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ALMAN KAR~lLLGl \'E ALMAN/(
İNGİLlZ ANLAŞMASI Atatürk 18 şubat 1935 tarihli Deyli 

M e.,l gazetesinin şıyasal yazıcısı 
yazıyor: 

"Britaoya hükumeti, beş dev
let arasında yapılması ileri ıürül
rnüı olan hava andlaşması, pusat
lanmanm durdurulması ve ulus -
lar derneğine yeniden girmesi ko
nuları üzerinde Almanya ile ko • 
nuşmalara girişmek kararını ver • 
rniştir. 

Geçen yedigün sonnuda Lon • 
drada yapılan Bakanlar toplantı
l!lloda alman dışarı işler bakanı 
Fon Noyrat'm bu amaca biraz da
ha yaklaşabilmek dileğile Lon • 
draya çağırılması görüşüldüğü sa· 
ndmaktadır. 

Bu çağırmanın ne yolda olaca
ğı araştırılmaktadır. Bu araştır • 
tnalardan alınacak sonucun bu 
Yedigün içinde, geçende B. 
Flanden ve B. Laval ile İngiliz ba
kanları arasında Londrada yapı· 
lan anlaşmaya uygun olarak, f ran
ıaya bildirileceği umuluyor. 

Her ne kadar alman karşılığı • 
nın kapalı ve üstü örtülüce olması 
İngiliz bakanlarının, ilk önceleri, 
canlarını sıkmışsa da, bu notada 
ha.va andlaşmasına yanaşılması, 
hemen bir oknuşmaya başlanacak 
olursa haklarda denklik, pusatlan· 
mayı durdurma, uluslar derneğine 
dönüş gibi konuların da birer bi
rer ortaya konulması ve konuş • 
inanın genişletilmesi umudunu u-
yandırmıştır. . . 

Paristeki İngiliz büyük elçısı
nin pek yakında Fransanın alman 
karıılı knotasına karşı takındığı 
durum üzerinde Ltmdraya bir bii· 
diri göndermesi beklenmektedir. 

O zaman bütün bu durumlar, 
bakanların pek yakında yapaca · 
ları bir toplantıda konuşulaca~t~r. 

Gene Deyli Mey gazetesınm 
Berlin bildirmeninden bu sorum 
üzerinde aldığı bir telyazısında 
deniliyor ik: 

lngiliz ~ fransız notasına Al • 
maoyanın verdiği karşılığın bura
da en derin i:ı; bırakan yönü, hava 
andlaşmasına girmeğe anık ve is
tekli olduğunu bildirmesidir. 

İngiltere ile Fransanm Alman
yayı bir hava birliğine çağırmak· 
la onun da hava pusatlar• bulun
durmak hakkını tanımış olmaları 
burada anlatılmaz bir kıvanç u • 
Yandırmıştır. 

Bnudan başka alman karşılı • 
ğında Almanyanın bugünkü gün
de birçok uçaklar ve yetişmiş pi • 
lotlar elde bulundurduğu, yahud 
elde bulunan bol gerekli nesneler 
ku2eyinde pek yakında havaya 
riiçlü bir filo uçurabileceği .im -
lenrnektedir. 

Frankfurter Zaytu..'"\g bugün 
Yal!dığı bir yazıda diyor ki: ''Böy
le bir hava andlaşmasının en önce 
göz Önüne alınacak yönü, karşılık· 
lı Yardımı gerekleştirdiği için ha· 
~a. Pusatlarmda Almanyaya kom
t•ılat-ile denk haklar tanımış olma
sında.dır. 

. Hava anlaşması, ona girenle
ruı hepsi için asığlı olacaktır. 

İngiltere, böyle bir işi başar -
nıa.ğa istekli olduğunu göster • 
•llekle seçme ve tarihte seyrek gö
rüliir bir davranışla davranıyor. 
. Ha va pusatı, İngiltereyi, üze
ıtltde karad"!n okrunmcuı gereken 
t0prakları r idnğu vakitten daha 
çolc A vrupaya yaıci ~~tırmıf bulu
nuror-. 

Böyle bir anlaşmanın yapılma· 
sına daha çok ön ayak olan ıey, 
~.ilterenin tek yönlü bir asığ st
Yasasının arkasından koşmaması 
~e kendisinin Fransaya karşı olan 
~devleri ile Almanyaya karşı olan 
odevlerini denk ve benzer tutnıa
&cdrr .,, 

, Parist~n Deyli Meyle çekil~n 
hır telyazısma da deniliyor kı: 

dün Marmarisi 
şereflendirdiler 

Marmaris, 23 (A.A.) - Reisi
cümhurumuz Atatürk Ege vapuru 
ile saat 19 da limanımıza geldi • 
ler. Marmaris timdiye kadar gö • 
rülmiyen bir sevinç ve şenlik için
dedir. 

j 
\.. --

l(azım Özalp 
Bahl{esirde 

Balıkesir, 23 (A.A.) - Dün akşam 
ıebrimize gelen Kurultay Başkanı Ka
zım Özalp şerefine dün belediye 150 ki
şiJ;k bir :ziyafet veı-miştir. Ziyafetten Ön· 
ce Kazım Özalp Fırkada kazalardan ge
len heyetleri kabul ederek kendileriyle 
mahalli ihtiyaçlar üzerinde iki &aat ka

dar konuşmuştur. 

Balıkesir, 23 (A.A.) - Ku • 
rultay başkanı Kazım Özalp ıe. • 
refine dün akşam C. H. Fırkası hır 
aüvare vermiştir. 

Sayın Kurultay Başkanı bugün 
vilayeti ziyaret etmiş, bir müddet 
kalarak vilayet işleri hakkında 
valimizden malUınat al•-. . ir. l'u
rultay başkanı bnuaan .. onra is -
tasyona inmiş ve Ankaraya hare
ket etmiş, hararetli \.;r surette u • 
ğurlanmıştır. _ ..... ~·· 

B. Tevfik~ Rüştü 
Aras geldi 

Dıfarı işleri Bakanı Bay Tevfik 
Rüştü Aras dün şehrimize gelmiş, 
durakta Bakanlarla Saylavlar ve 
Dışarı işleri Bakanlığı ileri gelen
leri tarafından karşılanmıştır. 

Sorhonda Türlciye 
hal{l{ında bir l<.on

f erans verildi 
Paris, 23 (A.A.) - Anadolu Ajansı· 

ın özel bildiriminden: Uluılararası doıt· 
:ı • . 
luk merkezinin Sorbonda tertib ettığı 
toplantıda gazeteci Bayan Vandenberg 
modern Türkiye hakkında münalcaşA'? 
bir konferans vermiştir · 

Dinleyiciler konferans salonunu hır 
cahınc doldurmuş ve birçok kimseler 

yer bulamamışbr. 
Konferans başlamadan İstiklal marşı 

çalınmış ve ayakta dinlenmiştir. 
Bundan ıonra Bayan Vandenberg 

konferansına başlıyaı·ak tüı·k deviriminin 
esaslarını, ka?.anclarını bilgili bir suret
te anlattı ve çok alkışlandı. 

Herkes ve konsolosumuz Bay Firu:r 
Kes.im, hatibi tebrik ettileı· .. 

Paıis üniversitesinde yenı kurulmuş 
olan etüd türk merkezinin hazırladığı 

k , n"lar Soı·bon'da pazaı·tesi başlı· o•Hera ... , 
r< ·~ktır. 

P · Bu"'yük E~cimiz Konferansta arıs • 
Bay Suad da söz alacaktır. 

"Alman karşılığının F ~ansal.la "._e· • 
ğenllmemiş olduğu behrmektedır. 
Bu beğenmeyiş, notad~ ~çr~tan 

g~ a istenmiyen ve ılerı gıden 
açı d ... ) b 
yönler bulunmasından .egı. , u 
nota ile alman hükiimetinın Fran-

:ı ve ingiliz sıyasaları arasını aç-
51 ak dileğinde bulunduğu sezil • 
:esinden ileri gelmektedir .. ~u 
türlü düşünüşe Tan gazetesının 
yazdığı şu ya:ıı bir örnek diye gös
terilebilir: 

"Ahnı>.il karşılığı bay Hitlerin 
ıimdiye kadar yapmış olduğu ba
rış severce bildirileri tutmamak • 
tadır. O bildiriler, Ren'in öte kıyı
sında yepyeni bir yönelme uyan • 
dırdığı umudunu vermifti.,, 

Adımız, andımızdır. 

24, ŞUBAT 1935 P \ZAR 

Parla, 23 ( A.A.) - Diin J;l''''' ekser jrmı ."'' 
;nıntakaları ii.zerinde şiddetli bir /ırtına lıiil•ii111 
siirmüştür. Hasar mülıinıdir. Bin:ol.- yerlPnle 111• -

hirler la§mış, telgraf, telefon muhabereleri imsi/ • 
rniş ve trenler geç 1.-almıştır. 

ller )erde 5 kuru~ 

Loncka konuşmalannm ilk sonucları Ameril{a zencileri 
Haheşistana yar· 
dıına gidiyorlar Sir Con Saymen Berlin 

ve Moskovaya gidecek Nevyork, 23 ( A.A,) - Harlem feb":. 

rindeki zenci tayyareci Miralay Hubert 
Julien'in İtalya ile ıavaı olduğu takdU.. 
de Habetiıtan hükômetine anı bJzmet 
etmek niyetile dün aktam Nevyorlı'tan 
hareket ettiği bildiriliyor. 

Londra, 23 (A.A.) - Alman 
hükumeti, tasarlanan alman • in • 
giliz görüşmelerinin 3 şubat tarih
li İngiliz - fransız bildiriminin taşı· 
dığı bütün noktalara şamil olma
sı hussuunda İngiliz hükfunetiyle 
mutabık bulunduğunu kati bir au· 
rette bildirmiştir. Bu suretle lngil. 
tere ile Almanya arasmda doğru
dan doğruya görüşmelere muhak
kak olarak bakılabilir. 

Sir Con Saymen'in Mos
kova seyahati ihtimali 

Moskova, 23 (A.A.) - Gaze
teler, Sir Con Saymenin Moskova 
seyahati ihtimalleri hakkında İn· 
giliz gazetelerinin yazılarını nak
lederek, Sovyet hükfunetinin gö • 
rüşünü ihtiva eden, yeni rus bil
diriminin Fransa ve İngilterede 

~ 

Estonyanın on 
yedinci yıldönümü 

· "<;tonya cümhur reisi Konstantln Pats 

Bugün kuruluşunun on yedinci yıl • 
dönümünü kutlayan Eıtonya, savaştan 
aonra Baltık kıyılarında kurulm~ dev
letler arasında, hem istiklalini elde ediş 
ve hem de geçirdiği uyasal istihaleler 
bakımından dikkate değer bir vaı-lık • 
tır. Onun için bu ülkenin 17 yıllık is • 
tiklal hayatının değişik ıafhalaı-ını 

gözden geçirmek yersiz değildir. 

Rus ihtilalinden so ıra ist.klaJini ele 
alan Estonya ökonomik alanda kendini 
hemen tophyabHdiği halde iş ve dıı sı -
yasasına ancak son zamanlarda bir yön 

-. erebilmiştir, 
(Sonu 4. uncü saydada) 

B. Şuşnig yeni bir 
.hül<.ô.met darbesi 

umuyoı· 

Paris. 23 (A.A.) - B. Löbrön•ün Eli
ı:e ıaraymda verdiği ziyafetten ıonra 

farnıız - Avuıturya müzakerelerine 
Dııarı ltler Bakanhğr binaaında devam 
edilmittir. Avusturya bakanlarına lej -
yon donör ni,anımn büyük haçı veril-

miıtir. 
Toplantının sonunda, B. Laval, gaze. r 

tecilere verdiği beyanatta, kendisinin ve 
B, Flandenin bilhassa Avuıturya'yı ali- ı 
kadar eden 11yasal sorumlar lıaklunda 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

Inglltere Dışarı işler Bakam 
Slr Con Strymer. 

yaptığı müsaid teairleri memnu • 
niyetle kaydetmektedirler. 

Sovyetlerde bir ingiliz 
bakanı bekleniyor 

Londra, 23 (A.A.) - Bildiri}. 
diğine göre, Sovyet hükumeti, İn
giliz bakanının ziyaretini kabul 
etmekle bahtiyar olacağını, İngi
liz kabinesine resmen bildirmiştir. 

Sir Con Saymen Bedin ve 
Moskova'ya gidiyor 
Londra, 23 (A.A.) - Alman 

hükUıneti, Beri in' e gelecek olan 
İngiliz bakanı ile fransız - ingi • 

(Sonu 2 inci sayrfada) 

6 zenci tayyareci da.ha kondiıini ta
ldbo hazırda. 

1 talyan - Habet aıJaımazlıiı habe§
leri kankardeıi telakki eden, HarJem' .. 
deki zenci halk arasında pek ıiddetli bl.r 
t•İr yapmıştn-. 

Yeni italyan kıtalan 
Afrika yolıuıda 

Roma, 23 ( A.A.) - Royter A)an11 

muhabirindenı Dün akıam, Napoli'den 
2.000, Cenova'dan 1300, italyan ukerl. 
ltalya'ruo ıarki Afrika'daki müıtomlo • 
kelerine gönderilmek üzere, vapura bin
dirilmiştir. 

Meıina'da 2000 kiti bugü.Jı. 3000 ki• 
ıl de pazar günü vapura binmefe hazı1'o 
dll'. 

Vulcanio vapuru dün akfam, 400 
müteha1111 iıçi ile istihkim ve 11bh1yeye 
mensup 700 asker yükleyip Napoli'deo 
hareket etmiıtir. Bu pavur, aynı zanJıaD« 
da Meıina'dan da 1000 asker yiik!iyecelı 
tir. Sefere çıkan latalar kumandanı ve 
ltalya'01n en genç GeneraJı olan Geno. 
ral Grazianl de Vulcanio vapunına bl • 
necektir. 

1300 toprak işçi8l gönderild.L 
Cenova, 23 (A.A..) - Toprak teni• 

ye.si iılerinde çalıımak az ... 1300 iıçl 
Eritre'ye gitmek üzere vapura binmlt • 
ferdir. 

Mesinada yapılan tezahürler 
Mesina, 23 ( A.A.) - Şimali Afrikae 

ya gitmek üzere burada toplammı olan 
askeri kitalann Habetiıtan'a hareketi 
münasebetiyle büyük tezahür)• olan119 
tur. 

-~--------------··--------------~-
ANKETLERlMtz 

ANKARANIN l(ADIN SAPl{ACil.,ARI 
' 

"Saym müşterim. 1\tarinetin markaısını görünce bizim 
şapkayı beğen erek aldı.,, 

Soysal devrimlerimizin her biri yur· 
dıımuıa yeni ve bu zamana kadar gizli 
kalmı~ bir sanat getirmiştir. YüzyıJ/ar
cs başımızda taşıdığımız fes için dışarı
ya milyonlarca lira verirken, daha se
kiz yrlrnı doldurmayan şapka devrimi
miz bizde ileri ve ihtiyacı brşılryan bir 
,apkacılık doğurdu. 

Bu alanda kadın şapkacılığı erkek 
:ıapkacılığrndan daha çok iludedir. 
Her büyüle şehrimizde açrlan atölyeler 
bize k.1drn şapkacılrğınrn yüksek duru· 
munu ve türk kadrnrnrn ince vs ileri 
zevki içinde, bu bilgi ve teknik istiyen 
sanatın az zamanda beğenilen ve isteni
len bir iistünliiğc eriştiğilli anlatmakta-

dır, Ulusal sanatlarımızın en gazel 6t• 
neklerini toplıyan vı bunlara delerin! 
veren Ankaramızda; kadın ı•pkıcıları• 
mrzrn güzel ve bize bu alanda yarım 

güvenle bekletecek eserlerini glJrmeml• 
mümkündür: 

~\nkara'da ue kadar kadm 
~apkacısı var? 

Anıkara'da yedi kadm ppka atöıy .. 

si vardır. Geçen yıldanberl lkl ıapka 
atöLyesi açılmrştır. Ankarayı İltanbul 
kadın şapkacılarmdan ayıran özellik 
1stanbul'da hemen hemen yüzde !ek&e-

(Sonu 5. ci ıayılada) 

Güzel ve son m()(feJ şapkalarla sas lenml.ş bir vitrin, bayanfarı frendirıe 
çeken bir mi knatıs gibidir. 



DIŞARDAN 

Londra konuşmala
rının ilk sonucları 

(Bcqı 1. ci •aY1lada) 

tiz tekliflerine aid bütün sorumla
rı münakaıa etmeğe hazır olduğu. 
nu İngiliz hükumetine bildirmit • 
tir. 

İyi haber alan mahfillel'e göre, 
Sir Eric Filip' den gelen bildiriğin 
maili tudur: 

Görüşmelerin, bir müzakere de
ğil, fakat bir istihbar mahiyetin • 
de olduğu burada beyan edil • 
mektedir. 

Sir Con Saymen ihtimal ki fran
ıız bakanlarile görü§tükten sonra 
10 gün içinde hareket edecektir. 
Aynı zamanda Moskova ziyareti 
de teeyyüd etmektedir. 

Sir Con Saymerı Berlin'e 
ne vakit gidecek? 

Londra, 23 (A.A.) - Sir Con Say
men'in mart ayının ilk günlerinde, Ber
lln'i ziyaretrine, timdi muhakkak naza. 
riyle bakılabilir. 

İngiliz: Dıfarı İşler Bak'1m, gelecek 
perşembe günü, Paris'te lngiliz teşkilft. 
tı esasiyesinin safhaları hakkında bir 
konferans verecek ve ertesi günü Lon
dra'ya avdet e<J.ecektir, 

Sir Con Saymen'in, B. Flanden ve 
Laval 11e kısa bir mü16.k.atta bul'Unmak 
11.ıere, bu fırsattan istifade etmesi çok 
muhtemeldir. 

İngiliz: Dlf'U'ı İşler Bakanının, Ber
ıin•de yapacağı mükfilemekr, genel aı
yasa dun.ununu tetkik maksawyle basit 
münakıaşa bqlangıclan olacak ve hiç 
bir mukavele a.ktedilmiyecektir. 

Alman hükOmeti, düşündüklerini esa
sen bildinni,tir. Bu diifünceler, müu· 
kerelerin ingiliıı • fransız tebliğinde 

mevzubahs bütün meseleleıre teşmili li. 
zımgeldiği kanaatında bulunan ingiliz 
görüşiyle tetabuk etmektedir. 

Fransız hilkfuneti de, bir ingiliz • al· 
man temasını arzuya pyan ve faydalı 
telakki etmekte ve !>ariı'te, gelecek in
giliı • alman müzakerelerinin umu.mi 
barıtı tanzim gayesine daha çabuk eri
tilmesini temin edeceği ümid edilmek
tedir. 

Bu arada ingili:z. bakanının seyahati
ni Varşova ve Moskovaya teşmil etme
si teklifi Londra'da teveccühle karşılan-
a.mkla berii>ber, bu hususta henüz kati 
bir karar verilmemiştir. Böyle bir seya. 
hat, mart ayının iki haftasını işgal ede
cektir. Bu kadar uzun bir seyahat, bil· 
hassa parlamentonun ınühim içtimalar 
aktettiği bir zamanda ingili.z Dışarı İş
ler Bakanı için büyük bir gaybubet 
devre::ıi te~kil etmektedir. 

Londra gazeteleri, bu seyahati tasvib 
etmekte ve vazifenin nezaketini ehem
miyetsiz addetmemekle beraber bu zi· 
yan:tı, Avrupa meselelerinin tanzimi i. 
şinı ilerletmek için İngiltere tarafın· 

J ıq pp:luew U}lQIPJAe~ U;)UP:>Jll?S uep 
inkışafı şeklinde telakki etmektedirler. 

Deylı Telgraf gazetesi, Sir Con 
Saymen'ın Berlin'i ziyarete karar ver· 
rnekle akrllı bir harekette bulunduğunu 
ve orada en •alahiyettar devlet adamla· 
rının ağz1ndan Almanya'nın görü~ tar
zını oğrenebileceğini ya.zmaktadır. 

\'l 'GOSLAVYA'DA 
---~-=~- WWWW! --

Y ugo~Ja., lada Jeni bir f esad 
te~kilatı keşfedilmiş. 

Belgrad, 23 (A.A.) - Savaş mühim· 

matı teslimatında vahim bir fesad keş. 

fedildigine dair ısrarlı yayialar dolaş -

maktadır. Yapılan araştırma)af', pek ya
kında birçok kimselerin tevkifini icab 
ettirecektir. 

LEHISTAN'DA ______ , 
Şopenin 125 inci yıldönümÜ 
Dresde, 23 (A.A.) - Fredrik Şope

nin doğumunun 125 inci yıldönümü mü• 
nasebetile, Lchiıtanın Berlin elçisi ve 
Varşova ve Krakovi belediye mümes
•illerinin buıuriyle Şopenin hatırasına 
aid ptakanm Varşova belediye başkanı 
t ; - · · - · . ..,i vapılmıştır. 

INGIL TERE'DE 

B. Ne·villc Chamherlain 'in 
bir söylevi 

Londra, 23 (A.A.) - B. Neville 
Chamherlain, dün Bratford'da aöyle-di· 
ği bir söylevde İngiltere'nin en büyük 
menfaatmın barışın muhafazasında ol. 
dıuğunu söyledikten sonra, tunları ila· 
vt etmiştir: 

''- Londra hükCuneti styasasının e
sas noktası, elindeki her vasıta ile ulus
lar kurumunu kuvvetlendirmek ve in
kişaf ettirmektir. Çünkli uluslar kuru· 
mu, uluslararası elbirliğini temin için 

mUcssir tek vasıtadır. 
Uluslar kurwnunu tenkid etmek ko. 

laydı. Onu terketmek, z!flarına çare 
bulmak demek değildir. Bilakis uluslar 
kurumunun zayıf noktalarını y.eniden 
bina, çalışma sistemini ısIAh ve kabil 
olduğu takdıiroe, geçmişte olduğundan 

fazla gelecekte müessir bir eılet olması
nı temin eylemek iç.in sabır ve cesaret
le çalışmak 1azrmır. 

B. Loyd Corcun ~sızııg-= 
bn1dnğu çareler 

Londra, 23 (A.A.) - B. Loyd Corc, 
yeni bir sistem lehinde açtığı mücade • 
ledeki ikinci büyük n\ltkunda ,şimendi
ferleri e1ektri•kleştirme işlerinin sıkı 

bir tarzda inkişaf ettirilmesi, bina ve 
yol inşaatı sanayiinin yeniden islfiln, 
şehirler harici merkezlerin tanzimi, 
terkedilmiş ar;uinin itletilmesi ve hal· 
kın fenni ziraat işlerinde terbiyesi lü -
aumunı.ı ileri sürmüş, bu program mu
eirrane takib edildiği takdirde işsizlik 
meselesinin kati çaresi olacağını söyle
miştir. 

Loyd Corc Almanyayı gerçekten 
ö"-mü~ mii? 

Berlin, 23 (A.A.) - Havas ajansı 

bildinneninden: Berliner Tageblatt ga· 
zetesinin Londra bildirmeni B. Bor • 
ebet gazetenin 29 son kanun tarihli nü~ 
hasında, yeni Almanya hakkında Loyd 
Corca atfen neşrettiği beyanatın, bizzat 
Loyd Corc tarafından yapılmış oldu -
ğunu tasrih etmektedir • 

Bilindiği gibi, Loyd Corc, bu beya
natmda, "Yeni Almanyayı anlıyorum. 

Ona derin bir hürmetim vardır.,, de -
miştir. 

Alman gazetesi, ingiliz matbuatın

da, bu beyanata aid tashihler neşredil
mesinden dolayı memnuniyetsizliğini 

göstermekte Loyd Corcun beyanatını 

inkar etmesi, birinci defa vaki olmuş 

deği1dir., ,demektedir 

İngiltere. Polonya nıiinasebetleri 

Var§ova, 23 (A.A.) - İngiltere ile 

Polonya arasında yapılmış olan tica -
ret anlaşmasından bahseden Gazeta 
Pols.ka, lngilterenin 1931 yılında &er
beıt ticaret sıyasasmı terkederck hima
ye ıistemini tatbike girişmi~ olduğunu 
yazmakta ve şöyle demektedir: 

İskandinavya meml~ketleri ile Bal
tık denizinde kıyrsı olan memleketler, 
İngiltere iç.in çok mühim ihracat piya
salarıdır. 

Polonya için ingili.z piyasası çok mü. 

himdir. Çünkü İngiltere mühim mik • 

darda zirai mahsuller ithal etmektedir. 
Bu sebeple İngiliz - Polonya ticaret an
laşmasının yapılmış olması çok mühim 
bir hadisedir. 

B. Baldvin ticaretle gih en gerek
liğinden hah ·ediyor. 

Londra, 23 (A.A.) - B. Baldvin, bu

rada söylediği bir nutukta demiştir ki: 
·•- İstisnasız bütün Avrupa ulus 

larmın ödevlerini (vazifelerini) yapma. 
lan ve yalnız barış istedilıılerini değil 

fakat güven duygusunun gelebilmesi 
için gereğinden fasla fedak&rhklar yap 

mağa da hazır olduklarını göstermele
ri zamanı ttelmiştir. Bu güven duyguau 
gelmeden, barış kabil değildir ve gene 

ticaret için itimadın vücud bulmasını 

umamazsınız. Halbuki, herke& için ve 
bizim için ise herkesten fazla lazım o. 
lan uluslararası ticaretinin yeniden do
ğabilınıesi için bu i timad esas teşkil et
mekt .. dl ı . ., 

~ 1 ._ -

LEN SON D U·YU KLA 
B. Titufesko 
Moskovaya gidiyoı· 

Jatanbul, 23 (Telefon) - Bükre§ -
ten bildiriliyor: Mart ayı içinde Bay Ti
tülesko Moıkova'ya gidecektir. Titülea
konun bu ziyareti resmi mahiyettedir. 
Bu münasebetle Sovyetlerle Romenler 

araımda birkaç anlaşma imza edilecek -
tir. Bundan ıonra Bay Litvinol Bük • 
reş'e gidecektir, 

BULGARISTAN'DA 

Bulgar ajan~ınm bir tavzihi 

Sofya, 23 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Bfr türk gazetesi, BuJgaris
tanın Tilrkiyeye karşı gCıya bir düş. 

manltğını meydana çıkarmak fikriyle 
ikinci defa olarak süngüsünün ilzerinc 
beş tü.rk geçirmiş bir bu1gar karikatü
rü neşretmiştir. 

Bu h~dise, vakalarm kas<li bir su. 

rette tahrifi mahiyetindedir. Çünkü bu 
karikatür, mesut olmayan şahıslar tara. 
fından balkan savaşı sırasında yani bun. 
dan yirmi yıldan çok bir müddet önce 
ne§redilmiştir. Bulgaristanda bugün bu 
karikatürü hatırlayan bile yoktur. Şüp
he yok ki savaş zamanına aid bu kari. 
katüril bugünün vesikası imiş gibi tas. 
vir edenJer ikıi memle-ket arasında eyi 
milna!ebetlere hizmet etmekten çok u. 

ıaktır. 

l\lalıkum olan komüoiet 
Bulgarlar 

Sofya, 23 (A.A.) - Hasköy mah
kemesi, geçen ilkkanunda meydana çı
karılan komünist teşkilatı üyelerinden 
32 sivilin mahkemesini bitinni~ ve bun· 
lacın birisini idama ve yirmi beşini bir 
yıl ile on iki yıl arasında değişen muh
telif hapis cezalarına mahkum etmiş

tir. Altı kişi beraat etmiştir. 
Malfim olduğu üzere, ayni mesele ile 

alakadar olan 37 askerin matı-ke~si ge
c;tn ay bitirilmişti. 

FRANSA'DA 

Franısız Bankasmm bilançosu 

Paris, 23 (A.A.) - Fraru;ız ulusal 
bankasının son bilançosu §U vağiyeti 

göstermektedir: 
Altın mevcudu: 8 milyon fazlasile 

81 milyar 891 milyon frank, 
Esham ve tahvilat cüzdanı: 251.5 mil

yon eksikle 3 milyar 367 milyon frank. 
Tedavüldeki para: 482 milyon eksik

le 82 milyar 179 milyon frank. 
Cari hesaplar yekunu 236 milyon faz . 

lalaşmış, vadesiz teahhüdler 246 milyon 
eksilmiştir. Altın karşılığı yüzde 80.49 
dan yüzde 80.70 e çıkmıştır. 

Franıuz kühiir bakanı yabancı 
talebeler için tahdidat konulma· 

sı taraftarı değil 

Faris, 23 (A.A.) - Kültür bakanı 

mecliste, yabancı talebe a.dedinin çok
luğu hakkında fransıa talebe tarafın. 
dan yapılan protestolara tt'lmih ederek 
bunların hukukunu tayin ile demiştir 
ki: 

''- Yabancı talebe devlet diploma

sını Fransada iş görmek için isterse, 

kendilerinden, fransız talebe için iste. 

diğimi:z. aynı teminatı istemeğe meclıu· 

ruz. Fakat Fransa'ya yalnız tahsil için 

gelen yabancılar hakkında tahdidat yo. 

hına girmemek gerektir. Fransanrn 

acundaki nüfuzu mevzuu bahistir. Üni

versitelerimizin ıfığmı tehlikeye koy. 

mıyalım.,, 

Fransızlar keneli topraklarında 
yere iııen bir alman tayyareı-ini 

tevkif ettiler. 

Starzburg .23 (A.A.) - Diln ~bah 

bir alman tayyaresi Wriscmbourg civa

rında Heinehim nahiyeainde yere in· 

miştir. Tayyareyi Kiluingen mektebi· 

nin bir talebesi idare etmekte idi. Ta. 
lehe, &isten aldandrğtnı söylemiştir. 

Fransız memurları, tayyareyi z.apt ve 

pilotu da, memnu mı:n.taka iUedndc uç. 
tuğwıd-an dolayı Strazburı adliyesine 

vermiştir. 

A'.EMANYA'DA: 

Alman - lta]yaıı ökonomik mii · 
na~cbetleri gerginleşiyor. 

Berlin. 23 (A.A.) - Ökonomi <laire
si. ikinci bir emre kadar italyan mal -
larınm ithaline aid müsaadelerin lağvı
nı emretmiştir. Bu tedbir, ticaret mu. 
ahedeit'rine muhalif olarak, İsviçre ih
racatını müteessir eden ithalat hakkın
da 1talyada neşredilen emirnamelere bir 
karşılık olarak ;ılınmıstır. 

Fon Paı•enin Ht•rlinclc bulunma· 
~mn hiiyiik bir ehemmi) et 

'«·rilivor. 
Beı lin, 23 (A.A.) - Havas bildiri • 

mindcn: Alman yanın Viyana elçiEi Fon 
Papen'in Berlindc bulunması, alman sı
yasal mahfilleri tarafından gayet ehem
miyetli bir Mı.lise olarak sayılmaktadır. 

Viyanadaki elçilik ataşesinin, siya -

sal polis tarafından Berline davet edil

diğine dair bu ay başında kuvvetli şa
yialar dolaşmıştır. Viyanadaki elçilik 

ataşesi, 30 haziran tarihinde, alman 
başbakanlık munvinliği dairesinde feci 

surette öldürülen Von Bosenin arkada

şı olup, ayni zamanda kendisi de bir -
çok günler tevkif edilmişti. 

Söyiendiğine göre yapılan davete 
icabet er:nekten imtina ederek ,ataşeıik 
ödevin il•n istifa etmiştir. Almanya/.t 
artık bit daha dönmrmek niyetinde ol
duğu <1öylenmektedir. 

ron Papen'in ,maiyetindeki memu • 

run bu hareketi hak"ıkında izahat ver • 

mek için çağırılmış olması mümkün
dür. 

DACINIK DUYUKLAR 

Diişen mcçlıu] tayyare. 

Saint - Jean - Portorico- 23 (A.A.) 

- Teşhis edi1emiyen bir tayyare, Hol

landa AntilJerinde, Saba civarında alev 

ler içinde yere dü'2Jlliştür. 

Evvela, bu tayyarenin Birle§ik Ame. 
rika hükCımetleri Reisidimhurunun bü. 

yük oğlu B. J·ames Ru~velti hamil olan 

tayyare olduğu sanılmış, fakat bilihare 

gelen halxrlerden, o tayyare olmadığı 

anlaşılmıştır. 

Kübada teYkifler 

Laıhavana, 23 (A.A.) - Hükumet 
aleyhindeki propagandalardan dolayı 

21 muallim ve profesör tevkif edilmiş
tir. 

Belc;ika'da ı;osyalistler kısmi 
"eçjoı yaptırmak istiyorlar 

Brüksel, 23 (A.A.) - Sosyalist fır· 
kas.ı, fevkalade kongresinin kararlarına 
uygun olarak, ihtimal gelecek hafta 
içinde mümessillerinden bazısını istifa 
ettirmek suretile kısmi seçimlere sebeb 
olmak niyetindedir. Ulusal iş komisyo. 
nundan istifa eden sosyalist mümessil
lerin yerine katoliklerle liberaller geç. 
mişlerdir. 

Biı· .1 a pon gazetecisi vuru iti '.1 

Tokyo. 23 (A.A.) - Comiuri gazete· 
si müdürü B. Horiki bir sağ cenah teş· 
kilatı üyesi tarafından biçakla vurul· 
muştur. Gazete müdürünün durumu 
pek fenadır. Vuran adam teılim olmuı 

tur. 

Bu suikasd. vaktile Jiji gazetesi mü 

dürü B. Sanjimuts'a yapılan suikasda 
benzemekte ve teklif olunan para yar. 

dımı yapmanın reddedilme•inin bu ıui 

kaada ıebeb oluğu sanılmaktaır. 

Kayak kurbanları . 
Varşova, 23 (A.A.) - Sarp Bcskida 

dağlarında bir kayak ıporu esnaı;ında 

bir haftadanberi kaybolan dört kişiyi 
aramak Uzere çıkarılan kayakçılar bun· 

}ardan ikisini cHin öğleden ronra Ba • 
bia Gora dağında ölü olarak kar al • 

tında t>ulmuşlardır. Öbür iki kişinin de 
ayni suretle öldüğünü ve kazanın bir 
kar çökUntüsU yüzünden olduğu sanıl
maktadır. 

B. Şuşnig yeni bir 
lıükumet darbesi 

umuyor 
(Başı 1. ci sayıfada) 

Avusturya bıııkanlnriyle tam b'r f:lcir 

birliği olduğunu görmekten bahtiyar ol· 
duklarınr söylemiştir. 

Öte yandan, Berger - VaJdene•, fil 
beyanatta bulunmuştur: 

" - Avusturya'nın dış aıyasnsr, «b· 
İma bar1şa müteveccih olacaktır. Fran• 
sa i1e Avuııturyıı')'I bağhyan rnbıtaları 

dahi\ s kı bir hafo koymak isteriz . ., 
B. Şuşnig, Avrupayı yalnrz uluslar ~ 

anut bir işbirliğinin kurtaracağını t;Ö} !e
miş ve iç sıyasayı mevzuu b"lhseder k, 
monsenyör Zaybel Ye e•lri başb'lkan 

Dolfll!ı tar1lfından takib edilmiş olan yo

lun, Avusturya'nın İstikbali için tele yol 
olduğunu kaydetmiştir. B. Şuşnig ayni 
zamnn(fa, İç sıyasa hakkında Entransi • 
jan gazetesine heyanafta bulunmu~ v• 
nazilerle komünistlerin biribirini ko\ 11h • 
yan muvaffakiyetsizlilderinden sonra 

yeni bir darbe te~ebbüsü yapılabiteceğW 
sanmadığım söylemiştir. 

Fransız gazetelerinin yazdıkları 

Paris, 23 (A.A.) - Gazeteler Avus
turya bakanlarını pek ı:ıamimi karşıla

maktadır. Fakat, Heri fırkaların yersi$ 
nümayişlerinden ötürü kendilerine da
ha layık bir istikbal yapılmamasından 
dolayı teessüf etmektedirler. 

Pöti Pariziyen gazetC$İ1 müzakero
lcrin esası hakkında bilyük nikbinlik 
göstererek diyor ki: 

''- Hiç şüphe yoktur ki, B. Şu~itJı 
Paris görüşmeleri sayesinde amaeların• 
varmayı temin edecektir. Bu busustaa 
Fransa'nın yardımı temin e.dilmiştir.,, 

B. Pertinaks, Eko dö Paııi gazctees~ 
de, Avusturya sorumunu tetkik ederek 

diyor ki: 
"- Avusturr1 anca.k Fıran&a, lulya, 

Küçük anla~a. Kü~ük anlaşmanın ar
kasında sovyet bükQmetlcri işbirliği 
yaptıkları takdirde yaşıyabiJir.,. 

B. Şuşnig şerefine bir kabul 
resmi yapıldı 

Paris, 23 (A.A.) - Kriyon otclindt 
yapılan kabul merasiminde B. Bodüen 
Dolfus'un ulusal sıyasasını takib edeı1 

Avusturya bakanlarını selamlamış vo 

B. Şuşnig cevab vererek Paris'de gös
terilen güzel kabulden dolaıyı pek ziya• 
de mütehassıs olduğunu ve Av• 
ruparun ikinci aJman devletinin 
mümessili sıfatile, Fransanın da kendi• 
leri tarafından takib edilen batış ülkU.• 
lerini takib ettiğine kani bulunduğunu 
söylemiş: 

"- Burada Fransayı ve fransız ulu• 
sunu selamlıyoruz.,. demiştir. 

Avusturya bakanları bundan sonra 
dış işleri bakanlığına giderek orada :B. 
Lava) tarafından şereflerine verilen öğ .. 
le ziyafetinde ha:z.ır bnlunmuşlardır. 

Ziyafete B. Flanden ile hakanların 

ek~erisi ve avustıiryalı ve fransız dip • 
lomatlarr davetli idiler. 

3. Şuşnig Londra'ya 
gidiyor 

Londra, 23 (A.A.) - Avusturya baş· 
vekili Dr. Von Şuşnig ile hariciye ba • 
kanı Baron Berger - Valdeneg yarın but 
raya gelecekler ve salı gününe kadar 
burada lralacaklardrr. 

B. Mac Donald, kendilerinin, 1 ngil• 
tere bankası müdürü ile görüşebilme J' 

lerini temin için tertibat almıştır. 

"iOVYETLER BIRIJ(;INBE 

Ka)akla ) t:ni bir ku.:ıo 
ıu·un re.koru 

Moskova, 23 (A.A.) - Dün Mosko
va civarında Lyubrrtzi mevkBnde Tyıı• 
men j]e Moskova araıında Ku1l ord~ 
kumandanlarından bet kayakçı Jı:adın 
tarafından yapılan kayak yürüyil'ü hi• 
tam bulmuştur. Bu beş kadın, günd• 
vasati olarak 52 :1/2 kilometre yUrür.ıe.lt 
auret iyle, f~na seraite rağmen, 2.100 Jr;ı• 
lometre yapmı~lar ve k::tdınlar için 'f!" 
ni bir kayak acun rekoru teııis evlenıış. 

!erdir. 
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Yan - sıya~al 

Bayram ve çocuklar 
Hayı·amda ırocui<,a ... d.,.l ~5 ..... u .• ya

hud nasıl egJenmeııaır; bundan bahse -
decek degiıı~. Bayram ile ~ocutuar ara
sınuakı llı~ıgı b.1· başka bakımdan izle

meğe çah~acagu. 

1'.urtuıu§ 1 urkiyesının en guzet Ju -

~uncelennd.:n bu ı · 'J:ocuk t:sirgeme 
Kurum , . u nu orla)'d k..ıımaK ve ıd~.ü,st 
auanıJarın eune ve~·ııen 1>ı.ı teşkılat saye-
sınde ·· k . • \.s-OCU ' met.aumuııa gemş bir 
Yayııma . ı 1 a anı e c.ıe etmek olmuştur. 

ıienyebakan bir meınıeket için "ço-
cuk · . • maddı ve maneva gııc ölçulermın 
en ulusud A . ur. ııemn aıuacı, yuroun te-
ıneu, çocuktur. Uevletın oirçok odevleri, 

!u~uga gore duşünülmüştür. Çocuğun 
J aglam oogmaıı, sa~lam oüyümesi, :;ag-
ıun terbıy ·· b" · ._ e gorme11, aagi&IIl ır ış a •• ıa-

&l edinme . 1 k . sı ve mem e etin memıeketçe 
"_tenfaa.tterı denildı mi, bu yolda yeti~ti-
rılaıi" kt . " çocu arın, kararlan çoktan verıl-
llltt YUrddaşJar gabi gereklilik ne iıe 
ona ·· 
b

. . gore cephe almaları, azadhkla ıerefi 
ırıb · ırınden ayırd etmıyen ı.ausıa• ıç.ıı, 

va, •lk: hesablarmıo temelidır. 

•§itıyoruz ki "<;ocuk .t::.sırgeme f\.u -
rıunu '•b '' ayram zıyaretleri,, ile ·'çocuk 
eııra .. enıesı,, ni beraberce mütalea ede • 
re!( 1,,. b' 
b
. ~ ı ır karara varımı. J:Sayramlarda, 
Utrııniz _:ı l 

b
. • Ql.le er goçebe bir hale ıeier~k 
ırabirl · · k 

1
. erını utlamağa çıkarlar. Zi7aret 
lltefe · · nnın uzunluguna ıöre, hazan dört 
:~n bayram bile, hatıra gelenleri ıücen
s ırm~ıneğe yetmez. Bir aile ile, bayram 
"Yesınde giderilen bir soğukluk yeı-ine, 
aynı bayramda . dilro .ı::::.· • f zıyaret e ew.16ımn 
arkına va.. b" d' - . • . - k •an ar ıger aıı.enın ıogu 

muamelesi kaun olur. Birden, bir ıine • 
tnanın kapısında yahud bir meydandan 
geçerken, tanıdığınız (, • • • .) m sola· 
mı l · b ' 0 dukça soğuktur. Dü§ünüreünüu 
h ayt-amda ziyaret etmcği unuttuğunuz 
atıruıza geliı·. 

uUt\İ.n bunıaı·oan oaııka, i>ayram ziya-
tt.?tıeri b.. · d • uyucek §ehirler e masraflıdır 
la, .• 

•,.lt 1Ju "''"n~tıeı- yerine, herkes, bay
ra.,ı ı· E . ge ınce, bulunduğu şehrin ''Çocuk 

d 
sırgeme Kurumu9,, na paraca bir mik • 
ar y d • ad ar ımda bulunsa, Kurum bunların 

t ·~rını gazetelere gPçinneğİ vadetmek-
ec.ır B . . b · U surei.L her ısmı geçen yurdda§, 

d anaın vcsiıesiyle, tanıdığı bütün yurd-
aşları ziyaret etmjş sayılacaktır. 

a) Kimse kimseye gucenm.yecektir. 

b) Ziyaret masratlan azaJacaktu. 
c) Kurum'a maddi bir yardımda bu· 

auı:ıınakla b' k k. l b'. ·· bir 1 .. , ırço ımse er, utun yı 
ıureo ih all . . . d 19.f · _m eruu bayram ıayeıın e te • 

1 ethlış olacaklaı-dır. Çünkü kuruma 
~ddi Yardımda bulunmak, hepimiz için 
ır borctur. 

BURHAN BELGE 

Jfu:eltme: 
Bu mevzu üzerindeki bir yazı

~ını. 22 şubat tarihli sayımızda neş-
•ett w• • •gımız Bayan Zehra lhsanm 
soyadı Duydaldır. --------- ·-----L. . ...--

Hava durumu 
5 

.. Ziraat Bakanlığı meteoroloji enstitü
Unden alınan malumata göre, son 24 

saat .. . 
1 

ıçınde yurdda yağıı tamamen ke -
aı · 
t ktnış ve gökyüzü Trakya ve Ege mm-
a al · arıyle Karadeniz kıyılarmda tama-

men a k y ç. , ortaanadolu ve doguanadolu-
~u ile Akdeniz kıyılarında ekseriyetle 

ulut1u . . " ve kısmen kapaJı geçmıştır. Ha· 
a suh · E unetinde düne bakarak Trakya ve 
ge nuntakalarında 3, Ortaanado!uda 2 

ve cen ba f u nadoıusunda bir derece etra -
ı.1cJa .. k 

'

. Yu selit olmuıtur. Buna kar~ılık 
o aı·-.k d -ka '· oguanadolusunda hava düne ba-

d '~k 5 d Tece daha soğumuştw·. Kara-
ena:z kP •. . . d ~. yı.arınm hava auhunebnde bır 
egı'lldik yokt E d ·· ·· k h t 

fi 
uı·. n uşu su une sı-

t-ın it ı·e di~ ında Kars'ta 23, Afyon'da 12 de-
ce t' E "k tz . · n yu sek sıcakl k Adanada 18 
rnırde 17 Ma . I)·· nısada 16, Antalya'da ve 

ıa::tyolda 15 derecedir. Ankarada dün 

1
• l4 de suhunet sıfırın üstünde S de-
ecedir. 

!(af-ita nıouu muumi meclisi a~ıldı 

nıu IC~s~onu, 23 (A.A.) - U : 
Fa ~ vılayet meclisi bugün vah 
to ~l Özelci'nin başkanlığında ilk 

P ant lk. ınecı· ısını yapmıştır. Bu y~ ı 
31 ~~te geçen yılın dört azasıyle 
kı-....1 uye vardır .• Bunlardın altm 
'-'-uındı r. 

• 
1 ç D 

Manisa sayiavı Bay 
Kenan geliyor 

lstanbul, 23 (Telefon) - Manisa say 
!avlığına seçi.len İstanbul müddei umumi
si Bay Kenan pel'şembe günü bul'adan 
Ankaraya gidecektir. İstanbul adliye er
kanı kendisine bir veda ziyafeti vere -

cektir • 

Tramvay kazalarının 

önüne geçmek için 
İstanbul, 23 (Telefon) - İstanbul 

vilayeti Tramvay kazalarının önüne ge
çilmesi ve kazaların naıd olduğu hakkın 
da eıaslı tetkikat yapmıştır. Bu tetk•ka
ta göre kazalal' en ziyade tramvaylara 
asılmak suretiyle olmaktadır. Ve daha 
fazla ilk mekteb talebeleri ve o yaştaki 
çocuklar araıında kazalara uğrıyanlar 
vardır. Vilayet bu huıusta dikkath bu • 
lunmasını polise bildirdiği gibi mekteb

lerde çocuklara tramvay arabalarına 
aıılmamaları, tramvay durmadan inip 
birunemeleri hakkında ve bunlarm feci 
akıbetini anlatmalarının teminini maarif 
müdürlüğüne bildirmittir. Mekteblerde 
muallimler bu huıuıta talebelere lbım
ıelen naaihatlan vereceklerdir. 

it kanunu Devlet Şurasında 
Devlet Şurası Umumi heyeti pa· 

zartesi günü it kannu projeıini tet· 
kik ve müzakereye batlıyacaktır. 

Pamuk ipliği \·e mensucat sana · 
yil hakkında taliınatname 

Memlekette kruulacak pamuk 
ipliği ve mensucat sanayii hakkın
daki kararnamenin tatbik suretini 
gösteren talimatname bakanlar 
heyetince kabul edilmiştir. Tali· 
matnamede memlekete sokulacak 
makinelerin giriı şekli ve 
ne şartlar içinde kurulup işletile • 
bileceğine dair hükümler vardır. 
Talimatnameye göre bu makinele
ri itletebileceklerini ve en aıağı 
300 itibarile amelesinin ücretini 
verebileceklerini kurum sahipleri 
teahhüd edeceklerdir. Günde 9 
ıaatlik bir posta ile çalıtıldığına 
göre kullanılacak memur ve itçi 
sayısı ile bunlara yılda 300 gün 
hesabile verilecek maaı ve ücret
lerin ayn ayrı yekônu ve yabancı 
mütehassısa lüzum görüldüğü tak
dirde kullanıt sebebi müddeti ve 
adedi ökonomi bakanlığınca tayin 
edilecektir. 

l\laraşta C. H. F. vilayet 
kongresi açıldı 

Maraş, 23 (A.A.) - C. H. Fır
kası vilayet kongresi bugün bele
diye salonunda tekmil mümessiller 
vali, vilayet erkanı ve birçok din
leyiciler önünde kurulmuştur. U
lu önderimiz Atatürk' e candan 
bağlılık ve derin saygıların sunul
masına ve büyüklerimize de sevgi 
telleri yazılmasına alkışlarla ka
rar verilmiştir . 

Kongre reisi Burdur saylavı B. 
H. Onaran tarafından okunan ida
re heyeti raporu müttefikan onay
lanmıştır. Kongre yarın da devam 
edecektir. 

Ordu fırka vilayet kongrc!"i 
Oı·du, 23 ( A.A.) - Bugün C .H. 

fırkasının vilayet kongresi Giresun sı-y
]avı Müniı- Akkaya'nm başkanlığında 
toplandı. Kaza ve vilayet bütçe ve dilek
leri tespit olundu. Yeni idaı·e heyetinin 

içinde iki Bayan vardır. 

Bir kollektif ~irkc•ıin durumu 

Uşak, 23 (A.A.) - On sene önce Ku
rulmuş olan Demirci l<0llektif şirketinin 
durumu tamamiyle iyileşmiş olduğun • 
dan feshinden vazgeçilmiş ve dört yıl 
daha uzatılmasına dünkü heyeti umumi

yede karar verilmİ§tir. 

Ka!"tamomula zehirli gazlar hak
kında bir konf eran~ 

Kastamonu, 23 (A.A.) - Dün 
halkevinde gaz kursundan dônen 
dahiliyeci doktor Seyfi Eryılmaz 
tarafından zehirli gazlar hakkın
da bir konferanı verilmittir. 

U L lJ S 

u y u K L A k 
Bütüıı Hall{e\ leri 
bayramlarını 

l{utladılar 
Halıkt·~ir· <le 

Balıkesir, 23 ( A.A.) - Balıkesir halk 
evinin kuruluı yıldönümü burada zen -
gin bir programla kutlanmıştır. Halkevi
ni gündüz ve gece binlerce haJk ziyaı·et 
ebnİf ve bir müsamere verilmiştir. Mü
ıamereden önce radyoda Ankara halke
vinde İsmet 1nönünün verdiği ıöylev 
dinlenmiıtir • 

Toplantıda Kazım Özalp da bulun
muı, halkevinin bir yıllık faaliyetini tak
dir ebnittir. Neşriyat kolu tarafından 

açılan, Bahkesirde basılmıt kitablar, ga· 

zeteer ıergiıi büyük bir alaka uyandır • 
rruıtır. 

Eski~elıir<le 
Eıki,ehir, 23 (A.A.) - Halkevleri 

bayramı büyük tezahürlerle kutlandı. 
Mü1amereler verildi ve toplantılar ya • 
pıldr. Akın piyesi temsil olundu. 

Kahveleı' 

asrileştirilecek 
b.dnbul, 23 (Tele.on) - !çeri itler 

Bakanhğ1ndan vilayete gelen bir tezkere 
üzerine vilayet makamı istanbul kahve
lerinin asri bir ıekle konulroaıı etüdüne 
batlamıştır. Bu etüde göre kahvehane
ler bugünkü tekilden çıkartlarak radyo
lar konacak ufak bir kütüphaneıi bulu • 
nacak nafi bir şekle ıokulacaktır. Bele • 
diye de bu hususta tetkikat yapmakta • 
dır. Yapılan bir hesaba aıöre, letanbul b• 
lediye hududu içinde 2500 kahvehane 
vardır. lıtanbul Türkiyede en çok kah • 
vehanesi olan şehirdir. lstanbul'daki 
kahvehaneleri tasnif ebnek müşkül ol • 
malda bereber üzerinde çalııılacakhr. 

Alikadarlann verdiği iyzabata göre 
memleketbnizdeki kahvehanelerin en bü· 
yük kusuru ayrı ayrı aalonları olmamaaı
dır. Yapılacak nümune kahvehanelerin
de aıgara içmek, oyun oynamak, aazete 
okumak. lıtirahat etmek için ayrı salon
lar yapılacaktır. Bundan başka kahve • 
hanelerin ekıeriıi küçük sermayedaı·lar 

elinde bulunduğundan temizliğine ve 
kahvelerin modern bir tekilde tanıı:imine 
imki.n bulunamamaktadır. Belediye öko
nomi müdürlüğü kahvehaneler hakkın • 
da içeri lıler Bakanlığının tamimi üze
rine bazı hazırlıklara batlamıthr. Kah
veciler cemiyeti de Bakanlığm bu tami
minden memnun görünmektedir 

[ Bibliyografya 

:Fikirler 
İzmirde on beş güned bir çtkan ter

biye ve kültür mecmuası Fikirler'in 15 
şubat tarihli 122 inci sayısx çıkmıştır. 
Bu sayıda R. Balaban'ın "Ulusal öko
nomi ve köy muallim mektebi, , A. N u
rinin ''Muhit tetkikleri,, Eyub Hamdi'. 

nin "Köy ve şehir çocuğu, ,, R. Bala
banrn ferdi ruhiyat, Refik Zeki'nin 
"Bir anneye mektublar,, ,Refik'in ''Öğ
retme mektebi dersanesinde serbest ça
lışmalı işbirliğine, ,R. Balaban'ın Mi· 

şele, F. O. Bayır'ın "Ülkülü köy mual
liminin yaratacağı mektebe doı7ru ., ,, , 
Aytekin Kiiltüriin "Tepedağ - Marmara 
zelzelesi,, , M. Kemal'in saylav seçimi 
dolayrsile., , A. Cengizin köy okulasın
da kışa karşı anıklık,, Ali Kemal'in 
"Dil., yazıları vardır. 

Kültür 

İzmirde on beş günde bir neşredilen 
bu fikir ve kültür mecmuasının ıs şu. 
bat tarihli 3 l inci sayısı çıkmıştır. Bu 
sayıda Dr. N. Kipin "İnanc ve iş,, Mar· 

cel Premontdan çevrilen "Irklar ilmi 
Asım Kültür' ün "İnkılab nedir? D,r, ,, , . 
N. Kip'in ''Görüşler ,düşünüşler,, , Ste-

Bayan Nakiye şerefine 
Halk evi bir ziyafet verdi 

İstanbul, 23 (Telefon) E - rzurum 
saylavlıiına seçilen Bayan Naki , 
b .. h yeye 
ug~n alkevi tarafmdan Ateı kulübün-

de bar aynlık ziyafeti verilmittir B N k" . ayaq 
. a ıye halkevleri açıldığı &'ÜDdenberi 
ıdare heyetinde bulunmaktadır B 
ık . . • u ay-

nı zıyafetınde Vali, vilayet erkanı 

fuka ve halkevi batkanları ve daha bir 
çok zevat bulunaıu .. lardır Halke . " · vı na -
mın_a Bay Jamail Şevket bir söylev ıöy. 
lemış ve Bayan Nakiye buna cevab 

• • Vfll"o 
mııtır. 

Fenni zeytincilik 
8urnavada ziraat mektebinde 

açılmıt olan zeytincilik kuraund 
fenni zey~İn bakımını öğrenen m: 
m~rlar Zıraat Bakanlığınca muh
telıf .zeytin mmtakalarına ta . 
d·ı . l d" yın e-

l mı§ er ır. Dün Bakanlıkta . 
1 
~ n vı-
~y~ete ~elen bir bildirimde İzmir 
vılayeb ze~tin mmtakalarına ü' 
memur tayın edildiği ve bu me
murlara ayda yüz tekiz.er lira üc
ret verileceai bildirilınittiir. Ay _ 
rıca h~irah ve besliyecekl . ha l . . en 
y~an arı ıçın maeraf verilmiye -

cektır. 

~eytin ~akım memurları; muh
telıf zeytın mıntakalarına baka -
cak ~e or~lar.da çalışarak halka 
f ennı zeytıncıliği her yıl h ul al k . . , ma s 

ma ıçın nasıl çalışılacagv ın .. v 

reteceklerdir. 
1 

og-

.. ~eyt~.n mıntakalarmda ellişer 
donumlu~ örnek zeytinlikleri vü
cuda getırece~ler ve bunun yarı -
·~~ f e~ni tekılde zeytin ağacı ye
tıflırmıye tahsiı edecekler ağaç
ların diblerini açtırarak gÜbreli • 
yeceklerdir. Yarısını da eskiden 
yapıl.dığı tekilde bakacaklardır. 

Zıraat bakanlığınca hazırlan -
ma~ ola!1 zeytincilik talimatna • 
mesı geldıkten sonra bu talimat • 
n~meye ~öre hareket edecekler • 
dır. Z~ytın ba.kmı memuru Bay 
Hamdı merkezı (İzmir) olmak ü
zere Kemalpqa, Torbalı ve 
Bayındır zeytin mıntakalarmda 
çalııacaktır. Bay Cevad merkezi 
(Menemen) olacak ve Bergam 
Foça, Dikili kazalarına bakaca:: 
trr. 

Bay Mehmed de merkezi Urla 
o}a~ak Kar~bruun, Çeşme, Sef e -
nhıaar zeytm ınnıtakasmda çalı • 
ıacaklardır. 

Kurıta muvaffak olan dı•gve .. 
Z

. ruç 
me~~r !raat Bakanlığınca Muğ
la vılayetındeki zeytin mıntakal • 
rma tayin edilmişlerdir. a 

Ziraat bakanlığı Ziraat müte
hassısı Bay Ferruh Barlas tetkikat 
y~pn_ıak üzere Muğla vilayetine 
gıt~ış ve zeytin mıntakalarmı gez
mege batlamıştl1'. 

Ziraat hfülct·~i 
Ziraat müdürliiğünün yeni y l 

f b""d ı maı-
ra . u ceai 18,380 liradır. Geçen yıl büd-
ceıı 10,728 lira idi. 

.. Yeni y~I b~dcesindeki fazlalık ziraat 
mucadele •!lerıne ve önümüzdeki yıl için
d~ fazla ekilecek ağac fidanı itine ehem
mıyetten, geçen yıl lağvedilmit olan 
Çe~me ve Seferihisar ziraat memurlukla
rının yeniden ihdası için konulan tahıi
&attan ileri gelmektedir. 

y ıllardanberi ziraat ~~adrosunda if .. va-
z e gonnekte olan memurlardan bir kıı-
nunın da bareme göre bir derec:e t fil · ı· er e-
rı azım geJmektedir. Bu memurl 
terfileri için de tahsisat k arın 

onmuıtuı·. 

lzmir (ANADOLU) 

----··-----
Ka~taıuonuda grip salgmı 
Kastamonu 23 (A A ) G · 

1 
, .. - rıp 

s~ gını burada da bat göstermit • 
tır. Merkez ve Taşköprü ilk okul
ları tatil edilmiştir. 

fan Zveigden çevrilen "Fröydün çalı'
ması,, "Dimağda ameliyat,, Aytekin 

Kültürün "Yeni teııbiye ülküleri,, adlr 1 BUGECE NÖBETÇl ECZAEVl 

yazıları K. N. un ''Sadist,. İrfan Haza • 
rın ''Kaza,, adlı hikayeleri Sıtıkı Şükrü- 1 Adliye Sarayı K.arııımde 
nün "Bir Koralının verimi., adlı tefri- ANKARA 
kası vardır. Tane@i 10 kuruştur. Tavsi- ECZAE_VLERIDIR ye ederiz. _____ ;,__...;__::,:::.:,:._ __ _JIJ 

SAYIFA l 

ANKARA 
RADYOSU 

DUn e.kşam Ankara radyosunda dm. 

lonen Rumon musiki komerinden fırı· 

dalan.dıtmıızı yuıye baf18madan &ıcl 

st>ylemek lltiyorıu. Rwnon halk ttirkl· 

larf, Rumen havalan kulaklwa pok ~ 

1ı geldi.. vo bu küçük komu.in ayJ ..., 

zır1B.lllll11 bir loonfoenınsl& aynı .llııllWID

da vettilfflnde, güzel bir tertibin ıırlan· 

nı l!e.&mernck mUmkiln dc!lkii. 

Rumen kon&eri, bize, bu gibi ak,_u

lar huırlanma.amdııki faydayı da açık

ça göstermiştir. Mücik devrimine inan

ını~ olan yurddafın musiki alanında -eyi 
fikirler beslemelli v.- ba k .... Ş • memlolfetlo-
rin rnuıildainin takip etti~i tekimiilü 

eriştiği, erişmekte olduiu dtu-umu ~ 
bir şekflde tamma.91 çok lüzumludur .• 

Ttl.rke mal edinmek istenen eski, Bi

zans kaynaklı musiki yerine ileri inu • 

nın güzel duygularına ölçli olan g;ırb 

musikiıi arasındaki farkları, işte bu bi -

ribirine kovalamak gereken konserler • 

den anlıyacağız. 

Dün akşamki komıcr, bize uyutucu 

ve ölü melez bir hava yerine canhlılc ta.

tan havaları tarutmağa yaramıştır. An • 

kara radyosunun, dinleyicilerine, defi,ik 

musikiler üzerinde fikir veren bu g-ıoi 

tertiblerini beğendiğimizi bir daha tek

rarlamak ve bunların da sddaşmasıru di

lemek isteğini duyuyoruz. 

D~n, teknik saatinde mlihendi& Bay 

Fahrı Fuad kendisinden bekledifimiz 

gibi, gene çok fayda verici bir konuşma 

yaptı .. Söylediklerinin hangi birisinden 

faydalanmamış ve birşcy ôgrenmeı:niş 

oldugumuzu söyliyebiliriz? •. 

Bay Fahri Fuad, bize öyle geliyor 

ki, teknik saatlerinden radyo dinleyici • 

terine bir genel bilği dersi yaratmakta • 

d'.r. Okurlarımıza' ayrıca ve olduğu ıi. 

bı sunacağımtz için, burada, bu konfc • 

rans hakkında takdir edici aözlerdan 

başka bir şey söylemek iıtemiyoruz. 
Sporcunun saatinde bobekl . . • er ıçnı 

spordan bahı;edildi. Bunun. bebekleri 

olan veya gelecekte bebek bekliyenlerin 

faydalanarak dinliyecekleri bir konlJflDll 

olduğu muhakkaktır. 

Dün akşam, Ankara radyosunun, 1ı:r:>. 

nuşmadan yana, talil pek açıktı; Ncc • 

det Remzi de Paganninin Kaprisine bat
lanmadan önce Paganni baklanda maJa. 

mat verdi. Necdet, Ulvi Cemalle Kaprisi 

çok gürel çaldılar. 

Sözün kısası, Ankaar Radyosu d6n 

akşam, eşsiz programlarından birini d:-

siksiz tatb"k · 1 etmış olmakla 6vUnebllir 
Buu= ad • rmın r yo programı ~udur: 

13.30 Ziraat Bakanlığı sa.atı 

19.40 Musiki: 

Baclı Gavotte 

,, Allegro 
Tartini Variations 
Necdet P.emzi: Keman 
Ferhunde Ulvi: Piyano 
20.- Necib Fazıl'rn 9aatı 
20.10 Dar'.i musiki"i 
20.30 M ıısiki: 
Max Rcger Sonatine 
Ferhunde Ulvi: Piyano 
20.SO Haberler 

Moskova radyosunda 

Anl{ara saati 
Moskovanın büyük radyo istasyonu o

lan Kominterndc, bu akşam saat 21 de 
Ankara saati adı altında senfonik bir 
konser verilecek ve üstad Hauck'un i
daresi altında Glier'in eserleri calma • 
cakttr. 

Radyo dinleyicilerine, Ankara radyo

su biti~ce, l 724 metre dalga uzunlufiy
le neşnyat yapan Komintem'i bulmala
rını tavsiye eder VZSPS istasyonunun 
748, Stalin istasyonunun da 560 dalp 
uzunluğu Ue çalıımakta olduklanm ha • 
tırlatrru. 

Eskişehirde grip t;algın halinde 
Eskiıehir, 23 (A.A.) - Grip burada 

salgın bir haldedir. Mekteb1er bir hafta 
müddetle kası-tılmc,tır. Ksı ,iddetle d~ 
••m edi,.or. 



S\YlfA 4 

Sağlık bahisleri 

Verem 
Verem eyi olmaya istidadı çok olan 

bir ha.~talrktu-. Hiç bu aözilme şaşmayı
nı.ı. Hakikat böyledir. Elimizde bunu 
kpat eder. kuvvetli deliller var. Bazı 

memlek~<.:ierde Blenlerin hemen heptıi 

öıdükten aonra da açılarak muayene e
di Hrler. Bu muayeneler veremden ba§
kıa ıı.ebeblerle ölenlerin yüzde dobanı
nm akciğerlerinde kireçlenmiı, gelmig, 
geçmiş verem izleri bulunduğunu gös
termiştir. Yııtayanlardaki rontgen mu
ayeneleri de bunu tasdik ediyor: Helk.1· 

katen medeni ülkelerde yaııyan orta 
yaştaki insanlarda ıeri şeklinde yapı

lan rontgen muayeneleri, bunların he
men hepsinin akciğ~rlerinde bu eski v-e
rem izlerini gösteriyor. Veremin eyi ol
maya çok i~tidadlr bir hastabk olduğu
na bundan açık delil olur mu? 

Halbuki halkın bu meaelede buna 
tamamiyle aykırı bir düyüncesi bir inan
cı vardır. Onlar veremi eyi olmıyan bir 
hcı~talıık eski tıı:birle bir derdidevanape
zir olarak kabul ederler. Evet 1 bunlar 
eski zamanlar için bir b6kıma doğru idi. 
Çünkü: o zamanlar verem artik eyi ol
mıyacak derecede ilerledikten ııonra 

teşhi sedillrdi. 
Bugün vaziyet tamamiyl~ deği9111if· 

tıir. Verem mikrobunun bulunmaıı ve 
rontgenin değerli yardrm.Lyle şimdi ve
remi çok erkenden, hattfi. batlarken teı
his edebiliyoruz. 

Bu sebebden onu erkenden yaıkalı
yarak eyi edebilecek bir vaziyette bu
lunuyoruz. Yalnız, hastaların vaktinde 
doıktora gitmemeleri bu çok değerli va
ziyetten istifademizi maalesef çok azal
tıyor. 

Bu meselede ikıinci büyük bir engel 
de bir kısım halkın verem ianini işit
mek korkusiyle doktora g.itmekten çe
kinmeleridir. Bu korku çok yersiz ve 

s.ararlı bir ~eydir. Er, geç hastalık gb
lenemiyeccık tekilde meydana çrkıacalı;. 

tır. Ancak bu .zaman çok geç kalınmış 
olecak bu gecikme hastaya gerek alhhat 
ve gerekse para yüzünden pek pahalıya 
malolacak ve belki de WtUn bu feda
Jrırhklara rağmen bir netice de alamı:ya
c&ktır. 

laıtın verem tedaviıinde aıtmada 

lıılninılA. lrufP"lazmda seroıınun yaptıtr 
aibl lıııult&lıfı kökünden w hemen eyi 
edeuk bir ilacım.ti yoktur. Sizler, blr
~k verem llacları okuyor ve ititiyoruz. 
Ve bunlar hakıkında birçok r•klamlar 
yapıldığını gCirüyorsunuz. Evet 1 ama 
bunların hiç birinıin aelı yoktur. Daha 
voerem için huımsf bir il!c bulunamamış
•· Böyle bUyUk iddialarla ortaya atı
ı.ı iliclardan, prlatanhklardan saını
DJZ J Çünkü: verem tedavisinde eyilik 
ile fenalık hududu biribirine peık ya
kındır. Eyilik elde etmek için kullaru- ' 
lan böyle iJAclardan çok fena neticeler 
husule geldiğine çok defa şahid olduk. 

Ünlü dinleykiler 1 

En büyük doktor vütud ve tabiat· 
tır. Biz doktorlar ancaık onun yardım
cılarıyız. Bizim vuifemiz vücudun cid
den harikulade olan buca1amasmı yakın
dan takip etmek, onwı eyi yUrUmesine 
engel olacak ıebebleri, arızaları kaldır
mak, azaltmak, bir kelime ile vaktinde, 
icabedince işe karışmayı bilmektir. 

IDı§arda vaziyet hiç de böyle değil
dir. Veremli ilacı bittiği veya bir arı
za olduğu vakit doktora gelir. Bu hiç 
doğru değildir. Arıza olsun olmasın, 

d<>ktor hastayı muayyen aralıklarla mu
hakak görmeli ve hastalığın gidişini ya
kından takib etmelidir. 

Veremde ilac nadiren ve ancak ihti
yac halinde verilir. Halbuki halkta tu· 
haf bir itiyad var: Doktor hastayı mu
ayene eder, icabeden sıhhl öğüdlerde 

bulunur, fakat reçete vermez ise hasta 
kendisine bakılmış saymaz. Tekrar edi
yorum, bu yanlıştır. Burada ilac ancak 
fazlcı ve lüzumsuz öksürüğü azaltmak, 
lutn geldiği zaman dindirmeye çalış

makı bazım bozukluklarını düzeltmek 
ve hazan da ileri gitmiyen vücudlan 
biraz kamçılamak gibi şeyler de kulla· 
nıialıilir. 

He·e ii2.clarn, k..ı,-.·et c-ırmgalarına 

bı · • :;ok ihtı} tlı olmalı ve bilhassa a
te§li ve nasta l.!ı i'erle;niş \'e.remlilere 
bunlar katiyen kulıanılmamalrdır. 

Verem tedavisi hakkındaki umumi 
düşünceleri ~öylece toparladııktan son
ra ..,·nw:li bu te('avinin esaslarına geli
yorum: 

A · .. ci~::r ve reminin tedavisinde eısas 
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Estonyanın on yediııci yıl 
. . .. .. 
onumu 

(Başı 1 inci aayıfada) 

İç ııyasa 

ıı:.tonya, f.etiklallni kazanınca, f6f· 
Irk Ruayaaı otokrasisinin tabit bir ak

•ülamtli n.Uoo&i olarak, \Utra chmo.ksa-

olan kabineler birkaç ayhk çalışmalar
dan aonra, hiç bir it göremeden çekili
yorlardı. 

Anayasanın bu bakımdan olan eksik
llli duyulmakla beraber buna bir çare 
bulwıamamıı ve bazı değişiklik proje-

TaJ/ln'de Ttlrmıı meydanı 

tik bir anayaaa yapılarak ferdin hürri

yeti her şeyden üstün tutulmUJ ve dev
let otoritesi hiç düşünülmemiştir. Ge-

niş sallh~yetli bir parlamento bütün 
kuvveti tllnde tutu~or, bunun emrinde 

.. 

General ]uhan Lavdonev 

hıfzıssıhha - istirahat ve yiyecek teda

visi ismini taJıyan usuldür: Bu bütün 

veremlilerin her yerde, evde, aanator

yom'da, hutahaocde takip e<lecekleri te
davidir. 

Bu tedavinin en eyi ve noktası nok

tasına tatbik edildiği yer verem aana

toryomlarıdır. Verem ııanatoryornları 

veremlilerin tedavisi için şehir haricin-

de, havası temiz, şimal riizgarlarmdan 

saklr, ağaçhk yerlerde yapılan §İfa 

yurdlardır. Burada hıfzıssıhha, Jatira
hat ve yiyecek tedavisinin mevcut ve 
bütün vasıtalarla bUyük bir disiplin al

tında tatbikine çalışılır. Bu bakımdan 
bütün veremlilerin sanatoiıyomlarda te
davi edilmeai ideal bir dilek, fakat ta
hakıkuku mümkün olmıyan bir dilektir. 
Mümkün değildr; çünkü: bir defa biç 
bir yerde, hatta verem teşkilatında çok , 
ileri gitmiş ülkelerde bile bütün verem
lileri alacak kadar sanatoryom bağı yok
tur ve olamaz ikincisi de veremliler o 
kadar çok ve kişisal ve soysal şartları 
o kadar deği§iktir ki bir an için sana

toryom yataklarının bunları alacaık ka

dar çoğaltıldığını farzetsek bile hepsi 

yatmaz ve yatanlar da tarnamiyle eyi 

oluncaya kadar orada kalmazlar. 

Şu halde veremlilerin büyük bh- kıs

mı evlerinde tedavi edilecek demektir. 
Verem tedavisi evde de yapılabilir, an
cak onu bilmek ve onu uzun zaman tat
bik edebilecek güce aahib olmak goreık
tir. İşte bu bilgiyJ eiabfJcnek "' onu 
yapmak ve devam ettirmelk gücünü b-

lori için yapılan referandum'larda ulu
aun ekseriyeti kazanılc:.nıamıştır. İç sı
yasanın bu kararsızlığı ülkenin ökono
m~k durumunda da tesir yapmış ve bü
tün istihsal alanlarında yüzde 40 bir 
düşüklük görülmüştür. Bunun üzerine 
fqist temayülü Vabs fırkası meydana 
çrıkarak 1918 anayasasına hiç uymıyan 
bir projeyi ulusun reyine arzetmişti. 

Kuvvetll bir hükfunet beklemekte olan 
halk, bütün kuvveti parlamentonun elin
den alarak ReisicUmhura veren bu pro
jeyi kabul etti. 

Böyle bir it bafına geçen Vaıbı. fır
ka.ı, iktidar mevkiini bıraılnnamağa ka
rar vemıiş, battA 1934 yılı sonunda ya
pilacıak Cümhur Reisi aeç.imi kendi a· 
leyhine çıkarsa bir hükUmet darbesi ya· 
pacağını bildirmiş ve bu yolda ciddi ha
zır l •'; lar da yapmıftı. 

"bu yü.zden yeniden buhranlı bir dev
reye giren Eırtonya'nın başına, anayasa-

nın bir ma.ddeeine dayanaraık bu.gün 
CUmbur Reiai olan Koruıtantin Pata'la 
bafkuınandan olan general Laidoner 
geçmitler, Vabs fır.k.aaını da&rtarak ıe
ç:lm yapmak için fikirlerin yatı.pasını 
beklemitle-rdir. 

Cümhur Reiıi olan Konstantin Pats 
otuz yıldanberi ülkeainin iıotikJali için 
çalışmış, çarlık devrinde idama mah
kfun edilerek laviçre'ye kaçmış, tekrar 

ıanmak için bütün veremlilerin bir ke
re, hiç olmazsa kısaca olsun bir ııana· 

toryom tedavisi görmeleri muhakkak 
lbımdır. Sanatoryomda ahııtacak olan 
bu hayatta veremlinin dışardaki yaşa

yışına nisbetle o kadar aykırı vaziyet
ler vardır ki onu bir disiplin meoburi

yeti altında yaşamadan ve deneyerek 
faydasını görmeden tatbik edebilmek 
benim diyen her babayiğidin karı değil
dir. 

Hıfzıssıhha ve yiyecek teda.visinde 

esas ışık, hava, istirahat ve yiyecektir. 

Işık aydınhk verem tedavisinde büyük 

bir yer tutar. Verem güne' olmıyan ka

ranlık odalarda tedavi edilemez. Akci

ğer veremine müptela hastaların ışığa 
ihtiyacı çoktur. Yalnız bu güneşten doğ-

rudan doğruya ışık değil, yayılaraık et

raftan gelen ışıktır. Güneş ışığı doğru
dan doğruya ve uzun müddet hasta üze
rine gelmemelidir. Bu hastalar güneş 

alan bir odada, bir balkonda, bahçede 
güneş Üzerlerine gelmemek şartiyle göl
gede oturarek ve yatarak güneşten bol 
bol iatifade ederler. 

Evleri kapalı ve karanlık olanlar ateş.. 
]eri yoksa bahçelerden o da yoksa kır· 

lardan istifade ederler. Memleketimiz 

güneş ve aydınlık memleketidir. Bu ka
dar bo1luk içinde mahrumiyette yaşa
mak çok acııklı oluyor. 

**"' 
Ankara raJyoaunJa verilen bu 

lıonleranan tonunu yarınlıi .ayı
mı•Jq ohuyacakaınız. 

döndilğil ~landiya'da ya.kalanara.k 
Petrograd'da hapsedilmiş, rua ihtilalin
den aonra gene E•tonya'nın iatiklall 
için çahtırken alınanlar tarafından kam
pa bap.edllmit vo UlkMi iıtiklallni ka
zandıktan aonra Y•.~U defa devı.t ı.i• 
li~i etı:ni§tr. 

Laldoner'do E.tonya i•tiklal aava
pnın uluaal bir kahramanıdır. :S:.tonya 
ordusunu bütün aavatlarda safarden za
fere götüımüştUr. Ulkeaini Uluslar 
Derneğinde tenwil etmit ve Mueu1 me
telesinin gözden goçirillfindoo Ulı.al.ar 
Derneği delcgeal olarak buluDmU:ftur. 

Bu iki aat, tllkonin ldar..tnl •Uort
ne alınca, aldıkları bir arre te<tblrlerlt 

kısa bir •aman içinde tunnln blku1-
dlas111ı temin etml9l•Mir. 

Kalkınma tedbirleri 
Pata bilkQmetJ glft9Uerin yUküaU • 

saltrnak için k ... vad•lf w yüa.lı k
lzH borçları u.&un n.doli ve u fabli 
borelara tahvil .anif, ııl.raat 11riinluiw 
değerlendinneık '" bunların fiatlarmda 
durluk yapmak için hububatı llllıiaar 

altına almrttır. Bu tedbirin eyi eonuc
ları hemen kendini göstwmiştir. 

İç aıyaaaaının kararsızlığı ve acun 
krizi yüzünden felce uğramı§ bir halde 
olan sanayii canlandıımak için alman 
tedbirler de tesirlerini göstermitler, ıııl· 

raat ve sanayi alanlarmdaki gclipe yU
zUnden aınat alanda ipizlik azalmış, zi
rat alanda ise büsbütün ortadan kalk· 
mıgıtır. 

HUkOmetin ulusal Urünlore mabrec 

bulmak için yaptığı gayretler ve aldığı 
tedbirler o.ticesi olarak 1G34 yılmda. 

ihracat 1Sl33 • göre 21 buçuk mllyocı ton 
ithalat ise 10 milıyon ton artmJftu. Bu 
yüzden ülkenin malt dunamu da d.Usel
mif, tedavüldeki kiiAıd para mlıkıt.arı art· 
makta beraber bunun altm kartılılı da 
yil.lcle 8,5SI a çıkmifW. Vugil«dt tte 
6-7 milyonluk fer:la t.ba.llat y.pılmıt

hr. HU:kOÔ:ıet bu parayı balkııı menfaa
tine harçamak lein t;.tld:ıu.t yapmalrM
dır. 

Dıt sıyasa 

E•tonya'nın dq uyaııuırun am hat
ları barıı w ıüvenllktJr. 200 bin rifı>
au ve 37.000 kitfli:k orduau olan bu Ul
ke, barıp varmak için btitil.n aew:ıla it 
beraberliği ve güvenllğıi ı.min için de 
Baltlk devletlerin Lehl.amle eyi aıom. 
§UlUk aW doetluk yapmaktadır. LlhJa. 
tan'la olan doetluk, doğuda güv.nlik te
min etmiı ve Lehistan'ın yardmıııu ka
zandrnnıştır. Estonya'nm Baltık dev
letleri arasında oynadığı tredünyon ro
lti dolaywl:yle Baltık andlagmaaı ıyapıl
mııtır. Estonya: Letonya, Litvanya, 
Lohiatan, Finlandiya ve laveç'• birçok 

bağlarla ballıdır. İngiltere w Frtn1a 
ile aıyaaaı oldutu kadar 6konoo»k, kül
tilrel müneeebetlerl nrdtt. 

Japonyanın sanayi· 
le~me sıyasası 

Yazan: Noye Zürher Saytung gazetesi
nin hususi muhabiri olarak ]aponya'ya 
gönderdiği profes~r Pavl Keller. 

Yokohama, IOllklnun. 
Japonya kendi güciyle sanayileşmek 

istiyor. Yabancı ihtira ve aermayeleri 
de kullanıyor; ancak kabil olabildiği 

kadar ülkesinin içine yabancı aanayi ku
rumlarını tıokmuyor. Herhangi bit" ya
bancı, japonların da elinden gelebile
cek bir iş için fabrika kurınağı kalkı
şacak olursa, binbir çeşid zorluklarla 
karşılaşmağı göze aldırmalıdrr. 

Japonya her neye maloluraa olsun, 
bir müstemleke Ulkesi olmak istemiyor. 
Halkı, çinlilere büsbütün aykm olmak 

üzere ulusal bir gurur taşımakta ve bu 
canlı ulu~al tuurla da bütün ökonomi 

işlerini çevirmektedir. İlerde herhangi 
bir yabancı fabrikacılığı veya sermaye
&i. ancak japonlarla ortak olmak ~rtiy
le faaliyette bulunabilecekti::. 

Japonların sanayi tekniğini kendi 
başlarına inkişaf ettirece'~ kabiliyette 
olnıa,dıklan telakkisi çok yanlış bir dü
şür.cedir. Birçok ahvalde, bitaraf yahan· 
cı fabrika müdürleri fabrikaları ıezdik
leıi zaman japon yaratıcı zc.k&ının ya-

bancı makinalara birçok yenilikler k .. t· 
tıklarım söylemişlerdir. Birçok fabrika 
lar gördük ki, makinalarr japon ihtiraı 
idi. Japonya geçenlerde, ihtira ber .. tı 
veren dairenin ellinci yıldönümü k.ıt· 

ladı. Bu münasebetle de ''Japonııı 

Taymis,, gazeteai, çıkardığı hususi 1:.it 
aayıda, bütün japon ihtiralarını yalJ, ıı
cı ülkelerin gözü önüne koydu. 

Bir iiviçreli mühendis, bizim henilı 
daha tecrübo devresi geçirdiğimiz sa• 
halarda, ucuz işçilerle malzeme tecrii· 
heleri ve ilmi araştırmalar yapan japoıı 
makina fabrikalarının modern Jaboratu· 
varlarmdan yana yakıla bahsediyordll· 
Her makina parçası lwllarulacaiı yer• 
göro inceden inceye tetkik edilmekte· 
dir; icabında, Avrupa finnalarmın a11a· 
nevl çeliık halitaaından daha uygun, ınii· 
ılcemmel bir kabiliyet veren yeni v• 
daha sert çelik cinsleri kullamlmak • 
tadır. Bütün buhranlı yıllara rağmeJ1ı 

•lor fabrikalarımızı idare edenler bU 
gibi tecrübe daireleri kurmak masrafın· 
dan ç.ekinmealerae çok eyi ederler. İs· 
viçro maki.na sanayiinin öteki bütün ya· 
bancı ülkelerin daha ilerisinde bulun· 
duğunu aaıunak çok tehlikeli bir hayal· 
dir ki, bir an ovel bu hayal peşinde koş· 
maktan vaz geçmek çok hayırlı bir ha· 
reket olur. Aksi takdirde yüz yıllık 1 ir 
teknik kabiliyetimizi ifade eclen sah:ı • 
larda bile, gene Japonya'nın yeııileştir· 
me vo kurma mefkuresinin altıncl;ı k:ıl· 
mak tehlikesiyle karşılaşırız. 

Ana kolları bugüne kadar pamilkı 

ipek ve ııuni ipek dokumacılıgı oi rı 

japon dokuma san<.yii bu defa şuur'a 

hazırlanmış yünlü dokumacılıgı ile e· 
ni~letilecektir. Bu harekette. de di' l te 
değer olan cihet, her mı.ihim ulusal il· 
tiyac gibi bunda da kabil olduğu kad r 
ihüyaclarını kendi ülkesinden temın et· 
mek gayesinin güdülmekte olmasıd•r. 

Hükümet Almanya'dan bir koyun yetiş· 
tirme miltehaa&JBI getirtti. Bu zat, en 
büyük ziraat enstitüsünde bütün Japon· 
ya'ya dağılacak olan koyun yetiştirme 
mtitehaasıalarına den vermektedir. Ye· 
tlftirilecek olan bu mütehassıslar şima· 
lt Japonya'da ve Mançurya'daki koyun 
aoylarını ve dolayısiyle yünlerini eyi· 
lettirmek i§Lyle u~aşacaklardır. Alman 
mütehaaBIII bu işin büyük muvaffakı
yetler vadettiğini &Öylemektedir. Baş· 

ta Avuaturalya yapağısı olmak üzere 
Japon yapağııınr itlemek suretiyle do· 
ğaca.k olan yeni japon yünlü dokuma 
eanayii, Avrupa ihracat imkanlarına 

kartı büyük bir tehlllke teşkil edecek· 
tir. 

Havsalanın alamıyacağı bir ölçüd~ 
btiytiyen japon aanayi gü.clerinin al'ka· 
ımda devlet ve yardımının durduğunu 
ve hAl! da durmakta olduğunu burada 
bilmiyen kalmamıştır. Eğer ki, devlet 
kredi açmak ve gelirini garanti etmek 
auretiıyle yardım etmemiş ve ilk yıllar
da istihsal ve ihracat primleri verme· 
miş olsaydı, japon ağır sanayiinin. gc· 
mi. makina, otomobil yapıcılığının ve 
bütün kimya ve eaa istihsalinin inki· 
taf etmesi mUmkün olamazdı. Japon 
dokuma sanayii itleri başarmak gaye
siyle daha ıimdiden büyük ölçüde tıir 

araya toplanmış ve kısmen büyük frb· 
rikalar Mlinde kurumlandırılmış olarak 
ileriye atılan bu yeni varlık, fabrikala
rını, iflerin huıusi durumlarına göre 
aymnıf istihsal ettiği malları standari
ze etmesini blıniştir. 1,400.000 iğli ve 
17,000 tezg!hlr Toyobo gibi büyük ku
rumlar, bUtün tezgahlarını durmadan 
çalıtttracak ölçüde siparişler temin e· 
deıbilmektedirler. Bundan başka, japon 
pamuklu sanayii, çoğalmakta olan dış 
pazarlarının ihtiyaclarına da uymasını 
biliyor. Kanebo firmasının Ozaka'daki 
700.000 iğli ve 8500 tezgahlı fabrikası
nın örnek aergisinde dolaşılınca, bu hu· 
eusta çok eyi bir düşünce edinmek ka· 
bildir. Bu kurumun ihracat münasebet· 
lerini göstermektedir. Bunların arasın· 
da yalnız Sovyetler Birliği ile Kanada 
yoktur. Her ülkeye göre tertip edilmiş 
olan örnek kolleltsiyonlarr da japon 
müstahsillerinin muhtelif müşterileri· 

nin zevkine göre uyabilmek kabiliyet· 
]erini ir.pat etmektedir. Bir yanda Av· 
rupaya göre yapılmı~ düz renk kumaş-

lar, öbür yanda Hindistana mahcu5 
renkli basmalar ve Afrika'ya mahsus a· 
çık renk kumaşlardan tutunuz da gi • 
yomtelimizin basmalarına varıncaya ka 
dar hepsini bulursunuz. 

İhracat fiatlarmın dül?üklüğü ıı;o~ 

:>ıl1ar içinde Japonya'yı dampingci di· 

ye tanıttı. Halbuki Japonyaya yüklenen 
bu suç, bugünkü günde acunun birçolt 
sanayi devletlerinin hakkı olduğunu bil 
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Postası Yurd KADIN ŞAPKACILARI 

Zon~11ldak vilayeti bir yılda neler yaptı? 
(&,ı 1 ine:[~ 

nl 7abancı vt tttrk olmıyaıı etlJJYeltrio 
burada ttdıi mUeteına o1me.k Uzer. ta
mamiyle tilrk kızlarının elln<M bulun
matıdrr. Atölyelerin içinde altıya ka
dar ltÇi çalf!tıranlar vardır ki Ankıara
dabu 1'le geçinen 40-50 ev ~ •e
melvtfr. 

lı bsyanları ~· Kadın fapılna
cılarımız ıçinde ikiai • Bayan Klayn vı 
Artür • iıtiena ediline diğerlerinin he· 
men hemen hepsi ankareh veya mua 
yıllardanberi burada oturup Anır.r.'nıa 
yetittirdiği bayanlarımızdır. Bu da btıo 
ze gösteriyor ki, Ankara'da kecba pp. 
kacılığı tam manaaiylt bir (uılırarab.) 

sanat haline ıirmittf• 

Zor.guıdak , 17 (Özel duyurumcumuz

dan) - 17-2-935 tarıhinde açılan Zon

KUIJak vilayet genel n celisi üyeleri a

ra~ nda ı kadın 6 köylü vardır. 

Vali Bay Halid Aksoy; meclisin 17 

ikincikanunda açılması lazım iken kanı 
\re yüreği gibi temiz alınlı türk kadını

nı, Yurddaşlığın en yüksek hakkı olan 

•ıyasaı hakkına kavuşturan kanunları-

11\ızın kabulü genel meclisin yenilenme· 

sini icabettirdiğinden toplantının bir 

rnüddet için gecikmesi bir zarureti ka

nuniyeden ileri geldiğini, geçen yıl ve· 

rilen kararların çizilen yollar üzerinde 

Y•lrnaz ve usanmaz çalrşmalarla yerine -
ın·· unasebetle de gayet objektif olarak 

•öylemek lazımdır. Eğer Japonya, ha· 
k'k 1 aten zararına olarak yabancı pazar· 
lara b'ld' - · satış yapmış cılsarJt, ala ı ıgıne 

Çl ğahnakta olan ihracatı;..- göre, ökono· 

1?İsinin şimdiye kadar çoktan batması 
la, .ıtngelirdi. Hele çift fiat sistemi ile 

d~ping yapmağa kalkı,aaydr, ülke 
içındeki yaşayış masraflarının da tez 
elden yüksek bir ölçüye varması icabe· 
d.erdi. Bu böyle olmakla beraber, bu bi
Çlnıde tektı.ik daınpinglere de rastlanıl· 
tnaktauır. Netekim şeker ve asfalt gibi 
rrı, le , ir lü damping yapılmış· 
tı 

• J P<>nya doğru dLirilat bir he~ ile 
bırçok rakiblerinden daha ucuz mal 16· 

tabilir. Belki Bunda da aırf çalıpa tok· 
niğinin fevkaladeliği, it müddetinin U• 

~Unluğu ve bugüne kadar almakta oldu
gu düşük gündeliğe kartı aoaini çıkar· 
tnıyan ve alabildiğine çoğalan halkının 
k:ınaatkarlığı dolayısiyle muvaffak ol· 
~aktadır. Yabancı pazarlara arzolunan 
J.ıpon kambiyosunun dµrumu dolayı•iy
le faturalarının tutarı da çok düfiik bir 
lniktarı bulmaktadır. Japonya fiat he
•~blarını yaparken, AvrupaJnm rekabet 
fıatlarını düşürmek için onları gk 1-
nünde tutarak hareket etmemiftir. Bu 
heaabları yaparken kendi durumunu gö
z~ önüne getirerek Avrupa'nm rekabet 
hatlarından çok daha dtl§iik bir fiat be· 
•abıan:uş ve bunun aonunda da eıld 11-

llayi ülkelerinin &özlerini korkutarak 
alını. kabiliyetleri aayıf olan Çin, Fele
~nk ve Britanya Hindiıtanında ve Af
rıka'daki pazarlarda büyük muvaffakı· 
1ttler kuanmıttır. Eğer acundıki kriz 
Yüzünden satınalma kabiliyeti düşmeğe 
devam eder ve bu da yayıldıkça yayılı"· 
la, herhangi bir ulusun kendi ibtiyı~ 
larını japon mamulatı ve masnu .. ~·' 
~apatın.a ~l'rd r•ı!~ iıaı vıııfJ'Mt-~ ,.;, 1 

~ yokt.ı r '{ a l(ın zan.ı. ıl•~ d.1 :,ı.ki· 
':'f etmiş olan japon . <.enubt Amerika 
ticaret aıünuebetlcri acus mala Aldır· 

getırildiğinı ve üç yıllık yol programı

nın on altı ay gibi bir zaman içinde yill 

akı ile bitirildiğini ve bu yeııl 1ııe 

biiylik bir hızla, titizlikle dllha ı.v*lr 
kararlar verileceğine ve procr11nlar .,.. 

pılacağına çok inanlı buluadııiuJnu, ba

ıün ilkönce kadın erke4r •bdatluuı 

bu 19nel mecliat• toplalltr yapmM""t 
bapnu WUnde tuttutumıu anuaı-m 
hü~ lalmunıdan dofms ....ıncım ft 
bu mtlfterek gayretin kuanch ııetıtceı.r 
-,erecetl, bu .....ımu lmftlanmla he· 
pimizkı" blltUn yurdummun .,wc..k 
muY&ffüqetlere uJar'Mm' 4llerlııea:ı 
Ulu On4erimb CüımhurreWmil Kam&l 
AtatıtUlr'U .,. böyUık .. fledmld. IC>ll8m 

miımtt ... tulmltrle 111*Dlu 'Vıil8)'9t 
hal.kuun mtbneullı.rl ole .ı..ı.M hot 
ı•ldllJnlı derim, dlyerelk mecll•l açtr. 

tklnol bqkanlıl• Bay İbrahim Bo. 

'Zonguldak umumi mecllı ayıllline 
.-çiJ.en Bayan Semiha 

kurt, yupnbldua Bay Akın Karaaafuz 

aeçildL 

VilayeHe bir yd i~nde yapılan 
ı,Ierin kıMsı 

Bayındırlık: bir yılda vilayet yolla· 

rında 31,332 km. yeni ,oee 30,173 

km. ıoae tamiratı esasiyesi 4751 m. par

ke kaldırım yapılmıt 12186 mm. ham, 

34504 mm. kırılmış taş bazırlanmıf 4 l· 

det tabliyesi ağaç 7 betonarme köprü ve 
menfealc 40 metre kuru duvar. 5967 mm 
k 58308 metre toprak kazılmıt, 8276 

aya 5292 r 
metre ayrıyeten imli yapılrnıt. . ı-
ra emaneten 256022 ihaleten 16361 bra 

da tamiratı mütemadiye için aarfedil· 

mittir. 
Bun4ım bafka vilayet dahilinde kÖJ9 

Zonguk/ak Valisi Bay Halid Aksoy 

Wlerin ıevincli başarıklrklariyle kuşla

rın bile uçamadıiı köyler arasında pek 

çok köy yolları açılmıı; birçok köprü ve 

mcnfeı:Jer yapılmıştır. 

Kültür işleri: 

Bir yıl içinde 30 köy mektebi lnp.

atına yardım edilmiş, Bartm'da asri 

mekteb çatısı, Zonguldaıkta Ukmekteb 

olarak başlanılan ve orta mektebe tah
sis edilen bina inşaatı bitirilmiştir. 933· 

34 den yılı sonunda i.ıç sınıflı köy mek

teblerinden 110 kız 400 erkek, beş aıruf
lı köy ve tehir mekteblerinden 93 kız 

237 erkek ki ceman 203 kız 637 erkek 
ralebe mezun olmuştur. 

Ulu. mektebleri: 

933 • 934 yılında vilayet dahilinde 

92 A 40 B denhaneı iaçılmıt ve dört 

aylık devre ıonunda A dershanesinden 

314 kadın 1202 erkek. B deraıbaneainden 

175 kadın 478 erkek olmak üzere 2439 

yurddıta veıika verilerek okur ve ya
Hr haline getirflmittfr. 

Vlllyetin, aağlıık, ekim, baytar lfle
rl de çok zengin verimlerle doludur. 

BUtçe, lriUtfir, baymdırlrk, türlU it
ler adiyle Uç enctımen aeçllmit ve hı~ır 
ç~ı J!Mlerı batlanmıştrr. 

Yelli IUIJlll11I mecJü IJyellkHriı» ••çiı 

Buruabya Hyioden Yalanda t.6yü11 •. 
B•1 Yımıl B"117 Abdurrahm~ı. 

lsmet lnöoü En~titüsll w 
'}&pkacılığımız 

Kadın şapkacıhiı üıerinde araştır
malar y:ıparken adını unutamıyacağımız 

r kurumumuz vardır. İsmet İnönü Kız 
tıtiıs.ı .. İsmet in 'mi kız enstitüsü 

'lapka yapıp yalnız ha} atını ka;:anmak 
için de il, kendi evinde kendi p.pkaıı· 
m, kendi zevkine ve kendi bütçesine 
göre yapabilmek vasfını Ankara kadı· 
nına bir kadınlık ödevi olarak vermiş
tir. Bugün rastgeldiğimiz ve &ördüğü
müz giizel şapka örnelderinden birço
ğunun lsmetpaşa Kız Enstitüsünün ge
ce kurslarında az bir zaman okuyan Ba. 
yanlarımızın elemcği olduğunu övüne
rek ıöylüyebiliriz. 

Gece kurslarına devam edenlere ken
di !Japkasrnı yapacak kadar bilgi veren 
enstitü, asıl talebelerini günün modala
rını takib edecek, muşteri bulacak ve 
bu alanda hayatrnr kazanacak kadar tu
tunan ve istenilen atölyeler açacak bir 
seviyeye eriştiriyor. Buna bir örnek 0 • 

larak Ankara'nm yedi atölyesini işle· 

tenlerden çoğunun İsmet İnönü Ensti
tilıilnden mezun oldugunu söylüyebili
riz. 

Kadın şapkacılığımız tam 
(ankara) hdır 

Dikkat edersek görürüz ki, yeni An
karamız her sanat şubesi üzerinde tln
Jü olanları, yurdun dört bucağından 

toplayıp çekmektedir. En fula bayan
larımızın giyecelrleri babıi l1ariade 
•ndinl gö•teren bu durum, yalna ira
dın fllpkacıhtı alanında yerini ankar.-

1 aanbuJ ve Ankara ppkacıJan 
Hemen hemen bN' aanat ıubeıınden 

olan bu ikililin ve rakabetin kadın pp
kac ılık alanında olup olmadığını anla
mak için pplcacı bayanlarımızdan biri
ni gördük. Ardıardına gelen birkaç miiş· 
terinin iste~ini yerine getirip bizimle 
konusmaya fırsat bulan şapkacı Bayan 
dedi ki: 

"- Görüyorsunu.zya ... bır muşteri ile 
saatlarca uğraşmak mecburiyetindeyiz. 
Şapkacılık terzilikten daha guç, ve <la

lııa fazla özen istiyen bir sanattır. Şap· 
kanın çehrenin güzelliği üzeı ınde o a
dar büyiık bır rolu vardır ki, guzel gi· 
yilmiş ve güzel yapılmış bir şapka y u
zun birçok kU&Ur)arını ortCr. J:;ir el JI• 

sede ufak bir kusur gö .. e çarpmaz. Fa
kat şapkada en ufak bir kusur ken lı i 
gösterir. Bu bakımdan şapkacı! k u , 
emek ve .. aman istiyen bir ı tir. 

Bizımle İstanbul ar s•n kı taı kı 

soruyor unuz. Size derhal le hiç t ı 

düd etmeden şu cev bı vere n ıı i · 
tarı.bul adın şapkacıları ile Ankara 
dm şapkacıları arasında Yflnız (fır a) 
farkı vardır. O kadar ... Onların firma a
rı tanınnııı ve tutulmuıtur. Buna se· 
bcb olarak da İltaooul'un yılarca ve çok 
uzun bir zaman moda alanında rakibıiz 
kalmıı oJmuı.cbr. Bu ıam&n içinde 1s
tanbul'da her müeueı;e kendi firmasını, 
kolay kolay ve az bir zamanda aanıl· 

mıyacak kadar tanıtmış ve mü9teri tut
muttur. Bu teairi hila devıım etmekte
dir. Size bu tesiri en kolay ve muvaffa
kıyetle kırıp, bayanlar11nızı kendi mu

hitlerinde yllfıyan ve onların alllra.la-

lflfllJ pplcacılııın lfl ,.;I "/VI -,ltmn, yeni ~vn~ hurr1an•r1ar. 
lrlaııın liizel bir imelidir. 

---l!!!!!!!~-~::::~~:::::.:~!!!!!!!!!ll!!!!'!!!!!!!!!!!ll!!iı~~ll!!!!!!!!"!!'l!l!'!!!!!!l!l"' ... --ımıll!!!lll'll'l!~~~!!!!!!!!!'!!!ll!~~~ız~ .. ~-:::~::-ı~--:~~-:---:~-:~--~~~~~----~'ll!!!!ll--'!!m!~!!!!!!~-----~------~----
)1ı.. Telrikaı 8 ainirlendi, böngiir höngür ağlanıala bafladr. y.bil o kadar dikkatimi çekti ki yqmı IOI'• y•m.I• gidemiyıuğimi ona Y"·ınışımı Yl'nıt· 

--
~(/S'wı romaıu Pek acıdım. v IDllktmr kendimi alemadnn. T1n1 yirmi be- fi llblJr akpma bıralrsa •eyi ederdi. 
~ Umudaıu bir tavurla avuçlarım bana dog- tinci• idi. Bana gelifhün lebebi kolit'in bq- Seni ~ven Jülyct ın 

aan Michele'nin kitabı ru uzatarak hıçkıra hı~ aordu: "Nem var kalanna da geçip geçmediğini sormaktı. Hqiye - Kulülarımlan bu kadar ~ahmet 
benim?,, . . ad d . ö "Evet, pek ıaridir,,. Bu ct.lmle ağzımdan geken kaynanana ıw•i bir bakacak olursa 

Yazan: AU.1 JIUNT 
Tarkçeye çeviren: Nuuhi BAYDAR 

Nihayet eyice anlaşıldı ki apandisit ölüm 
~~linde idi ve "arzuyu umumi,, ~~rin~, ~eni 
ır hastalık bulmak gerekti. Fakülte ıktıda-
~ ispat etti; yeni bir hastalık . J!~ çı-
arıJdı, yeni bir para basıldı, hakıkı hır altın 

akçe: Kolit ( ı). Zarif, neşterden korku
Bu.ı, emrinizi yerine getirmeğe her Yakit ha· 
~r, her mizaca elverişli bir hastalıktı. bu. 
.a~ıl olduğunu kimse anlamada!\ gelıyor, 

f:dıy~rdu. İleriyi gören meı_le~da,ıanmdan 
rçogunun bunu müşterilen üzennde mu • 

"affakıyetle sınadıklarını biliyordum ama 0 
.. 

Son apandisit \ıakalarımdan biri, sanırım 
ki, Kontes X m başından geçendi. Kontes, 
S~zgün büyük gözleriyle ve zor tuttuğu bir 
hıdd '"l k "mua· . e~ e .,ene muavinime ba mış ve . 
~ıni değil doktorun kendisini görmek iıtedı: 
gı,, ni söylemişti; bu, müşterilerimin benı 
ah tırdıkları yeni bir iltifattı. ~ 

:Sa§langıcta kontes, apandisiti oldugunu 
•anrnıyordu, doktor da öyle. .• Daha~sonra ~' 
apandiıiti oldug-un.. ben de obnadıgma eyı
te · - ·· ,_ :-.. e ınandık. Bunu ona sert sert ıoy .. y-...__. 
-·-~----,,) ~,.,,r'/ 1'-ırc;-.J,. iltİb:thT. 

"Sinirlenmiyece&mm v e eraenu 1 Y· çıkar ç*mu bu gene kadının benden ne ka- pd eyi bir ,.., pprlmıı olacağını düşimuyo-
ıer;"" dar kumu oldu.1'.. .. u da ke-&ediverdfm. rum. Bili-.. •• ki Markiz doktorlarm yüzü-

....... ,, 0 BÜ ük Ö gwu 9&. ı--
Ağlamaktall derhal vaz geçtı. Y g .ı- Ayn odada yatmaamı kocaamdan dlJe- niJ biJ. ıilrmek istemiyor, ve zatea bunu l.ım 

lerinden akan son yaşlan da silerek çeaaret• mek zahmetine katlanabilir miydim? ister? Yalnrz, ona anki tesadüfen göruyoı 1.ıuş 
le: , . imdi Bunun akıllıca bir hareket olmıyacağmı, ıibi bir şey yapılamaz mı? Bütün bu hastalık-

''Ben her şeye tahammül eder:ım, 1 : kocasmı tannnakla bahtiyar olmadığımı, ların başı kolit oldugu meydana çıkacak olur· 
ye kadar nelere tahammül ettim,, dedı, ancak, hastalığın ona geçmiyeceğine eyice u biç pfmıyacığım/ Tabii başbaşa olmak ~ar-
"korkmaym, söyleyin; artık ağlamıyacağun; inanmakta bulunduğumu söyledim. Bu bas- tiyle, Markisi bialmle akpm yeıMğinde bulun-
benim nem var?,, talık kendisi gibi çabuk teessür duyan sinirli mağa razı edecet. olursa~ ben de doktoru mem-

- .. Koliti kimselere geçebilirdi. nuai-yet/e davtt ederim. Biliyor musun kı be. 
Hiç imkan vermezdim: gözleri biraz da· Tasalı büyük gözlerle odanın dört bir ya- ıum blitimi gözlilklcrinin ardıD(/an, ıöylece 

ha büyüdü. nma bakarak: 7mlme bakarak UşltdiYerdir Tıpkı kaynanaa 
- "Kolit! Ben de hep bunu düşünüyor- "Beni bir sinirli kadın gibi tedavi etmez- 6ibi iocım da helcimleri biç ııevmediği halde 

dum ı En doğrusunu bulduğunuzdan emi- l · t d d" •e• onunla tınıfllJasını istiyorum. Zaten onu 
l 

. . . ban k s nızya .,. e ı. 
nim. Kolitf Doktor, söy er mısınız a: o- "Elbette I,, •wc11ğind11n de eminim. 
lit nedir? 

Bu sorgunun karplığmı: vennemeğe iti- "Beni büsbütün eyilettirebilir misiniz?,, 
1. · Id v "Hayır!,, na ettim, çünkü o vakitler ko ıtın ne o ugu-

herkej ·~i. ben de bilrniyc ·dum. Yalnız, 
bu' hastalığın çok sürdüğünü, eyileşmes~ 
güç olduğunu söyledim. Bunda haklı idım. 
Kontes bana tatlı tatlı gülümsedi: kocası o
na bütün hastalığının sinirden başka bir şey 
olmadığım söylemişti 1 

Kaybedilecek vakit ohnadığım, heme? 
tedaviye ba~lamamız gerektiğini ilave ettı. 
Bunun üzerine Avenue de Villers'e haftada 
iki kere gelmeıi kararlaştırıldı. Ertesi gün 
gene ıeldi. Hastalarımdaki ani değişiklikle: 
re alıfkuı oldu2:um ba1dc ııeşeli 1';ıli, renkli· 

Çok •vıili Anım, 

Diişiia iti bende kolit varmış/ Bu Jw~llyi 
ıanıtmıı olmandan dolayı çok, çok memnunum. 
Hakkm varmış: pek zeki bir adam o. ôyle g6-
riiamüyorsa da. .• oaa fimdiden birçok arka· 
dBflauma cavsiye ettim. Senin kotiyyon'da 
dilftüğü güadenberi 'yatalıtaa kalksmı,.a ıö
rümceıw çok büyük bir •7Jllltte bulumeatı• 
dan eminim. MulMllalı Jci on•n da kolltl nr. 
]ozrlinin yemeğinde seninle bulupmıyacağı-

ma ~ok ~aıu.ııı 11lulı7oz i. lr.oJit~ ..Wflia wa 

Ertesi hafta, hiç beklemediğim haldtıı 
Kootesin Fobur Sen Jermen'deki konağın
da akşam yemeğine çağrılmak ve ihtiyar 
Marlriz'in yanına oturtulmakla şeref kazan· 
< m. Markiz, kimseyi mühimsemiyerek dZ8• 

metle koca bir tabak yağlı ciğer ezmesi yer· 
ken ben de kendisini yan gözle tetkik edi· 
yordum. Bana bir tek söz bile söylemiyordu 
ve konll§mak için korka çekine giriştigiın 
tetebbüslerden de, kulaklarının hiç duyma
dıfmı anlayınca vaz geçtim. 

Yemekten sonra !Çont X beni ci ara sa
ıar.ııa götürdü. 



("' \"l JF.\ (j ULUS 

kayı haı:ıılay"Lıl:n - !< ıçın (le l:.ol m<ı l 'l 

yal, <lolayısiyle bol scrm ye l •. ıır.ıcl.ı 
Şapkacıların da terziler H" kumlu· 

racılar gıbi bir saisonmorte"i vardır. Bi
zim öliı mevsimimız yazdır. File, bere 

ile geçen bu mevsimde bz gelecek son· ı 
bahar sezonuna model hazırlamakla -. a
ıkit geçiririz. 

Ankara'da ıu• kıular şapka 
yapılır? 

2l~l.JB\l 1!135P\~ı1 
~~~~~~~~~~~~~~----~~~~·~--~~~~~~~-----

''Şapkayı çehreye yakıştırmak çok giiç bir iştir.,, 

Bu pek kolaylıkla cevabı verilecek 
bir sorgu değildir. Bunu ancak bir şap· 
kacının ibir ayda yaptığı şapka sayısı 
miyar tutulursa o zaman aşağı yukarı 1 
bir rakam elde edilir. Müşterisi bol olan 1 
şapkacılarımu işlerin bol olduğu mev· 
simde 300-400 şapka yaparlar. Bu sayısı 
yüksek mevsim nihayet 3 ay sürer. Bu 
itibarla Ankara'da yedi atölye bulundu
ğuna göre vasati olarak 1500-1600 şap· 

ka yapılmaktadır. 

"Bazı müşterilere şapka betendlrmek için birçok SBlltler gerektir ... 

ı ına, bazılarına ıhtiyacı olan sanatkar
lara çevirebilenin bizler olduğunu söy
lersem hiç hayret etmeyiniz ... Bunu her 
zaman örneklerle ispat etmiye hazırız. 

Size bir misal anlatayım: Tanınmli 
ve giyimine çok özenen bir müşterim 
için son modelde bir şapka hazırladım. 

Bunun içine Beyoğlu'nun en tanınmış 

bir firması olan Marinette'in ismini ta

~ıyan ve eski bir şapkadan çıkartrlmış 

markayı koyarak: bu şapkanın Mari

nette• tarafından bir bayana gönderil

di.,ini fakat küçük gelerek benim tara
fımdan bir başkasına satılması rica e
dildiğini söyliyerek müşterime ver • 
dim. O kadar beğendi ki, bu ayarda bir 
ıapkanın Ankara'da yapılabileceğine 

kani olsa ve hatta ihtimal verse uhal 
sipariş vereceğini söyledi ve benim her 
zamanki fiatlarımdan çok yüksek bir 
değerle satın aldı. Aradan birkaç za
man geçip şapkanın benim olduğunu 

söyleyip parasının tistUnli iade ettiğim 
zaman almaık ve inanmak istemedi. 

Bu ufak bJr misaldir. Size katiyetle 
söylüyebilirim ki özenilerek yapıldık-

, 

tan sonra ankarah kadın ~apkacıl. 
zaman 1stanbul'daki meslekdaşları 
dar güzel ve sanat bakımından değerli 

pka yapabilirkr. 

Bir kadın !?apkacı m· kadar 
sermaye ister? 

Bizim ipnizin içyüzUnü bilmiyenle

re garib gelen bir ikinci nokta daha 

vardır: Semıayemiz ... Bir kadın şapka
cının ne kadar sermayesi olur diyecek
siniz .. Üç kalıbla, beş modele bağlanan 
para en ufak bir sanat ı.ahibinden bile 
az olacağı zannı vardır. Fakat vasati 
bir şapkacının 4000 • 5000; ortanın a~a

ğııındakinin 2500 • 3000 lira sermaye 
iıtlyeceğini ve bu sermayenin aşağısın
da hiç bir it görülemiyeceğini kadın 

şapkacılığının içyüzünü yakından bilen
ler pek eyi bilirler. Çehreler o kadar 
çe~idli ve saçlar o kadar değişiktir ki, 
umıar]ama şapka istemeyip, acele ve fa. 
kat özenilerek dikilmi~ bir şapka isti
yen müşteriyi memnun etmek için hiç 
olmazsa, onbeş, yinni şapkayı prova 
yapmak gerekir. Bu kadar çeşidli sap-

İ!o4tanhul' dan akın 
Bu sayı Ankarada şapka giyen bayan 

sayısına göre az gözükür ve azdır da ... 
Yalnız ilk ve sonbaharda Bayan Calibe, 
Bayan Emilya, Bay Cemal Ankara'ya 
akın ederler. Bunlar ve bu mevsimdeki 
eksposizyonlar dolayısiyle bizim birçok 
müşterilerimiz lstanbul'dan gelenler
den şapkalarını almış olurlar. Yani İs
tanbul bizden tamamiyle elini çekmiş 
değildir. Yalnız böyle mevsim araların
da gelip, tekrar dönmelerini gerektire
cek durumu yaratmak da bizim için bir 
muvaffakıyettir. 

Hazır şapkalara gelince .• 
Hazır şapkalar, yalnız Ankara şap

kacılarının değil, İstanbul ve bütün vi
layet şapkacılarının da en büyük raki
bidir. Hazır şapka, muhakkak ki ısmar
lamaya göre beş, altı misli fazla satılır. 
Sebeb gayet basittir: Hazır şapka ucuz
dur ... 

Bu ucuzluk hazan o dereceye kadar 

düşer ki bir ısmarlama ~apka ile hazır 
~apka arasında altı, yedi miaU fark o
lur. Bunun acbebl yalnız ccnefin 8ze
nilerek harcanmasından doğan bir fiat 
farkı değildir. Aaıl iş kullanılan mater
yalin kalitesindedir. 

Şapkalar kaça çıkar, kaça 
8atdır? 

Çünkü tapkanın fiatı üzerinde kali

te o kadar müessir olur ki, çok ibir mas

rafı olmıyan şapkanın satışı ile maliye

ti arasındaki fark insana hayret verir. 

Onun için ifçilik mesleği değiştirecek 

kadar fark göstermediği halde f&pkalar 

3 liradan bqlar, 18, 20 hattl 25 liraya 
kadar çıkar. Kalitenin fiat üzerindeki 
bu büyük rolü bir fCY daha anlatır: Ka
dın apkacıların ar: kazandığını •• 

Dı~arıya verdiğimiz para .• 
Üzülerek, ve acıyarak söylUyeceğim: 

Şapka için alınan materyallerin hepsi 
Avrupanm malıdır. Hepsi dt§ardan, 
dünyanın dört bucağından gelir ve pa-

ramız dışarı akar. Yalnız tafta ve yerli 
astarlık yerlidir. O kadar ... Tavşan tiiv· 

!eri, fötrler, muhtelif c:inı topeler, ka· 

difeler, .ıntilolar, yaz için poylar, pana· 
malar, bonkoklar, şapka bezleri, tokalar, 
kış için fantazi tüyler, ve hatta yü%e 
konacak valetler dışardan gelir. Bunla· 
rın içinde mecıela Pnnama'nın vatanı 

Japonya'dır. 

Şapkacılığınuzm ~di~mt•si ic.:in .• 

Şapkacılık artık ulusal sanatlarımıa 
arasına KinnC1li gereken bir ıanat ha
lini almıştır. Giln geçmiyor ki gazete· 
lerimizde peçeyi atıp şapka giymiye 
karar veren bir ~ehrimizin ismi geçme· 
ıin. Yakın bir zamanda yurdda p<"Ç• 

adına bir şey kalmıyacağına inanıyoruz. 
Burada tilrk şapkacı kadınlarına diişrn 
ödev ucuz, sağlam ve güzel ıapkal:ırla 
bayanlarımızı memnun <'tmeıktir. Bıın11n 
için de materyal'e verilen paranın ) t ı d
da kalına11 gerekiyor. Bi7.d! de bu ı ;ıl

zemeleri yapan kurumlar olsa hem ıp

ka fiatları ucuzlar hem de 1, iz şapl· cr

lar paramızı dışarı vermek gibi bize çoik 
acı gelen bir !!}ten kurtuluruz.,. 

ROl\Jlt\ 1'iZ1\IA 
StYATil( 

l w.lıarıı·cft: f ... ı.uıhul Lt· 
vazını Amirliıfri Satın 

Alma Komisyonu 
lh'lnları. 

ANKARA ASLİYE BİRİN
Cİ HUKUK MAHKEMESİN

DEN: 

Konya Ahali Bankası Türk Ano· 
nim Şirketinden 

Adale Ağrıları 
Sebebi her ne olursa olsun 

Biitün ağrılara kar~ı 

HARiCEN 
sürülmek suretile kullanılır. 

Linimantol 
Kanzuk 

aeri ve kat'i tesirli bir pomattır. 

LİNİMANTOL 
KANZUK 

Her eczanede bulunur. 

KANZUK KATRANI ÖKS ÜRÜGÜN KAT'I 
DEVASIDIR. 

., d~ KiYE 

llRAAT 
BANKAS· ı 

-DACA· 
BiRiKTiREN 
QAı-1.AT l;O~Q 

İLAN 
1680 adet Battaniye 14. 

Mart 1935 perşembe gunu 
snat 15 de kapalı zarfla ah -
nacaktır. Tahmin bedeli 
J 9320 liradır. İstekliler şart
namesini görmek üzere her 
gün ve kapalı zarfa girecek
lerin 1449 lira teminat mek
tup veya makbuzlariyle tek
lif mektuplarım belli saaat
ten bir saat evel Tophanede 
ı::c:tm alma komisyonuna 
gelmeleri. (922/426-832) 

1-697 

ZAYİ 

M. SAMİ yazılı imza mühürü
mü kaybettim. Kullanmadığım 

için ne zaman kaybettiğimi bfl
miyorwn. Bu mühür ile kimse

ye borcum yoktur. Yenisini yap
tıracağımdan zayi olan mühUrU
mtin bir kıymeti olmadığını ilan 
ederim. 

Ankarada Anafartalar cadde· 
sinde saatçi Mustafa Sami 

1~93 

Ankara'nın Gecik mahalleai
nin Mescit sokağının 2 numaralı 

evinde mukim Saide. 

Karınız Balse tarafından a -

leyhinize açılan tescili talak da

vasının muhakemesinde bulun· 

manız için ikametgahmızın meç

hul olması üzerine Ulus gazete

:.iyle yapılan davet ile muhakeme 

günü olan 20-2-935 tarihinde gel

mediğinizden muhakemenin gıya· 
bınızda devamına ve gıyap kar
arının ilanen tebliğine karar ve
ri1miş ve muha:'keme 9-3-935 ta
rihine talik kılınmış olduğundan 
bu tarihte de mahkemeye gelme
diğiniz takdirde H. U. M. K. 
nunun 402 inci maddesi mucibin
ce muhakemenin gıyabınızda ya
pılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (1~90 

BAHÇE 

MERAKLILARINA 

Çam, gUl, yemiş ağaçları, ıa· 

lon yeşillikleri, süs ve aarılan 

fidanlardan çok çeşidler bula· 
bilirsiniz. Ortaköy Ankara bah-
çesi VasiL 1 - 492 

Ankara taşcı, divarcı, betonar
meci ve kalfalar kurumu 

başkan lığından 
Önce yapılan toplantıda çokluk olmadığından ikinci 

toplantının 1. 3. 935 cuma günü saat 10 da yapılacağından 
kurumda yazılı üyelerin sözü geçen gün ve saatte Beledi
ye salonuna gelmelerini dilerim. 

1-691 Kurum başkam - --
Kitap yazanlar Koo peratifinden: 

Kitab yazanlar kooperatifi umumi heyetinin fevkalade 
toplantısı 23.3.1935 günü saat 18 de Ankara Ticaret lisesi 
salonunda yapılacaktır. Azalann gelmesi ilan olunur. 

(428) 1~703 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz için bir makina mühendisi alınacaktrr. 

Yük.sek makina tahsili görmüş ve tecrübe sahibi mühen
dislerin tercümei hal ve vesika suretleriyle birlikte müra-
caatları ilan olunur. 1-566 

Konya Ahali Bankası Tii.ıık anonim şirketinin 934 se
nesine ait ortaklar Heyeti umumiyesl 23-3-935 tarihine 
müsadif cumartesi günü alafranka saat (9) da Banka mer
kezinde alelade olarak toplanacaklarmdan nizanmarnei 
dahili mucibince toplanma gününden on gün oveline ka
dar Hissedarların hamil oldukları hisse senetlerinin ban
kaya verilerek dühuliye kağıtlarını almaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat _ 
1 - Heyeti idare Layihasiyle murakıp raporunun okun

ması 

2 - 934 senesi bilançosunun tetkik ve tasdikiyle heyeti 
idare, murakıp ve müdiranın ibrası 

3 - Kar hakkında karar ittihazı 
4 - Kıdem itibariyle açığa çıkan üç üye yerine yeni

den üye seçilmesi ve heyeti idareye verilmesi lazımgelen 
hakkı huzurun takdiri. 

5 - 935 senesi için bir murakıp tayin ve ücretinin tak
diri. 

6 - Mevduatı koruma kanunu mucibince meclisi idare 
üyelerinin baqkamızla muamelei ticariyede bulunmaları
na ve başka müessesattada aza olmalarına salahiyet ve-
rilmesi. 1-695 

lzmir vilayeti 
Nafıa Baş mühendisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Menemen • Muradiye yolu
nun 0+000-11+135 inci kilometreleri arasmda toprak 
tesviyesi 

2 - Muhammen keşif bedeli: 43608 lira 39 kurustur. 
3 - Bu işe aid evraklar: 
A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele proejsi 
C. Nafıa işleri umumi şartnamesi 
D. Fenni ve hususi şartname 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Izmir, İstanbul, 

Ankara Nafıa Başmühendisliklerinden alabilirler. 
4 - 20. Şubat 1935 günlemccinden 13 mart 1935 günle -

mecine kadar 21 gün olup mezkfir 13 mart 1935 çarşamba 
günü saat on birde İzmir vlllyet daimi encümeninde ya · 
pılacaktır . 

5 - Eksiltme kapalı zarf ulUlilc yapılacaktır . 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3270) lira 

muvakkat teminat vennesi bun.dan başka aşağıdaki vesi- · 
kalan hai zolup göstermesi lazımdır. 

7 - Fenni ve mali ehliyetname ile şimdiye kadar yol işi 
yaptığına dair salahiyettar makamdan verilmiş vesaik 

8 - Teklif mektupları yukarıda 4. üncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar İzmir vilayeti daimi encü
meni reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet dördüncü maddede 
yazılı saatte gelmiş olması ve dış zarfın mühlirti mum ile 
kapatılmış olması lizundır. 

Postada olacak gecikmeler kahuf edilmez. (424) 
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BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci tertib 5 inci ~ekiş 11 mart 1935 dedir. 

Büyük ikramiy 30.000 liradır. 

Aynca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler ve 
20.000 liralık mükafat vardır. 

••T.:&.TıTıtftıtaaatıı:++ıtıTLtfyLTıTıTfTıtıiLT4"Tıtıt• 

Bergama Cümhuriyet 
Müddei Umumiliğinden: 

Bergamada yeniden yapılacak olan 26221. l~ra 69 kuruş 
bedeli keşifli ceza evinin inşası 10-1-935 tanhınde k~pa.lı 
zarf usuliyle münakasaya ko~ıula~ak usulen il~ edılmı~ 
ve zuhur eden taliplerin teklıflerı 12-2-935 tanhı~~~ ko 

· k ·· ··ı dıgınden rnisyonca tetkik edilerek haddı layı ta goru me . 
10-3-935 tarihinde pazar günü saat ı.~ de pazarl~.k suretıy· 
le ihale yapılmak üzere bir ay muddetle m~nakasaya 
konmuş olduğundan talihlerin % 7 buçuk temınat akçe
sini malsandığma yatırdıklarına dair makbuz ve yahut 
teminatı muvakkate mektubu ile 2490 No. lı artır~a ve 
eksiltme kanununun 2 inci maddesinde. ya~lı vesıkalar 
ile ihale günü Bergama C. M. U. lik daıresınde artırın~ 
ve eksiltme komisyonuna müracaatları ve b~. hususta~ı 
keşif ve şartname suretlerini Beş lira mukabılınde alabı-
lecekleri ilan olunur. (357) 1-596 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

Ankara erkez hastanesin
de tedavi edilen hastalarla 
gedikli küçük zabit mektebi 
talebelerinin 935 mayıs ga
Yesine kadar ihtiyaçlarına 
sarfedilmek üzere 10.000 ki
lo süt 10.3.1935 pazar günü 
saat onda açık eksiltme ile 
.münakasaya konulmuştur. 
Muhammen fiata nazaran 
bedeli 1400 liradır. Teminatı 
rnuvakkatesi 105 liradır. 
Şartnameyi cuma hariç ol • 
ınak üzere hergün taliple • 
tin de belli saatte teminatı 
nıuvakkate makbuzları ile 
birlikte münakasaya iştirak 
etmek üzere Ankara leva -
.ıım amirliği satın alma ko
.lll1syonuna müracaatları. 

(422) 1~700 

İLAN 

Çankırıdaki kıtaat ıçın 
oı.ooo kilo un ıo.3.1935 ta
rih pa.zar günü saat 11 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Mu
h;tmınen fiata nazaran bede
li 6386 Jiradır. Teminatı mu· 
vakkatesi 478 lira 95 kuruş
tur. Şartnameyi cuma haric 
0 .lmak üzere hergün taliple
r•n de belli saatten bir saat 

evelisi teminatı muvakkate 
makbuzları ile birlikte ve 
teklif mektuplarile Ankara 
levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri ve 
müracaatları (421) 1-701 

İLAN 

Çankırıdaki ktıaat hay -
vanatı için 150.000 kilo ot 
l0.3.1935 tarih pazar günü 
n~at 16 da kapalı zarna alı· 
nacaktır. Muhammen fiata 
nazaran bedeli 7875 liradır. 
Teminatı muvakkatesi 590 

lira 62,50 kuruştur. Şartna
meyi cuma haric olmak üze
re hergün taliplerin de be~· 
li saatten bir saat evel temı
na u muvakkate makbuzları 
ile birlikte ve teklif mektup
J:ırile Ankara levazım a~iı:-
1iği satın a)ma atr:na ko~ısı· 
yonuna vermelerı ve mura
caatlan. (423) 1-699 

Kira.ık ev 
Y enişehirde postane ya· 

mnda beş odalı müstakil ev 
k:ralıktır. Müracaat Y enişe
iı irde kasap Bay İbrahiriıe 
halde 48 No. 1-692 

ı. SIHHATtNtZ 1Ç1N HER YERDE 

BO.MON11 BlRASI 

~ / Sıvas be 'ediye reis i · inde:ı: 
Sıvasta yap1lacak (Atatürk) hevkelinin m::ıl~cti v~ pro

jesi 15-2-935 gününden haşhyarak iV.i ay içi~ı ırıi.~s~bakay.ı 
konulmuştur. 

BOMONTI GAZOZU 
BO~IONTI SODASI 

İSTEYtNtZ 

Ziraat V elialetinden: 
Ankara Tohum Islah istasyonunda 3801 lira beli keşifli 

bir ambar binası pazarlık suretile yaptırılacaktır. 
Bu inşaatın mukavelesi, §artnamesi, plan ve keşif ced

veli 20 kuruş mukabilinde Ziraat işleri umum müdürlüğün
den alınacaktır. 

Taliplerin şartnamede yazılı vesikalarla ve 286 liralık 
muvakkat teminat mektubu veya makbuzlarite birlikte pa
zarlığa iştirak için 5. 3. 935 T. li salı günü saat 15 de Ve
kaletin artırma. eksiltme ve ihale komisyonuna gelmeleri 
iJan olunur. (364) 1-604 

Ankara inh·sarlar 
Başmdüür öğünden: 

Yedi bin yedi yüz lira yirmi üç kuruş keşif bedelle An
kara Orman çiftliğinde olbaptaki plan, proje ve fenni şart
namesi mucibince yeniden bir memur binası yapılması işi 
19-2-1935 salı gününden itibaren yinni gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhale günü on mart 935 pazar günü saat on beşdedir. 
Fenni evrakı 39 kuruş mukabilinde başmüdürlükte mü

teşekkil eksiltme komisyonundan alınacaktır. İsteklilerin 
muvakkat teminatları olan beş yüz yetmiş sekiz lirayı baş
müdürlük ve?.nesine nakten yatıracaklardır. 

(2490) No. kanunun 4 ijncü maddesinde yazılı kimseler 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. (390) 1-629 

Çanakkale Valiliğinden: 
Çanakkale'de inşa edilecek hastahanenin keşif bedeli 

olan 45222 lira 38 kuruşun yapılacak iş mukabilinde on 
bin lirası 934 mali senesi bütçesinden ve mütebaki 35222 
lira 38 kuruşu 935 mali senesi bütçesinden temin olun
mak ve teşrinisani ve kanunuevel ve sani aylarında üç 
defada tediye edilmek şartiyle 9 mart 935 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere 7-2-935 
tarihinden itibaren 31 gün müddetle ve kapah zarf 
usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Talip olanların 

keşifname ve şartnamesini görmek için Çanakkale 
Vilayeti Encümeni Daimisine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (356) 597 

Ankara Belediyesinden : 
Belediye Bahçeler idaresince yollara diktirilecek ağaç

lara bağlanmak için lüzwnu olan ve (750) lira muhammen 
bedeli bulunan (6,000) adet ucu (12) santim devre ve (3) 
metre uzunlukta kestane veya gürgen ağaç kazığı açık ar
tırma suretiyle alınacağından isteklilerin % 7,5 teminat· 
lariyle beraber 5-3-935 salı günü Belediye Levazım Mü· 
düriyetinde toplanacak komisyona müracaatları ilan olu-
nur. (380) 1--633 
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Tesviyeci ve tornacı 
a ınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dür üğiinden: 
Kırıkkale fabrikaları için tes

viyeci ve tornacı ahnacaktır. 
İsteklilerin imtihan için istida 

ile Ankara'da fişek fabrikasına 
Istanbul'da Bakırköy barut fab· 
rikasına, lzmirdekiler Halkapı
nar sıtah tamirhanesine müra .. 
caatları. [222) 1-400 

------------------------------------------------
Askeri fabrikalar 

ticaret kaleminden: 
2000 ton Kriple veya jeneratör k:ömürü 

4 Mart 1935 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla satın 
alınacağından isteklilerin gelmeleri. 

Şartnameyi gönnek istiyenler hcrgün Ticaret Kale • 
mine gelebilirler. 1-677 

2 - Proje bir maket (heykelin modeli) ve bir re~mi ih
tiva edecektir. Kaidenin bütün tafsilatını make~ .e ve re
simde gösterilecektir. 

3. - Maket aJçıdan veya buna benzer kolaytrkla e~il
mez ve yumuşamaz bir maddedcv. olacaktır. 

4. - Proje ve maket ikinci ay nihayetinde yani nisa:un 
15 inci günü Sıvas'ta bulundurulmak üzere gönderilmeli· 
dir. 

Müsabaka 16 nisan 935 salı günü yapılacaktır. 
5. - Müsabakaya girebilmek için fenni ehliyet vesika· 

sı ger eklidir. 
6. - Müsabakayı kazanana ikramiye verilecek ve es~s 

işin yapılamasmda da mali garanti verdiği takdırde tercih 
hakkını alacaktır. 

Sartnarne 1stanbul Cüınhurİ) et HaJk Fırkasında 1stan· 
bul Belediyesinde Ankara belediyesinde ve Ankara Tı.irk 
maarif cemiyetinde bulunacaktır. TaJip olan sanatkarlarrn 
almaları daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin belediye 
encümenine müracaatları. (342) 1-655 

Ankara Defterdarlığından: 
Mükellefin adr 
Hasan 

Ticaretin nevi 
Sefa oteli 

Mustafa Nuri ve Şeriki 
Mehmet Ziya " " Doktor 

Ticaret Mahalli 
Sanayi caddesi 

,, ., 
Hacr Dogan 
Anafartalar 

İbadullah caddesi 
Sanayi caddesi 

Mehmet Nedim 
Mustafa 
Koç o 
Hes Kalman ve şeriki 

Doktor 
Hancı 

Müteahhi' 

" Hes ve Şeriki ,, ,, 
Regen Emel Mühendis ,, 
Süleyman Sami Otel Etlik 

" ,, 

" 
Yukarda adları yazılı mükellefler icrayı ticaretleri es.

nasında verdikleri kazanç vergisi beyannamelerinin müs
tenidi bulunan defterleri ilan tarihinden itibaren on gün 
zarfında Krzılbey Maliye şubesine ibraz etmeleri veya ad• 
res göstermeleri aksi takdirde vergi matrahının takdir su· 
retiyle bulunacağı ilan olunur. (395) 1-666 

M:: nisa Akhisar belediyesinden: 
28-2-935 tarihinde ihale edilecek olan Gazojen Motörü 

hakkındaki eksiltme ilam görülen lüzum üzerine şimdiliıl 
tehir edildiği ilan olunur. (800/ 409) 1-671 

Ankara Defterdarlığından : 
Mükellefin Adı 
Mehmet Hilmi 
Altcr Şandur 
İbrahim Baha 
İsmail 
Abdurralunan o~lu 
Celal Avni 
Simon Nesim 
Salih Fansa 
Mahmut Nedim 
Rasiw 

Mehmet 

Ticaret nevi Ticaret yeri 
Taban Fab. Fevzipaşa mahallesi 

Lokanta Bankalar 
Kamelye Mağazası Anafartalar. 
Hasfmn Müdafaai Hukuıt 

Bak.kal 
Kırtasiyeci 
Lokanta 

Bilardo salonu 
Doktor 

Köy HocasI 
Matbaası 

ı\nafartalar 
,, ,, 

Zincirli cami 
Hükumet caddesi 

Emniyet apar
tımam 

Sanayi caddesi 

• ."ukarda adı ve ticaretin nevi ve mahalli yazılı on mil• 
kellefin Kızılbey şubesine ita ettikleri beyannamelerin tet-ı 
kiki için ilan tarihinden itibaren on gün zarfında ya mez· 
kfir §Ubeye defterlerini ibraz etmeleri veya adrese gös "' 
termeleri aksi halde vergi matrahının resen takdir oluna • 
nacağı ilan olunur. (407) l--672 

(ADANA BİRİNCİ ASLİYE TİCARET HUKUK 
MAHKEMESİNDEN): 

Dosyada adları yazılı (65) alacaklıya (40067) lira (26) kuruşa 

borçlu Adana'da tüccardan Giritli Ahmet Hamdi tarafından icra 
dairesine yapılan talepte "dosyada mevcut sebeplerle boııcunu öde· 
mekte acze düştüğünden,, konkurdato teklif edilmesi üzerine icra 
dairesince keyfiyet uaulen ilan ve temdit ile icra ve iflas kanunu· 
nun 285 ve müteakip maddelerinde yazılı 4ıütün işler görülüp ta
mamlandıktan &onra (42) alacaklının (35631) lira (94) kuruşun % 
30 zu ile teklif olunan konkurdatoyu teminatsız kabul ve akti im· 
.za eylemelerine göre icra ve iflas kanununun 296 ve müteakip mad
deleri hükmüne tevfıikan keyfiyetin tetkik ve tasdiki için bu hu
ıustaki evrak icra dairesinden mahkemeye verilmiştir. Keyfiyet gö
rülüp tetkik edilmek üzere 5-3--935 salı günü saat 9 za celse tayin 
olunmuştur. İtiraz edenlerin haklarını müdafaa için tayin olunan 
işbu celsede hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 1--694 

Karacabey harası Müdürlüğünden 
. . ~ara .ve Merinos yetiştirme çiftliği hayvanları için yÜI 
~ bın ~ilo yulafla yüz dokuz bin kilo arpa kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin sekiz yüz lira mu
vakkat tem~~t~rile birlikt~ eksiltme günü olan 10. mart 
1935 pazar gum. saat on dortte Harada bulunmaları irila 
olunur. (935/427) 1-696 

İmar müdürlüğünden: 
Mübayaa edilecek üç adet harita sehpasının şartnamet 

ıine göre ekSiltmeye konmuştur. 1.3.-935 pazar günü saa" 
on beşte ihale edilecektir. Şartnameyi görmek istiyenlerııı 
le taliplerin imar müdürlüfünde toplanan komisyona mü-
raca.atJan .(425) 1-69~ 



SAYIFA 8 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satrn Alma Komisyonu ilanları 

MARANGOZ FABRİKASINDA HALEN MEVCUT 
OLAN 30000 KİLO VE MAYIS NİHAYETİNE KA
DAR TOPLANACAK OLAN 20000 KİLO Kİ CEMAN 
.50000 KİLO YONGA SATIŞI. 

Miktarı yukarda yazılı ve tahmini bedeli 0.75 kuruştan 
37 5 lira olan yonga 9 mart 935 tarih inde cumartesi günü 

saat 14 te Askeri Fabrikalar satın alma komisyonunca açık 
artırma ile satılacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatta 
teminat akçesi olan 2, 13 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyona miiracaatları. 

(378) 1--625 

MUHTELİF KUTURDA YEDİ KALEM AMER!
KA N AYNA~I VE ÜÇ KALEM MAKKAP KOVANI 

Tahmini bedeli (2872) lira olan yukarda yazılı malzeme 
askeri fabrikalar satmalma komisyonunda 10 Mart 935 ta
rihinde pazar günü saat 15 de açık eksiltme ile satmahna
caktır. Sartnamesi bedelsiz olarak komisyondan verilir. 
Taliple;in muvakkat teminat olan (215) lira (4) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları. ( 403) 

1-658 

50 ADET GRAFİT POSTASI, 50 ADET ÇELİK 
İZ ABESİ İÇİN POTA 

Tahmini bedeli ( 4000) lira olan yukarda miktarları ya
zdı Potalar Askeri Fabrikalar satmalma komisyonunca 
10 mart 935 tarihinde pazar günü saat 15 de açık eksiltme 
ile satmalmacaktır. Şartname bedelsizdir. Ve komisyon
dan verilir. Taliplerin (300) lira muvakkat teminat ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle 
m ... z~fir gün ve saatta komisyona müracaatları. (397) 

28 RA LEM RESİM 
MALZEMESİ 

Tahmini becieli 1650 lira 
ulan yukarda yazılı resim 

mal7emesi müteahhid nam 
ve he:,abına 5 mart 935 ta
rihinde salı günü saat 15 de 
açık eksiltme ile satın alına
caktır. Sartname bedelsiz -
dir \'e Komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi -
nat olan 122 lira 75 kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddalerindeki ve
saikle mezkur gün ve saat
ta komisyona müracaatları. 
(360) 1-593 

KASNAK KAYIŞLARI 
Tahmini bedeli (85400) 

lira olan yukarda yazılı kas
nak kayışları 27 şubat 1935 
tarihinde çarşamba günü 
saat 15 de askeri fabrika -
JM satın alma komisyonun
da pazarlıkla satın alınacak
trr. Şartname ( 427) kuruş 
mukabilinde mekur komis • 
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 
(5520) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. cü mad
delerindeki vesaikle mezkur 
giin ve saatte komisyona 
gelmeleri (400) 1-661 

50 ADET ELMAS 
Tahmini bedeli (1200) 

1ira olıın yukarda mikdarı 
ya31h elmas 10. Mart. 1935 
urih inde pazar günü saat 
15 de Askeri Fabrikalar sa
tıl' alma komisyonunda açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. Şartname bedelsizdir ve 
lcomİiyondan verilir. Talip
lerin (90) lira muvakkat te
minat ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. cü maddele -
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona çmüra
caatları. (398) 

1-1-663 

BEŞ TON' ANTİMON 
Yukarda mikdarı yazılı 

ve tahmini bedeli (2000) li
ra olen malzeme 4 mart 935 
tarihinde pazartesi günü sa-
at H de Askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır.\ 
Şartname bedelsizdir ve ko
misyondan verilir. Taliple
ria muvakkat teminat olan 
1'50 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad -
tleılerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 

1--664 

MUHTELİF MİKRO
METRELER. 

Tahmini bedeli 1500 lira 
olan yukarda yazıh muhtelif 
mikrometreler Askeri fabri
kalar satın alma komisyo • 
nunda müteahhid nam ve 
hesabına 5 mart 935 tarihin
de sah giinü saat 15 de açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. Şartname bedelsi?:dir ve 

I 
komisyondan verilir. Talip
lerin (112,5) lira muvakkat 
teminat ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müra-
caatları. (358) 1- 595 

3255 KİLO VAZELİN 
200 KİLO GILİSERİN 
Tahmini bedeli (1550) 

lira olan yukarda mikdarı 
yazılı vazelin ve gıliserin 
müteahhid nam ve hesabı -
na 5 mart 935 tarihinde sa
lı günü saat 15 de Askeri 
fabrikalar satın alma komis
yonunca . açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Şartname 
bedelsizdir ve komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (116) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 • maddelerin
deki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müra-
caatları. (359) 1- 594 

14 KALEM ÖLÇÜ ALETİ 
Yukarıda mikdarı yazılı 

ve tahmini bedeli (1500) li
ra olan ölçü aletleri 11 Mart 
J 935 tarihinde pazartesi gü
nü saat 15 de askeri fabrika
lar satın alma komisyonun
ca açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. Şartnamede de -
ğisiklik yapılmıs.trr. Şartna
me hedelsiz olup satın al -
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi -
nat olan (112) lira (50) ku
ruş ve 2490 numaralı. kanu
nun 2 ve 3. cü maddelerinde
ki vesai~le mezkur gün ve 
s.ıatte komisyona müraca -
atlan. (401) 1-660 

6000 METRE HAM 
İPEK KUMAŞ 

Tahmini bedeli (3600) 
lira olan yukarda mikdarı 
yazılı ham ipek kumaş 11. 
Mart. 1935 tarihinde pazar
tesi günü saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satın alma ko
misyonunca açık eksiltme i
le satın alınacaktır. Şart • 

. müracaatları (361) 1-592 
n~me bedelsiz olup komis -
yondan verilir. Taliplerin 

uı:us 

(?70) lira muvakkat temi -
nat ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. cü maddelerin • 
deki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaat
ları (399) 

1--662 

İLAN 

Muhtelif nakil ücreti 
(2000) lira olan ve 1934 mali 
senesi nihayetine kadar Ka
yaştaki fabrikalarımıza gi • 
decek eşyanın Kayaş istas -
yonunda vagondan tahliye 
ve fabrikalara nakil, bu fab
rikalarımızdan başka yerle
re gönderilecek mühimmat 
ve eşya ve sairenin de fab -
rikalardan Kayaş istasyonu
na nakil ve vagonlara tahmi
li işi 10. Mart. 1935 tarihin· 
<le açık eksiltme ile saat 15 
ne Askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda ihalesi 
icra edilecektir. Şartname 
!comisyondan parasız veri -
lir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 150 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracatları. ( 404) 

1-657 

6 KALEM AMERİKAN 
AYNASI 

Tahmini bedeli (1650) li
ra olan yukarda mikdarı ya
zılı Amerikan aynası Aske
ri fabrikalar satın alma ko -
misyonunca 11. Mart 1935 
tarihinde pazartesi günü sa
at 15 de açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. Şartname be
delsiz olarak komisyondan 
\erilir. Taliplerin muvakkat 
te-minat olan (123) lira (75) 
kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 cü maddele -
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona miira
caatları ( 402) 

1-659 

l\tilli Müdafaa Vekaleti 
Satına]ma Komisyonu 

tlanlan 

İLAN 

Bir tanesinin tahmin 
edilen fiatı 65 lira olan 35 
tane arabacı deri muşamba
sı açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 26. 2. 935 
salı günü saat 15 te yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 
170 lira 63 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname
sini parasız almak ve örne
ğini görmek icin her gün 
öğlerlen sonra ve eksiltme
ğe girmek icin de muvak
kat teminat mektub veya 
maliyeye yatırılmış temi
nat karşılığında alacakları 
makbuz ve artırma eksilt
me kanununun 2 ve 3 neli 
maddelerinde yazıh vesika
larla birlikte ihale günü ve 
saatinde M. M. V. SA. AL. 
KO. da bulunmaları. (290) 

1 - 495 

İLAN 
1 - Bir metresinin tah

min edilen fiatı 54 kuruş o
lan 1900 metre haki bez 
(ekmek torbalığı ve arka 
çantalığı bölmelerinde kul
lanılmak üzere) açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 26-2-935 salı 
günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
76 lira 95 kuruştur. 

24 ~UBAT 1935 t-',\/. ı< 

Ankara Ziraat l\lüdüı·liiğiindcıı: 
Ağ Tırtıllarının yumurtalarmı bıraktıkları söğiit a .. A~ 

tarı dallarının kesilip yakılması bu sene çevremizde yai>I" 
lacak genel mücadeleyi kolaylaştıracağından bahçe ve tı.ır; 
lalarmdaki söğütlerin gövde kısmından yukarı dallr.rııı 
1-4-935 tarihine kadar ke~miyenle~ ~akkıı:da 1~ Ağ.~s~: 
1330 tarihli kanunun 7 ncı maddesının tatbık edılecegt ıl 
olunur. (414) 1 - 675 _,. 

ANKARA !CRA DAİRESİ GA YRl MENKUL SA 'fJŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

0 ı - lıalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunu 
12-6-934 tarih ve 99 44 sayfa 60 numarcısmda mukayyet ve a~:ıtı M' 
rancı mevkiinde kain ve vaki maahane bağ aşağıda yuıh illrtla1 

dairesinde açık artırma ile satışa çrkarılmıştır. 
2 - Evsaf ve müştemilatı: Evde bir sofa bir oda bir mutbak iktll' 

ci katta bir oda bir sofa ve eve muttasıl ah~b ufak bir samaıılık "' 
suyu kesilmiş bir l.uyu ve bağ 9422,45 m murabba ııahada olup ba< 
kımsız üzümlüğiı ve ağacı havidir heyeti umumiyesint {700) lir• 

kıymet tahmin olunmuştur. ll 
3 - Satış peşin para ile olmak iızere 2g..3.935 tarihine muııad 

perşembe günü saat 14-16 ya kadar icra daireııi gayri menkul eatıf 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhanunen kıyıı·•· 

tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın ti' 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tııb· 
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma beJeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 iıd 
bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 ınc' 
sasatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhaın.ınetl 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 13-4-935 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada eıı 

çok artıran talibine ihale olunacaktır. 
7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 

verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta

rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında da ih•· 
le bedeli yatrrılmadrğı taktirde ihale bozulacak ve bu tarih.en cv•l 
en yük~ek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ol• 
madığı sorulduktan ıonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı 
birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Tolf
lifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on bet gün• 
lük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibiıı. ihale edil .. 
cektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildi<lct• 

tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kada1' olaA 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayrl m4nkUl 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan lddiala• 
rmı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildinneleri J" 
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle ıabit olmadıkça eatıf 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardrr. 

4 - İstekliler şartname
sini parasız almak ve örne
ğini görmek için her gün öğ
leden sonra ve eksiltmeye 
girmek için de muvakkat te· 
minat mektubu veya ma
liyeye yatırılacak temi
natlarına mukabil alacak
ları makbuz ve artırma 
eksiltme kanununun 2 ve 
3. maddelerindeki vesi
kalarla birlikte M. M. V. sa-

f LAN ŞAHTLARI ~ tınalma komisyonuna müra-
Beher Beher ~~ caatları. (284) 1-482 

10 - Artırmaya iştira1c edecekler 1-3-935 tarihinde gs5/1 nWJl4• 

ra ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan tartnamemi· 
zi o~uyabilirler. 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~~ 

---------- ~~ 
2 300 3 200 ~~ Z AY l 

Ankara şehri içme su 
komisyonundan 4 150 5 100 ~~ 1.1.1935 gilnil ~2706 No. lu 

6 80 7 40 '1 rmniyet aandığına aid bonomu Ankara'da Sarıkışla civarında yapılacak olan filtre is· 
8 25 kuruştur. ~~ ve nüfuı kitıdmu. mUhürümil tasyonu için. 24150 - lira keşif bedelli terfi tulwnbalannın 

'1 1 - Hayır işlerine ve yeni ~~ lcızrm Birsenin nüfuı ki~ıdını kapalı zarfla ihalesi 14 mart 935 tarihine müsadif perşem· 
~~ çıkan kitablara aid ilanlardan ~ .ıayi ettim. Yenisini çıkarttığım- be gününe uzatılmıştır. İsteklilerin 25-2-935 ve 1, 6, 10 
~~ % 15 tenzilat yapılır, ~~ dan eakilf"ri.nin hülanil yoktur. mart 935 tarihli resmi gazete Ulus, Fransızca Ankara, Ak• 
/ 2-:: Zayi ilan bedellerı mak. : Hatice Soner şam, C~mhuriyet, Türkişepost gazetelerindeki ilanı oku-

tu vuz otuz kuruştur. 1-704 maları tlan olunur. (367) 1--687 

'~ m: vef~e~:i~a~~:ı~~~r i1~:1ı:n~ :~ ll'lllllllllllllllllll~lllllllllllllUlllllUllllllllHllllllllHllllllHlllf llllflllf lllllllflllf lnllllllllllllfflllllllllllllllllllllllllllllllllllllf!! 

~ nn:::::u:nA:~::•;tt· ~ ~ 1 n s a n 1 y o rm a y a n 1 
ı\1üdc!et Dahilde Hariçte =-~ 1 aA t 

1
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1
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Seneliği 17 Lira 30 z 1 y a :::1 
1 

6 Aylığı 9 ., 16 .. ~ ~ ~ 
3 Aylığı 5 ,, 9 " ::::::; 

~~ ~ 
M Posta ücreti gönderilmiyen ~ ;:_ Si 

mektublara cevab verilmez. .4Dcak ~ 
~~ ~ ~ 

~~-W.,_,'9l'9l,_, "E: ~ 

~-= ~ l(iralık: ev 
DÖRT ODALI 

Yenişehir. Havuzbaşı L:mir 
caddesi nihayeti Telefon: 2754 

1-689 

Satılık apartıman 
Işıklar caddesinde köşe 

başında altında bakkal dük
kanı bulunan apartıman sa
tılıktır. Taliplerin Şengül 
Hamamında Bay Hayriye 
müracaatları. 1-359 

( lrııti yıır &11hıb' o Başmu· ~ 
1 haıriri fatih RıfkrATAY. 

1 Umunıi neşriyatı idare <den 

r Y~zı i1leri tnüdürü Nasuhi l 
f BAYDA~ 

Çıntrrır n'lf d~sl civumda \ 
urıa mıfflıastncl• 1'urlmtştrr. 

~ 
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SiNEMALAR 1 

Bugün Bu aece 

Büyük Muıiki Filmi 

UNUTULMUŞ SENFONİ 
Kil.sik • •ilence • elam 

(KULÜP) 
Bugün Bu gece 

Elizabeth Allan - Robert Montogomery 
vo Leviı Ston tarafından temsil cdileıı 

İSİMSİZ ADAM 

Heyecan· Dehşet - Esraı 

Franıuca tözlü 


