
,dı. Bir iki kısa pastan sonra Çanka 

yanın birinci ve sonuncu golü oldu. 

Beşiktc.ı~ın ikinci golü: 
26 ı.ncı dakikada Beşiktaş ortadan 

ilerliyordu. Nazım topu kaleye doğru 
attı. Abdu.ş ba§iyle kaqılamak istedi. 
Top kaleye doğru gitti. Kaleci de dı. 

§afıya çıkmıştı. Beşiktaş akmcıl":rı 

~tiştiler ve topu boş kaleye soktular. 

8e§iktu~ın üçüncü ve son golü: 
ıkinci bölümun altıncı ciaKıAasmda 

güzel .bir paslaşmadan sonra Hakkı Şe

,«1efüı bir pasından faydalanarak üçün· 

c:ü ve son golü plase ile attı. 

İki tarafın takımları: (Beşiktaş) 

Mehmed Ali, Hli6nü, Nuri, Faruk, Lüt. 

fi, Feyzi, Hay~ti. Hakkı, Nazını, Şe -
ref, Eşref. 

(Çankaya) Sıddik, Abduş, Fuad, 

Nihad, İskender, Hilmi, Mustafa, Ö -

mer, Orhan, Ömer, Osman. 

Beı;ikt~lılar bu akşamki trenle la.. 
tanbula gideceklerdir. Ankarayı ve 

Ankara sporcularım çok &even Beşik -

taşlılar Ankara futbolculariyle her va

kit böyle karşdaşmalar yapmaktan kr. 

wnç duyıacaklarını söylemektedirler. 

Atatürk koşusunu 
Tomru kazandı 

Dün büyük bir kalabalık önünde 

tapılan yarrşlarla ilkbahar at koşuları 
aonuna erdi. Başbakan, İç. Tüze, Eıko
nomi, Kültür, Gümrükler ve Sü Bakan

lan da koşu alanında idiler. 

Birinci kosu: 4 v~ daha yukarı yaş-

hareketleri 
ta ve 935 yılında 250 liradan fazla ka

zanmamış yerli yarıkan ve arıkan at ve 

kısraklar içindi. Uzaklığı 2000 met

re idi. Birinciliği az bir ara ile B. Ap
tullahın Mesud'u, ikinciliği de B. Ta
latın Sarııkızı kazandı. 

İkinci koşu: 3 yaşındaki yankan İn
giliz tayların koşusu idi. Uzaklığı 1600 

metre idi. Koşuya yedi tay girdi. Ko· 
şunun başlangıcından bir az sonra öne 

geçen B. Salibin Alemdar'ı önürdeşle

rinin yanına sokulmasına meydan ver
meden birinci, gene B. Salibin Semira
misi ikinci geldi. 

Üçüncü koşu: Atatürık koşusu; Yer
li arıkan ingiliz taylara 2400 metrelik 

koşu idi. B. Ahmed ve Fikret'in Tom
ru, Erol ve Doğan ismindeki 3 tayı sı

ra ile birinci, ~kinci V'C üçüncü geldi· 
ler. Sahibleri 4325 lira ikramiyeyi ka

zandılar. B. Şcvıketin lstirancası dör· 
düncü, B. Rüstemin Aşireti beşinci ol

dular. 

Dördüncü koşu: dört ve daha yuka· 
n yaştaki arıkan arab at ve kısraklar 

için ve uzaıklığı 3500 metre idi. Koşu
ya altı at girdi. B. Cevdetin Aloeylanı 

çok güzel bir koşu ile birinciliği ka
zandı. B. Burhanın Tufan1 ikinci gel
di. Koşuyu kazanacağı umulan B. Rrd

vanın Hakanı ilçüncU oldu. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki yarrkan İngiliz at ve kısraklar 

iç.in ve uzaklığı 3000 metre idi. Yarr
kanların koşusunu daima kazanan B. 

Ahmedin Yıldırımı ko,uda ayağı acı
yarak umutları boşa çıkardı. B. Rfüı

temin Nonası birinci, Yıldırım tkinci 
oldu. 

Dünkü bisiklet yarışları 
Dün 150 kilometrelik büyük bir bi -

siklet yarışı yapıldı. Ankara yöresi -
nin en bozuk yollarında yapılan bu ya
rışa bir kaç kulübten dokuz bisikletçi 

girdi. Yarış çok ı..or şartlar altında 

yapıldığından, ilci bisikletçi yarı yol

dan döndüler. Ötekiler yarışı sona er
dirdiler. Ankara Gücünden Eyüb ve 

Niyazi 5 saat 58 dakikada birinci gıel· 

diler. Çankayadan Osep ikinci ve Or

han üçüncü oldular. Dün Ankara Gü

cü alanında Beşiktaş - Çankaya ma -

çının yarı bölümünde bu bisikletçiler 
tribünlerin önüne geldiler. Biaiklet 

kurumu başkanı Bay Cavid Cav ken • 

dilerini büyüklere ve halka tanıttı. 

yürek Ankarada bisiklet işlerinin her 

yürek gençlerin ellerini sıkarak kendi
lerine annağanlarmı verdi. 

Ankarada bisiklet i'lerinin her gün 

yeni bir hızla ileri gittiğini görüyo -
ruz. Bisikletçilerimiz kendilerine çok 

güveniyorlar. Hatta !stanbuUu bisik -

letçilerle boy ölçüşmek bile istemişler. 

di. Bay Cavid Cavın dün bisikletçileri 

halka tanıtırken anlattığı gibi, neden

se istenilen bu yarış yapılamadı. İstan

bula kadar giden bisikletçilerimiz geri 

döndüler. Şimdi onları Ankaraya ça

ğırarak bir yarı~ hazırlamak herhal • 
de çok iyi olur. 

Yalnız dünkü yarış bize bir şey ha

tırlattı. S2or kurumları tüzüğünde 

yarışçıların birincilik için anlaşmala -

rrnı yasak eden bir madde vardır. Hal. 

buki Ankara Gücünün birbirinden de· 

ğerli iki kıymetli bisikletçisi son ya

rışları her zaman be_raber bitirmekte -

dirler. Bu da yatışların heyecanını 

aza ltmafttadır. 

vLUS 

l\lemlel{elin endüs 
trileşnıesinde yeııi 

adımlar 
(Ba~ı 1 inci sayıfada) 

Elektrik işleri etüd ıdaresinin ge· 
lecek için giriştiği geniş programrn a. 
na çizgilerini yukarda görüyoruz, şu
rada, burada birçoğu gelişi güzel ku
rulmuş elektrik santrallarımızın yegri

tilmesi de yönetgenin başlıca işi olacak
tır. Yönetge ; şarbayhklar ve ö~el } Ö

ne timlerce doğrudan doğruya veya br· 
rakrğla yapılan elektrik işlerini ü:ıe

rine alacak değildir. Ancak bunların 

tekniğe uygun, halk için yararlı olma

sına çok özen verecektir. Elektriği yurd 

için hir sils olmaktan çıkarmak onun ilk 
hedefi olacaktır. Evde, işde elektrik; 
ileri türk yaşayışının gerektirdiği sart

lara uygun olarak ve memleketin asığ

ları her şeyden üstün tutularak üre
tilecek ve dağıtılacaktır. 

Maden tetkik ve 
arama enstitüsü 

Yukarda çıktığını söylediğimiz üç 
kanundan bir.isiyle de bu enstitü kurul
makta ve lcıendisine şu ödevler veril
mektedir : 

İşletmeye elverişli maden ve taş o
cağı sahaları bulmak, 

Bunlardan işlctilenlerin daha yarar· 
h olmaları tedbirlerini aramk, 

Maden arama işleri ve bunlara ge· 
reken jeolojik incelemeler, fenniğ de

neçler ve çözeler yapmak, işletme pro
je ve raporları hazırlamak, 

Maden Endüstrisinde çalışacak mü
hendis ve işçiler yetiştirmek, 

Devletçe başka ergeler için istene
cek jeolojik etüdleri yapmak. 

Geçen yıllarda yurdda altın ve pet· 
rol aramak ve işletmek üzere iki yönet

ge kurulmuştu. Bunlar da enstitünün 

çalışma çerçevesi içine girmeıkte, Zon· 
guldakta devletçe kurulmuş olan m:l-

den laboratuvarı da enstitüye ver.ilmek

tedir. Enstitü şimdiye kadar sayılan 

itleri devletçe kendine verilen program 

içinde başaracaktır. Halıbuki bu fenniğ 

kurumun maden işleriyle uğraşan özel 

girişim sahiblerine de faydalı olması 

18.zımdrr. Rejimimiz madencilik alanın
da gerek arama yapacaklara, gerek işle· 

teceklere ayrı ayrı haklar vermiş ve 

bunların ulusal ekonomiye faydalı ol
malarını gaye edinmiştir. Enstitü hem 

arama, hem de işletme sırasında özel 
girişim sahiblerine bütün teknik kuv

vetiyle değerli bir yardımcı olacaktır. 
Şüphesiz bu yardım, arayıcı ve işletici
lere karştlrklı bazı borclar yüklecektir· 

ki başlıcası ulusal asığlara zarar ver
mem-ektir. 

Eti Bank 
Kamutay; Uçüncil kanunla da, ön· 

ceki iki kanunun yaıattığı kurumları ta
mamlayıcı Eti Ban"ttı kurmaktadır. E· 

lektrik etüd idaresiyle maden arama 

enstitüsü, ancak, rantabl, işletme pro

jeleri hazırlayacaklardır. Bunları başa
racak kurum, Eti Bank olacaktır. 

Sümer Bank gibi, adını türklerin 

büytik medeniyet tarihi sayfalarından 

alan bu kurum da, yurda yararlı olmak· 
ta ötekinden geri kalmıyacaktır. 

Toprak altındaki bütün zenginlik

lerle her gün boşuboşuna akıp giden 

birçok kuvvetler; Eti Bank'ın başarı
cıhğiyle, ileri bir Türkiyenin kurulu· 
şuna yarayacaklardır. Bankanın göre

ceği i§ler başlıca şunlardır: 
A - Maden cevherleri, taş ocağı 

maddeleri ve maden malze~i almak, 

satmaık. 

C - Maden brrakığları, taş ocağr 

işletme izinleri almak 7eya önce alın
mışlarla ortak olmak. 

D - Elektri1< çıkarma ve dağıtma 
bırakığlarım almak, santrallar yapmak, 

elektrik yaraç ve malzemeleri tecimiyle 

uğadşmak ve bunları yapan fabrikaları 

kurmak. 
E - Yukardaki işleri başarmak için 

tecimel kurumlar yapmak veya kurul

muş olanlarla birleşmek. 

F - Bütün banka işlerini yapmak. 

Eti Bank'm kapitali şimdilik 20 mil- , 

yon lira olacaktır. Bu para; devlet büd
cesinden her sene ayrılacak mikdar 

1'arwı lxıhisleri 

Orman 
Falih Rıfkıya göre "Anadolunun 

su davaı>ı demek, kanal, baraj ve orman 
demektir. Anadoluda orman bozmak 
demek, baraj yıkmak, kanal doldurmak 

demektir.,, 

Falih Rıfkı bu yazıı;ı ile ormancı. 
Jık davamızın en önünde gelen mesele
lerden birine parmağını basıyor. Evet 
orman davası bir su davasıdır. Su da.. 
vası ise, hayat ve ya:>ama davasıdır. 

Memleketimizde su işini düzdtmek 

istediğimiz zaman, karşımıza ilk çıka· 

cak şey: ormancılık sıyasamızı düzenli 
ve planlı şekle koymaktır, çünkü or
man ve su biribirlerine bağlı olan iki 

unsurdur. 

Ormanlar toprakta su büdcesinin 

tam bir denklikte bulunmasını temin eder 
ve suları.n dağılışları, akışları üzerinde 

de düzenleyici rolünü oynarlar. Or
manların bu ödevleri Türkiyede daha 

açıktır. Çünkü ormanlar kesiliyor ve 

yok ediliyorsa, bir tarafta toprakla
rımızdaki su büdceleri denkliğini kay
bediyor ve susuzluk baş göster:iyor, di
ğer tarafta da suların dağılış ve akıJ
larındalcl duzen bozuluyor ve felaket

ler meydana geliyor. 

.... ~ 
Ormanların sular üzerine olan et

ki kri iki bakımdandır : 

1) Ormanlar toprak altındaki suJa

tı.n toplanmasına ve bunlarm denkleş

mesine yararlar. 

2) Sellerin ve bir takım deli nehir. 

terin meydana gelmelerine engel olur

lar. 

Memleketimizde ormanların ıular 

üzerine olan ·bu etkisini göstertecek 

ilmiğ deneçler yapılmadığı için, 

gözlerimizi başka memleketlere• çe

virmek ft oralarda yapılan deneçlerin 

aonuçlanru almak yükUmllndeyiz. Bu 

hususta Fl'ansada, Amerikada ve hele 

lsviçrede uzun seneleri içerisine ıığdı
ran en ince deneçler yapılmışta, 

İsvjçı-.cli profeaör En.gler yazdığı 

kitapta (1) ormanların birinci etkisini 

ıı>yle anlatıyor: "Bir toprağm au bild. 

cesi toprağın yapıımıa, fazla meaamath 

3lup olmamasına, toprağuı gevş!kliği

ne, dağılıma göre değişiyor. Ağaçla. 

rın kökleri yüzünden orman toprağm-

da meydana gelen mihanild parçalan. 

ma ve gevşeme toprak tabj_kalarırun 

(1) Engler- Unursucbungen ilber 
den Einfluss des Waldes auf den Standı 
der Gemasser. Zürih. 1919 

larla, devletin maden ve elektrik işle

rinde ki bütün haklarının ve bugünkü 

işletme paylarının bankaya verilmesin

den meydana gelecektir. 

Eti Bankla elektrik etild idaresinin 

ve maden arama enstitüsünün kurulu

ıunda; Sümer Bank için tutulan yola 

gidilmiştir. Kamutayın eıkonomi, diva· 

nı muhasebat ve büdce komisyonları 

üyeleri, yılda bir birleşerek bu kurum

ların genel kurulunu yaparlar, bu kurul 

her birinin ayrı ayrı hesa.blarma bakar, 

büdcelerini inceler ve onaylar. Kurum
ların işlemesinde devlet özel kanunla
rı değil tecim kanunları esastır. Ancak 
bunların malları üzerinde suçlu olanlar, 

devlet mallarına karşı suç işlemi1 sayı

lır. 

Eti Bank; Siimer Bank'la Tarım ve 

Emlak Bankalarına verilen- devamlı 

bıraklğlardan da faydalanacaktır. 

Eti Bank, Finans Bakanlığınm 

kefaletiyle tahviller çııkarabileceği gibi 

15 seneye kadar vadeli iç ödünçler ya
pabilecektir. 

Yurdun endüstrileşmesi alanını ge

nişleten bu tedbirlerin eyi sonuçlarım 
pek yakında görobileceğimize inana

biliriz. 

Bunu söylerken devletin giri~tiği 

taşıt endüstrisiyle Sümer Bankın it 
çevresine giren devlet endüstrilerinde

ki başarıları göğüslerimiz kabararak 

hatırlıyoruz. 

K. O. 
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v su 
deı ece derece karışmasını m.ytlana ge. 
lLrir ve bu suretle toprak m~samatlı vf 
suyun geçmesine elverişli bir şekil a

lır. B ı.;. şekil orman çatısı v.ı>ttasil": da 
ha ziyade kuvv~tlenir. Englere göre il
müslü ve parçalanmış bir orman top
ragr"ım gevşekliği açık sahadaki top. 
ral' Jaı ın gevşekliğine ncızaran 40-!iO 

~d "· n.1.:tr~ derinliğe hadar, kendinden 
yc1na bir ayrım gcistc •. - ; bu a7run ur.t 
tabakalanla daha çok fazladır.,, 

Orman toprağmıs kendisine özgü o. 
lan bu durumu her tarafta olduğu gibi 

memleketimizde de toprağa di.işen yağ• 
murlarm düzenli surette idaresini dü
zenlemektedir. Çünkü ormanlar bu su
retle yağan yağmurların toprağa gir· 
mes:ni ve toprağın su büdc~inin de.. 
vamlrlığını sağlarlar. 

Memleketimizde topraktaki. su lııüd. 
cesinin çok büyük bir önemi vardır: bu 
önem ba.zı yıllarda meydana gelen ku
raklıktan ve tarım ürünlerinin yok ol
masından ileri g iiyor. Nitekim bu 
son günlerde yağmurun yağmaması he
pimizi büyük bir kaygu içerıi&ine sok
tu. Nüfusumuzun yarıdan yukarısc 

çiftçi ve ulusal ekonomimizin de ka.. 
rakter.i tarım (ziraat) olmasl bakımınr 
dan bu kaygumuzda haklıyız. Çünkt1 
tarım ürününün ziyana uğraması bü
tün ekonomik durumda büyük bir Sal'o 

sıntı yapar, biz bu sarsıntıyı sanıldığı: 
gibi kolay kolay gideremeyiz. 

:(.. ı(. Jı'. 

Anadolu toprakları aslında yii J,seJ,; 

bir bitim yetenekliğine sahiptir; fakat 
bu ancak toprak yaşlığının bulunduğu 
yerde görülebiliyor. Profesör Benı. 

harda göre Anadoludaki kuraklık dev
ri, henüz ekinler olgunluk de...resini 
bitirmeden 14 gün evel başlar ve bu on 
dört gnülük zamanda toprağın yaşlığı 
olmaz ve hava yağışsu: giderıe, tanm 
ürünleri yanar. Bunun için biricik ça
re toprağı ıslak tutmaktrr. 

Toprak yaıhhğırun yok olmHI ,._ 
ni topraktaki au biidceei denklifinia 
bozulması A nadoludaki ormanların ge. 
lişi güzel yok edilmiş olmalarile pek 
ziayde ilgilidir, çünkü onnıa.nlann bJ. 
dırrlması toprağın sertlqmeeine n au.. 
ları.n toprak içeri&in-e giremeyip yibdt 
akmalarma sebep olur; ba au.retle su 
büdcesindeki denklik bozulur. Orman
ların burada oynadıkları rol kuraklık 
devirlerile, yağıf devirleri arasında e
kim ürününün faydasına olarak bir dtl
zenlik meydana ~irmelendir. 

Ormanların wlar üzerine olan Udn
Cıi etkisine gelıhce ; her ne kadar orta 

Avnıpada hükum süren kanağata g6re 
alçak sahalardaki büyük nehir aiete..'llr
ler ine ve meydana gelen bUyilk nehir 

taşmalarma, ormımlacın mllapet •: fay. 
dalı şekilde pek az etkhli n.r9I d._ A
nadoluda durum hiç de böyle dı;ğildir, 
çünkO. memleketinıizde seller daha çok 
yüksek yerlerden \'e dağ yamaçların· 
dan meydana gelirler ve çoğun birden
bire düşen bir sağanağın sonucu turlar. 
Bu bakımdan orta Avrupadaki fikirle. 

ri ülkemize getiremeyiz. Bizde ıcllet ek
seriyetle ormanların yok :dilmesi yü. 
zünden toprak tabakasrarn sertlepıesl 
ve yağmurun toprağa gır.:r.ıemesindeo 

ileri geliı ler. Şiddetli yağan bir yağ· 
mur sert bır tabaka üzennd:: aptıva 

doğru akıp gider. Bu topraklaru:nıa 
su biidcelerine faydalı olmamakla kal· 
maz, a'3-ğıdaki ekim ürünJerinı yok e
der ve ulusun sıhhatini bozar 

Hiç şüphe yok ki, orwanın ııellerin 
meydana gelmesine engel olma.n ve o. 

nun toprak su büdcesi için faydalı bu. 
lunmasında denizden olan yüksekliği
ni, toprağın fiziki vasıflarım ve orma
nın genişliğini, bava hadiselerinin olu9 
tarzlarını da hesaba katmak Hızım ge. 
lir; fakat Anadolu gibi sıcaklık ile Ya.J. 
lıklarrn pek sık deği!lğiti ve kııta za· 
man devam eden sagnakların meydana 
geldiği ve bundan başka da çok geniı 
çıplak toprakların bulunduğu bir mem
lekette ormanların suların ak1şını dü· 
zenleyici bir karaktı:rde olduğuna t.. 
nanmamak imkansızdrr. 

Biz · yaşamak davasının temeli olan 
su sıyasasınt ve su işlerini dü7.cltmc-lc 
için ,her şeyden evet ormancılık ic;l,,ri. 
ni düzeltmek ve ormanlarım ı ı dii. ne 
koymak zorundayız. 

Dr Şer< f · ., 
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Devlet Demiryolları ve Ljmanları Umum 
Müdürlüğü ilanları 

1 LAN 
Senelik bedeli muhammeni 1860 lira olan demiryo1'arı 

mecmuasının bir sene müddetle basımı işinin kapalı zarf
la eksiltmesi 1 temmuz 935 pazartesi günü saat 15.30 da 
Ankarada idare binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 139 buçuk liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ÜD· 
Gi.i maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma 
dığına dair beyanname ve tekliflerini ayru gün saat 
14.30 a karlar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Ankaracla malzeme dairesinden 
akRabilir. (1392) 1 - 2425 

1LAN 
Beher 1000 kilo muham

•UA bedeli 1429, 79 lira olan 
J 8.000 kilo külçe kalay 29 
temmuz 1935 pazartesi gü· 
nü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare bi
nasında satin alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyen
lerin J 929,66 liralık muvak
kat teminat ile kanunun ta
yiR ettij'i vesikaları, kanu
RllR dtirdüncü maddesi ıınu-

cibince işe girmeğe kanuni 
manileri bulunmadığ;ma da
ir beyanname ve teklifleri
ni aym gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler 

ı 25 kuruş mukabilinde An· 
kara ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılmaktadır. 
(1347) 1 -- 2377 

KlTKURA(1\ 
Tamamen renkli v~ prlulr 

-----1111111111111ı~lllllltlllllllll----------··ı 

11 KALEM MUHTELİF ICUTU'RDA ÇELİK BORU 

Tal:ımiı:ı ediJen bedeli ( 4000) lira olan y1ı1karda mikdarı 
ve oimıi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü· 
iti satı*1. alma komisyonunca 1 Temmuz 935 tarihinde pa· 
aarM&i günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
la111Rame parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
ınuvak-kat temiıııat olan (300) lira ve 2490 numaralı kanu
IWR 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkir gün ve saatta 
iolfti~<>na müracaatları. (1394) 1-2424 

Afyon vilayetinden 
1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yettniş bin 

ki1o motorin. 19 Haziran 1935 çarşamba günü saat on dört 
buç.uıkta kıapa1ı zarf usulü ile Encümeni Vilayet salonun· 
ela lfflt'i ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

J - J&ksiltmeye ginRek istiyenler (575) lira muvaık· 
llat Mf'Nirıat verecekler ve teklif mektuplarını yukanda 
göswiicn gün ve saata kader Etteiimeni Viliıyet rei9liği
IM vermiş olacaklardır. 

:S. iıfe ait §MtAalne bedelsiz olara« YMyet elelnrik 
Mi••••Hi m~Hi.ğ!iftdeR verilir. (1336 - 3123) 

1 - 2459 

llaçkad11 yu için kiralık apartıman 
lıla§k-ada lt*fiUı usak sulu 4 odalı mobilyeli apartman 

••• J8 cleJı B,rıtl yıirmisine kadar bir apartman elek· 
a.M.. 111, kaM ..- ... ,_. dahil peım 250.- liraya laiFatııa 
....... CW. 1'elefH: l~ Mnefft. 

l--!440 

ULUS 

=ll!llllllllll1111tı111ftMıııwtıwıR111ııınmınnııınıııımıınnıımımı1111ıııııwııııııııaım a•ı-1-aıımı•_....,_11111111 

1 
Ankara Levazrm Amirliği Satın 

Alrı:ıa Komisyonu ilanlan 

Eskişehir garnizonundaki asker ihtiyacı için 110.000 
kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi: 29. 6. 935 cumartesi günü saat 11 de Eski
şehirde kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname mesai zamanlarında her gün komisyonda 
ücretsiz olarak görülebilir. Şartnaınen:n sureti bir lira 45 
kuruş ücret mukabilinde komisyondan alınabilir. 

Etin tahmin bedeli 29.700 liradır. Muvakkat teminatı 
2227 lira 50 kuruştur. 

İstekliler teminat makbuzu ile birlikte teklif mektub
lannı eksiltme saatinden en aşağı bir saat evel komisyo
na vermiş olacaklardır. Ve ticaret odasında kayıdlı olduk
larına dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. (1375) 

1 -- 2386 

İLAN 
Muham- Tırnak Donu ve cinsi 
men fiatı No. 

Lira 
S 625 Kı.zıl kır erkek katı 
4 629 Al dişi katır 
5 124 Doru dişi katır 
7 115 Yanık kestane doru erkek kab' 
8 13 Koyu doru dişi katır 
6 36 Koyu doru erkek katır 
3 68 Doru beygir 
Muhafız alayına ait olan ve yukarda muhammen tiatı, 

tırnak numarası ve donu yazılı olan 7 baş hayvan 27 ha· 
ziran 935 tarihine müsadif perşembe günü saataltıda Ak
köprü at pazarmda müzayede ile satılacaktır. İsteklilerin 
vakti muayyeninde müzayede mahallinde bulunmaları. 

(1362) 1--2370 

İLAN 
İstanbul kumandanlık 

birlikleri için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 68 bin 
kilo koynu etine verilen fiat 
makamca pahalı görüldüğün
den tekrar kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. İha· 
lesi 19 haziran 935 çarşamba 
günü saat 15 tedir. Tahmin 
bedeli 34. bin lira olup ilk 

teminatı 2550 liradır. Şart· 
namesini 170 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabi
lir. İsteklilerin vakti mauy
yeninden bir saat eve1ine ka
dar teklif mektuplan ile te· 
minat makbuz ve mektupla
rı İstanbul kumandanlığı 
satm a)ma komisyonuna ver· 
meleri (1253) 1--2206 

Adapazarı belediyesinden: 
5000 metre tulünde 60 milimetre dahili kuturlu pik boru 

15 adet Vana (Anahtarlı) 
25 adet 90 derecelik dirsek 
15 adet Üç ağızlı (T) 

150 adet Abonalara su vermek icin parça (tam yakım) 
2 takını boru delmeğe mahsus makkap 
5 takım Yangın musluğu (komple). 

Yukarıda cins ve miktarları yaZih ve 15 atmosfer taz
yika mütehammil su yolu malzemesi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeğe konulmustur. İhalesi 16 Temmuz 1935 salı 
günü saat 17,30 da yapılacağından istiyenlerin artırma ve 
eksiltme kanunundaki şerait veçhile mezkür tarih ve gün· 
de 16,30 a kadar teklif mektuplan ile 375 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ilan olunt.'1". (1413) ı - 2458 

Kapalı zarf ı.11uliyle eksiltme ilanı 
Nafıa Vekiletinden: 
1- Fksiltmeye konulan iş (Kocaeli vilayetinde Adapa· 

zan - Hendek) yolunda betonarme Adapazan Sak~a 
köprüsü inşaatı4ır. 

İnşaabD keşif bedeli (79.000) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak IJHllardııra 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kirgir ln~ftt,,na dalr'fen· 

ni şartname. 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname 
f) Keşif hulasası cetveli 
g) Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 395 kuruş bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 3. 7. 935 tarihinde çarşamba günü saat 
(16) da Ankara Nafıa Vekaleti binasında şoseler reisliği 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zari usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5200 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve· 
sikalan haiz olup göstermesi lazımdır. 

A) Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna deir 1916 
senesinde alınmış bir vesika. 

B) Talihler yaptıkları işlere ait vesikaları şoseler re
isliğine göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekate
tinden ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektubları: yukarıda üçüncü maddede ya
.ıılı saatten bir saat evetine kadar fOSe, köprü ve bina it
leri reisliği dairesine getirilerek eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilnde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublann nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olnıası ve dış zarfın 
mühür mumu ile eyice kapatılmış olması lizımdır. Posta· 
da olacak geeiıkmeler kabul edihn&Z. (,1357) 1 - 3i97 

lLAN ŞARTLARI 

SAYIFA 7 
• 25 

Mobilyalı kiralık 

müstakil ev 
Beher Bebe• ~ Yenışchirde Paşalar tepesin· 

de Fevzıpaşa caddesinde 9 No. 
lu müstakil hane, T. B. M. M. 

~ Matbaası Direktörü Bay Mazha· 

S:ı)'lh Santimi Sayda Santimı ~ 

2 

'-8 

300 
150 
80 

3 
s 
7 

200 
100 

40 
~ ra müracaat. 1-2347 

8 26 lnlruttur. 
1 - Hayır ışJerine ve yenı ~~ 

~ <cıkan kitablara aid ilinlardan ~ 
'if4 '"o 15 tenzilat vaptln. ~;c 
~ 2 - Zayi ita~ bedellerı mak ~ 
~ ·u yth otuz kuru,tur. 

Satılık arsa 
Paşalar tepesinde İzmir 
caddesinde bir arsa satılık

tır. Telefon 2291 numaraya 
müracaat. 

~ 

5 - Tebrik, tqekkilr, evlen 
me 9efat ve katı allka i1tnla ~ 

ından maktuan bet lira almn 

ABONE ŞARTI..ARI 
Vlüddel Dahild• Hariçte 

17 Lin 30 Lin 

,. Aylığı 9 .. 18 .. 
l Ayl'*' 5 • • • 

Poete lcreti ı&aderilmiyen 

m .. ktublara ceTab •mlmea 

·-•anır • ı •• 

Doktor 

~ 

Ali Maruf Onver 
DERİ, FlRENGl VE 

BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başmdı 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalarını heı gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

Ev aranıyor 
Y enişehirde altı odalı heı 

türlü konforu muhtevi vı 
tercihen kalöriferli kirahtt 
ev aranıyor. Böyle kiralık 

evi olanlarm Ankara Palaı 
Müdürlüğüne Miracaatlan. 

1-2456 

Lüks mobilye 
Antika o~ Avrapa nıa 

mualtı yemek aalonu, yazı .. 
hane tesiastI, Mlon. piyano, 
fevkalade elbise n §81118§11' 

dolaptan satılıktır. Telefon 
3941 ı-.ıw 

Ana 
Eski yangın y.-iade 11 

m. tik caddede, bir cvMlt. 
Telefon 3320 

1-140I 

Bursa Evkaf müdürlüğünden: 
1 -- Bursanın İsmetpaşa caddesinde vakfa aid 101, Mit 

105, 107, 109 No. lı arsaya yapılacak otel ve ~ar:!fl 
pısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ketıf 
19079 lira 39 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak ımalal'dm 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C -- Nafia işleri şeraiti Ullt\ıllDİ.yM\ 
D -- Fenni şartname, 
E - Keşif cetveli ve resim, 
İstiyenler bu şartnamelerle evrakı 95 kuruş ~ _., 

kabilinde Bursa Evkaf müdiriyetile İstanbul ve A-kı• 
heyeti fenniyesinden alabilirler. 

J - Eksiltme 27 - S -- 935 tarihiridea 27 - 6 - 'SNll 
perşembe gününe kadar bir ay olap 27 - 6 - 935 lil4 
ıaat 15 de Bursa Evkaf idareailMte ıı.iılW lıtmlli~e-ti 
ihale yaptlaealmr. 

4 - Ektdlt:me kapü sarf 1IMIMl • 1 .. llıuk'9r. 
5 -- Eksiltmeye girebilmek lpa 1461 ıs.. muvaldlılllf 

temiaat vermesi. Bundan baflıla .... , LfzH 'fttrilıtaı..I 
·haiz olup gÖlltenlle8İ llmndırı 

A - En qağı 20 bin liralık yapı iti l'llf 111•• tw. 
Nafia bq m~•dislifinden tasdldi •11•1 w ._•üye. 
ti fenniye için diplomalı mühendia wra Mim• Yeya I• 
memunı ga.termesl. 

B -- Artırma ve eksiltme kanunuawı 1 hel ~ 
nin A ve B fıkraamda yazılı vasıflan llaiır IH bw.a daiıİ 
vesika. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda ~ -.ddedc Y• 
zılı saatten bir saat evveline kadar Bursa Evkaf Midirlt 
yetinde komisyona getirerek makbuz mukabilinde ekailtı 
me komisyonu reisine verilecektir. Posta ile gönderile. 
cek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata k .. 
dar. gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyicf 
kapatılmış olması lizımdır. Postada ola~ak gecitmtelet 
lrabul edilmez. (1237) 1 -- 2192 

Ankara Ceza evi Müdürl~ndewc 
Ankara ceaz evinin bir senelik ekmek. ihtiyacı ~iR H 

mayıs 935 tarihinde açılan kapalı zarf usuliyle münaka
saya talip zuhur etmediğinden mezkiir ekme~n ayni ,.,. 
rait tahtmda bir ay zarfında pazarlıkla alınmama ı..raa 
verilmiştir. 

İsteklilerin (2240) lira (37) kuruş teminau muvaltl-. 
te akçesi veya banka mektubu ile birlikte her gün öğt.den 
aonra cumuriyet müddei uınumiliğinde müteıekkil ~ 
mi&yona ve şeraiti anlamak üzere Cebecide ceza evi mlJ 
dürlüğüne müracaatlan ilin olunur. (1282) 1-2240 

' 
Tarsus Belediye Başkanlığında 
Hayvanla çekilir, el ile işler hava tulumbası vasrtasiy· 

le lağnnlan temizler tahminen (760) lira kıymetin<!e bi• 
adet lağım temizleme makinası açık ak-ailtme ile 28 hazi .. 
ran 935 günü saat 10 da satm alınacaktır. İsteklilerin şart
name örnels'a-Y beled~etliliRen aırM'iaJuı lan..._. 
~~~ ı'-Mlil 



Ü YÜK piyango 
fimdire kadM' W.Ueree llitlt' zeaıiıa •tmit*· 
1 C) uncu tenip 1 lacii lMfide 11 MMftıluzdadw. 

INyi.Ml kamiye to,000 ıt.-adw. 

A,..ıa; M.000, W.000, 1-0.800 llil..wc MtH.miyftet4e 
38.080 liral• mllnMat \W'<Br. 

LrMll lmüdwliijiindeac 
lıhMıwa ~·-' .lhdeM saWtl 

L. 1 .. 
ıaoo 11so 

..._.,. BojMI --~ llera&lıl ,ötti havyar ve bakk 
ll1U•uua h .. aa 935 tarihinden itibaren 3 senetili 1 
huka g35 tarihiMen 2Q haziran 935 tarihine kadar yirmi 

E:llliddetle IRİİZa,lledeye vazedilmiş ve ihalesi 20 hazi
H giinüae teadüf eden perıembe günü saat 16 da 
• clail'niadoe müteşekkil komisyon marifetiyle icra .-•••lilld• talip olanlann yüzde 7,5 teminat akçesiyle 

... pçen llnM ı.Hr- Maliyeye Mütsacaatları ilan olu-

... (1284, 1-2242 

Sümer Bank 
u u " iid.. lüğünden· 

1 - İmıit'tc kıiCıd ve kanon fabrikası iç.in umum 
llNhammen Htif bedeli 24244 lira 52 kuruş olan, 

A) Fabrikayı peye bağlamak iizere iltisak yolu 
inpsı, 

B) FabrilH. İllMa d11varlan ve t•I örgü tesisi, 
C) Kecez der..md• fabrikaya su isale borusunun 

heftdek hafriyatl itl..t val\kl fiat esasile eksiltmeye 
çıkanlmıı•· 

2 - B11 it• ail eiıleikme .wlıltı f'IRlardır: 
A) Ebiltme ,.nıaameei, 
B) Mukavele projesi, 
C) Foani tartumel•, 
D) Vahid fiat,,. keşif eetkeMelli, 
9' Projeler. 
İwtir•ler lN •• • • ... .. aank i.apet aervisiade 

gÖNblkter vı 120 Wruf mut.bHiRde Ankara şube· 

sinclea ala&ilirler. 
3 - ._iltme 1!1. 6. 1935 peqembe gönü saat 17 

de Aakerada ._ bankası binası dahilinde Sumer 
a.. ttM_.i MlttatliğüRdelft komisyonda yapılacak
m. 

4 - .. ~. tlıral>ali .zarf) uwliyle yapılacaktır. 
S - Ekailtmqe girebilmek ıçm isteklilerin 

1.818.34.- lira m•Ukat teminat vermesi ve bu iş· 
iftigal ettiğİllİ bildiren vesaiki bankaya göste· 

rip ehliyeti fenniyw 9e9İkası alınası tiznndır. 
6 - Teklf melttublannm yukarıda yuıb saatten 

bir saat evetine ...._ Ankarada Bankalar caddesinde 
s ... .- Bok _....., 1ntidürlüğüne verilmesi posta ile 

hclerilen mektülana da nihayet muayyen saate ka-
dar gelmiş olmaeı ve dış zarfm kanuni sekitde kapa-
tılması IAzım<\ır. 1 - 2388 

UMUmili~ndenı 
Ankara adliyesinde sivan ınöba§irliği tahsisatlı bir 

kttible daktilolukta iatihdllflll edilmek üzere (25) lira üc· 
Ntle bir kadın alınacaktır. 

Daktiloluğa istekli olu kadınlann (25) yaıından aşa
lı ve ( 40) yaşından yukarı olmaması şarttır. 

Her iki iş için memurin kanununun 4. 5 inci maddele
M4e yazılı şartlan haiz isteklilerin 21. 6. 935 cuma günü 
MM 14 ~e müsabaka. imtihanına girmek üzere daha evel
•• ve11kalariylı Aakara adHyesi encümenine başvurma-
lul it4a olunur. (1397) 1 - 2435 

Hara Şarbayh;ından: 
1 - Y eaifekirde -~•t ibidesi parkında elektrik 

•••• tMisatl y•w•ıalam .... if bedeli 3.911,10 lira... 
1 - Keıif ve ı•••-•eitH fÖMMk iC}ill yası i§lerai di

n'1"zllfhe ,.1iae•kw. 
S - İhale 20.6.915 tarihiAe rutlayan perıembe gönü 

IMt 11 de yazı işleri direktörlüği odaSBlda açık ekililtme 
• yapılacaktır. 

4 - M11vaı.ı..t ,_5Rlt J9I lind•. (1281) 
1-2239 

İmar Müdirliiğöndenz 
Musabey maheK..-<te Şehid Murad sokağlllda 246 ada 

il panel..aumarah ve yiiz lira kıymeti muhammeneli ha
ae enkazına talib ~fmdan 19. fi, 995 çaq8mba giintl 
"9t içte m.le edff•lk fiHN bir Wt. müddetle temcllt 
....... (13D) 1 - Mir 
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A ••rn• Deh ıl' • ••' "i' , 
lif ... 

11...Alf 
1 - Y •itelıicde iowk •· 

8'cg«ne kU11DRu binaaı kar
ıwndaki yolda zeminin tes
viyesi ve fazla taşların de
poya nakli suretiyle mevcut 
taşla parke ltaldınm yaptı· 
nlacaktrr. Ketif bedeli 334.94 
liradır. 

2 - İhale, 29-6-935 tari
hine rastlayan cumartesi 
günü saat 11 de fen direk
törlüğü odasında acrk ek
siltme ile yapılacaktır. 

l - Keşif ve şartnamesi
ni görmek için fen kalemi
ne gelinecektir . 

4 - Muvatc.kat teminat 25 
liradır. 1-2404 

İLAN 

Müsadere edilen 20 tene· 
ke benzin 1-7-935 pa~artesi 
günü saat on beşte açık ar
tırma ile satılacaktır. İstek· 
li olanların levazım direk
törlüğüne gelmeleri. 1-2407 

BİLİT 

l - Ankara belediyesi 
kaııara baytarlan için iki 
çift lastik çizme, kesici, ır
ğa t ve çıraklar için 30 çift 
yerli vakete çizme 24 pan
tolun 24 önlük 48 gömlek 48 
takye alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 
450 liradır. 

3 - Nümune ve şart ka· 
ğıtlanru görmek için baytar 
işleri direktörlüğüne geti · 
necektir. 

4 - U sterme 28-61-935 gün
lemecine rasthyan cuma gü
nü saat on dörtte baytar di· 
rektörlüğü odasında yapıla· 
caktır. 

5 - Eğreti tutak _.çaaı 

33 lira 75 kuruştur. 1-2405 

200 liraya büyük 
bir yolculuk 
Yirmi bet yddanbcri Türki· 

yede almanca profeıörlUğü et· 
mekte olan profes6r Ştumfol 

Romanya. Lehtıtan, Almanya, 
Avusturya ve Macaristanda üç 
hafta sürecek bir yolculuk 'ıa· 
urlamııtır. Bu yolculuk 14 tem· 
muzda bqltvacaktır. Bütün r.a· 
kil vasıtaları, otel, yeme-k mu

raflan dahil olmak üzere bu yol-

culula lftirak etmek için 200 

tilrk lirası vermek kafi gelecek
ı iı. Bu fusattuı istifade edebh· 

mek için lıtanbul erkek Jieeai al· 
mance öğretmeni profesör Ştum· 
fol'e bafvurmak luımdır. · 

Yolcutuk hakkmda fazla 

ma1Unıat almak istiyeoleı htrgün 
on sekizle yirmi arasında Ulus 
idarthanesinde Bay N. Artam l 
görebilirlt" 1 - 2392 

Satılık otomobil 

509 model aç.ık fiat otomo· 
bil müaaid fiatla satılıktır. 

Yüniş fabrikasında Bay Ha· 
mide müracaat Telefon 2821 

1-2421 

Kiralık diikkin 
Ordu Evi altmdllld iki dUk

kiıı kiralıktır. Taliplerin ev mU
dUrlUğüne müracaat etmeleri. 

lmtıyu aahibi ve Baş.mu 
har riri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yuı ltleri MUdUrU Natuni 
BAYDAR 

'İJHltl Hdthli tlvırmdı 
1 ,,,,,,. ....... '"""'- Niıhnış· 

""· 

== 
Daima i~ 
daima rh•I 
ICANZWIC 

Balsamin Kremi 

-, 
Elli senelik bir maziye malik 

ve dünyanın her tarafında tak· 
dir kazananı güzellik kremidir . 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimızin kibar me· 
hafilinde rağbet gönniif ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve burutuk· 
ları isale ederek tene fevkalidt 
bir cazibe bahteder. Rubnüvu 
ko1ruıu ile ayrıca şöhret kazan. 
mııtrı. Balaamin kremi katiyen 
kurumaz teninizin litif tazeliği· 
ni, cildinizin cazib taravetini an· 
cak krem Balsamin ile meydana 
çrkarabilirsiniz. Bir defa Balsa
min kullanan ba§ka krem kulla. 
namaz. Tantlmıı ıtriyat mağaza. 
larile büvük eczanelerde bulu

nur. 

Ankara Ashye Birinci Hu· 
kuk Mahkemesi Reisliğinden: 

Dava edilen- = Ankaracım 
Giciık mahallesi Yeni cami ao • 
kağmda (9) sayılı evde Abdur
rahman oğlu Osmana: 

Karınız Ankaranın Gicik ma· 

hallesi Yeni cami sokak (9) u 

yılı evde Hacı Ali km Mtlzey· 

yen tarafından yapılu ihtar da· 

vaaı üzerine namHt .. a gönderi· 

len davetiye, lkMMtgthmtsın 

meçhul bulunmuı oldutu be • 

yanile tebliğ edllemiyerek iade 
edilmiı ve bu ıuretle mahkeme 

l - 7 - 1935 puarte8' 1&1 

14 ele brrakılmıı olduiundan 

muayyen günde mahkemeye pt· 

mediiiniz veya bir .ekil gCSn· 

dermediğiniz takdirde lıaakkınız. 
da hukuk uıulU mullalr .... lerl 
kanununun 401 inci madeai mu· 
cibince muamele yapılacağı teb· 
liğ makamına kaim ctak üzere 
ilin olunur. 

v 

c 

DAKiK, HASSAS, SACLAM ve BASİT 

lıtıe; bütün dünyada tanılmıf olen 

R E V U E Saatlerinin 

baılıca evsafı bunlardır. 

REVUE saatlerinin yeni koleıht&yoawtu 
görmeden saat almaymu. 
Ankara'dı, Rıza Tevfik, Ballllar Md-

desi 8 1-2409 

Taksitle satılık emlak 

Emlak ve Eytam Bankasındanı 
Eaas No. Mevkii ve nevi temiDat lira 

H Boyacı Ali mahallesi kızılelme- mea- 114.
cit liOkatı 6-19 kapı, 399 ada, 10 paı--
ıel N olu 63 metre arsa. 

il İsmet paşa mahallesi ince yol 4 kapu, 40.-
13 ada 15 parsel, numaralı 81 metre 
arsa. 

il İsmet paıa mahall•inde u.cwıyolda 140.
kapu 1, panel 16, ada 8 numarah 174 
metre ana 

41 Boatani mahallesinde orta çıkmazı H- &
kağnıda 7 kapu, 39 ada 8 panel nu-
maralı evin 1467/18144 hi.uesL 

41 Boıtani mahaUeainde çiçekçi loka- ..._ 
ğmda kapu yeni 18, eski 21, ada 40, 
parsel 7 num.-lı bir dUkkh bir oda 
ve 245 metre arsa 

Yukarda vazıh mülklerin bedelleri ilki peıin •• bald
Y-' 7 Hilede ve hepsi sekiz müsavi taksitte ve taksitler 
fainiı: ödenmek prtiyle .. tılacağmdan almak latiyenle
rin 21.6.1935 cuma gilnU saat on altıda ıubemlze ıelmete .. 
rl. (1296) 1--2282 

Ankara Memurlarkooperatifinden: 

Bugünden itibaren, malazalanmızda perakende 

Kesme şeker Kıı..... 32 
Toz şeker u..... 18 

1 
f YENi f 

Kuru~a satılıyor 

SiNEMALAR ı 
Bu uı:.\..6 BU GECE 1 KULÜP J 

PAGANINI 
Büyük mudcl filmi 

Gündüz 1W film 

DEMİRHANE MUDURU 

Gaby Morlay 

l - s .... Tapıyorum • Gündtls iki film 

z - o da bir --... l - Oluaina • 2 - .Demirhane llticllrfl 
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