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Diin (.umur Btışlianlığı seçimi şelı '! 

rinıi:cle 1 Ol tap atımı ile ilan edilm~. şe· 

lıir bayraı.lada siislenmiş ve gece bütün 

resmi ı-e hususi binalar donanmı§tır. 

Kamil Atatlrk, Camur uk 
~------------------·------------------~--

Atatürk' ün Kamutaydaki Söylevi 
Kamutayın sayın 

Üyeleri· 
' 

Kamuıayca, beni 

bu seçim devresi için 

de, Cumurluk 8(1§ • 
kanlığına seçmek yö 11 

nile, yüksek Türk ulu-. 

su adına, göstermit 
oldıığunuz büyük gü !il 

venden dolayı, eğUe • 
ı-ek, lıepinize saygı.la 11 

rı.nu sunarım. 

"Reisicümhur sı • 
fatile cümhuriyetin 
kanunlarına ve Haki .. 
tniyeti milliye esasla ıı 

nna riayet ve bunları 
nıüdafaa, Türk mille~ 
tinin saadetine sadı !!! 

kanc ve bütün kuvve • 

l 
linıle sarfı mesaiı 

liirk devletine tevec ı1 

cülı edecek her tehJi !I 

keyi kemali şiddetle 
nıcn, Türkiye'nin şan 
ve şerefini vikaye ve 
ilaya ve derulıde-etti • 

ğim vazifenin icahah " 

ayrdmıyacağıma na • 
musum iizerine söz 
veririm.'' (") 

Bayanlar, Baylar; 

Bu içtiğim andla, 
,., . ld-
!ızerıme a ıgım onur. 

lu ödevin kutsal oldu· 

ğu kadar ağır da bu -
lunduğunu pek iyi an

lıyorum. Buna, benim 
gücüm, ancak, 

sizin, seçkin arkadaş• 
larırnın ayrılmaz bir • 

f
iği ve arasız yardımı 

le yetebilir. Bu 'değer· 
li giivencin benden e • 
sirgenmiyeceğine i • 
·nanım biiyüktiir. 

Arkada~larım; kı • 
, tınızdan çekilirken, 
ba§ladığınız önemli 

yurd ve ulus işlerin -

"de sfaler için, t'erimli, 

;mutlu çalışmala;· c!.i. " 
lerim. 

(*) Te§kilatı esasiye 

na hasrı nef setmekten 

Cumurluk Başkanı and içerken kanununun 38 inci mad~e· 
~'Arkada görülen saat bu tarihi dakikayı tesbit etmektedir. sindeki yemin metni 

!Kamutay dü~ tari:ı 
lıi bir toplanb yap
tı ; saylavlarımız 
and içtiler; Cumur
luk Başk.anı , l(a · 

ınutay Başlianlık 

Divanı seçimi ya · 
pıldı ; yeni kabine
yi İsmet İnönü kur
du. 

Beşinci Büyük Millet Meclisi dün 
İlk toplanma devresinin birinci toplantı· 
sını yapmış ve Cumur Başkanlığına 

!<amal Atatürk'ü seçmiştir. 
Kadın saylavların da ilk olarak İşti· 

l'ak etmekte oldukları bu toplantı, Mil. 
let Meclisinin fevkalade günlerine yara
tır bir hava içinde geçmiı ve tam beş .._t sürmüıtür. Dinleyicilere mahsus 
loeaıardan ayn olarak toplantı ulonu .. 
hun bir parçası da bu tarihi toplantıda 

bulunmak istiyenlere ayrılmış olmasına 
rağmen birçok ·dinleyiciler yer bulama· 
mışlar ve meclisin açılışını, saylavların 

andiçişini ve nihayet reisicümhur intiha-

Kamutay Başkanlığına seçilen 
B. Abdülhalik Renda 

bmı ayakta ve koridorlarda takibetmek 

mecburiyetinde kalmışlardır. 
Başkanlık kürsüsünün saiında ay -

nlmış olan kısımda da Vekaletler erka
nı yer almışlardı. Büyük ve Orta elçiler· 

le elçilikler erkanı kendilerine mahsus 
localarda hazır bulunuyorlardı. 

Saat 14 e doğru hemen bütün say• 
lavlar yerlerini almışlardı. 

Kadrn ~ayla,iarııı kıhğı 

Büyük Millet Meclisinin çatısı al • 
tında ilk olarak yer aldıkları bu top • 
lantıda kadın saylavların hepsi başları 

açık olarak iştirak etmişler ve bir çok • 
ları siyah kostüm tayyör giymişler ve 
kravat bağlamışlardı. 

Tam saat 14 de de Trabzon saylavı 
B. Hasan Saka hitabet kürsüsüne gele
rek meclisin, en yaşlı azası bulunan Er· 
zurum saylavı B. Necib Asım Yazıksız'· 

· ın başkanlığında açılacağını söylemiş VE: 

katiplik işini görecek olan en gene say· 
)avhu-ın isimlerini bildirmiştir. 

Eu ):J~lı ba}lano ha~L.anlı:Jı 

Bunun üzerine B. Necib Asım Mec
lisin ıoürekli alkışları arasında başkanlık 
makamına geçmiş ve şu sözleriyle top • 

lantıyı açmıştır: 

- Beşinci Büyük Millet Meclisini en 
yaşlı arkadaşınız olarak ben a~ryorum. 

Büyük ulusların tarihlerinde birer 
altın devrim vardır Büyük türk ulusu
nun altın devrimini Atatürk kurmu~. 
tur. Tek diJli ve tek imanlı olan ulu-

(Sonu 2 inci sayıfada) 

1'.amu tayın cliinkü toplantısından bir görii nüı 

Yeni ·kabineyi . -· 
lsnıet lnönü kurdu 

Yeni kabine llyelerl: Bıışbak•n ismet lnlJna, Adliye B.tc11nı $ilkrü S«ra,., Millt ftffldafu IJa.luını 
KA::ım Ozılp, lçerlişler 84.k.t.m ·şakr/1 K•y«, Dı~arı tıl6r Hakanı#Jeı•filı Rüşıü ıiru, Malıgı Htı • 
1<1.m l"u•d Agrıılı, traltar Baltanı Abiıfin Öt:tlltı(I, Ragıml!r"1t Balıanı Ali (!ctinkıtyıı, Ôkoııomi Bı. • 

kıını Celil Bav11r, Sılıh•t Bı.kıım Refik S11vda.m, Öiimrllk l't' inhisarlar Bı.kllnı 
Rinl Tırlıın, Zirut Bıkını Jllulılis Erk.men 
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Kamutayın d link ii toplantısından 

En yaşlı saylavımıs muvakkat 
ba~kanlılc ederken 

Kamutay Başkanı sı5z verlt'lcerı 

ilaşbalcanzmız sa. verirken 

Sü Bakanımız söz verirken 

lseri Iıler Bakanımız söz veriTk~ .. 

10\ 1 '"UTA Y BASl(ANLII~ DiV ANI 
' 

fhmutay 1"11f.l'.tn v•ldll B. HMall Sa · utıy B.,Unı B. AbdUlballi Rend• KamutllJ Bqkan P•tlll B. lfuri Coakeı 

Kamutay idare Amırlerl 

~ - r'--

1 
• 

Bıy llatld Bayralı 

Kamutay katibleri 

11.ay Haydar Rilfti1 Ôktem 

Bay Aü Zırh 

Bay Ferid Celal Güven Bayan Sabiha Gökçül '~y N8fld UJal 

SAYt \ 3 

izler 

yıadırlılc Ba/r,mımn * verlrlra 

q 0.ael Dtibiml• llft verirlerı 

Elıfm Bılcanımız sc)z v~rırlreiı 

'llay All llzlıc sa. ~erirlcea 



Df nh:ü futllol macı 
Çankaya Altınorduyu 

4-1 yendi 
Dün Ankara GUcU alanında Altın • 

ordu • Çankaya birinci ve ikinci takım· 
ları liğ maçlarına devam ettiler. Saat 
on dörtte ikinci takımlar hakem Hüse
yinin idaresinde oyuna bqladılar. Çan
kaya önümüzdeki maçlarda birinci ta • 
lıımda oynaması muhtemel olan hken
der, Remzi ve Şehabı oynatarak kuvvet· 

ll bir şekilde alana çıkmıttı. Niıbeten 
acemi oyunculardan mürekkeb Altın • 
orduyu bu takım 3·0 yendi. 

Birinci takımlar oyunu 15.30 da 
başladı. Hakem Muhafız Gücünden Se
&d idi. Çankayada Orhan yoktu. Altın. 
ordu en kuvvetli kadrosu ile alanda 
yer almıştı. 

Oyunun ilk 24 dakikası gol üz geç
ti, Çankaya bir türlü vuiyete hakim o
lamadı. Yalnız iki taraf müdafaası ça
lışıyordu. Akıncılara birçok fıraatlar 

geçtiği halde istifade edemiyorlardı. 

24 üncü dakikada kalecinin elinde olan 
topu İbrahim yere düşiirmeğe muvaffak 
oldu. Top Cevdetin ayağına geçti ve 
gol oldu. Bu aayıdan aonra Çanı'kaya 

durgunlaştı. Buna mukabil altınordulu
lar daha süratli ve atılgan oynamağa 

başladılar. Fakat devre ıonuna kadar 
vaziyet değişmedi. 

İkinci devrede, 17 ınci dakikada, al
tınordulular çok ileri çıkan Çankaya 
mud f asını atlatarak bir gol yaptılar. 
Oyun hızlandı. Maçın beraberlikle ne
ticeleneceğini zannettik. Fakat beraber
hk ayısından beş altı dakika -anra 
kiiçuk Ömer günün en mükemmel go • 
lunu Altınordu ağlarına taktı. Bunu 34 
ve 42 inci dakikada atılan iki gol takib 
etti ve Çankaya umulduğu ve beklendi
ği bi 4-1 ka nndı. 

t t nimi Mıwlarının bekJcniJmi . 
~ 

) en onncları 

F erbahçe Galatasa -
raya Beşiktaş İstanbul 

Spor' a yenildi 
1s 1, - Bugün Fenerbahçe ıta-

dınd buyuk bir kalabalL'k katında Ga
lata ray ve Fenerbahçe takımları kar • 
şıJa tıl r. Gençler maçını 1-2; B. takım· 
tarı maçını da 4-3 Fenerbahçe kazan • 
dıkt n sonra sıra asıl bUyük maça gel • 
di. 

Butun İstanbul eazeteleri bu yılın 
en kuvvetli takımı olan Fenerbahçenin 
ba nıiısabakayı kuanacaiını iddia edi • 
yorlardı. Buna rağmen Fener takımı se

kiz on yıldanberi eörUlınemi§ derece • 
dt fena bir oyun oynayarak maçı 4-0 
keybetti. 

Bu suretle lıtanbul pnpiyonasında 
Pener ve GaJatuaray takımları 31 er 
puvanla başa geçmif oluyorlar. Aııl t .. 
tanbul flmpiyonu gelecek cuma yapı • 
lacak ikinci Galatasaray • Fenerbahçe 
oyununun neticesine bağlıdır. 

Digcr taraftan Fenerin yenilmesi U
sedne birinciliğe namzed olması gere • 
lren Be,iktaş takımı da kötü bir oyun • 
dan sonra 1-0 lstanbulspora yenilerek 
pmpiyonluktan kat'i surette uzaklaş • 
mı tır. 

Ki. .\ Dl Yt1KtAR 

Kalplı~ .~ı'ı_ı olanlara ka,ak 
ısporu )aramı)or 

Budapeşte civarında kayak sporu ya
parken birdenbire ölenlerin ölümüne 
ekseriya kalb sektesinin sebeb olduğu
nu goren Budapeşte belediyesi kayak 
BJilOru yapmak istiyenleri doktor mua • 
yene in tabi tutmağı kararlaştırmıştır. 
Avrupanm büyuk kalb mütehassısların
dan nlan profeaör Hazenfeld bu kara • 
rm çok yerinde olduğunu söyledikten 
sonra kalbe en çok zararlı olan ıpor • 
ların sıra ile kayak, biaiklet, vaterpolo, 
lrürek çekmek, yuzmek, mukavemet ko
,uları, güreş, atletizm ve eskrim oldu • 
tunu Have etmistir. 

Eyf el kule i artık alaka 
uyandırmıyor 

Eyfc:l kuleai artık Paris halkı üze
rinde merak uyandırmamaktadır. 1933 

de kuleye 322.969 kiti çıkmıJ, buna kar
tı 1934 de yalnı.1 363.720 ki!i çıkmıştır. 
Arada yuzdc ıt bir ckıiJit vardır. 

r"" - - •a...>• 

, Yabancı gazetelerde okuduklarımız J 
~ - - -- - -- - -. - ......it. --~-- -- ·- - ../: 

Türkiye öl{onomisi 
Hamburgda çıkmakta olan 22 ıubat 

1935 tarihli Virtşafts<linst ökonomik 
durumunu arattırarak diyor ki: 

Hemen hemen on Uç yıl, hiç dunna
dan u.vat ile ulrqarak, bltıkin blr ülke 
haline girmiı olan Lozan andlqması 

Tünkiyeaini derleyip toparl1ı,Yarü ken 
di gücleri Uzerine kuran Kamal Ata
türk'ün, havaalaların alamıyacalı te· 
merkiU hareketi meyvalarını vermeğc 
b3.§ladr. Azlıklar meseelıinin uulı bir 
surette halledilmiı olma11 dolayııile ire
dantizm sıyaaaıı kökünden kazılıp atıl
mış, ve bunun ıonucunda da kayıd ve 
ıartsrz olarak yeni bir yurd çevresi içi· 
ne girmiş olan Türkiyenin dış ııyasası 
yabancı sermayeye kartı istiklalini bil· 
yük bir taassubla konun\14 olmaıı yU
zünden, yıldan yıla daha ziyade aağ

lamlafJllıştır. Eskiden dıt sıyua üze
rinde milusir olan Avrupanın büyük 
devletlerinden hiç biri, Ankara Uzerin

de teıir yaptım diye buıün artık övü
necek meV'kide değildir, Balkan dev. 
}etleriyle bağlarunak, zorluktan ileri 
gelmiş biı durum değil, &eve aeve ku
rulmuş bir destektir. Bu birliğin ııya
sal ve ökonomik görüşmelerine TUrki· 
ye hükumet merkezinin sık sık sahne 
olması da, yeni bir hesaba göre 16,7 mil 

yon nüfusiyle Balkan devletleri arasın
da nüfus çokluğu bakımından (Roman
ya 19 milyon) ikinciliği alan TU11k.iye
nin ne kadar ağır ba&'mllkta olduğunu 
göetennektedir. 

Balkan devletlerindeki tUrk azhkla· 
rı meselesi bUabütün düzeltilmemiş ol
masına ragmen misak içine girmiş olan 
devletlerle glidUlen bu iyi milnasebet
ler bilhassa kayda değer bir !keyfiyet
tir. 1933 yılına kadar geçen on yıl için 
de Tilrkiye 628,000 muhacirini yerlet
tlrmif, 1933-34 de 15,000 ve temmuzdan 
-anteırin 1934 e kadar yalnız beş ay 
içinde 12,000 muhacua yer ve yurd ver

miştir. Muhacir değiştirme işi Yuna

nistanla bUsbUtUn bitirilmi' olduğun· 
dan timdi artık yalnız Bulgaristan, Ro
manya ve Yugoılavyadan muhacir gel· 
mektedir. Bu ülkelerdeki türk azlık

ları ise tahmini olarak sıra ile 1 milyon, 
800 bin ve 400 bin kişidir. 

Misaka girmiş olan devletler arasın· 

daki aıyasal münasebetleri gittikçe sı

kı bir biçime girm~Ktedir. Nitekim 
bunun bir tezaiıürü olmak üzere şimdi 
de ökonomik birlik imkan ve faydala-

rının araştırılmasına 'oa\llanmıştır. Ay

nı istihsal çığırları üzerinde ökonomik 
çalıJIIlaların mUhim faydalar veremiye· 

cefi düşüncrai yerini yavı-s yava~ da
ha faydalı olan büyük ökonomi alan
larına bırakmaktadır. Her ne kadar 
bu ufurdald uğraşmalar henüz daha 

başlangıçta bulumı,yona da, tiltUn &a· 

tııının birlikte idare edilmesi etrafın

daki türk - •len görüpnele11l bu ifin 
temelli bir pl4na da.yandığını ı&ter • 
moktedir. Efer tütiln itinde b6yle bir 
tlbirliğiyle çahpna meydana geltc.k o

lursa, ki jSteki mUıtah&llerin de bu blr

lepeye katılmalarına biç bir mani yok· 
tur, bunun arkaıından kuru li.ıüm, ıa
nıb ilah... gibi maddeler üzerinde de 
birlikte çahpnalar ıeJebflir. Aynı .za
manda, yeniden canlanmı9 olan airaat 
ve ormancılık maddeleri üzerinde de 
doğrudan dotruya mtlbadele imktnları 
vardır. Son yıllar içinde Türkiye, ken
di Ulkc&ine buğday V• teker man bir 
Ulke durumundan çrlkarak, bu madde· 
leri batka ülkelere, meseli bunlara ih
tiyacı olan Yunanlstana göndereblle • 
cek bir güce yUkselmlttir. Bundan ba§· 
ka, gelecek yıllar içinde bakır, krom ve 
antimuan madenleri artıklarının da ~ 
teki Balkan ülkelerinin yeni aanayi 
kurumlarında har<:anına ihtimalleri ••r· 
dır. Buna karşı, Türkiye de Yugoslav· 
yadan demir madeni alabilir. 

Türkiye devletçi bir ökonomi aıya· 
suı glitmcktedir. Yani bugün mevcud 
olan küçük kurumlara dokunmadan ye

ni ve büyuk ökonomi alanlarındaki iş
leri devlete çcvırtmcktcdır. Türkiye 

ökonomi aıyaaaıundaki devlet~iliği ile 
gilttüğil gaye aermayeyi devlet bkono
mi kurumlarında toplamak, ödünçlerl

ni ülkesınin · çinden almak, 1ermayeıi 
yabancılardan çok olan yabancı kurum
larını tasfiye etmektir. Dostlulun gü· 
zel bir tezahUriJ olmak üzere Sovyetler 

Birliğinin yirmi yılda mal ve CfYA ile 
ödenmek üzere verdiği 8 milyon dolar
lık ödünç ile Kayaeride buyük bir do
kuma fabrikasının yapılması da Sov • 
yetlerin k01Dfusu Türkiye ile el ele ve
n rek birlikte çalışmaya ne kadar ehem
miyet verdiğine iyi bir delildir. Bug\in· 
!erde Ankarada İran ve lrak ile de 
ökonomik görüşmeler yapılıyor. Bu da 
Önasyadırki ökonomik birliğinin ayrı 

bir tezahürü diye telakki edilebilir. 

Yukarda bahsettiğimiz yabancı tir
ketlerin tasfiyesi işinde güdülmekte o

lan gayeye sonkanunda biraz daha yak-

18.§ılniıs oldu. Türkiyenin Trakyadaki 
demiryo'larını elinde bulunduran tark 

demiryolları fransız tirketinin tasfiye 
edilerek Devlet Demiryollarına katıl· 

masına karar verildi. Bu demiryolu -
nun satın alnması etrafında buıünler-

de görütınelere batlımacaktır. Şar.k de
miryolları tirketinin taıfiyuine karar 
verilmesinin üıerinden çok geçmeden 
bir İngiliz tirketinin elinde olan 610 ki 
1ometnlik Aydın demiryolunun da hü-

(De-yli Herald) 

k!imet tarafından aatın alınması için 
müracaat edilmiştir. Kuruldukları gün 
denberi ıemıayelerinin mükemmel bir 
kazanç kaynağı temin etmiş olmalarına 
ve bu aatıı dolayııiylc de bunları feda 
otmek mecburiyetinde Gralmalarına rağ
men her Ud meselede de bir an1qma 
olacafı ve bu lfleriıı muvaffak.lyetle 
aonuna ereccli lruVfftle memuldür. 

1mt1yulı firbtı.M.n seriye blan 
lıtanbul ve İanJr rıhtım tfr.ketleri ile 
tUrk bWı:CU:neti araaında geçen yılın ilk 

kanununda bir Ntlf mukavelul yapıl
mııtır, lıWıbuldakl telefon tkketi ile 

de ıörtlfmelere bqlanmıt ve en ıeç o
larak 6nümlladeki yu Tüııldye ldareai
ne geçec:ell ı•bl, Oua<tnlerde :ı.tanbul 
elektrik, tramvay ve ıa.ı tiıbtled de 

ııkı bir kontroldan geçirilmektıedk • 

tngilterede bir 
biber hikayesi 

tngikerede sok biber aarfolunur. 
Hattı vaktUe lngilbler, bi.!ber yetlJti· 
ron toprakları elde etmek için holanda
lılarla muharebe bile etmişlerdi. lata
tistiklere göre, dünya yUzilnde yeti
tcn beyaz biberin yansını İngiltere sar
fetmektedir. 

1ngiltereye gelen biberlerin en bil· 
yilk mikdan ingiliz Malezyaıından 

gönderildiğine göre fiatların mUatakar 
olmala.rı la.zım gibi g8rilnlirae de i§ baş

ka tilrlU olmuıtur. Geçen yıl lngiliz 
piyaaaaında para çok bollqmıf, heııku 
parasını k!rlı bir ifC yatırmak çarele

rini araıtınnağı bqlanııtır. Bu arada 
biber piyu.uı birkaç bUyUk speldllatö
rün dikkatini çekmiftir. 

Spcküluyonun lki tekli vardır: Bi· 
rincisi harcıilem malların ırtoklarına 

eahib tilccarlar tarafından malın he • 
men veya Uç yahud altı ay aonra tes
limi tartlyle ıaatıı yapmak ıuretile ya
pılır. Bu iae halihazırda olduğu ıkadar 

istikbalde de muayyen bir müddet için 
piyasanın ihtiyacını temin etmek ve fi. 
at temevvUçlerine mani olmaktır. Spe· 
külaıyonun dUrU.ı tekli, bu birinci tc· 
kildir • 

İkinci fekil ise, iş ilcminin ''korsan

ları,, diye anılmağa değer adamlar tara· 
fından yapılır. Bunlaı para kazanmak 
için vaziyete "aore piyasayı :malla dol
dururlar veya malıı.ı bırakırlar. Bu 
türlü spekUlaayon hiç bir zaman tavıi
ye edilmez. Tuccarlar da bunu, piya
aayı bozdueu, tehlikeler ve karar11zlık
lar doğurduğu cihetle aevrnezler. 

Biber itinde iae bu ikinci {~kil tat
bik edilmiştir. Bundan Uç ay kadar 
önce, zahirde mali vesaiti kuvvetli gö
rünen bir apekülatörler aindikuı, Cemı 
ia erıd Şekspir firması büyUk biber 
partileri .atın almağa ba,ıamıştır. Fakat 
1 şubatta, biber fiatını yükselterek ıpe
külasyon yapan ıindikanın, taahhlidle
rini ifa etmek için büyük güçlüklerle 
~arıılaştıgı mali mahfillerde .öylenme
ğe ba lanmıttır. Bu taahhüdler, ıindi
kanm kendisine arzedilen - bUtUn bi
berleri, mikdarları ne oluna olıun, &a· 

tınalmasını ilan etmesinden ileri gel· 
miştir. Fakat sinclika hesabını yanlış 
tutmuş, İngiliz Malezyası ve Felemenk 
Hindistanından gönderilebilecelr 1-!l'"r

lerin mikdarının bu kadar fazla olaca
tını hesaba katmamıştır. Filhakika 
karabiber sınat bir ameliyeden ıonra 

beyaz biber haline sokulmaktadır. 
Bahsettigimiz sindikanın çevirdigi 

manevralar } iızünclcn, son on iki ay 
içinde biberin beher r resinin fi ... tı 
8. 3-4 peniden 1 şilin 4 peniye kadar 
) iftir. (yani fi at iıç misline çık· 

m ~tır. ) 

Fiat böylece yükselince de, dogu ta
r. • iyle başka i.ılkeleıde ne kadar bi
ber stoku var a piyasaya çı · rılmı tır. 
Bunun iızerine sindikanın ya pıya&a)a 
çıkan butun ı erleri guniın fiatı iıze
rinden toplaması, yahut da yaptıgı spe· 
ktilasyonnun muvaffak olamadıgını ıti· 
raf etmesi gerekmiştı . Son vaziyette 
ise Hatlar tabiı hemen duşecek ve sin
dika da elindeki atokları büyuk .zarar
larla satmak mecburiyetinde kalacaktı. 

Sindika, biber mikdarının azalacıı. 

ğını umarak ikinci şıkı tercih etmiş "' 
piyasadaki biberleri yüksek fiatlarla al• 
mağa devam etmiştir. Bunun üzerine 
o kadar çok mübayaa yapmak mecburi• 
yetinde kalmıştır ki, son kanunun dor• 
düncü haftası içinde sindika hesabın• 
Londraya teslim edilen veya teslim c• 
dilmek üzere olan bıbcrlerin mikdarı 
20.000 ton ğibi mühim bir yekunu bul· 
muştur. Mütehassısların soyledikleri· 
ne glSre bu mikdar i:ki yıllık dünya ı;ar• 
fiyatına, yahut lngilterenin dört yıllık 
ıarfiyatına tekabül edecek kadar büyük 

tür. 1 Şubat tarihinde bu miıbayaaıac 
yü..zUnden piyasada dönen paralar 200 
bin istedin arasında idi. Sindikanın tc· 

ahhüdlerlni ifa edemiyecegi yolundaki 
fAyialar teeyyUd edince, piyasa komite· 
ıi sendikaya biber satan tüccarlarla siın· 
urların banlcalardan mali yardım bul· 
mak Uure lbım gelen tedbirleri ala • 
bilmeleri için bir thoratoryom ilan ettİ· 
Bu moratoryom 7 şubatta bitiyordu. Sot• 
dakikada 24 aaat daha temdid edildı. 

Fakat müddet bitince, bankalarla sim • 
aarlar ve tüccarlar arasında yapılan k<>
nuımalar neticesinde bankalann • hakir 
olarak • ıpekillitörlere yardım etmt'.,i 
reddettikleri, yalnız biber İ§inde norm 1 
bir tarzda çahpn tüccarlara yardım e• 
deceklerl 6lrenildi, 

7 ıubat tarihinde birçok sim& rlar 
namına hareket eden Simmons ond ııiın· 
monı finnaaının, Cemı end §ekspir sır· 

Ketinin mecburi taı;fiyeye tutulma ı • 
çin ıbir talebde bulunduğu tebli e • · • 
dl. 9 gubat tarihinde de, iyi nıy ti c 

harelcet eden ve spekulaı;yoncu 1 ı· 

katın ajanı sıfatile, serm yesı 30.00 

terlin olduğu halde sendik tın teah ı · 

lerini Ha edememesi yiızunden 1,000 O 

iıterlin borca giren J. F. Adair ve s~-

riki firmasının da tadiyeye tabi tutula· 

cağı öğrenildi. 11 Şubatta Rolls ve ma • 

dumu firması da ayni akibetc ubradı. 
Bu iki firma hüsnü niyetle hareket et· 
tikleri halde iflba aürüklenmişlerdi. 

Fakat apckillisyonlar namına kendıle • 
rine mUbayaa emrini veren Cems end 
Şekspir firmaaının, kendi malı kud 
tinden çok daha geniş ölçlıde ı e 
giştirdiği anlamları icab ederdi. 

Bu tirketlcrin kabahatsiz at iyon r • 
leri ile, iyi niyetle hareket eden tm r 

ve muşterilerin zararları belki de once 
aanıldığından daha az olarak ve bu yuz· 
den çıkacak zararlar h<ışk branşlara i· 

rayet etmez. Fakat muhakkak olan bır 
teY varta o da bu rezalet yllzünden 
bundan ıonrası için aer~ken tedbiı ler 

alınarak böyle yolsuzlukların önüne c· 
çilecektlr. Eter Citynin mesul idareci· 
Jori buna varmak için gereken tedbirle· 

ri alamıızlaraa hUkfirnet muhakkak su • 

rette bizzat tedbir alacak ve ilk madde· 
ai piyasasını bir spekülasyon ahını ol · 
maktan çıkaracaktır. 

Fakat bu itin bir de başka cephe i 
vardır. Zavallı Cemı end Şekspir fir · 
maıının malt itibarı hakkında F.İ ,s.,r 
ve tüccarları temin etmek için ki • c • 
rin iıimlerinin öne s:.irtildüğü şiır r ik 
kat'iyetle beJli değildir. Fakat felak tli 
olan bir ~y varsa o da bu fırm n 
kredi bulmak için çok yiıkse;c me\ ki 

sahibi bazı şahsiyetlerin adlarını ı e ı 

surdüğUnUn anlaşılmış olm sıdı . 

Sir Hugo Kunlif Ovc:n'ın mudu u 
bulunduğu Din Finens Kampini n. , 
Cems end Şekspir firmasında bUyUk l.ıır 

igtirak hissesi olduğunu yazmı,tık. P n· 
dan başkd Din Finens şubat b lan ı • 
cında Cems end Şekspir'e bağlı ikınci 

derece.de bir şirketin işlerınde üzeri e 
doğrudan doğruya mesuliyet alm" a 
hazırlanıyordu. Din Finens ise, B. 

Rejinald Mak Kenna'nın müdürü oldu· 
ğu Toba o Seküriti kampini'nin tirket· 
lerinden biddir. Bundan da anlaşıla • 

cağı üzere Sir Kunlif oven ve B. Mak 
Kenna, Cems end Ştkspir firmasının 

buyuk aksiyonerlerindendir. Fakat bu 
sıf tla ıpekülasyon sendika ının yaptık· 
tarından haberdar olup olmadrklarını 

bilmiyoruz. Fakat heı halde bu zatların 
adlarının, firmanın kredisini yükselt • 
meğe yaradığı muhakkaktır. Ancak bu 
zevat aksiyoner •ıfatile &ahib oldukları 
şahsi menfaatleri, yilksek memuriyetle· 
rinin kendilerine yüklediği meııuliyet· 
li mecburiyetlerden ayırmış olsa gerek· 
tir. Yakında bu zevatın bu i§tC hiç rol 
oynamadıklarını öğreneceğimizi uma • 

nz. 
The Eooaomisı. Londıa. 

(Kısaltılarak al"ının~tır.) 
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Yurd 
Boluda türlü 

Bolu'da yıl başmdanberi dumuyan 
"'her ü 
1 

g n kaynaşması artan bir yurd 
'"etlik k . . . . -• urum ve ıeçım ışlennde aamı· 

""'v . tı e ıçten gelen al!kalar ve bunlar ba-
nda Yillyetle fırka ve belediyenin •lele 

"•rerek lı _ ça tmaar göse çarpıyor. 

Boru Valisi Bay Salih Cemal GlJler 

Biribirini kovalıyan ve yurdun genel 
"'1gisi içinde bitirilen ıeçimlerden aon· 
ta 20 gubatta vilıiyetin genel meclisi sa· 
}'ın valimiz Bay Salih Cemal Gülenin fU 
•öyte\'İle açıldı: 

d ' ' Umumi mecliain yeni üyelerini çok 
eğerli çalışma arkadaşlarımı içten ge • 

len .. 0 z sayğılarımla aelimlanm. Yeni 
meclisin bundan önceki meclislere göre 

başka bir ozelliği, fevkaladeliği vardır. 
O da saygılı bayaıı lar mızm aramı.sek 
huıunrnaları mahalli i~lerde ıcalıtmamıza 

!22!! 

Postası 

ça1ışmalar 
iştirak etmeleridir. Büyük yaratıcı ve 
kurtarıcının başardığı ve türk ulusunun 
pek büyük sevinçle ve bağlılık hisleriyle 
karpladığı bu devrimin değerini bütün 
.cun hayranlıkla ve sonsuz takdirlerle 

lrarıılaınıştır. En yüksek ve medeni hak
larını ctımhuriyet idaresinin feyizli ve 
verimli kaynaklarından olan türk l:adını 

bu mazhariyetle ne kadar kıvanç duy
u udır ve yerindedir. Ben bu vesile ile 
de önderimizin yüksek varlıkları önün
de bir defa daha savgı hislerimle eğili

rim.,, 
Villyetin denk olarak meclise verdi. 

ti bildce yekOnu 437050 liradır. Vali 
Bay Salih Cemal vilayetmize geleli ye
ni olduğu halde başardığı işler Ulke hal
kınca kıvançla görUlmektedir. Vilayet 
içinde yapılacak ve yapılrnaaı zarurl 
olan itlerden başlıyarak mahalli ihtiyaç. 
lan karplıyacak ıurette esaslı bir prog. 
ramı tatbik edebilecek mahlyette hazır
ladığı bi.tdceaini genel mecllae vermiştir. 

Yol paraır altı lira tuerinden konulmu9-

tur. 
Vali Salih Cemal Gülen her köyde 

blr olcul açmaıının bildee bakımından 

lmklnı olmadığını görerek vilayetin 
merku ve kazalannın köylerini mınta • 
kalara ayırarak köy yatı okulları teşkil 

etmeği programına koymuştur ve bu 
programına başlamıştır. Vil~yet halkı -
ıun onda dokuzu köylU olması ve lcöy 
okullarının ise az ve pek cilzi bulunma
sından onların da 2, 3 dershaneli ve bi
rfi mualllm.U olmalanndan köy çocuk • 
larııun tıtifade edemediklerini ve okulu 
olmıyaııl.ıı ın d~·!ı<' uzun yıllar köylerine 
olr:ul yapılıncıya kadar okumaktan mah. 
nım lcalacaklanndan ve bu iae tuttuğu
m\!% cUmhuriyet hükOmetinin köylilyU 
okutmak amacına uymadığından her 
kö} den beşer onar çocuk alarak bir kaç 
köyün ortasında yapılacak beş dersha • 
neU yatı okulunda okutturulması ve bu 
ıuretle o okuldan çıkacak köy çocuğu
dan o köy için hakkiyle lıtlfade edilece

ği cihetle bu gUztl dUşUncenln bir an 
8nce tahakkukurua HUlı bir programla 
Vali Bay Salih Cemal lfe başlamııtır. 

Köylü çocuklaruu böyle okutulması 

temin edilirken diğer taraftan ulus okul
ları açarak baba vo analannın da okutuı. 
rnuına ciddiyetle çalı911maktadrr. Vill

ytt halkmm okumaaım bu IW'etle dil • 
tUnen vallmh bir de halkın ökono~ 
yollannı da dllfilnmektedir. Viliyetl 
tren hattına ulattıran Bolu - Adapa • 
~ yolunun bu yıl bitirilmesini eaas 
olarak proıramına koyduğu gibi vila • 
yetin ve karadenhln başlıca limanı olan 
ErefU'yi Boluya baflaınak için yeni yıl 
büdceıine tahıtaat ayırarak Yillyet için 
çok mühim bir mabrec temin edecektir. 

ULUS 

Ank:ara radyosu 
Bu akşamın radyo programı ~udur: 
19.30 • Sporcu konuşuyor. 
19.40 • Musiki: 

Bach Konserto (2 keman 
ve piyano için) 

Necdet Remzi: keman 
Şekiba Kor: keman 
Ulvi Cemal: piyano 

20 • Teknik saati 
20.15 - Dans musikisi 
20.30 • Musiki 

İtalyan havalan ve halk 
türküleri 

20.50 • Haberler 

Ökonomiciler birliği 
Dün yıllık kongrelerini yapıp 

idare heyetini seçtiler 
Eaki " Yüksek iktııad ve ticaret tah

ılli görenler cemiyeti., , yıllık kongre· 

ainJ dün Ankara halkevinde yapmış ve 

cemiyetin bir yıllık işlerine aid raporu 

Onamifhr. 

Bundaı; sonra yeni idare heyeti fÖY· 
lece aeçHmiştir: 

Sait Aydoslu, Nusret Namık Uzgö

ren, Fethi, Cevat Nizami, Hüsnü Sav -

yer. 

Ayrıca fevkalftde bir toplantı yapı 

larak, birliğin yaaa.aında ~u değişikHJı:. 

lerin yapılmasına arar verilmiştir: 

1 - Cemiyetin adı, bundan tonra 

Ökonomlciler birllğiıı olacaktır. 

1 - Birliğin aali ilyeleri, yüksek ~ 

konoml tahsili görmil§ olanlarla. &ene! 

olarak lktısad ıorumlarile ilml' olarak 

uğraşanlardan olacaktır. 

Cemiyet, bu yıl da faydalı toplantı· 

lar yaparak ökonomi bilgiai ti•tünde 

çalıpcaktu. 

saz ES 

11 busuaf muhasebenin olması itibariyle 

hastanenin o okul binasına nakledilerek 

yeni n tem.U bir hastane kurmayı dU. 
tü.nmektedir. 

SAYIFA 5 
!» 

&ğlık bahisleri 

Verenı 
Bu bizim işimizi çok kolayld ~tmr. Mü
es!lesede yerleıcn itiyad ve görenek dı
şarda hastalığının bir göğüs zafiyetin
den ibaret olduğunu işitmeğe tahammül 
edemiyen haitaya yalnız hastalığının 

verem olduğunu ıöylemek değil, hasta
lıgın teklini, mikrobun mevcudiyetini, 
yapılacak işleri tafsilatiyle anlattığı

mız halde bunu sükQnetle karşılamayı 
temin etmektedir. 

Biz hastalarla hastalıkları hakkında 
çok açık görü~ürüz. Ve onlar büyük bir 
itimadla bize kendilerini te:;;J im eder
ve yapılaca.k cerrahi tedavilere bilerek 
isteyerek kendileri tabi tutarlar. 

Sanatoryom içinde bulunanlara bir 
hastahaneden ziyade bir misafirhane, 
bir istirahat yurdu hissini vermeğe ça

lışılır. Muhtelif zamanlarda müesseseye 
gelen ziyaretçilerin hastala rımızın şen 

ve takrak kahkahaları karşıııında filfU· 
dıklarına kaç defa şahid oldum. İşte 

tedavide muvaffakıyetin en büyük ıır
rı bu ruhu bütün veremlllere vermektir. 
Bu ruhu taşıyan hasta muhakkak eyi o
lur. Sanatoryom kendilerinin ııhhatle
ri ile çok yakından alakadar ve bu me
selede çok titiz bir aile yuvasıdır. Dok
toı lar onların aile büyükleridir. Ancak 
bu aamimı aile muhitinde bilyUk bir di
siplin hüküm ıürer. 

Bir hasta bermutad iallatoryomda 

dö.rt ay kalır. Bu kadar bir müddet bir 

müessesede Adeta hapis gibi kalmak, 
yeknasak ve böyle sıkı bir disipline 
bağlı bir hayat sürmek çok sıkıcı bir 
feydir. Maamafih onlarla elele vererek 
her zaman mümkün olduğu kadar az 
sıkıntılı yapmıya çalıfıyoruz. Az çok 
kendilerini meşgul C'decck fCyler de 
buluyoruz Bütün gün yanlarında ve 
yemek odalarında radyo te.iaatımı• 

vardır. Meae1i timdi 'u konferanaımı 
odalarından dinliyorlar. Aynı tesisatla 

iş1iyen gramofon ve mikrofon te11kila
tımız da vardır. Bir ainema makinesi 

vardır. On beı günde bir filim göate

rilmektedir. Zaman zaman mUaamere
ler tıertib edilir. lmkin dereceainde va. 
kitlerini hOfça irCÇirmelerine çalıJılır. 

Burada aırMI gelmifken cümburi
yetin yavruau olan sanatoryomumıu. 

dan hiç bir teY e&irgemiyen, her gün 
onun bir tilrlU genişlemeaine çalışan 

hükO.metimize 'cierd ortağı olduğum 
veremlUor namına bilyük tükran ve 
saygılarımı wnmayı vicdan 

·a rım. 

borcu sa-

Umwni tedaviy~ bitirdikten aonra 
bunu tıamamlıyan yardımcı tedaviler
den ~ kısaca bahsetmek istiyorum ve 

buna akciğer veıreminin cerraht teda

viaiodeıı baflıyonmı. 

koymaktır. Bwıu yapmak için kaburga 

ile ciğer Wıtündeki boşluğa hava şırın· 
ga edilir. Eğer yapıJtklık var da hava 
verilemiyorsa k:aburgalrın bir kıaını çı.' 
karılarak ciğerin sönmesi temin edilir. 
Hava ıırıngaaı hiç olmazsa iki sene 
devam edecektir. llk saman hutanın 

bir haatahane ve aan.atoryomda yatırı· 

larak yapı lmaaı lizımdır. Birkaç ay 
10nra hasta i şine devam eder ve vakti 

geldkiçe doktora gider, ıırıngasınr yap. 
tırır. 

Bu tedavi vaktinde yapılmak tarti le 

verem tedaviaiııde en mUsbct netice 

ve bauı.n ha.dkalar yara tan bir usul. 

dür. Yalnız bütün veremlilere tatbik 

edilemiyor. Ancak dörtte bırıne tatbik 

edi lebiliyor. Ccı-rahi tedavı nin en eyi 

tatbik olunabilecegi yer şuphe~İz sa • 

natoryomlar dı r. 

Hususi tedavi: Bu verem mıkro-

bundan çıkarılmış baz ı maddel erle ya. 

pılan bir tedavidir. İlk çı kt ıgr zaman 

büyük bir Umid vermı~se de maalt:scf 

bu ümidler t~akkuk etmemıştır ve 

hatta ifratla kullanılmaktan zara fa r 

bile görülmüştür. Ştmdi pek dar 

bir çerçevede ve ancak bı r mut:ss sede 

yatmak şarti el yapılır. 

Alelumum ilaç tc::davı~ı hakkında da 

birkaç kelime aöylcmek ı sterım. B ız ım 

hastalarımızda ilaca karşı buyuk ıı r 

düşkünlük vardır. Bilhassa verem te

davisinde bu hiç dogru bır şey degi l. 

dir. Bununla elimizden geldiği ka dar 

mücadele etınekteyiz. Avrupıı samıtor

yomlarmda bi.rçok hastalar ayl r .. } a

tarlar da bir defa ilaç kullanm4dan 'ıii· 

krlar. Biz bunu tamamılc değılııe uı lc 

oldukça mUhim bir derecede sanator

yomda yapmıya muvaffak olduk.An. k 

dışardaki vaziyeti duzeltmt>k çok guç. 

Bu hal mide ve ba.rsaklarmı bozmakta, 

birçok lüzumsuz aksüJameller yap .. ı c1k 

hem 11hhatlerine zarar vermekte hem 

de kendilerini maddeten lüzumsuz m s 

raflara sokmaktadır. Zaruret olmadık

ça ilaç kullanmaktan sakınmayı ehem

miyetle tavsiye ederim. 

Sözüme nihayet veri rken bu has ta • 

!ıkla pek yakından temasta bulunan ve 

binlercesini görmü~ olan bir doktor sı. 

iatile tekrar ediyorum, vaktinde teşhis 

ve tedavi edi imek şartile verem hemen 

muhakkak eyi olur, bu husust a çok nik
binim. • 

Saflık itlerine ıellnce: 1m orta oku-
lloıu Umumı .Mecıi~ Dyt.sincl.n B.aya luyJa erkek orta okulu Wrletmit oldu • 

Viliyetin dar bUdcesine rağmen bu 

yıl villyetin memleket hastanesi esaslı 

bir hale konacağından halk timdi<Mtn 

vali ve &enel meclise gönene ve bağlıh

lmı aunmaktadır. Genel mecllateki kadın 

tiyeler bilhassa hastahane için büdcede 

fazla tahsisat konmasının hararetli ta • 

raftandrrlar. Her ,eyin aağhkla olduğu

nu bilmekle beraber yoh killtün ekim, 

ve baytarlık itleri gibi biribirini tamam

layıcı ı:nahalli ifleri düşünen gen~l mec:. 

U..ln llyeleri rilAyetin dar büdceai için

de memleketin bu cibi hakikt ihtiyaclı

r·nr tatmin edecek tekilde ve viüyetce 

tatbik kabiliyeti olacak ıurette bir bOd -

ce ve if proıramı lserinde çabırnak -

tachrlar. 

Akciğer vereminde cerrahi tedavi 

ıon .enelerde ıeoiı bir tatbik aahaaı 

bulmuttur. Bu tedavinirı •au haata ü
leri ılSndil.rerek hartıktW. bir bale 

Not: Bu ya:u konferans hal .'nde 

Ankara radyosunda Dr. Bay Tevfik İs

mail Gökse tarafından verilmi~tir. -............._ Münüre Reşad Aker ğundan bofalan erkek orta okulu yapr-

·~------------!!!!'"""'! ........ ~~.......,!!l-"!!'~~------~~'11!!!1!!!!!!!11"'!!!!!!!!!!!!!1!~~!!"!!!!!!!!!!~~~--~~------~~!lllli!!"'!!---~'!!!!!!9!!!~~~~--------.._.----"!!!!!!!!"'. &±EZ z a s 
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San Michele'nin kitabı 
Yazan : Akse} MUNT 
Türkçeytt çeviren: Nasuhi BAYDAR 

bu .~ele mutsuz jakl Zoolocya bahçesinin 
n \l~l ü gorili, yakalayıp düşmanlarının gü
~Şsı~ ülkesine getirdikleri kabilesinin bu ilk 
,/ug~ ! beni görür görmez o da nasırlı elini 
()kllle mania vermez miydi? Sırtını yavaşça 
c Şayışımdan hoşlanmaz mıydı? Dakikalar· 
~·Uslu uslu oturur, sesini çıkarmaksızın eli
an; sıkardı. Bazı vakitler, sanki el falından 
td 1Y~rmuş gibı, uzun uzun avcumu tetkik 
n··erdı. Mafsalların nasıl eğilip buküldüğü-
b~ anlamak istiyormuş gibi pannaklanmr 
ırer b' ra ırer açıp kapar, elimi bıraktıktan, son-

81' ~1nı dikkatle, Kendininkine bakardı. İki· 
&ib~· .a.~ın?~ fa~~ ol~adığını söylemek i•ter 
tletiJıdç~n ıçın gulerdı ve bunda hiç de haksız 

ı. 

ilö Seyircilerin kendisini göremiyecekleri bir 
•ıkş:~e Ç:k!.lip .. bir saman çöpü ile oynadığını 
~er· k gorurdum. Serbestliği zamanında ü • 
l>ik ıne çıkıp öğle uykusunu kestirdiği yaylı 
tin~rn.o~ dalma benzeteceği umudiyle kafe
ltuıı ıçıne koymuş oldukları salıncağı nadir 
leri ~ı~dı. Bambudan yapılmış, arab sedir -
lten ~ıbı yassı, bir yatakta uyurdu, fakat er
teuncı olduğundan onu yalnız hastalandığı 
og-ı an Yatakta bulabilirdim. Gardiyanı ona 
• ~ t- ~-~~ıneğini, alçak bir masanın önünde bir 

..... _ .. _ ,.il\ .. 
•· - •,.. _.-._ L!':"' --.-. 

kir koyarak yemeyi öğretmifti. Hatti, bir 
biçakla sert ağaçtan yapıhmı bir çatal da • 
line vennişlerse de bunları kullanmağa bir 
türlü alışamamıştı. İki yüz yıl önce babala -
rımızın yaptıktan ve insanların çoğwıun hl· 
1! yapmakta bulunduktan gibi elleriyle ye
meyi tercih ediyordu. Fakat ıütü ile çok te· 
kerli sabah kahvesini kendi bardağiyle ve 
derin bi rezvkle içiyordu. elleriyle sümkür
düğü doğru idi; ancak Petrarke'nin Lorası, 
İskoçya kıraliçesi Marya ve hatta fransız 
kıralı on dördüncü Lui de buıı.iıi baıka türlü 
yapmazlardı. 

Mutsuz J ak 1 Dostluğumuz aon güne ka· 
dar sürdü. N oeldenberi hasta idi: yüziikül -
rengileşti, yanaldan çöktü, gözleri gittikçe 
çukura battı. Gözle görünecek kadar çabuk 
zayıflamağa, halecanb, kuşkulu olmağa ba§
ladı ve birakaç vakit sonra da fenaya alim et 
olan kuru bir öksüriik baş gösterdi. Sık 111k 

ateşine baktmı. Bunun için gözü dört aç
mak gerekti. Çünkü bir çocuk gibi tenno • 
metreyi kırarak içinde oynamakta olan ıeye 
bakmak istiyebilirdi. Bir gün, eli elimde, 
kucağımda otururken tutulduğu §iddetli bir 
öksürükten sonra ağzından biraz da kan gel
di ve kanı görünce ödü koptu. hısanlarm ço
ğu da böyledir. Büyük savaşta, çıplak yara
larına göz kırpmadan bakan en cesaretli 
askerlerin taze birkaç damla kan görür gör· 
mez sarardıklanm kaç kere farkcttim. 

J ak, gittikçe iştihasmı kaybetti ve bir 
muz yahut bir incir yedirmek için ona türlü 
maskaralıklar yapmak lumı geldi. 

'R•r '9•bJth onu, bel' ıe)'den btkmıf, ölümii 

bekliye bckliye uıanmq hastalarun gibi, yor· 
gam başma kadar çekip uzandığı yatağında 
buldum. Gelmekte olduğumu ifitmiş olacak 
ki elini yorgandan çrkanp elimi tuttu. Ra -
hatsız etmek istemediğimden epey zaman, 
eU elimde, yanında oturup güç BOluk alışla
nnı ve boğazındaki yaralar yüzünden .zapte
demediği hmltılan dinledim. Biraz sonra bit
mez tükenmez bir öksürük bütiin vilcudmıu 
ıaramağa başladı. Kalkıp yatafm içinde 
oturarak umudsuz bir tavrrla ıakaklanm ya
kaladı. Yü.rUnün ifadesi değişmişti; hay -
van maskesini atmış, 61üm halinde olan bir 
adam çehresi takınmıştı. Can çekişmesi kor· 
kunç oldu. Hastahanede, kaç kere iş başın
da gönntiş olduğum ayni "icracı,, tarafmdan 
boğularak öldü. Elinin yavaş yavaş a:rkth
ımdan Onu tanıdım. 

Ya ıonra? Mutsuz dostum J ak ne oldu? 
Katılan cesedinin Anatomi enstitüsüne gön
derildiğini ve iskeletinin de, geniş kafa ta-
11 ile hi!A Upuytren müzesinde, ayaküstü 
durmakta olduğunu biliyorum. Hepsi bun
dan mı ibaret? 

BEŞiNCl BÔLÜM 

HASTALAR 

Pazar günleri, kontesin akşam yemekleri
nin e~ikliğini çok duyuyordum. İçinden her 
geçenı hemen yapmaktan kendisini alamıyan 
kontes, ~ahible konuştuğumdan on bq gün 
sonra, bırdenbire hava değiştirmek ihtiyacı
na kap~Jarak, kontla beraber. Turen'deki şa
toya "1tm•.i• karar v•rmiati. Bu. bcraee 

için bir sürpriz olmuş, yalnız, şüphesiz, r::~ ib 
bunun kokusunu almıştı; çünkü, yemekte 
bulunduğum son pazar, onan kurnaz bakı :.clr 
ihtiyar gözlerinde neşeli bir parfakl.~ sez
miştim. 

Kontes bana her hafta yazarak kendin
den malftmat vermek iyiliğinde bulunmu tu. 
Vakit vakit rahibten de havadis alıyordum. 
Her ıey yolunda idi. Kont her sabah a a bi
niyor, gündüzleri uyunlUyor ve da.ıa az er· 
gara içiyordu. Kontes gene müziğe başla
mıştı, köydeki yoksullarla çok uğraşıyor ve 
artık kolitten de şikayet ctmiyc lu. Rahlb 
bana, köşkü araba ile bir "saatcık,, ötede o
lan Markiz'den de duyuklar gönderiyordu. 
O da pek iyi idi; koltuğuna gömülerek yal
mz başına, kaygılı tasalıJ hastalığını düşün • 
meyip, çok şişrnanlıyan ve yürüyüp koşma· 
fa çok muhtaç olan sevgili köpeği Lulu ilo 
beraber, sabah akşam, parkta geziniyordu. 

Rahib yazdığı mektubta "bu, korkunç bir 
küçük vahşi,, diyordu, "Markiz'in kucağına 
yatıyor, kimi görse dişlerini çıkararak hrr· 
lıyor; hatti oda hizmetçisini iki kere ısırdı~ 
~erkesin iğrendiği bu hayvana yalnız Mar• 
kız tapınryor, bütUn gün yüz veriyor. Dün, 
dua vakti kilisede Markiz'in güzel elbisesine 
kustu ve ben de duayı yarım bırakmağa mec· 
bur oldum. Bundan dolayı Markiz, hastalı ... 
ğın kolite çevirip çcvinniyeceği hakkın • a 
dü~ünceniri bildirmenizi ve bir de reçete gö111 
dennenizi rica ediyor; onun hastahğını sizin 
herkesten iyi ~-1 -yacağmızdan emin oldu .. 
ğunu söylüyor ... ,, 
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Hasan Müstahzaratını Sevenlere l\lf üjde 

Basa ltr?eatı Ankara' da ld Müstahzaratı ÇI 
Bankalar caddesi: Ankara • lstanbul •Bey g u 

Kolonya ve Losyonlar Krem ve Birvantinler Saç Suyu ve Sabunları Özlü Huhu ıat Uı l. rı 
90 dorece hal.iı limon çiçekleri kolonyasile yıa. 

Amin, leylak, menekşe çiçeklerinden ve ruhnüvaz 

ff&nslerda.ıı ihzar edilmiştıi.r. 

Hıaaaa ko-

lonya ve 
lotyoolut 

Küçük cep !jifesi 

Cep şişesi 

Küçük 

Orta 
Düz büyük ~ıerde 

Büyük 

> 

1/24 litre 

1/ 16 ) 

1/ 8 > 

1/4 > 
> 

1/ i > 

1 > 

25 

40 

70 

1!0 
150 

~50 

'°° Cam kapa~lı titeler 

lt 

1/8 > 130 

1/4 > 200 

1/ 2 ) 300 

Kasan Llvantalan 

Nesrin kolonyası 

. ) 

> 

1/ 8 Htre 

1/4 > 

1/2 > 

1 • 

Açık > ile 

100 

35 

M 

100 

IOO 

250 

» Cam kapaklı tiseler 

» > 

1/8 litre 80 

1/4 .,. ıao 

1/2 > 200 

l(okulu Sabunlar 

Hasan tuvalet sabunları kiiç.ük 

> » > büyük 

Hasan tuvalet sabunu 220 Gr. 

> > 140 > Lükc 

> 250 > 

Kaıan Glisıı:in sabunu 

> > 

10 

15 

25 

25 

35 

10 

15 

He.san Glisrin sabunu gUl 25 

> > sabu:-ıları Gül ve Limon kutu içinde 35 

Kıu>an Tıbbi Sabunlar ~ 

Pudra ve sürmeler 

Hasan Çocuk pudrası teneke kutı..ı .4-0 

» > » paket 10 

> Talk pudrası 500 gram kutu 40 

> Sürmesi sürmedenlikle 25 
» Sürme lüks sürmedenlikle bliyUk 40 

Heıı.a.n Kremi Vazo yağsız 

Hasan Kremi tüp içinde 
Hasan Biryantini yağlı 

> » Yağlı Likid 

• Yağsız Arjantiya 
Yağsız büyük 

50 
20 
25 

40 
30 
50 » 

> > 
» 

Yağsız Likid 50 

.. 
> büyükler 250 Gr.Arjantina 75 

> > • > > likid 7 5 

Tıra~ Levazımatı 
Hasan Tıraş Sabunu 

> > > Kremi 
Hasan Tıraş bıçakları 10 adet 
Haea.n Tırai bıçakları 1 adet 

25 

30 
45 
5 

Çiçek, gülsuyu ve yağları 
Kasan Çıiç.ekauyu > 1/ 4 > 40 

» > > 1/2 > 50 

» > » 1 » 60 

Huan. GUl&u yu » 1/ 4 > 40 

» > > 1/2 > 50 

Haaan Gülsuyu > 1 > 60 

Haaan GUlyağı halis saf 5 Gramlık 

> > 10 

> > > 

Hasan Neroli Esansı 

> 
» 

> 

Hıaaan Nane Ruhu 

Hasan Melisa Ruhu 

> 1 
1 

5 
10 

Di~ ~lüstahzaratı 

200 

375 

50 
50 

wo 
175 
50 

50 

Di!lleri inci gibi yapan ve diş etlerine ebedi ha. 
yat veren ve kanamasım meneden ve diş ağrıs mı 

dakikasında durduran, dişlerin cürümesine mani 

olanı 

H.aaan Dit Macunu Dantoı 
> > Suyu 

> > » Orta. 
» > > Büyük 

KMIU\ dif fıl'f&ları gayet sert ve sıhbl 

> 

> 

> 

> 

> 
> 
) 

> 

• 
> 

• 
> 

> 
» 
» 

> 
> 
> 

> 

> 
> 

> 
> 
> 
.. 
> 

> 

> 

> 

> 

> 
» 

20 
30 

60 
100 
17,5 

26 

35 

45 

60 
70 

95 

Ankara Belediye Reisliğinden: Ankara Levazım Amirliği! 1 

Satınalma Komisyonu 
han1an 

1 - Ankara şehrindeki binalara aid enaz 22,000 numa
ra levhalarının yerlerine takılması a9ık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Beher lavhanm takoz kullanılmaama lüzwn olmı -
yacak yerlere asılması 5, ve Takoz kullarulmasuu icab et
tiren hımış, kerpiç ve tuğla dıvarlara asılması 10, ve takoz 
kullanılmasını icab ettiren taş ve beton binalara asılması 
20 kuruştur. 

3 - Şartnameyi almak üzere Ankara Belediyesi numa
ralama komisyonu reisliğine müracaat edilmelidir. 

4 - Açık eksiltme 11mart1935 pazartesi günü tem sa
at on beşte Ankara belediyesi şirketler komiserliği odasın
cla yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 385 liradır. (411) 
1-709 

Ankara Vilayeti 
Defterdarlığınd, n: 

ASKERi 
An İla 

1 500 3-3-935 Pazar 
501 1000 4-3-935 Pazarteet 

1001 1500 5-3-935 Salı 

1:4\01 {ukan 6-3-935 Çarıamba 

MÜLKİYE 
An İla 

ı 500 7-3-935 Perşembe 

501 1000 9-3-935 Cwnarteal 
\001 lul-::arı 10-3-935 Pazar. 

Askeri mülki tekaüt ve eytam maaşları yukarda yaıılt 
günlerde numara sırası üzerine tediye edileceğinden esha
bmm muayyen günlerde müracaatlarr lüsumu ilan olunur. 

(467) 1~78& 

İLAN 
Askeri Sanat mekteble· 

ri ihtiyacı için 2400 kilo ma
kama ile 300 kilo arpa şeh
riyesi 23 mart 935 cumarte
si günü saat 14 den 17 ye 
kadar açık eksiltme aureti
le satın alınacaktır. İstekli
ler şartnamesi için komisyo 
na müracaatları ve iştirak i
çin de eksiltme tahmin be
deli olan 675 liraya muka
bil 50 lira 63 kuruş ilk pey 
akçesini Kırıkkale Askeri 
Fabrikalar muhasebeciliği -
ne yatırarak belli saatten e
vet komisyonda hazır bulun-
maları. (478) . 1 - 811 

Bir Bayana kiralık 
oda 

Aile yanında tek bir Bayana 
bir oda .ldralıılrtır. 3956 ya tele
fon edilmesi. 1-799 

Fransızca ders 
Hollkes dört ayda franaızca 

öğ.ııeınebilir. M~ak muvaffa
kiyet. Franıızce öğre~k ve
ya te&emmül ettirmek i9in ace· 
lo odkdz. M1*dfl f.iatlar Mü
racaat yeri ı 

Aab.ra - Poetah8M eaddesi 
f..- fHmu IOka.k No. 10. 

l - 798 

Saçları uzatır, kepekleri ve mikropları izale 
oder ve yumuşak tutar. Döklilmesini kat'iyyen 

meneder. 
Hasan şampuvanı 

Hasan saç sabunu 

> > 

Hasan Trihofil saç suyu 
Hasan saç ve elbise fırçaları çoıc muıcemmel 

» > 

> > 

> 

> 

Nefis Yağlar 

> .. 

10 

50 

25 
125 
.ı.25 

150 
175 

Kuvvet, Sıhhat, Nefaaet ve Lezzet ifade eder. 
Has.an Zeytinyağı 1-4 Kg. 40 

> > 1-2 > 50 

Çocuklara ebedı bir hayat veren nefis ınaha e 
bi, tatlı, çorba ve pureleri yapılan: 
Hasan Pirinç özu unu 250 Gr. 

> Bugday ozu nışastası 

> İrmik özu unu 
> Patates ozü unu 

• Arpa » ~ 

• Turlü 

> 
» 

> 
» 

» 

(Ararot) 

25 
ı5 

z5 
5 

) 

> Mercimek > 

> Bezelye » 

> B. mısır > 

> Fasulye 

> Nohut 

ıs 

ıs 
15 

(KornflaV'lld ;s 

» Çavdar » :& > 

» Yulaf badem özlü unu 500 
Hasan özlü unları büyük 500 gr. 
Hasan Brekfoat biskUvileri 

ıs 

» 
» 
» 

1 > 

2 > 

15 

125 
400 

900 

> ~ .,. kiloluk kutu z. 
> 

> 6 Kg. Teııekesfle 

> > 17 • » 
Ha!!ıB.n Hlivil dö Parafin 

» > > > küçük ~işe 
Hasan Fıstık özü yağı küçük 

> > orta 

» > > » bliyi.ik 
Hasan Hintyağı halis 25 Gr. 

> 

Hasan Bademyağı 

» > 

» > 

Hasan Balıkyağı 

> > 

> 

> 

> 

» 

ııcc 

50 > 

tiŞC 

büylik 

> 

1-4 K~ 
1-2 > 

1 » 

2 > 

Glüten ~amulah 

75 
50 
75 

125 

'00 
20 
25 
80 
so 
40 

4-0 

60 
100 
175 

Şeker hastalrğına ve zayıflamağa malı.sut çok 

dakik ve ayarlıdır. Taze ve lenetlidiı. 

Hasan Glüten ekmeği 

> > Gevreğıi 

> Bademli Glüten ekmeaı, 

» Glüten Makarnası 1/2 Keı 

» > Unu 1/2 > 
» > Şehriy.ı 1/ 2 > 

Hasan Diyabetik Çlkolatuı 
> 
> 
» 
> » 

> 

Şek..ı. 

> 

> 

Kg. 
50 Gr. 

100 > 
160 > 

35 

60 

60 

60 

60 

60 

25 

450 
40 

70 
150 

Ha~aratı ve Fareleri 
öldüren 

Fayaa Hasan 
) > 

1/ 4 Litre 

1/ 2 > 

1 > 

6 > 

> » Büyük ambalajda afi kilosu 
> > Pompa 

> > > l 
Far Hasan Fare Zehir macun 

> > > » Buğday 

Hau.n fare zemrleri ikisi bir L rada 

Muhtelif Müstahzarat 
Huım Granto Preı:ervatlf 1 aded 

• > > 6 > kutueu 
> » > 1 » ipekli 

> > ~ » > 
Maimulratt:ar o cli•ti1.e l kg. ~sıt. 

» » > 2 kg. > 

• > > büyil.k da.maaL 
nalarda kllOM.1 

Huu. Setliç toalar~ 
Huaaı Meyvalı gazoz to.u 

» > > bUytuı: tite 4 mitli 
Hum lbrboMtı 100 grmı 

> > 250 > 

> > 500 > 

HMım Demirbladi hulae.ı 

> > >Orta 
> > > Bilyüll: 

Haaaa baeta dM'ec:eei gayet hassa& 

Askeri .Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Sabnalma 

Komisyonu hanları 

Aksaray Azmi Milli Türk anonim 
şirketi idare meclisi ndenz 

MUHTELİF KİMYA 
MALZEMESİ 

Tahmini bedeli 100,000 
Ura olan ve 9 mart 1935 ta -
rihinde pazarlığı yapılacağı 
ilin edilen kimya malzeme -
sinin tediye şartlarında de
ğişiklik yapıldığından bu 
malzeme pazarlık tarihinin 
19 mart 1935 salı gününe ta
ltk edildiği ilan olunur. 

Aksaray Azmi Milli Türk anonim şirketi wnumt he ~ 
yot.i 1935 martının 31 inci pazar günü saat on dörtte An· 
karada Ziraat Bankası Umum müdürlüğü binasında sene
lik adi toplantısını yapacaktır. Hissedarların yukarda ya
zılı gün ve satte toplantıya gelmeleri rica olunur. Hiese
darlann lçtimaa ift{rak edebilmek için hisse senetlerini 
bulunduklan yerin Ziraat Bankasına tevdi ederek muka
bilinde duhuliye makamına kaim olmak üzere makbuz al
malan ve toplantı günü bu makbuzu ibraz e.tmeleri icab 
eder. 

Toplantıda görü~üle cek işler-c 

5 

(464) 1-771 

ELEKTRİK MALZEMESİ 

1 - 1934 hcsab yılına aid idare meclisi raporunun okun· 
muı; bilanço, lCar Te zarar hesablannm tasdi•lri ve ldare 
meclisi üyelerinin ibrası, 

Tahmini bedeli 80.000 lira 
olan elektrik malzemesinin 
tediye şartlarında tadilat 
yapılmıştır. Bu malzeme 4 
mart 935 tarihinde pazartesi 
günü saat 14 de aakeri fab
rikalar aatınalma komisyo-
nunda pazarlıkla aatınalma
ca.ktır. 

Şartnamesi dört lira mu
kabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 5250 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve a ott 
maddelerindekl vesautie 
ınezkQr gün ve saatte. ~ 
misyona müracaa~.\~n. '411) 

1-f45 

2 - Sene içinde istifa etmiş olan üyenin yerine muvak
katen seçilmit olan idare meclisi üyelerinin memuriyetle
rloin tasdiki, 

3 - 1934 yılı miirakib ücretinin te&biti ve 935 senesi 
içm bir milrakib ve bir yedek mürakib seçilmesi. 1-802 

•• BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

16 inei tertlb 5 inci çekiş 11 mart 1935 dediF. 

Büyük ikramiy 30.000 lirad&. 
AyRO& 10.000, 4.000, 3.000 li ılrk ikramqı.ıer ve 

J0.000 liralık mükafat vardır. 
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Tesviyeci ve tornacı I ~~~d: B!:~~=:.=::~=?di:tirilecek ağaç-
1 kt Jara bağlanmak için lüzumu olan ve (750) lira muhammen a ına ca ır bedeli bulunan {6,000) adet ucu (12) santim devre ve (3) 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 
Kırı kale fabrikaları için tes

viyeci ve tornacı a 1 ınacaktır. 
İsteklilerin imtihan için istida 

ile Ankara'da f~şek fabrikasına 
lstanb l'da Bakırköy barut fab 
rikasına, lzmirdekiler Halkapı
nar ı·ah tamirhanesine müra -
caatiarı. [222] 1-400 

Eslöşehir belediye haşkaıı1ığında n 
Eskişehire takriben 40 kilometre mesafede ve Kaplanlı 

?ağı membalarmdan şehre yapılacak depoya kadar suy~n 
ıs.alesi Font veya çelik boru olmak üzere 24 şubat 935 tarı -
hınden 11. nisan 935 perşembe günü saat on beşte bedeller 
haddi layık görüldüğü takdirde ihale edilmek üzere kırk 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle milnakasaya kon
tnuştur. 

Mezküur tesisat ve in~aatın font boru ile keşif yekunu 
2.38182 lira 12 kuruş ve çelik boru ile keşif yckUrıu 227152 
lıra 72 kuruştur. 

Münakasa 2490 No. artırma ve eksiltme ve ihale kanu· 
nuna tevfikan icra kılınacağından teklifler mezkür kano
nun hükümlerine tamamen uygun bulunacaktır. Font veya 
Çelik borulardan gayrı boru teklifleri kabul edilmiyecektir. 

Talipler münakasaya konulan imalat ve inpatm proje
lerile mukaveleye merbut şartnamci fenni ve münakasa 
Şartnamelerini on iki buçuk lira mukabilinde Eskişehir 
belediyesinden tedarik edecekleri ilan olunur. 1-801 
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La Dam o Kamelya 
Pek yakında Yeni Sinemada 

IBffl'SlnııwaWllllMf!lllllB!llD ı U Jalll!llll ıamRlllBlll!lllllllllll' ----ım!UllMll • 
Karacabey harası Müdürlüğünden 

Hara ve Merinos yetiştirme çiftliği hayvanlan için yüz 
iki bin kilo yulafla yüz dokuz bin kilo arpa kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin seki% yüz lira mu
"akkat teminatarile birlikte eksiltme günü olan 10. mart 
1935 pazar günü saat on dörtte Harada bulunmaları ilan 
olunur. (935/427) 1-696 

Devlet Demiryoltarı ve Liman
ları işletme Umumi Müdürlü
ğünden: 

Muhammen bedeli ile mikdarı aşağıda yazılı karbit 
14. 4. 935 pazar günü saat 15 te kapalı .zarf usulü ile Anka
rada idare binasında saun alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 534,38 liralık muvakkat te -

ıninat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ka -
llunun dördüncü maddesi mucibince işe ginneğe manii ka· 
nunı bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı 

&ün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri la -
ZJnıdır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Haydarpaşa'da 
tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankara'da malzeme 
dairesinde dağıtılmaktadır. ( 449) 

Cinsi 
Karbit 

mikdan 
75000 kilo 

M uhaımnen bedeli 
Lira 

7125 
1-758 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Bankamızın malı olan Etlikte Piyango tepesinde iki 

~a; bir sofadan ibaret bir bağ evi üç dönüm bağiyl~ .bir~ 
likte bedeli faizli olarak dört taksitte ödenmek ve birincı 
taksiti peşin alınmak üzere açık artınna ile satılacaktır. 
İhalesi, 6-3-935 çarşamba günü saat on birde yapılacaktır. 
İsteklilerin (70) lira depozitolarile bankamıza miiracaat-
lan ilan olunur. 1--678 

Gene Türk 
Yağsı.z kremleri cildinize yumuşaklık verir. ~ 

ğuk ve sıcak havalardan mütevcllid yanık ve çatlakta
n lekeleri imha eden emsalsiz bir kremdir. Her yerde 
arayınız. 1-731 

Eft.J.iLT§ıjj#Ljla#yıf ... T4iLTıTjAM##f 

metre uzunlukta kestane veya gürgen ağaç kazığı açık ar
tırma suretiyle alınacağından isteklilerin '1'o 7,5 teminat· 
lariyle beraber 5-3-935 salı günü Belediye Levamn MU. 
düriyetinde toplanacak 'komisyona müracaatları ilan olu-
nur. (380) 1-633 

Ankara lua Dairesi Gayrimenkul Salış Memurluğundan 
1 - lpitek olup bu kere satışına karar verilen Anlraraıı.ın Hacı 

Halil mahallesinde tapu ıicil muhafızlığının 386 ada 5 parsel nu.
ma.rasında mukayyet bir ahşab ev ile Kayaş mevkiindc ve tapunun 
kinunuevcl 50 • 4 ve 46 numarasında kayıtlı Mizancı o'lu Zeki Ye 
Nec.atiye aid şarkan ve cenuben hali araziden tepecilder ve taılık 
garben dere ıimalcn Bayındır yolu ile mahdut bir ev ile 8966,5 M. 
murabba arazi. 

2 - Evsaf ve mü temilatı: Hacı Halil mahallesindeki eve giril 
dikte bir dut ağacını havi bir avlu alt katta bir kiler bir mutfak bir 
ahır üst katta iki oda bir mutfaktan ibarettir. Kayaştaki evin birin
ci katına iki taraflı taş merdivenle çıkılınca bir sahanlık oradan 
geçild~kte geniş ve uzun bir salon üzerinde 3 oda ile bir mutfak bir 
hala ve merdivenle yukarı çıkıldıkta uzun bir salon üzerinde brşı
lıkb 5 oda bir hala bir mutfak ve abdestlik ve salon kısmında ka

pısı olmak uzere ve aşağı &ahanlık üzerine gelir bir balkonu havi
dir. Tarla gayrı mezru olup evin iki tarafındaki bahçe ıkımunda 

irili ufaklı 15 kadar meyva agacı ve aynca bir kameriyesi vardır. 
lşbu ev ile tarlaya (5600) lira ve şehirdeki eve ise (1350) lira kıy
met tahmin edilmi tr . 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 4.4.935 tarihine musadif 
perşrmbe giınü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satı~ memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talihler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın te. 

minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü arttırma bedeli takdir edilen kJymetin yüzde 
15 ini bulduktan •e üç de:fa nida ettirHclikten soma meskiir giiniin 
16 ma aaatinde en çok arttıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İ§bu tarihteki artttırmada teklif edilen bedel mnb~ lo}"
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 20. 4. 935 tvihine miieadif 
cumartesi günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak tkinci arttınnacla 
en $Ok arttıran talibine ihalc olunacaktır. (Keza muhammen kıy· 
metin yüzde 75 ini bulmak prtile en çok arttıran talibine ihale 
olunacak ve bu nisbeti bu!madığı takdirde 2280 nwnaralı kanun 
abk$mma tevfikan tıorç beş .ene müddetle tecile tibi tuıulacaktır.) 

7 - Bil'inci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi miitH. 
lrib verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 

tarihinden itibaren kendi~.ine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyleme· 
ai için yedi gün kadar mclıil verilecektir. İşbu müddet zarfında 

ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
CYeJ en yübck teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa ruı 
olup olmadığı soruldukteıı sonra teklifi ftçhile almağa ran l8e 
ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek ib:eTe bu talibe ihale edi· 

leccktir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeni. 
den on beş günlük ikinci artırmıya çıkarılarak en çok artıran ta

li.bine ihale edilecektir. 
8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 

tapu ha.rcile dellaliye resmi mü§teriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi Ye r~sim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve maarafa dair oJan id. 
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilliyle sabit olmadıkça ... 

tıı bedeli.nin paylaıtmlmasından hariç tutulacaklardır. 
ıo - Artırmaya iştirak edecekler 11. 3. 935 tarihinde 934 • Sl2 

numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulun.durulan prt. 

namemizi okuyabilirler. l-780 

Ko n ya 
Elektrik Türk A. Şir kelinden: 

Şirketimizin umumi hissedarlar heyeti 93.5 yılı mart a
yının 31 inci pazar günü saat onda Konyada hükUınet mey
danındaki şirket binasında aşağıda yazılı ruzname muci
bince adiyen ve fevkalade içtima edeceğinden hissedarla
rın içtimaa girebilmeleri için hamil oldukları hisse senet
lerini içtimadan on gün evelisine kadar şirkete makbuz mu· 
kabilinde teslim etmeleri ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve mürakib raporlarının okunma11 
2 - Senelik bilançonun tasdiki 
3 - Heyeti idare ve mürakibin ibrası 
4 - Y enidcn bir mürakibin intihabile ücretinin tayini 
S - Müddetini ikmal eden üyelerden Konya saylavı 

Bay Musa Kazun, Osman oğlu, Ahmed Hamdi ve Ahmet 
Ergunwı yerlerine dört üyenin seçilmesi 

6 - Sermayenin 650 bin liradan 227500 liraya tenzili 
için dahili nizamnamenin 5 inci maddesinin apğıdaki te
kilde değiştirilmesi: 

Eski madde 
Şirket sermayesi 150000 lira tezyid ednmek suretile 650 

bin liraya iblağ edilmiş olup beheri on türk lirası kıymc • 
tinde 65 bin hisseye münkasemdir. 

Yeni madde 
Şirketin sermayesi beheri üç buçu1

\: türk lirası kıyme
tinde 65 bin hisseye münkasim 227500 liradan ibarettir. 

1 -800 
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:\1illi Miidafaa Vekildi 
Saıınalma Komisyonu 

hini an 

Y2pı ilanı 
YAPI : Kırık.kalede sa

natlar mektebi binası yeni 
tediye şartlanna göre kapa
lı zarfla ihalesi yapılmak 
üzre eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli: (67589) lira 35 
kuruştur. Şartname ve keşif 
evrakı 338 kuruşluk vezne 
makbuzu mukabilinde veka
let in~aat şubesinden verile
cektir. İhalesi: 6-111-935 
çarşamba günü saat on bir
de komisyonumuzda yapı1a
caktır. Muvakkat teminatı: 
(4629) lira (4i) kuruşJuk 
banka mektubu veya vezne 
makbuzudur. Eksiltmeye gi
recekler 2490 No. h kanun
la şartnamede istenen bel
geleri teminat ve teklif mek
tuplariyle birlikte ihale gü
nü en son saat ona kadar 
komisyon reisliğine veril-
miş bulunacaktır. (339) 

1-577 

İLAN 

1 - Beher tanesinin tah
min edilen fiatı 700 kuruş 
olan 100.C:JO tane portatif 
çadır kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - ÇadırJar Avrupa ma
lı olacaktır. 

3 - İhalesi 9-4-935 cwnar
tesi günü saat 15 dedir. 

+ - Muvakkat ı.minat 
31750 liradır. 

S - Şartnamesini 35 lira 
mukabilinde a1mak ve öme
ğini görmek istiyenler her 
gün öğleden ıonra M. M. V. 
satın alma komisyonuna mü
racaat edebilirler. 

6 - Eksiltmeye girecek
ler kanunun tarifatı daire· 
sinde muvakkat teminat 

mektup veya makbnalariyle 
artmna ve eksiltme kanu
nmıun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki vesikalarla birlikte 
teklü mektuplarını ihale gü· 
nü ve saatmdan en az bir 
saat evel komisyona vermiş 
bulunmaları. (371) 1-630 

İLAN 

Müteahhit nam ve hesa
bına olmak üzere Kara Gar
nizonu için 158,642 kilo un 
kapah .zarfla eksiltmeye ko
nulmU§tur. İhalesi 7 mart 
935 pe11embe günil aaat 14 
dedir. Muvakkat teminat 
204 7 liradır. Eksiltmeye gi
recekler ihale günü ve saa
tmdan evet teklif mektup
larını Kars aatmalma komis
yonuna vermiş bulnnmalan. 

(385) 1--636 

İLAN 
1 - Beher metreainin 

tahmin edilen fiatI 54 kunıf 
olan 1900 metre haki bezin 
eksiltme günü olan 26. 2. 935 
günü istekli çıkmadığından 
açık eksiltmesi 9. 3. 935 cu
martesi günü saat 11 de ya
pılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 
76 lira 95 kuruştur. 

3 - Şartnamesini para
sız almak ve örneğini gör • 
mek için her gün öğleden 
sonra kon>isyona müracaat 
edilebilir. 

4 - Eksiltmeye girecek· 
ler muvakkat banka teminat 
mektub veya maliyeye yatı
nlmıı teminat brphtı alı
nacak makbuzlarla kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazdı vesikalarla birlikte i
hale günü ve saatında M.M. 
V. Satına1ma kamisyaawıa 
ıeJmeleri. ( 472) l--807 

!LAN 
ı - 24. 2. 935 gentt talip 

çılamyan 23e bin tane muh
telif renk 'ft anmhı'·aa ... 
ltaranm kapalı zaıfla milt-

SAYI., 1 -
1 

mesi 23. 3. 935 cumartesi b ü 
nü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Umumunin tahmin 
edilen fiatı 23600 lira ve mu-
vakkat teminat 1770 liradır. 

3 - Şartnamesini para
sız almak Te örneklerini gör 
mek istiyen1cr her gün öğle
den sonra komisyona uğra
yabilirler. 

4 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektub veya maliyeye yatı
rılmış teminat karşılığı a • 
iman makbuzlarla kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif 
rnektublannı ıhale saatından 
enaz bir saat evci M.M. V. 
Satma1ma komisyonuna ver 
miş bulunmaları. (473) 

1 - 80I 

İLAN 
Müteahhit nam ve hesa

bma hava ihtiyacı için 26 
kalem Dürit "e 7 kalem A. 
M. Kontası pazarlıkla alma
ca ttır. Şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün pazarlı
ğına gireceklerin 2490 nu
maralı kanunun 2, 3 üncil 
maddelerinde yazılı esaslar 
dahilinde ve 525 lira temi -
nat mektubu ile ı l. 3. 935 
pazartesi günü saat l l de M 
M. V. SatınaJma komisyo • 
nuna müracaatları. (474) 

1 - 809 

İLAN 
l - Erzincan garnıao

nunun 276,000 kilo untmı i· 
hale günü talip çıkmadığın. 
dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 mart 935 
çarşamba günü saat ıs de 
Erzincanda F. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedell 
38.640 lira ve muvakkat te
minat 2898 liradır. 

4 - Şartnamesini gör• 
mek için her gün ve eksilt
meye girmek için ihale gün\ 
aatmdan bir saat evci ı.
lif mektublarmı F. SatmaJ • 
ma Ko. na vermiş bulımma
lan. (475) 1 - 810 

Ankara Belediye Reieliji 1 
nanlan 
İLAN 

1 - Yenişehirde İsmet -
paşa cadesinde eski 9 yeni 
1051 inci adada devlet ıGra
ıı nafıa dairesi reisi Ali Rı· 
sanm anasile şuyulandm • 
lan 15 metre murabbaı yer 
açık arttırma ile satılacaktn\ 

2 - lbale 11.3.1935 pa
zartesi günü saat on buçuk· 
ta artnma ve eksiltme ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat ten>inat 
(4,50) liradır. 

4 - Muhammen bedeW 
(60) liradır. 

5 - lartname ve harita· 
SJDJ görmek istiyenler her• 
gün muhasebeye gelebilir • 
Ier. (412) 1-673 -

Ankara birina icra 
memurluğundan: 

Mahcuz Torpida marka küçü.Jr 
ırazı makine9 Anwa beledi • 
ye salonunda 4.3.1935 pazartesi 
uat 16 da aatılacaktır. Tak • 
clir ıu,mcün yibde 7 5 ini bal 1 

mazaa 7. 3. ~5 J*tmıhe clDtl 
aynı mahal ve aaatte kati sure• 

- ..... çnrilecıeiinde• .... 
Jcrin oradaki memura mür~ 
larr. 1- 795 

t.dyaz sahibi ve Bap• 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Uınumi neıriyatı idare edaa 
Yuı lıterl :M6dilrit Huabl 
BAYDAR 

fwırı cadd•ai civuı.ı. 
Vlu• Buz.,..,iad• buıı-. 
tııı. 



!AYIPA 8 

Aı kara şehri 
İçme Su l(omi.syonundan: 

Ankara'da Sarıkışla civarında yapılacak olan - 431.042 • 
lira 60 kuruş bedeli keşifli filtre istasiyonu binası 20·2-935 
tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. İhale 20 mart 935 tarihine rastlıyan çarşamba gü-
nü saat on beşte Ankara'da İş han dördüncü katında içme 
su komisyonu dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
- 20992 - liradır. Münakasa şartnamesi, fenni şartname ve 
projeler 21 lira 55 kuruş bedel mukabilinde Ankara şehri 
~çme su komisyonu muhasebesinden alınabilir. Teklif mek
tupları kanunun tarif ettiği şekilde 20-3-935 tarihine rast-
lıyan çarşamba günü saat on dörde kadar içme su komis
yonu riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(368) 1--621 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme UmumMüdü lüğünden: 

Muhammen bedelleri ile cins ve mikdarı aşağıda yazılı 
mallar 16. 4. 1935 salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1586,25 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ka· 
nunun dördüncü maddesi mucibince işe ginneğe manii ka
nuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Bu işe aid şartnameler parastz olarak Ankara, Haydar
paşa veznelerinde ve malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. 

(417) 
Muhammen 

Cinsı Mikdarı bedeli lira 

Delikli bakır antrtuvaz çubuğu 
Bakır boru 

56.000 Kg. 
4.210 metre 

18.480 
2.650 

20 Müşekkel pirinç çubuk 100 ,, 
1-813 

Evkaf Umum 1\ üdürı··ğ'iinden: 
İkinci Vakıf apartımanınm ikinci kapı dördüncü daire

nin adi, alakol badana ve sıva gibi tamiratı yaptırılacak -
tır. Bu işi yapmak istiyenlerin 2. 3. 935 cumartesi günü 
saat on beşe kadar evkai inşaat müdürlüğüne müracaatları. 

(470) 1-806 

Maliye Bakanlığından: 
Açık bulunan 60 lira ücretli tahrir katibliğine imtihan

la bir memur alınacaktır. İmtihan 6 mart 1935 çarşamba 
günü zevaldan sonra dörtte yapılacak ve makine ile yazr 
bilen tercih olunacaktır. lstiyenler bonservis, sıhhat ra· 
poru, orta mekteb mezuniyet vesikası ile 5 mart 935 salı 
akşamına kadar memurin müdürlüğüne dilek kağıdlariyle 
müracaatları. (485) 1- 805 

Çaresi varken bu yarım baş ağrısını 
ne diye çekip duruyorsunuz? 

OBIPiN 
Her türlü baş ve diş ağrılarına, nezleye, romatizmaya 

kı?,khğa,. si~ir ağnlanna, soğuk algınlığına, üşütmede~ 
mutevelhd agrı, sızı ve sancılara karşı müess-irdir. 

Halkevinde 

Raşid Rıza 
Bu akşam saat 21 de 

Aktör kin 

ULUS 2 MART 1935 CUMARTESi 

1935 FORD V 8 

İstanllul Üniversitesi artırma ek · 

siltme ve pazarlık. ko misyonundan: 
1 - Çapada tamamlanmamış evkaf pavyonlarından 

bedeli keşfi 71650 lira 10 kuruş olan Radyoloji Enstitüsü 
ikmali inşaatı 21 mart 1935 perşembe günü saat 15 de Ü
niversitede ihale edilmek üzere kc~pah zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Taliplerin işe aid dosyayı almak için üniversite 
veznesine 360 kuruş yatırmaları lazımdır. 

3 - İsteklilerin bu işin muvakkat teminatı olan 4832 
lira 50 kuruş v~rmeleri ve ihale günü saat 14 de kapalı 
zarflarını umumi ka tibliğ e vermiş olmaları lazımdır. 

(1018 - 466 ) 1-812 
---------------------~---

Jandarma Genel l(o mutanlığı . U .. 
mum KumandanlığıAnl'-ara Sa· 
tınalma k.omisyonun dan: . 

Açrk eksiltmesinde verilen fi at haddi layıkmda görlll
miyen ve gümrükler muhafaza umum komutanlığı (ku -
mandanlığı) . eratı (efradı) ihtiyacı için alınacak olan 600 
liralık şeker 150 liralık kuru üzüm eksiltme kanununun 43 
üncü maddesi mucibince on gün u7-atılmıştır. 

Bir kilo şekerin tahmini bedeli 42 kuruş teminatı (4500) 

kuruş ve bir kilo kuru üzümün tahmini bedeli 18 kuruş 
ve ilk teminatı (1125) kuru§tur. Eksiltmeğe girmek isti· 
yenlerin 4. 3. 935 pazartesi günü saat on beşte teminatlari-
le komisyona müracaatları. (482) 1-804 

• 
Inşaat usta mektebi 

m~dürlüğünden: 
Mektebimiz talbeleri için ( 40) takım harici elbise mek· 

tepteki nümunesi veçhile açık eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli (700) liradır. Açık eksiltmesi 14-3-1935 ta
rihinde perşembe günü saat 15 tedir. 

Komisyonun toplanacağı yer Mektepler muhasebesi
dir. Şartnameyi görmek istiyenler mektep müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. Teminatı olan (52) lira (50) kuruşu 
saat 15 den evel muha-sebe veznesine yatınnahdır. ( 432) 

1-726 

Öksürük Şurubu 
Göğüs neızlelerilı 

had ve müzmin kasa· 
bat iltihablarmda, zr 
türrie, Zatülcenb \1t 
boğmaca öksürüklerin• 
de çok faydalr bir na~ 
dır. Göğüsleri zayıf 9'" 
lanlara aynca tavsiyo 
olunur. Bir çok prof e
sörlerin takdirlerini 
mazhar olmuştur. Kan· 
zuk öksürük ~urul»t 
maruf eczanelerde bu
lunur. ____ .... 

KANZUK NASIR İLACI KULLANINIZ. 

Af yon Karahisar he lediye riya· 
setinden: 

5436 lira 59 kuruş bedeli keşifli yeni yapılmakta olan 
asri ve sıhhi mezarlığa yapılacak tayyare şehidler ftbid• 
sinin yirmi gün müddetle vukubulan münakasasmda .Uip 
zuhur etmediğinden keyfiyetin bir ay zarfında pazarlrld•· 
icrasına belediye encümenince karar verilmiştir. 

Talip olanlarm dairei belediyeye bu müddet içinde mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. (481) ı -808 
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Tiyatrosu 

Bu gece 

TELEK!{Kl EDİLEN EMiR MUClBlNCE 
SiNEMALAR SEANS ARALRINDA TAMAMEN 

HAV ALANDIRILACAKTIR 

lKULOP) 
Bugün Bu gec• 

N ancy Caroll • Paul Lukas taraf mdan 

temsil edilen 

AYNANIN SIRRl 

Atk • lhtir.u • ~l«r 

Şimdiye kadar çevrilen macera fi
limlerinin en güzeli ve en nefisi 

KANUN MUHAFIZI 

Fransızca sözlü 


