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Giindclik 

'ALANDAN AL~IA.l\. 
da. Bu Ç~~·~ ~ ökonomik kuralların· 
Ö en buyugü alandan almaktır. 
~::e~~~. yalnız yetit tirmek ökono-

gucun temeli sayılırdı. Sonra 
anlaşıldı ki, yetittirmek kadar aat· 
~~k ve alıcı bulmak da büyük bir 
jlır. F ahrika çağının ökonomiıin• 

e Pazarlar bulmak tuaıı önde 
:elınektedir. Alıcının ve yeyicinin 
t e artık ökonomik düzenin de .. 
eklerinden biri olduğunu bilmi

Yen katmamıtlır. 
Onun için uluslar kendi alıcı ve 

Yeyici güclerini de daha iyi bir dü- ' 
~~e bağlıyarak onları kazandı bir 
d.Çımde kullanmağı dütünmütler• 

ır. Satıcılar çoktur.. aralarında 
t~r_ıt vardır. Öyle ise alacağımızı 
•zıın de biraz kazancımızı isti• 

re~ ve kendi yetittirdiğimiz teY· 
erı almaktan geri kalmıyan aalı· 
c~.lardan alırız. Kartılıkh kazanc 
i;'r.ekli ahtveritin en sağlam teme-
dır· Satıcının alıcı gücünü her 

·~~kit göz önünde tutması kendi iti· 
içın de elveriılidir. Uluslararası 
ieçinıinde de birinin ötekinin sır· 
tından kazanmağa ve zengin ol· 
ltıağa çalıtması çok ıürmez. Her 
ulusun timdi bu bakımdan da gö
zü açılmıştır. 

Başka ökonomik bir dütünce de 
dıtarıya satılan teylerin çeşidini 
en çok kazanc getirecek biçimde 
_Yetittirmek ve ayırmaktır. Tarla-
dan atelyeye, elitinden makina işi· 
ile doğru gidildikçe kazanc ölçüsü 
de genitler. Makina ile buğdaya
lıtverişi yapan iki ulustan makina 
~tanın <laha çok kazanc elde etti· 
l•ne kutku yoktur. Ve belki de bu 
kazanc daha az çalıtma ile mey· 
dana gelmiştir. Onun için hiç bir 
ulus sonuna kadar böyle bir alış
\'eriıe katlanmaz. Makinacı ve 
t~.b~ikacı ülkeler için böyle bir it 
~lumü en büyük amactır. Fakat 
ç~ftçi ülkeler diye ayrılan uluslar 
hır gün gelir ki, ona katlanmazlar, 
\'e it bölümünün biraz da kendile
bi İçin kazandı olmasını istemeğe 

atlarlar. fabrikacı uluslar timdi 
bu istekler kartısında sıkıntıya düş
lnütlerdir. Sıyasal karışıklığı artı
ran şeylerden biri de bu sıkıntı· 
dır. Yeni Türkiye çağın bu ökono
ınik anayasalarını vaktinde anla
ltıış ve ona göre düzenlerini kura
rak ulusal varlığını ve ilerleme hı
~•nı en eyi biçimde kurumuştur. Dı
tardan alırken, ülkemizin ürünle
rini değeri ile satmağı en büyük 
&m.ac tanıdık, ve geçenlerde Oko
lloıni Bakanımızın söylediği gibi 
bu düşüncemizi ülkemize birçok 
bakımdan kazanc getirecek biçim
de başardık. Biz dışardan yalnız 
&Ündelik şeyleı·imizi değil, bir de 
kurmakta olduğumuz fabrikaların 
11ıakinalarını almak durumunda
~ız. Böylelilüe artmıt olan alım 
~~İni, ülkenin para politikasını ve 
0 okonomik denkleşmesini bozma.
tan yapabilmek kıvanc ile karşı-
anacak büyük bir başarımdır. 0-

konomik sıyaaamızda çok duygulu 
davranarak bundan böyle de de
nenıniş bu yol üzerinde yürümek· 
ten geri kalmıyacağız. 

Fabrikalarımızı kurmakla vara.ak istediğimiz amac da bellidir. 
ız de kendi varlığımızı daha kı-

· aa, daha sağlam, daha kazandı 
Yollardan pekiıtirmek ve yükselt· 
Eek .i.steğini besliyen bir ulusuz, 

ner11 kaynaklarımızı ulusal gö
h~nc:i artıracak biçimde işletmek 
d •nbır. ~~şi.d uğraşmadan sonra ~l
b e ettıgımız en büyük haktır. Bız 

Unu kullanırken uluslararası alış· " . . . erışımn de artmasına yardım e-
dec ..... · · z . egımız manmı taııyoruz. en· 
eınleşen bir ulusun yalnız satım 
r~ğil, alım gücü de artar. Onun 
Çın ökonomik sıyasamızm gerek 
~hısal, ve gerek uluılararaıı ba· 
•mından doğruluğuna kutku yok· 

tur. Zeki Meıud ALSAN 

:Aaımız, antıımızdır. 

YÜKSEK SIHHAT ŞÜRASI İÇİN 

j Sağlık bakanımızın 
Ulus' a söyledikleri 

Yllıfsek Sihliat Şilrası toplantı halinde 

Sağlık ve Soyaal Yardım Baka
nı Bay Refik Saydam toplanmak
ta olduğunu dünkü nüshamızda 
bildirdiğimiz yüksek sıhhat tiirası 
hakkında dün gazetemize fU be • 
yanalla bulunmuttur: 

ıek sıhhat ıurasının reyine müra· 
caat olunmak mecburidir. Bu de..:. 
f aki içtimada da böyle üç hadi • 
ıeye aid evrak tetkik olunacaktır. 
Bunlar dışında bazı ıehirlerimiz • 
de görülen difteri, grib salgınları 
ve bunlar hakkında ittihaz edilen 
ve edilmesi lazım gelen tedbirler 
konuşulacaktır. 

26. ŞUBAT 1 ?_35 SALI 

Marsilya, 25 ( A.A.) - Hırvat zorba
ları davasında l'ugoslavya kraliçeainin 
vekili olan Bay Pol Bonlmrun talebi iize· 
rine Yugoslavya Emniyet Müdiirü Bay Si
moniviç dinlenmiştir. 

Atatürk 
İstanbul da 

lıtanbul, 25 ( A.A.) - Ri. 
ya.eticümhur Kalemi mahmı 
müdiirlüfiinden: 

Dün ıabalı M armariıten ha
reket eden Reisicümhurumuz 
Atatürk bugün .aat 21 de Ege 
vapuru ile lstanbulu ıereflen
dirdiler. Vali, Kumandanlar, ı 
devlet, vilciyei ve belediye er
kanı vapura giderek Atatürk'ü 1 
kar§ıladılar. J 

· ~ ~ 

L\ ydın hattı anlaşması 
Aydın demiryolunun satın a • 

hnması için bir müddettenberi 
şehrimizde yapılmakta olan ko • 
nuşmaların sonuca yakla§ması ü • 
zerine bu hususta mallımat almak 
maksadiyle kendisine müracaat 
ettiğimiz Aydın demiryolu mü • 
me&sili B. Adin bir bildirmenimi· 
ze şunları söylemİ§tir: 

''Aydın hattının satın alınması 
için bir müddettenberi muvaff a • 
kiyetle cereyan eden ve kat'i du • 
ruma giren konuşmaların mali 
§artlarına aid teferrüat hakkında 
hisse sahiplerinin ıon kararını al • 
mak üzere Londraya gidiyorum. 
Konu,maların sonucu için yakın • 
da döneceğim.,, (A.A.) 

Her yerd~ 5 kuru~ 

Bay Şuşııig 
Londraya vardı 

lngili: sosyalistleri Suınig'in 
Londradan çıkarılma.mı 

istiyorlar 
Londra, 25 ( A.A.) - Bay Şepııic " 

Berger V aldeneg dün saat 17,20 de Vil• 
torya İstasyonuna varmıtlar ve orada 
Sir Con Saymen ile harbiye ntÜ~ 
Bay Sanhop ve fransız büyük elçlıi B. 
K'1rben tarafındlln ıelamlanmıtlarcbr. 

J o'ldra :?5 (A.A.) - B. Şuınig, bir 
miil~ kdı.1u:\, :ik dt:fa geldiği İngiliz top
rağına ayak baı1tığından dolayı babtiyaf 

(Sonu 2 fo.:i sayıf ıda) ·----
İtalya asker göndeF· 
mel'"te devam ediyor 

Napoli, 25 ( A.A.) - Kont• Biıan .. 
kamano vapuru, ahalinin allaılan ara • 
sında iolapoli'den Mesinaya hareket •t • 
nnttir. 

Peloritaua fırkasının ikiDci lumu, 
bug:in ıark; Afrika'ya &itmek ÜZ•• M., 
sinada vapura bindirilecektir. BirlDcl 
kmm general Cazioni " erisin! harbi • 
yeaiyle birikte curnarffli pal banker 
etrniıtir. 

Konte Biankamano vapuru. 3000 toa 
mühimmat, 100 zabit ve 3«>0 ...ıw .m. 
let.,, .. ktedir. (Sonu 2 iaol u.ydadı}. 

"-Umumi hıfzıssıhha kanu • 
nu mucibince te§ekkül eden yük
sek sıhhat §Urası şubat 1935 top • 
lantısını yap~k üzere bugün sa 
aat 15 de vekalette içtima etmiş • 
tir. Yüksek Sıhhat Şurası mem • 
lekette bilgileri ile tanınmış do
kuz zattan mürekekbtir. Ay • 
rıca vekalet müsteıarı hıf zıs • 
ııhha ve içtimai muavenet umum 
müdürleri de 1<anunen tabii aza • 
sındandırlar. Bu defaki içtimada 
müzakere olunacak işler arasında 
evvela radyoloji ve radyom elek
trotrapi müesseseleri hakkında 
bir kanun layihası vardır. Bu gibi 
müesseseler şimdiye kadar kanu • 
ni bir çerçeve altına alınmamış ol
duğundan umumi sıhhati muha • 
faza için böyle bir layiha hazır • 
lanmasına lüzum görülmüştür. 
Bundan başka (ha va harbinden 
korunmada sıhhat işleri) hakkın • 
da bir talimatname layihası ko • 
nuıulacaktır. Tababet ve şubeleri 
sanatlarının icrasına dair kanu • 
nun 75 inci maddesi mucibince ta
babet ve şubelerine aid sanatla • 
rın yapılmasından doğan suçlar 
da mahkemeler tarafından yük • 

TURtZl\I iÇiN l(ONUŞl\IALAR i LERLtYOR 

Giritte şiddetli IJİr 
yersarsıntısı oldu 

Kandiye - Girid Adası - 25 (A.A.) 
- Bu sabah fasılalarla iki dakika sü • 
ren ıiddetli yer sar11nhları olmuş ve 
sarsıntılar yeraltı gürültüleri ve karan
lık takibetmiştir. Birçok ev yıkılmış ve • 
ya azçok tahribata uğramıştır. Kandiye 
den ölen yoktur. Fakat civarda iki ölü 
ve bet yaralı vardır. Hasar mühimdir. 

-···~ 
Fraıısada liorliunç 

fırtınalar 
Paris, 25 ( A.A.) - Dün, Savua ha

vali.inde ıiddetli bir ka11r1ra kopmuttur. 
"Pariı - Soir,, gazetesinin hususi mu· 
habiri, oradaki birçok köylerin, bu kasır
&• yüzünden uğradıklan felaket haldun
da malumat veriyor 

Annecy civanndaki bir köyde, fır • 
bnadan kilisenin çan kulesi yıkdmıttır. 
O anda harab olan kilisede, biraz evel 
80 çocuk bulunuyordu. 

Leman gölünde iki büyük vapur bat
mıştır. 

Ravard'daki kış ıporları istasyonun
da rüzgar, otellerin çatılannı uçurmuı

tur. 
Sen Piyer Dalhinyi'de, riizsar iki 

bin kilodan fazla airrbktaki bir çatı par
çamu 180 metrelik memeye ıiiriikMmİI· 
tir. 

wwwıu .... _._._._._._. .... 

Yurda seyyah getirmek 
para getirmek demektiı 

liu iş için geniş bir kurum meydana getirmek düşünülüyor 
Yurda fazla seyyah getirtmek •e ül

kemizi bir turizm merkezi yapmak ama· 

ciyle Türkofia'de bakanhk murahhaala • 

rından bir komiıyonun toplanarak du • 

rumu tetkik edeceğini yazmııtık. Oi· 
rendij;imize göre, böyle bir komisyo • 
nun toplanacağını, turizmin devlet kont

rolu altına alınıp müstakil bir ofiı vaıı· ı 

tasiyle idare edileceğini ha.bet' alan ya • 
bancı ıeyyah acenteleri ve büyük Hya· 

hat kurumları Türkofiıe baıvurarak an
laımak iateiinde bulunmutlardır. 

Bu arada clıtanya en fazla aeyyah 
cönderen ülkelerden biriai olan lncilte
reden Deyi Meyi cazetesi de Türkofiae 
yazdığı mektubta inciliz aeyyah alanb -
lannın iıtikametini yurdumuza çevir • 
mek için bazı tekliflerde bulunmuıtur. 

Bu tekliflerde eıaıım teıkil eden nokta· 
Lar Franaa'nın pahalı olmaıı ve ispanya· 
nın içdurumunun durlukıuz bulunmaaı· 

clır. ikinci bir ıebeb olarak da Franaa 
ve lıpanya'nın cezilmemiı •• söriiJme. 
mit köteleri lcalmanut. " eski vuiyeti
ne söre yeni 11llar içinde bi,U deii • 
ıiklilder cöıtermemit olmasa dolayıliyle 
aeyyahlan topbyabilecek öalliklerf lray. 
bebnit bulunmaaıdrr. Hal1Mald Tiirkiy .. 
mizin yalnız bir 1enah içia delil. dev • 
rimlerin ae)'rİDİ takib etmek iıtir- • • 
tellektüeller idn de blylk cleielt ftl' • 
clır. (Soaa S. ol •Tıl•dı) 

Yurdu.-, tarilll değeri olan "eslci,, nin yanrnı orijinal Ye ileri •7eni" yi ıırırıyan eşsiz üledir. 



SAYIFA 2 lJ L U;:, 

DIŞ ARDAN GELEN 
Bay Şuşnig 

Londraya vardı 
(Haıı 1. ci ıayrlada) 

ol:?uğunu \'e Avusturya ulusunun lnail
terc'nin dostluğunu takdir etmekte bu
lundul,runu söyledikten sonra: 
'- Ei:cr ziyaretimiz İngiliz - Avus

turya bnglarının kuvvetlenmesine biz -
m_t ederse çok memnun olacağız.,, 

Demiştir. 

Lo:ıtlra, l5 (A.A) - Avusturya baş

b ':anı B. Şuşnıg, Deyli Ekspres gazete 

sıne verdigı bir mülakatta, lngiltere'ye, 

Avusturyci için para istemek maksadile 

gelmediğıni ve A vusturyanın artık 

dilenm .... kten vazgeçtigini söylemiş, A -

'\iusturya maliyesinin bugün fena va -

ziyette bulunmadıgmı kaydettikten 

sonrn, ingıliz bakanlarile yapılacak gö

ru melerde Haosburg hanedanının tah

ta dönmesı sorumunun mı.inakaşa cdil

miyeceginı ilc1ve etmıştir. 

Londra, 25 (A.A.) - Dün ileri sol 

fırkaları tarafından, işsizler lehine ter

tib edilen nümayişler, Avusturya oaş

bakanı B. Şuşnig'in lngiltereden ko -

vulmasını istiyen bir takrir kabul ve 

Avusturya faşist diktatörünün İngil -

tereye ayak basması protesto edilmiş -

tir. 

Binlerce nümayişçi H•yd Parkdan 

çıkarak Viktorya istasyonuna doğru git

mek istemişse de, zabıta, enternasyonal 

marşını terennüm eden nümayi§çiled 

idareye muvaffak olmuştur. Bu sayede 

nümayişçiler Avusturya Başbakanı Vik

torya istasyonunu tcrkettikten on beş 

dakika sonra istasyona gelebilmiJ -

}erdir. 

Londra, 25 (A.A.) - B. Şuşnig Vik

torya istasyonundan otomobille hare -

ket ettikten biraz sonra 300 kadar sos

yalist ve komünist tezahüratçı istasyon 

civarına gelmiılerdir. Hadise olmamış

tır. 

Londra, 25 (A.A.) - Muhafaza -

kar Deyli Telgraf gazetesi: "İngiltere 

hükfuneti, Avusturyanın müstakil, top

raklarının tamamiyeti temin edilmiş bu- ' 

lunmasını istediğini bildirmiştir.,, di -

yor. 

Bu gazete aynı zamanda Başbakan 

B. Şufnig ile B. Berger Valdeneg'in 

acyahati dolayııile İngiliz efkarı umu· 

miye.sinin duyduğu memnuniyeti kay -

dcdiyor ve ıorumlan biribirlerilc karış

tırmamak icab ettiğini söyledikten son

ra, yazısını şöyle bitiriyor: 

"Habsburgların tahta iadeleri bir fe

liket olacak ve Roma uzlaşmalarının ye

miı vermesi baklnndaki umudlan ta • 

mamen sıfıra indirecektir.,, 

Bütün gazeteler Avuıturyanın, is -

riklilini muhafaza uğrunda harcadıiı 

ıayretleri kaydediyorsa da liberal ve 

iKİ gazeteleri Avusturya bakanlarının 

iç ııyasaıını takdire kadar varmıyorlar. 

Liberal "Neva Kronik!,, gazetesi, 

de ıunu yazıyor: 

"Avusturyanın istiklaline taraftar 

olmak sıyasaaı bizim orta Avrupada 

barıı ve güvenliğin duruluiuna dair o

lan ıayelerimizle alakadardır. 

Londra bükGmetinin Avusturya hü

ldbnetine, bu gayeyi temin için gereken 

maddi ve manevi yardımı temin etme· 

)'C yönelmit bulunduğunu &önneklc 

lnciliz ulusu memnundur. Ancak tunu 

da ifade edcbiliria iri, iutnig hük6mc· 

ti, Büyük Britaııyada ileri fikir besli • 

yenlerin tanibine mazhar değildir., 

Londra, 25 (A.A.) - Avuaturya ba

lranları B. Mak Donald'a yaptıkları kısa 

bir ziyaret eanaaında bütün kabine üye· 
)eri ile tanııtırılmıtlardır. Bu kısa zi • 
yaretin aıyual aorumlara tcmu imkt
ıunı vermediği aanılmaktadır. Bu 10 • 

romların müzakeresi İngiliz bakanlan· 
ııın ayrı ayrı Avusturya bakanlarını öğ
leden sonra otelde ziyaret etmelcrile 
1 ·~!ıya<:aktır. 

LEHlSTAN'DA 

İngiliz bakanlan "·arşo,·a(la 
bekleniyor 

Varşova, 24 (A.A.) - lngilis bakanla· 
rmm yakında Varşova'yı ziyaret etme· 
leri ihtimali üzerinde yazı yazılmamak· 
tadır. Paris, Londra, Bertin ve Mosko
va arasında yapılan görüşmelerin şekli 
sarahatle anlaşılmadığı bir zamanda; 
Lehistan'ı iltizam edecek herhangi bir 
yersiz tezahürden çekinmekte olduğu 
anlaşılıyor. 

Varşova'da, İngiltere hük\ımetinin 

doğu andlaşması sorumunda bir hal su
reti teminine teşebbüs etmesi beklen
mektedir. 

Pat ajansının Lontlra bildirmeninin 
izahına gore, karşılıklı yardım andlaş -
masının evclce Lehistan ile Almanya 
ve Lehistan ile Rusya arasında yapılmış 
olnn saldırışmamak andlaşmaları esası 
üzerine dayanan istiş::ıri bir andlaşmaya 
çevrilmesi dtişünülmektedir. 

Bu misakın, şarki Avrupa•da, bu 
tarzda muahedeler yapmıyan memle
ketler arasında yeniden ademi tecavüz 
misakları akti suretiyle ikmali mevzu
ubahistir. 

Bütün bu misaklar, şarki Avrupa'yı 
aid istişari bir misak ile bağlanmı_ş ola
caktır. 

Şopcn ha} ranu Leh - alman 
dobtlnğunu kun·etlendiriyor 

Varşova, 25 (A.A.) - Fredcrik Şo

pen'in 125 inci yıl dönümü münasebetiy

le Dresden'de tertib edilmiş olan Jeh

alman şenlikleri, bu ~nliklerde nazi re

islerinin huzurunu ve Lehistan heyeti

ne gösterilen samimi muameleyi kay

deden leh gazetelerinde büyük akisler 

uyandırmaktadır. 

"Kürjer Polski,, gazetesi, leh • al

man ananelerini,1 yeniden ihya edilme

sinden bahsederek, 18 inci asırda Dres· 

den ile Varşova arasındaki münasebet

lerin pek sıkı olduğunu hatırlatmakta

dır. 

lNGILTERE'DE 

İngiltere· ele ~icl<letli f ırtmalar 
,·ar 

Londra, 25 (A.A.) - Şiddetli bir 

fırtına, İngilterenin hemen her tarafın

da hüküm sürmektedir. Fırtına yüzün

den, yol ve demiryolu gidiş geliş ciddi 

surette müteessir olduğu gibi, birçok 

vapurlar da, Manş ve şimal denizi liman

larına 11ğınmaya mecbur kalmıtlardır. 

Hizmet uçuşları yapan birçok bom

bardıman tayyareleri de mecburen ye

re inmi§lertlir. 

YUGOSLAVYA'DA 

Yugoslav içeri İşler Bakanı 
Slovonski Brod hadisesini 

anlatıyor 

Bclgrad, 25 (A.A.) - İçeri işler Ba
kanı B. Popoviç, gazeteciler tarafından 
ıorulan bir soruya cevab olarak bilhaa· 
sa ıunları aöylemittir: 

"- Slavonski Brod mıntakaaından, 
ayrılık taraftarı Pra5kiç tahrikleri son
ucunda tevkif edilmiı olan on ki'inin 
tabliyeıini istemek makaadiyle, urhoş 
birçok köylüler tarafından yapılrnıt o
lan hareketler derhal bastırılmıt ve sü

kunet katiyetle iade edilmiştir. 

ISPANYA'DA 

Kaıalooya'nm kaynatması 
dinmedi 

Tarragone, 25 (A.A.) - Mebua Tri· 
udebeı, Katalonya mahalli fırkası ta

rafından tertib edilen aümayiıler CiM· 

ıında, binlerce taraftarları önünde aöy
ledifi bir autukta, •• Katalonya'nın bu 

DAcjJNJK DUYUKLAR 

Çin lıükumeti bir amerikan iini· 
versiıesine 2 yüz hin dolar 

tazminat Yeriyor 

Şanghay, 25 (A.A.) - Maliye b&ka· 
nı, 1927 de çıkan Nankin hadisesinden 
dolayı amerikan müessesesi olan ''Nan
king University,, ye 200.000 dolar taz· 
minatı teslim etmiştir. Bu hadisede a
merikalrlar başta olmak üzere, bazı ya
bancılar Nankinin Komingtang milli· 
yetperver orduları tarafından işgalin· 

den sonra bu orduların şiddet ve cebir 
hareketlerine maruz kalmışlardı. 

87 aat durmadan ) iizcı 
şampiyon 

Bucnos - Ayres, 25 (A.A.) - Ar1an
tin yüzücüsıi Pedro Kandioti Santaf 
-Buenos - Ayres arasını 87 saat 19 da
kika yuzdüktcn sonra bırakmış ve bu 
suretle 1933 denbcri 11 sa:ıt yüzme ile 
gene kendisinde olan dunya rekorunu 
kırmıştır. 

Siyam'ın müdafaa bakanını 
yaraladılar 

Bangkok, 25 (A.A.) - Bir adam, 
bir futbol maçından sonra otomobiline 
binmek üzere olan müdafaa bakanına 
ate' etmi§tir. Bakanın yarası ağu ol
madığı sanılıyor. 

Londra, 25 (A.A.) - Londra kıral 
taraftarı olan siyam mahfilleri Bangkok 
auikastinin büyük bir sıyasal manası 

olduğu kanaatındadırlar. Zira, müdafaa 
bakanı kıratın memleketinden ayrılma
sına sebeb olan h.adiselerde mühim bir 
rol oynamıştır. 

Singapur, 25 (A.A.) - Dün aabah 
ulusal müdafaa bakanı aleyhine yapı

lan ıuikasd münasebetile salahiyetli 
kaynaktan bildirildiğine göre, bakan, 
aaldırıma uğradığını görür görmez ta· 
bancasmı çıkararak saldırgana ateş et
miş ve onu ağır yaralamıştır. 

Bakanın yarasının ağır olmadığı res
men bildirilmektedir. 

Paraguay tla l'luslar Derneğin

den çıkıyor 

Assompsion, 25 (A.A.) - Paraguay 
hükfuneti, uluslar derneğinden çekile
ceğine dair uluslar derneğine verdiği 

notada, Bolivya hakkında yapıldığı gi
bi silah ambargosunun bir taraflı ola
rak kaldırılmasını protesto etmiştir. 

Jurnal gazetesi Paraguayı mü
dafaa ediyor 

Paris, 25 (A.A.) - Gazeteler, Para

guay hükUınetinin uluslar derneğinden 

çekilmek hususundaki kararını mevzuu 

bah&etmektedirler. Jurnal gazetesi, ''Pa

raguay,, ı müdafaa ederek diyor ki: 

"Uluslar Derneğinin yaptığı büyük 

bir tezada şabid olmaktayız. Barışı mu

hafaza etmek maksadile saldırgana &a· 
vaşı uzatmak için müsaade etmektedir. 

Paraguay, Uluslar Derneğini terket
ti. Çünkü, lrcndisine yeniden saldmma 
uğramamak hususundaki teminat veril· 
medi. 

fı;viçre ulusu aı;kerlik miidtlcti . 
nin uzatılmasını kabul elti 

Bern, 25 (A.A.) - Reyine müracaat 
edilen İsviçre ulusu, askerlik hizmetinin 
uzatılması hakkında federal meclisler ta
rafından kabul edilen kanunu 431.902 
reye karşı 506.845 reyle kabul etmiştir. 

Cenevre, 25 (A.A.) -Asker! hizmet 
müddetini uzatacak olan yaaa hakkında 
dün halktan toplanan reyin neticesi 
matbuat tarafından tefsir edilmektedir. 

"jurnal dö Jönev,. yabancdann il. 
bam ettikleri fesada, bozgunculuğa ve 
kaygısızlığa Ye nihayet uluaal korun • 
mamn icablannı anlamaJmazbla karp 
kazanılan bu uluaal zaferi kutlamakta • 
dır. 

ruhu atla wtadıaft blıdınlamaz., demit- ------·-----------• 

tir. ı 
ı: .. ki ba:.:an ve Jimdi Katalooya fır-

kaaı reiai olan Françoia Cambo, lratalon 1 
hareketinin İspanya camiasına karşı 

değil, fakat İspanya camiası içinde bir 
hare!;et olduğunu söylemiştir 

BUCECE NÖBETÇi ECZAEVl 

Ha-mÖDinde 

HALK 
ECZAEVLERIDIR 

--------------------------~ 

O UYUKLA 
FRANSA'DA 

Sinemayı muces.5em 
gösterecek bir dürbün 

yapıld1 

Paris, 25 (A.A.) - Filiınleri müces
sem şekilde göstermeye musaid yeni bir 
dürbünun keşfi sinemada devrim yapa

caktır. Meşhur fizik bilgini Ogüst Lu
mier 1500 renk arasında öyle! iki tane
sini bulmaya muvaffak olmuştur ki 
bunların birleşmesi eşyanın hangi şart
lar içinde fotografı alınmışsa o şartları 
göz şebekesinde tekrar kurmaya imkan 
vermektedir. Bu yeni gözlukler iki cam
dan muteşekkildir. Bunlardan biri ma
vimtıraktır ve yeşil, sarı, portakal ve 
kırmızı renkte şuaları geçirmektedir. 
Öbür cam sarımtırak renktcdır ,.e ye
şil, menekşe, endigo ve ma\ i renkte ih· 
tizazları geçirmektedir. Bu suretle gu
neş ışıgınm bütun renklen tekrar teş
kil edilmiş oluyor. Bu durbunler goz
lcri katiyen yormıyan tabıi beyaz bir 
renk vermektedir. 

Ogi.ıst Lumier yarın bilgiler akade
misinde bu prensip üzerıne sevrilmiş 
Sterseskopik bir filim gösterecektir. 
Akademi üyelerinden her biri birer ta
ne iki renkli dürbün alacaklar ve per· 
deden dışarı atılarak Üzerlerine sıçra

mak istiyen bir lokomotifi eö~cekler
dir. 

Akdeoizde f ırtmalar 

Toulon, 25 (A.A.) - Fırtına, dün 
Atlantik denizinde olduğu gibi, Akde
niz kıyılarında da yeniden ba§lamıştır. 
Ciolat mcvkiinde bir med olmuı ve dal
galar hazan 20 metre yüksekliğe kadar 
çıkmı§hr. 

SOVYETLER BIRLlClNDE 

Yeni bir acun lıa'a rökoru 

Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet tay
yarecileri bir tayyarenin çektiği 5 pla • 

nörle yaptıktan bir uçu§ta yeni bi acun 
rökoru tesis etmişlerdir. 

BiRLEŞiK DEVLETI.ER'DE 

Sellerin ıalıribalı 

Nevyork, 25 (A.A.) - Kayalık dağ

larla Misisipi nehri arasında seller tah • 
ribat yapmaktadırlar. 4 kişi ölmü§ ve 130 

kişi yaralanmıştır. Hasar yarını milyon 
dolar tahmin edilmektedir. 

ALMANYA'DA 

B. Bitlere aid hatıra kutlaıulı 

Münib, 25 (A.A.) - B. Hitlerin 15 

yıl önce büyük bir toplanuda programı
nın 25 tezini izahettiği günün yıldönü
mü dün merasimle kutlanmıştır. Mera .. 
simde ulusal sosyalist önder muavini B. 
Hes ile himaye müfrezeleri başkam B. 
Himler, Bavyera başbakanı B. Zibert ve 
başka bazı kimseler hazır bulunmuşlar
dır. 

Bavyera bakanlarından B. Vagner bir 
nutuk söyliyerek şunlan demiştir: 

" - l 5 yıl önce ilan edilen 25 umde
de o zamandanberi hiç bir deği9iklik ol
mamış ve bir kelimesi bile çıkanlma -
mıştır. Bu tezler istikbalde de aynı ka
lacaklardır • 

Almanya bütün sorumları 
~örüşmeğe hazırmış 

Berlin, 25 (A.A) - Korespondans 
Diplomatik e Politik gazetesi, lngilte. 

re - Almanya temasları hakkında tef
sirlerde bulunarak diyor ki: 

"Almanyanın, az çok uzun bir za

mandallbtti görilflDClere mevzu olan so 
rumları müzakereye amade bulunması 

tabii ve itikir bir tcydir. Almanya 
Londra bildiriminde zikredilen yeni ıo 

nımu, yMi bava aorumunu müıakere

ye hazır oldufunu bildirdiği zaman bir 

çok yabancı gazeteleri bunu öbür so

rumların müzakeresi reddedildiği şek

linde tefai.re yeltendiler. Halbuki At. 

manyanm doğu andlaşması hakkındaki 

teklüleri ve Tuna anla1111~lll hakkında 

izahat iatemelli eaa&en müzakere halin· 

dedir . ., 

İtalya asker gönder· 
mekte devam ediyor 

(BCl§ı 1. ci •ayı/ada) 
Napoli, 25 (A.A.) Konte. Biankama· 

no vapurunun hareketinden aonra, bu • 
gün Lombardiya'dan selen nasarn SaurO 
vapuru, mühimmat, eru.k ve amele ile 
hareket edeceği gibi, Lconardo de Vind 
vapuru da amele nakledecektir. 

Bugünden itibaren muhtelif yerler • 
den, muhtelif aınıflara mensub lutalann 
M~ina'ya akın edecekleri bildirilmekte
dir. 

B. Musolini'nin Mcsina'ya aıelerek 

bunlann hareketi esnasında hazır bulun 
maıı muhtemeldir. 

hal) a · Habt•ş ı:mııfmda hitar?f 
nımtaka sorumu 

Londra, 25 (A.A) - Deyli Ekspres 
bildirmeninin haber verdiğine göre, A

disababadaki İtalya sefiri, Afdua il• 

Ado arasında, 6 kilometrelik bir &aha· 
ya teşmil edilmek istenilen bitaraf mın 

takayı geçmek Ü.Zere Göçcn.elerc verile& 

müsaadeyi prensip itibarile kabul et· 
miştir. 

Habeş hükW:ncti, bu buauıtaki tek. 

lifi kabul etmiı ve müzakerelere bclçi

kah ve iaveçli zebitleri de i'tiralı etU. 
mek teklifinden de n.zgeçtifinJ ima q 
lem~tir. 

Sanıldığına göre, İtalya hük\Jmeds 

Habeşistanm, sorumu hakeme havaıJe 

etmek bakkmdaki notaJarme cnab Yel" 
mediği takdirde, Habefiatan imparato
ru, davanın hallini Ulm1ar Demefıine 
bırakacaJrtrr. 

Eski italyan savaşmanıan kendi ı 
)erinin 8eferber olduklarını 

bildirdiler 

Roma, 25 (A.A) - fatcfuıJ ajanm. 
bildiriyor : Eski aavap:nanlar kurumut 

nun ulusal .komites.i dün aylık mutaAI 

toplantısında, (medeniy.et Sdevini ıör. 

mek üzere) doğu Afrikasma hareket' 

eden kıtalara muhabbetli bi nelam ılf 

dermiş YC aiyab &ömleldilerin ıönüll( 
hareketlerini mıctcderek bütiln eski aaıı 
vaşmanlarm kendilerini .. ferbcr bil 
halde tuttuklarını bildir1Dİ4ti.r. 

Yeni kuvvetler toplanıyor. 
Roma, 2S (A.A.) - Sü bakanlıp 

müetqan evelki gün Katan ve Sirak&t 

zada tahaşşüd etmiş olan aakerleri tıef• 

tif ettikten aonra bu sabah Mesinaya 

varını' ve orada doğu Afrika.ama gi-. 

meye anık bulunan askerleri de teftif 

etmittir. 

Şebir~e büyük bir faaliyet ve hare

ket vardır. İçinde zabitler ve aakerlce 

ve hari> malzemesi olduğu halde dün 

akşam Napoliden Meıinaya gelmit olan 

Kont Biyankaınano y.apuru bu aabah 

Mesinaya gelmi§ ve oradan da bir çok 

asker ve malzeme almrştır. Bu geminin 

içinde 100 kadar zabitle 2600 nefer ve 

üç bin ton malzeme vardır. 

Muhtelif şehirlerde piyade ve top. 

çu, istihkam kıtalariyle mütehassıs ame 

leler gelmektedir. Bunlar Leonardo Da

vinci vapuruna bineceklerdir • 

BULGARISTAN'DA 

Bulgar - Yugoslav sınırı 
Sofya, 2S (A.A.) - Bulgar - yu • 

goslav komitesi, ıınırda açılması karar • 

Jaştınlmıı olan yeni gcçidlerin açılması .. 

na aid tedbirleri görüşmüşlerdir. 

Şimdi polis ve gümrük servvislcrinin 

ç.alışmakta oldukları yerlerde hemen 

geçidler açılilCaktır. 

Komisyon, yann yapacağı aon top

lantıda nihai protokolu onayacaktır. 

Eski bir saylav tc,·kif edildi 
" 

Sofya, 24 (A.A.) - Eski antant de-
mokratik saylavlarından B. Padcrof 
Burgaz'da tevkif edilmistir. 
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re cocuklar 
.> 

•• ~... .. ..... . ., k 
~· • .'\tr. c.urgcm"' Y.urumu yo -

l\lt \'l' • • • i d .. K::n,cn7. çocu dara .rııı· ım ıçın 

&:'~ne ~yi bir yol b:•lmu1, diyor ki: - Di
nt hay1·amlard;, Li ibirimizi dolaşma ve 
kuUacına yolunda epiycc paramız gidi -
ror. P.unu t-öyle yapacağımıza, bu pa -
ı-.ı;ı.·ı, hiç ol:nazsa vıtrııunı olsun "Çocuk 
l:ıirg"m K -.. ı· K " c urumu na vere ım. uru -
mun bu buluş ve dileği pek yerindedir. 
Birib. · · .... 

ırını seven ve sayıu•lar goruşmek 

konuşmak, kutlaşmak için bayramlnrı 
beklemezler. 

Gereksiz bir yorgunluk, gereksiz bir 
~arcanma, soğuk soğuk havadan civadan 
onuşına yerine yurdun bakım bekliyen 

Ynvt"ularına yardım etmek elbette ki da
ha doğru, dnha sevap bir iştir. 

Bayram bizden pek daha çok çocuk
ların hakkıdır. Bu hakkı onlara sadece 
gezn1e, eğlenme olarak değil, "':laddi yar
dım olarak dıı vermeliyiz. Eski çağlarda 
her eyi ve ileri gidişe hemen homurda -
nan ağızlar vardı. Simdi anıyorum, kur
ban deı-ilerini eyiltk kurumlarına vere
liın denilince nasıl olur? Diye söylendi
lerdi. Fakat Ulus bu işi çabuk kavradı, 
anladı ki bu deri bağışlaması da yurdun 
~ınırlarını ve çocuklarını koruınağa yar• 
ırn edecek, homurtuyu susturdu ve 

timdi her yıl bu yardımı etmekle yilrck
t~n kıvanç duyuyor. Bugün o gün değil
dı:r. Geri düşünmüşler de bugün ileri 
d(i .. 
~ funmeğe ve ulus kervanınn katııma· 
ga, alışmaktadırlar. Onun için Çocuk 
Esirgeme Kurumunun bu eyi düş\İnce 
Ve dileği kendine kolay ve çabuk bir 
onay nlanı bulacaktır. 

Bayram ziyareti denilen kapı tok • 
rtıakçılığı ile kutlaşma diye ettifimlz sı
lunblı ve tatsız yarenlikleri ıöyle bir 
diişüniirsek nasıl tuhaflaştığımızı anla -
rız. Artık sevti ve saygılarımızı da 6bür 
8'iditlerimiz gibi düzeltip normallettir • 
meliyi"l.. Buna da kalbur üstü yurddaşla
:rırnız Önayak olmalıdırlar. Bu iti yapa
bilmek için, yapanlıu-ın birib'rlcrini kut
lamış saymaları ve gücenme duygusu
na kapılmamaları yeter. Ben keneli payı
llıa kalbur altı olduğum halde ane geçi· 
Yorum, ve ıevdiklerimle saydıklarımdan 
dileyorum: 

Bu kurban bayramında ve önümüz -
delc:ilerde ben kimıeye ıritmiyeceğim; 
0 nlar da bana gelmesinler. Dolaşıı tuta
rı1t1 hu işe bağıslayıp armağan edece -
iirn, beni ıevenİer de bunu benim en 

'•Yaılı kutla,mam aay11nlar. 

AKAGONDOZ ---··----
Raf rauın tahta köpriisii beton 

yapılacak 

Samsun, 25 (A.A.) - Bafrada 
J(ızılırmak üzerindeki 600 metre
lik eski ahtab köprünün yerine be
ton bir köprü yapılması dütünül
tnektedir. Bafra ve Alaçamdan 
Yılda 3.000.000 dan artık tütün el
~e edilmektedir. Bafralılar kilo 
atına bir kuruş verilerek köprü

n1 ün yapılmasına yardım edecek -
erdir. 

l•'irari Arif Hikmet ıahiiycıimiz· 
clt·n ~ıkarıMı 

Bergamalı firari çerkes Arif 
liikmetin tabiiyetimizden çıkarıl· 
jası Bakanlar Heyetince karar 
aşnııştıı. 

ı'1iiı-;te.,ar1ar komi~' onuıııın 
> • 

toplantr"'ı 

.. Müsteşarlar komisyonu evelki 
Run ve dün Ba,bakanhk Müsteşa
;• Bay Kemalin başkanlığında 
0Planmıştır. 

lsıarıluıl - İzmfr Jimaıı miidiir • 

liiklcri kadroları 

d·ı Mal~ye bakanlığında teşkil e -
h 1 en hır komisyon bütün lstan • 
d~I .~e İzmir liman umum mü
b~rluklerinin 3 aylık muvakkat 
d utçelerile yeni kadroları üzerin-

e çalışmıştır. 

Ankara Halke' i Tt·nı~il Ko· 
•ııitcsinden: 

20 
28 şubat perşembe günü saat 

11 
.30 da "Has Bahçe,, piyesi oy-

t\na.caktır. 

.. CeLı:ek istiyenler 27 çarşamba au ·· . nu saat 17-19 arasında Halke -

d
"•n

1
den girme kutlarını almalı -

ır ar. 

ULUS 

ı BibU1011rafra . 

R Türkiye köy 
• 
1 ç D u y u K L A 
------Emm-------------------------------------- ikbadiyab 

Bakanlar Heyeti 
toplandı 

Bakanlar heyeti dün Başbakan 
ismet İnönünün başkanlığında 
toplanarak çeşidli işler üzerinde 
görüşmelerde bulunmuş ve bu İş· 
lere aid kararlar vermiştir. 

Galata köprüsünün 
ayakları çöküyor 

İstanbul, 25 {Telefon) - Ga· 
lata köprüsünün Eminönü cihetin
deki ayakları kısmen çökmüştür. 
Tramvaylar buradan geçerken zor· 
luk çekmektedir. Köprüler mü • 
hendisliği köprünün Eminönü a • 
yaklarmın yükseltilmesi için tet • 
kikata batlamıştır. 

Fransa ile ticaret anlaş
ması feshedildi 

latanbul, 25 (Telefon) - Altı 
aydanberi tatbik edilmekte olan 
türk • fransız ticaret anlaşması hü
kumetimizce feshedilmiştir. An • 
18.fllla hükümleri perşembe gü • 
nünden itibaren tatbikten kaldırı
lacaktır. Bu hususta bugün Güm· 
rUk ve İnhisarlar Bakanlığından 
tehrimiz gümrükleri baş mildür • 
lüğüne tebligat yapılmıştır. 

Sörler Japon) aya ım gidecekler? 
İstanbul, 25 (Telefon) - la • 

tanbulun muhtelif semtlerinde kız 
okullarını idaer etmekte olan Sör
ler okullarını kapatmağa karar 
vermişlerdir. Bunların Japonyaya 
gidecekleri haber verilmekte ise 
de bu hususta henüz verilmit bir 
karar yoktur. 

B. Cemil Cenevre)e gitti 

latanbul, 25 (Telefon) - Üni
versite rektörü B. Cemil bu aktam 
Cenevreye gitmittir. Orada üni • 
versiteye aid bazı tetkiklerde bu
lunacaktır. 

Tütiin tüccarlarının toplanbın 

İıtanbul, 26 (Telefon) - Til· 
tün tüccarları perıembe günü ti
caret odaımda toplanarak tütün 
devir beyannameleri uıuliinü kal
dırmak iti etrafında görüıecek • 
lerdir. 

Ulm;larara!4ı f cmirıizm kongresi 

İstanbul, 25 (Telefon) - On 
sekiz nisanda Yıldızda toplana • 
cak olan uluslararası feminizm 
kongresi hazırlıkları devam et • 
mektedir. Uluslararası kadınlar 
birliği bürosu 12 nisanda §ehri • 
mize gelecektir. 

f!'tarılmlda difteri aşısı 

İstanbul, 25 (Telefon) - Bu
günden itibaren ilk okullarda ve 
mahallelerde kurulan aşı istasyon
larında çocuklara difteri aşısı ya
pılmaya batlanmıştır. 

Mimar Sinan ihtifali 

Büyüli Tiirlc yapıcısı 
hir J{itah • • 

ıçın 

lıazı rlanıyor 
İstanbul, 25 (Telefon) - Bü

yük turk mimarı Sinan için 31 
martta büyük bir ihtifal yapıla • 
caktır. Bu merasim için şimdiden 
hazırlıklnra başlanmıştır. Sinanın 
bütün eserlerine dair şimdiye ka
dar birçok kayıtlardan ınalfımnt 
çıkarılarak mükemmel bir kitab 
neşredilecektı.-. Merasimde muh • 
telif teşkilat mümessilleri, halke
vinin yapacağı program dairesin
de Süleymaniye camiine gidecek
ler, orada söylevler verilecek, bü
yük türk sanatkarının değer ve e
hemmiyetinclen bahsedilecektir. 
Edirnede de ayrıca merasim yapı· 
lacak, bir heyet buna iştirak için 
lstanbuldan Edirneye gidecektir. 

Ruhani kılığın kaldırıl
ması etrafında 

İstanbul• 25 (Telefon) - 1 · 
marn ve papasların mabedler dı
ıında ruhani elbise giyemiyecek
ferine dair olan kanun ve talimat
namenin neşri üzerine katolik ve 
rum papasları kılıklarını değiştir
mek için hazırlıklar yapmaktadır· 
lar. 

Ruhani kurumlar i~inde yalnız 
sörler kanuna uymak istemiyerek 
ülkemizi terektmeğe hazırlan • 
maktadırlar. Sörler ruhani elbise
yi çıkarmak kendileri için kabil 
olmadıfını ileri ıürmüıler ve 
Fransa ile ltalyada menıub ol • 
dukları yerlere müracaat ederek 
talimat fatemiılerdir. 

İstanbul Halkevinin 
çahşmalan 

İstanbul, 25 (Telefon) - lı • 
tanbul halkevinin bir yıllık çaht· 
maları haldcında çıkardıiı blr bro· 
türe göre, 10n bir yıl içinde 41 kon· 
ferans verilmit ve bu konf eranıla· 
n 79775 kiti dinlemittir. Veirlen 
38 temıilde 15.000 kiti hazır bulun· 
muş, 12 konıer verilmittir. Hal • 
kevinin Beyoğlu ve lstanbul kita· 
panelerinde bir senede 52699 yurd
dat kitab okumuıtur. ·-·----

Yerli mallar 
• 

pıyaııgo. u 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türki

ye Milli lktısat ve Taıarruf Cemiyet( 
menfaatlerine olarak çıkarılmıı olan yer
li mallar piyangoıunun ikramiyeleri 
dün Noter Bay Veli'nin ve kalabalık 

seyircilerin önünde çekilmiıtir. Dtin bü
yük ikramiyeler çıkmamııtır. Bugün de 
devam edeuk olan çekiliıin neticesini 
yarınki ıayımlzda bildireceğiz. 

Hava durumu 
Ziraat Bakanlığı meteoroloji enstitü

sünden alınan malumata göre, son 24 
saat içinde Trakya ve Ege mıntakalari
le Ortnnnadolunun Afyon, Utıdı:, Ispar
ta çevreleri ve Akdeniz mıntakaıı yağ • 
mur halinde ynğışlı geçmiştir. En fazla 
yağış Edirne'de 38 milimetre ve diğer 

yerlerde iki ila 18 milimetre arasında • 
dır. Doğu Anndolusundan maada yur -
dun diğer yerlerinde en düşük gece ıu -
hunet derece! ri aıfınn üstünde kayde
dilmiştir. En düşük ıuhunet, sıfırın a(. 
tındn Kars'ta 26, Erzurumda 15 derece
dir. En yüksek suhunet Manisada ve fz. 
mir'de 19, Edirne, Çanakkale, Bursa ve 

Ad<uuda 18 derece kaydedilmiştir. 

Dün Anknrada &aat 14 de hava ı;ı -

caklığı 8 derece idi. 

İran af)Oll murahl~a larma 
ziyaft•t 

· f stanbul, 25 (Telefon) - Şeh
rimizde bulunan f ran af yon mu -
rahhaslan şerefine bu akıam Türk 
ve Yugoslavya müşterek bürosu 
tarafından bir ziyafet verildi, l -
ranh murahhaslar bir haftaya ka
dar Tahrana gideceklerdir • 

l tan bul fi) lavları adına yemek 

lstanbul, 25 (Telefon) - Vali 
ve belediye baıkanı bay Muhid • 
din Üstündağ, bu akşam Park o

telinde lstanbul saylavları adına 
bir yemek vermittir. 

'anısurıda grih dolayısil•· 
mektehler kapatılclı 

Samıun, 25 (A.A.) - Sıhhat Ba -

kanlığının emriyle bugünden b.tlıyarak 

on gün müddetle grip dolay11iy&. mek -

tebler kapatılmııtt' • 

Malf ye bakanlığının blr tamimi 

Maliye bakanlığı iatihlö: ver -
gisine tibi ıtok mallardan dolayı 
tarhedilen verıilere kartı yapıla
cak itirazların tibi tutulacaiı mu
amele hakkında valiliklere bir ta
mim yapmıttır. 

.l\lallye nıüıeh888uonıın Yerdiği 
rapor tetkik olunuyor 

Maliye bakanlığı bir taraftan 
mütehuaıa Bay Algantın vermit 
olduğu raporların tetkikine de -
vam etmekte diğer taraftan da 
bakanlık teşkilat kanununu ha • 
zırlamakta dır. 

Harici ticaret iı;;tati~tikleri 

Harici ticaret istatistiklerinin 
limanlar ve kara hudutları itiba -
rile tertibine karar verilmittir. Bu 
hususta İstatistik umum müdürlü
ğü iktıaadi tetkiklere uygun olan 
bir cetvel hazırlamıt ve bu cetvel 
dahilinde İstatistiklerin tutulma • 
ıını gümrükler umum müdürlü • 
füne bildirmittir. 

Çocuk Esı"rgeme Kurıım11nd1ki piyango çekWşı"nden bı"r görünüş. 

Türk köyünün, büyük tiirk dımiaıt
ninen yakın amaclanndan biri ol .... 
nu kim bilmez. Soyaalhk, baymdırhk w 
endüıtri alanlannda 8-10 yıl içinde Ya

rılan amaçların yanında. türk köyü, in
kılabın güdü ve yapıcı eline hasretle. 
fnkat inanda bakıyor. Türk inkılabcı11-
nın yarattığı büyük eserlerin en büyük
lerinden bıri de, yannın türk köyü ola

caktır. 

Anadolu de\•rimi, dunkü neslın olmaz 
diye yemin ettiği en olmaz alanlarda en 
kahraman es rlerini " rdi. Ka kınmasr 
en güç diye söylenen turk köyune, aynı 
inkılabcı yarın kurtarıcı elini uzatacak 
ve Anadolunun topral< köyünden, endı.is
timiz, demiryollarımız ibi, yeni bir e • 
seı· yapacaktı . 

Fakat, inkılabcmın, yani ışı ·ın \e 
muasır medeniyetin köye gitmesi de, bil

gi ve inanc istiyen en guç işlerimizden· 
dir. Dünün bilim adanı, bu mev.rnla u;

raşmayı hor görürdu. Türk devıimin· .1 

en manalı taı anarınd n biri, miıs:lel ıl 1 

metodlarının ve bu arada köye • i:I n .!· 

selelerin, yeni neslin cluşı.inuşun '..: gvr
dugü u.ygıdır. 

Müspet ilim, h.irk devriminin r b."I,,· 
rağı oldu. 

Cünümu7.un ilim • dnınlarınd' l mus 

pet İlim mctodlannın kavrandı ını \\! 

artık uzun çalışmalar sonunda \erdibı 

eserleri görmek, her yurdsever için en 

büyük kıvanc oluyor. 
işte lsmail Husrev'in ·•Turkiye Kny 

Jktısadiyatı,. rm.ispet ilim metoduyla u 

uzun bir çalışma ile meydana gelmiı b11 
"örnek - eser,, !erden biridir. 

Türkiye köy ckonoınyasında yetirim 
şekilleri ve yetirim mi.ınascbetleri, tıpkı 
Anadolunun morfolojisinde ve iklimle
rinde görduğümüz mozayik manzarası 

gibi, muhtelif karakterler gösterir. Köy 

iktısadının inkiıafında hüküm verecek 
olan bu münasebetlerin bir defa topog· 
rafik, sonra da tarihin seyri içinde ge

çirdiği değişiklikleri \'e aldıiı tekilleri 
genit bir materyele dayanarak ve muay 

yen bir metodla iılemek ve bu esular
dan yürüyerek yannın perspektifi.ini 
yapmaia çalıımak, muhalı:bk ki tiri: 
köyünü içinden ve yakıncl.a t•-k 
için yapılmaıı ır•eken iliaa Çatı, ......... 
mızın en büyüklerinden biridir. 1-.l 
Husrev, bu bitikte, bu ınt nıatS,Jel 

yığınına dokunmuıtur, ve kitaboa ea 

kuvvetli tarafı da, yeni mr alana, ~eni 
bir metodla ilk de(a girmede lazım o&.a 
bu ceaarettir . 

ilim eseri, bir memleket.ia en ıüç ye

tiıen meyvaaıdır. Bu meyYllDID güaimii
zün l'ÜÇ beğenen zevkine ve iıteklerine 
cevab verebilecek bir olıwaluk ve enaf
ta yetitebilmesi için, sayısu faktörlerin 
hazırlanma&ı lazımdır. Enstitüleri, l&bo
ratuvarlan yeni kurulan, materyelleri 
ve ınahezleri layıkiyle taanif edilmemiı, 

ilim kadrosu henüz zayıf olan yurdu
muzda, köy ekonomyası gibi ıayısız dal

ları ve budaklan olan bir mevzuu, ma

teryellere dayanarak işlemek ne dem~"· 

tir, bunu ilim adamlaı·ı çok eyi takdir 
ederler. lsmail Husrev'in kitabım, bu 
zorlukları goz önune koyarak okumak 
gerektir ve eserin ancak o zaman hak
kını vemek mümkün olur. 

Kitabta mümkün olabildiği kadar iş
lenen her mC\'ZU üstünde burada tahl.1-
ler yapmağa imkan yoktur. it bölüm;,i
nün köyde dün ve bugun takib etti i 

inkiıaf yönü, iç pazarın geçirdiği oluı 

&afhalan, derebeylik artıklarının karak

terleri ve bunların tarihteki kökleriyle 

bağlaruıları, doğuı ve ölüşleri ve turk 
köyünde teknik devrimi karıılayan eko

nomya münasebetleri; ve nihayet bpi. 

talizrnin inkişafına muvazi olarak türk 
köyünün iktısadi varlığında olan deği
ıiklikler bu kitabta, her düıünen adanv 
sürükleyen bir vuzuhla tetkik edilmit
tir. Kitaba, materyelin ve mevzuwa s~ 
tinliğine rağmen bu vuzuhu veren, kul
lanılan metodun bütünlüiü ve ayCbalı· 
lıdır. 

Muayyen bir metod ve göruf nedirs 
ve böyle bir görüı vuzuhu, ele alınmt bir 
mevzuun iılenmesinde, hidiselerin kay
dında, sonra tasnifinde ve nihayet m.
teryel baza dayanarak, bu hidisleri bİ· 
ribirine bağlıyan kanuniyetlerin tebarüz 
ettirilmesinde ne kadar gayrikabili ic.i
nabdır? Bunun değerini, lsmail Husrcv
İn kitabında en eyi gônnek ve t k~ir t

mek kabildir. Dr. Salahattin S \ T:J 



uşniğin 
y c l ğu 
U Ta. P.n. • 11.J 1111 

AYllltmya • ...,._, B. ........ J>Jo 
1111 ftleri Balamı B. Berpr • V.Jcll • 
Ml'Je birlikti Pad-. ~ ld sin 
.......... IODn Lomtra.,. ~. 
.. DoU.Waa ~y1111ms .._ ...ıı.. 

iL ~- ParW, .... IOlll'& • 
l.oDclrqı si,.ml •• , h '* ....... 
• " kendlal, ttıaı,a De blrlDıtıe Awt
...,_. iatikJAilnfn Jronmma11 ,.... 
Jlllar llyllyen i1d tlllı:enin merılDule • 
rWe Hmimf bir hÜlllabbal slzece • 
&Wen emiA olaWlk 
.. ,... .......... Ma1Dlt ... 

k oJmelrlı benılıer, Avatur· 
pnm iıtildlhne sarar 'Verici hanı6ıet • 
terde bulunmak ietiyenler, kartı vı,.. 
na Jlfdmı edildili n trBnJerine nor • 
prteve de prmektıedir. AVuetur • 
,amn konomik çahtmrıımun lnJdtafı· 

mı edllllli .,.. tlrtlaJerfne DOi' • 

rec bulunclup tüdkde bll 11 
dl Jllı ile ~l 
l'J ..,.... ı&Gmetl • 

IWMı6n llalla aJmüta .,. 11 • 
lllnia .. ,.... ... awı .... ~--... ; 
-.in etmek, Antlm'• -.ı ..,,.. 
w gen b r Tuna kurumunun ortMm

• Aw.turyanm teNf w MtikWie ya· 
pmaıını elde .-~ .ı.,..wm . 
- • oıan .uifeünl bl-

lr lci ile bıınnr'ntadır. limdl 
Avuıturywn kdi~ • 

ı;uuı ... .:ıuın orta Amıpada -.,.. ... 
19rekU oldujunu tellk:ld 

edeD• Jıılild•t1er:ıe bi.aat temasta bu
blmıaaıi ·ız.1--.,~ 

1t~ pteıü, B. 1111-
ırlikte Atiı;tu7a • ttaı.,. 

.J'U'1Ul,qa;la91, lfim bltlrmlt11ro J"rama 
A Vllt&tu11'V&yt claiına ,,, ... ol • 

.,...~ .. " lnplteıede bilylk lllt -
~~~tts:lı llalcle kendini kar • 

Pw.i,.a bir WUIUD ... 
lildilinin korumnur tpn ,.,.wı mit • 

Dl!v,annameleri lft'AWıiıadaat B. 
e Panı w Loadra,a p. 

ıturyanıo. fnmıs - ltal • 
anl111DU1i11 De f 

Aca ha nihayet barıt 
IO fllNt 1111 ,.p,1l S.,11 T•l~ral 

·-~,. ~ ..... Ç•mlMrl•y• "iti. 
..,_ ..,.,. mı1,. bqlıfı altıada fU 1•· 
_,, .,uıyor: 

"Bm m .. lbedeli Jnanatll n ..W 
Wr -rilrab ta ekleri llylfyeH tok 
o"ıdı: 

'Bua, lqU-. ile J'nma arum-
4a lık. •nklilt lberiDde 
- .... ,...~tok· 
tıaMripraamı~Wae 
wnuı Fransa ile qilten. ınl•calr 
oluna dlnya Derler w ne AIDtD on
ların m'MIOda Wr lıbtiW pkara -~ 
w durur.,. 

Boa frwa - iDli1is Jronppnalamun 
...... toıMIC, bealai llDtriblı -~ 
anua a&Gflerini ve durumu tefblai pe-
lllftbmektedir. 

..... Lokamo lıııollupalanm )'apul 

ı ....... ,...... -- - .. sti ·
.... .. bealetHMertmi bllldlD, ........... 
--,~-.:,~ ..-. ,.., • ., nbm 

MrdlllMtile , .... '*lı1'ılllill~---.. -,... 
.... çıkacU: IOllUClarl •Jet.,. ... 
.,._.,ardır. Çtlnktl bu lfba IDcll p. 
clla .. Jdecilerl ooı.&. 

Bu ,.ı nlel""lar ,.apılıp ...,... 
••* oluna o ...... Lomr'llo _..... 
-. _.. .. prtJanna ., .. olarak 
..._ ..,.._ ~ olıcM, fula 
ola havaün JSPllac:ak saldırımı.. da 
..... ıeçüecektir. 

Loh DODua yud&iJ maJan1a Lord 
Ba1fw cllııaiftl Jd: 

-ına.ı.ı Wt ..,. ııtldp Wdllidat 

~ ..... ·--~ ........... ,..wea ... ,... 11 ........ 
....... Galan .. ..,. .... 2 k IU-..., ............. , ........ .. 
,......ır......-.. 

Bu lMaDI bqla JU .a.ı..ıt de ..... 
lıılllı9ı 

JllJt. Mz'm pcak olana • l»a 

aruındald ihtilafları WriUı:lemekte a- ı 1mUt bir pıt delilte dl ~-
,.... idi. no nun gerçe için ıe:mıt Wr 

Br pç, bu IJYllllUD " AlmıAyaaın madde oldup lçm .&llnılnJa ....._ 
bltıaa Wr felaket açwfı muhübıktı. Demelfne ~ 
Sonra bu.., ... .,. kuNuı aiden1er de v- baıpı ın tt 11 •• 
................... faalıp 
talııdir etmifJerdir Bir lııere .._ llf· 
-- ....., ki ı..u--..,..... 
lııaama tı ı m'Tle mddldlr. 

lnpıten. lıllDıdi -',... ..... 
....... ~ ..... , ...... ,il 

...... ilunetlendlnneeinde s&-k· 
tıeclir. 

il - ,,.. ... "' ~ top
nık bUtünlillbtl lluımatı Uzu,... alla 
c1wlet1er aıaama cimit " 1aı bulua
• ._. ...... ledain U,clutu ..... 
lan beni"'"""ftir Bu uyw dc>lf1Mlur. 
AVUllturyı'ma JetilrleH lokal bir ... ıe 
...-, Mda AYnap& menfllllerWa ı· 
Jlblandslı tıir me11leclk 

o.. lgia .. ~J.ır ..... .. 
.. lalcma, bltla ........ J .. .. 
1•" ,... .. ~ Aan i19 ... .... 
Wr kmlcmua - ~,...,. ..... ·-·1& iılUlde4llr oldut- ....... 
Mlerle &lnnlt. ın...,._ 

m - BUJlllu b1fb fr8allls w bı
&ilis fıılkanları ... D __. M ... it
len Fri11ı:eWerini iııoGUflDUflar '111 AJ.. 
maa,.am ..ırı eemeJi;ai pM1l bul· 
-.ıarmı. 

Onan pa uı •• ,. ' 111 H•, 
Ulmlar Dernetfne-....... ..._ 
.............. ..ım.. •• .,, ...... 
,.,._ etmek - e.riMe ='spnh 
Jetediler 

ne ciW 1ebeblerle, nerelerden 
nlr b17le yıput- arat_,Mll 
wya dıafrda blmalr UHre 
......... ,... .. eu, 1-elkl .. 
.....,.... ale,tıfne .bir kora• 
mlll olacaktır. 

Leblltana pliaoe o, lt25 yd1* 
ti andlepmımm Anupanm cSota 
IUma da tqmlJlnl lettmiftl. o 
buaa ber ne adar lmlrln bulUlllmilll 
• da 80Dradaİl lı:endl.mln 
al--.r ve amırlannm pNDd 
..., ......,. ile ......... 
........ .,..olarak 
....... 1"P ~ıı tMlif bbul 
w batı devletlert ...._ ltia ı 
.ı.ı~ 

.... LMiatlnra una 
... diJedild.-1 .. , .. r1n prçekll 

·-pJmitdr" ,al teklif a. 
• Awupuı deYletlerinia temin 
111'1 ..-ti. cloiu Aft\lPUI deYle 
•de balbımıbile..:ıektir. 

9ltlR acunda, bele lııplten 
• n.,.tte .. Hımek yolunda 
--+nberi oı1ıtda bulWUNyan 
.._ yeniden dopnau btlttin bir 
w be7eanla ~ft r A 
111-. ....., Mnditine verilen 

ı.a " fJnattul ne de~ye 
..... edebllece~ aanerecelrtk 

o·~llJı!INf~ ftrl)'Or muyus 
"·'·'W\iıiıilMi. .,. lncflttre, bu llUIUl•J 
t1D clUeklerini ortaya koJdular 
lillı cinle .... cenb alır almu 

- ite cirltmele huJl' ol.doklar 
cllrdllw. 

Jller IJu tıeJrlif de ıe r·cuueuuoı; 

olma Otllar, Almanya praan, 1 
1ılr haft udlıpa1m• kudi ar 
,apacaldardır. 

.... benim ı.o.dra lr.oDıapull&4W>~ 
wrdllt IOllucı.r tbeda4e dilftlndEllt 
....... dır • 

(Tfirk KUIU) na uçu 
iye yazılanlar 

"ftrk ........... ,. y 

llrla _,.. al•dea &iM arllnül*'I 
n.11 Jtillll~ ........ de 
• ......... ,.,... Denlen 
- _ ... ,......,...._ oldqaadu. 

~ ,..,W:ıld• elledlli -- tutııiYI! .... .... 
• CdAc1et. Tleant llMli ..... , • ..... 
• • ... , ~ 1ileel OG ..... 



26 ŞUBAT 1935 SALI ULUS 

~----------------------------------------_...---------------------- 5AYJfA5 ---------- ,--·-------~~~~~-llm!I-~------

T • zm • • ko • 
1 r ~ai:lcl: IJ ı/,:,Jeri 

tBaşı 1 inci ıoayıfada) ı 

d 
Ve bugün bunların dıa Ulkeler ıçın 

e bT s 1 ınen hakikatler olması, dışardan 
Yurdumu b . 

iç"nde yalnız Avubturya ve I aristan 
dan 10. 14 bin seyyah gondcrebilccek
! rini tenıin etmektedirler. 

kontrolu oteller, otomobil yoll rı ve 
saire gibi seyyahlar için gerekli ohm 
işler el birligiyle hazırlanacaktır. 

er 
Hav,. : Ahi ver ve reminin tedavisin

de birincı derecede yer tutar. Verem
linin tedavi olunacagı yerin havası toı:
suz ,dumansız, sissiz, temiz bir hava ol
malıdır. Hasta gündelik hayatının bü
yük bir kısmını açık havada geçirecek
tir. Bu da bıraz evel ıöylediğim gibi 
bir balkonda, bir çardak altında veya 
bahçede olabilir. Hastanın odada kal
masına zaruret varsa odanın pençeresi 
hemen daima açık bulundurulmalı ve 
bunu yaza kışa, soguga, stcağa bak
madan yapmalıdır. Pek fena havalarda 
hiç olmazsa bir pencerenin iıst kısmı 

olsun muhakkak açılmalıdır. Bizde ma
alesef açık havaya karşı buyuk bir çe
kingenliıt vardır. Saglamlarımız bile 
açık havad n korkarlar, halbuki açık 
hava hayat ve sıhhat kaynagıdır. 

m 
lulaoe.k, y y i v 

irn • za ol sayıda seyyah getırmek 
j kanı oldugu yolunda alakadarlı:ıra 
nan vermektedir. 

1 l'ürkiye'mızin batı alemince ünlü 
0 

an natürel güzclliginın Avrupa seyyah 
akınlar . k 1 mecrasını yurdum ıza çevırecek 

adar evrensel olduğunu bilen birçok se-
Yahat a 1 centa an seyyahlar yurdumuza 
geldikte . b" n sonra memnun edebılecek ted-
ırler alınınıa bu işle uğraşmayı kabul 

~tnıektedir. Tabii ve tarihi güzelliğin • 
en başka yaptığı sıra devrimler dola -

Türkofis bu seyyahlar beldikten 
sonra yalnız İstanbulda kalmayıp yur. 
dun görülmege değer olan diğer yerle

rini gezmelerini temin için haznlıklar 
yapmaktadır. Seyyahların yolculuğunu 

İz:mire kadar uzatmak düşunülmektedir. 

Bunun için İnnir şehri tarihf degeri o

lan harabeleri hakkında esaslı propa
ganda yapılaı:aktır. Orada da ayrı bir 

teşkilat meydana getfrllecek ve bu ku. 
rumlar gelceek .q7ıı.hlar.uı diledikleri 

Bu işin ne büytik bir kazanç ve ge
lir kayna ı oldu unu anlayan ehir ku
rumlarının bütün güclerile yardım ede
cekleri çok tabııdir. 

Bu işlerin istenıldigi kadar düzı.;ün 
bir durumda basarılması için 1915 yılı 
biıtçesine t hsisat konmuştur. Şır:ıdiyc 
kadar turizm için ayrılmış tclhı:.iso.t ol
maması ve muhtelif vekaletlcrir. büt • 
çelerinde bu ve buna benzer i~leı. ıçin 

ayrılan paralarla toplu ve sist~mli bir 
iş yapılamaması dolayısile ofis, bu pa
raların turizm ile ugraşmak Ü"erc kJ • 
rulacak müessese elile ve bir kanaldal' 
harcanmasını gerekli görmektedir. Bilt
~ye konulan para kabul edıldiğl tak· 
dlrdo turizm propagandası için şımdi • 
den hazırlanan broşürlere ba tırılacak 

ve dlfardaki seyahat acenteleri vasıta -
sile dağıttmlaca"ktır. 

arasında kalan vakftltrd de doktorutı 
tayin ed ceğJ ke.d.a: tirahat yapıla • 
caktır. lıtc bu 1 t bugilnkll vereıq 
tedavidnin sa ıdır. Vücudda ~ifay 
k ndi kendini lyl etmeye bUyük bir ka• 
biliyet vardır. H atayı istirahat ettir • 
mekle vücudun bu çalı§!lUsına meydan 
vermiş ve yardım etmiş oluyoruz. 

İstirahatler ~rk havada, rüzgar ol
mayan bir balkonda veya hiç olmaz a 
pencereleri tamamile açık bir odada ya
pılır. Bu esnada hastanın iışumemesi 

için iyice giydirilir ve batanyc ıle sa -
rılır. Biı: 5anatoryumda bu istırahati 
biraz evci söyledigim balkonlarda y p· 
tırıyoru ... ve yaz kışa bakın k zın bu
nu böylece yapıyoruz. E asen ac k ha
vanın hastalar ve hasta ık u erınde i 
tesiri o kadar aşikardır ki ı c k 
istemeseniz, onlar sizden isterle 

Yalnız ateşi yuksek ol nl r, m a 

37,8 den yukarı olanlar, kan gelenler 
ve buna benzer b:r arıza ı ol nlar bal
kona çıkarılmaz, odalarında pencereler 
açık olmak şartile istirahatlerini apar
lar. 

11 l' b . • k d 1l'l en i alanında şaheser olan es rlerilt yurdulfiln. ~lrbaşrna bir acıındur 

Ayrıca Baİkan andlaşması Atina 
konseyinde turizm için verilmiş bir ka· 
r r vardır. Protokolun dördüncü mad
duinde Bdkan andlaşmasına dahil ül -
keler uluslarının biribirlerile daha ya -
km temas etmeleri ve turizmin okono -
mik alanda temin edeceği faydalar te
barU:z ettirilmektedir. Bunun için de 
giızel yerlerin propagandası, gümrilk 
veya pasaport l'l'luamelclerinin sadeleş
tirilme i, bazı propaganda eşyasının 

giimrlikten muafiyetı, nakil tarifelerin
de, otellerde karşılıklı ten.zil~t, turiıt 

biıroları kurulması ileri silrülmuştür. 

Sımsı ı kapalı, pencereleri k8ğıtlan
mış odalarda muhafaza edilen veremli
ler açık havada yaşıyan veremlil re 
nisbetle çok daha fena bir vcuiyettedir
ler. Daha çok hastalanırlar, hastalrk
alrı daha fena gider. Bakınız 1 biz bu
nu sanatoryumda nasıl tatbik ediyoruz. 
Bir defa yatak odalarının pencercl.ri 
gece ve gündüz tamamile açrktır. Pek 
müstesna havalarda hiç olmazsa pen • 
çerenin tist kısmı açık bulundurulur. 
Hastalar gundüzleri cenuba bakan, on
leri tamamile açık balkonlara çıkarlar. 
Yaz, kış gunde altı saat burada açık 

ve temiz havada kalırlar. Dıger taraf . 
tan gene vilcudun hava değişikliklerine 
karşı dayanmasını artıran tedbirlerden 
olmak uzere her hasta sabahleyin } . 
taktan kalkınca yarı beline kadar aoyu
la•ak gögsü ispirtolu aoğuk su ile oğu
lur. Açık havadan korkulan bir memle
kette hastalığın soguktan geldiği ka -
naati yerleşmiş hastalara bunları bul 
ettirmek pek kolay olmadı. Fakat se • 
bat ve zaman ve bilhassa hastaların bun
dan gördüğü iyilikler bu meseleyi hal
letti. Ve artık bunun tatbikinde yerle
~en alışkanlrk ve gorenek aebebile bir 
mukavemetle kar§dapn.ıyoruz. 

İstırahat eaatJerı bır şezlong bır 
karyola, bir aedir üzerinde arkası üsttl, 
rahat bir vaziyette, beynı yorac k bır 

şeyle meşgul olmaksızın, h tta u un 
boylu konuşmadan geçirilır. İstirah t 

zamanında kad bir mecburiyet olma • 
dıkça kalltmazlar ve kim c end'lerini 
rahatsız etmez. 

Hasta ı olan evlerde bu prog amın 
aynen ve tamamile tatbiki şarttır. Mi1 
safir, eş dost bunda en ufak bir deği • 

Y~siyle de enteresan olması ve gezmek 
~ın birçok seyyahlann büyük arzu du
Yup acentalara ba~vurmalan dolnyısiyle 
&centalar en musaid şartları teklif edi -
Yorlar. 

1iacaristan ve Avusturyadan ise son 
zanıantarda çok yayılan tren düşanj 
Ulıuliyle seyyah mübadelesi i~n teklifler 
vnrdu·. Bu usul son zamanlarda Avru -
Pa'da çok yapılmış ve bu grupa girmiş 
olan ülkeler seyyah mübadelesinden bU
Yilk lstif adeler temin etrruşlerdir. Ge • 

iklige sebeb olmamalıdır. Bu progr~ 
her hastaya göre doktor tarafından çi• 
zilir. Size biraz aonra aanatoryomun 
gündelik hayatını anlatırken bunun bir 
örnegini gonnüş olacaksınız. 

en Yıl Vnrna'ya bu suretle 100.000 aey
Yah geldiği söylenmektedir. Bu anlaş • 
tnaya giren men lcketin gelen seyyahla
ra birçok kolaylrklar göstermekte ve 
llıesela bir grup için yalnız bir pasaport 
ilcretj almaktadırlar. Bu !ekilde ve kafi
le halinde gelen eyyahların nakil vası
taları, tercilman, otel ve sair masrafları 
daha eveJden verilmektedir. Varna'ya 
gelen yolcuları İstanbula gelmek için 
tren dlişanj seyahatini temin eden ku -
runılarla anlaşmaktadır. Bu kurumlar • 
la t2 amcn uyuşulacak olursa 1935 yılı 

gıbi gezmelerini, istirahatlerini temin 
edecektir. Grup halinde lzmire ya
pılacak &ıeyahatlerin İzmir uluslararası 
panaytr zamanlarına veya bağ bozumu
na tesadüf ettirilmeelri düşünülmekte. 
dir. Seyyahların İzmirden sonra yur
dumuzun bu gib; göriılecek hususiyet
leri olan yerlerine de gitmeleri için 
propaganda y pılacak ve mahalli teşki
lat vücuda getirilecektir. Yalnız !.zmi. 
rin bağ bozıunu zamanınd , !ıirkaç gün 
geçirmek ve eşsiz bir hayat sürmek için 
dUnynmn bu en güzel köş.elerinden bl
rıine gelmeyi çok istiyen blnlerue ya· 
bancr vardır. 

Ofis bu işleri bnşarahölmek için bazı 
belediyelerle anlaşmalar yapacaktır. 

Deniz kıyrlarında, plajları olan, bfikir 
orm2nları bulunan veya kucagında g~Ç
miş ylizyılların eşsiz eserlerini sakh
yan şehirlerimizde bel diyeler, şehirle
ri imar cem'yetleri, eski eserleri koru
ma kurumları, Turing Kulilb ve buna 
bener kurumlarla anlaşmalar yapılacak, 

Nisan ayında toplanacak Balkan 
andlaşması ökonomik .konseyinde bu 
meseleler uzun boylu görilşülecek ve 
bir karara bağlanacaktır. Şimdiden dev
letler arasında görüşmelere ve fikir te· 
atisine 'başlanmıştır. Yalnıı: balkan and
laşmasına girmiş ulusların biribirled
ne gönderecekleri 5C} yahlarm bile bu 
alanda harcanacak emekleri karşıhya

cak kadar ökonomik degeri olan &O • 

nuclar bırakacağı muhakkak görülmek
tedir. Komisyonda okunacak olan ra -
porda bütün bu me eleler etraflıca an
latılmaktadır. 

~en"şehir'de 

Kira ik 

Vücudu böyle oguğa ahştumanın 

verem tedavisinde büyük ehemmiy ti 
vardır. Onları aoğuk algmlrklarmdan, 
gr.ipten ve ben.erlerinden korur. 

Yiyecek akciğer vereminin todavi • 
sinde pek mühimdir. Veremlinin yiye• 
cegi şiıphesiz kuvvetli olac ktır. Ancak 
bunda ifrata gitmemelidir. Eskiden ve· 
remlilere çok fazla yidirmek usulü var· 
dı. Bu artık doktorlukta kalkrru tır Fa .. 
kat halk arasında maales f elan dev m 
edi} or. Hazım cihazının tahammülun
den fazla yemek yedirmekle 'ereml ye 
büyük zarar yapılabilir. Veremlinın en 
miıhim azası mide ve bar !darıdır. 

Onlar glam oldukça hastalı ın o • 
nunda daima Umitlı kalırız: fok t onu 
zorlayıp bozacnk olursak o zam ne -
tice karanlıklaşır. HulA veremlinın 

yiyecegi mide ve barsakların n t h ı 
müllinü geçmemek artilt' u ctlı ol-

tlJS'un rommıı Tefrika: 10 

ele'nin kitabı 
Yazan: Akse/ MUNT 

Turkçeyc çeviren: Nasuhi BAYDAR 

d w-:- "Sıze söylemiyor muydum? Ne zeki 
egıl mi?,, 
. Gitmeğe kalktığım zaman sesimi kaybet

?nış, yeni bir müşteri bulmuştum. 
Ertesi haf ta, kapımın önünde şık bir ku

:~ durdu ve hızlı hızlı merdivenleri çıkan ir uşak bana kontesin acele acele yazmış 
: duğu bir mektubu getirdi. O gece hP.stala· 
han ve kolit arazı gösteren Markiz'in evine 
d eınen gidip kendisini tedavi etmemi ben-

en rica ediyordu. 
Paris sosyetesine böylece girmiş oldum. 

1 
ko~it Paris'tc bir ateş fırtınası gibi inti

har edıyordu. Biıkaç vakit sonra muayene
tll anenıae bekleme odası bana başvuranları 
be~anıağa başlac.lığ~ndan y~mek ~odasını da 
Old leme salonu halıne getırmege mecbur 
atı unı. Bunca kişilerin, burada, hazan da sa
cı ~rca beklemeğe sabırları ve vakitleri ol
o~g~ benim için çözülememiş bir muamma 
in nı.ıştur. Kontes haftada iki kere munta.za
D_an geliyor, kendini daha rahatsız hissetti
~ı v k' 1 a ıt er de ayrıca uğrayordu. 
bw Ona apandisitten ziyade kolitin yaraş· 
8o~ı hesb_:lli idi; kendisini yorgun gösteren 
lı gunlugu geçmiş, büyük gözleri canlı can
Qe Pa~ı.amağa başlamıştı. Bir glin, yazlığa gi
ı· cegınden veda için ziyaret ettiğim Marki-
ın kon w d d bü ,.. ~gm an çıkarken kontesi, arabam a, 

~el uk hır paketin üzerine otunıp diz örtüsünü 
l'o Y~nyarıya üstüne çekmiş olan köpeğim 

rn 1a konuşur buldum. Kontes Luvr ma-

İııtlrahat cJğer vcreminfn tedavi • 

Bir aileye mahı.n.:s müs -
takil geniş ve ~mbirine 

geçme odaları havi kiralık 
bir ev aranıyor. 

inde en mUhJm 658Slardan blrld1r. 11-
tirahat tedavisinin batında bayatın in
tizamı gelir. Vcrcmlllor bUtiln lnccıllk
lerlne kadar te it edilmi bir prog • 
ram tıergeve f l.ç!nde y~ıyacaklardır. 
Bu progremda oaas y~ hMl }eri
nin değift1M!.c, ta§DlSS bir intizamla ya
prlmaeıdrr. Ayni aaatl•rde yatılıp kal· 

Fiat, teklif ve tafsilatm 
gazetemize F. E. rem~· e 
verilmesi. l-72S 

ğazalarma gitmek üzere yola çıkmıştı ve er
tesi gün yıldönümü olan Markiz için bir he
diye almak · stiyor, halbuki ne alacağını bil
miyordu. 

- "Bir köpek alınız, " dedim. 
- "Mükemmel bir düşünce 1,, cevabım 

verdi. 
Küçükken, kendisini MaıUdz'e g<StUrdttlf

leri vakit, onu daima dl.ilerinin Uzerlnde flr 
man, ama knmldamıyacak kadar şişman, 
gözlerini açmayıp uyuyan ve uyurken de 
bütün evi horultulariyle dolduran bir fino 
köpeği ile görmüş olduğunu hatırlıyordu. 
Bu köpek öldilğti zaman teyzesi haftalarca 
ağ!amıştı. Şimdi ona bir köpek hediye et
mek, işte bunun için, mitkemmcl bir dtiştince 
idi. 

Köşesinde tanmmı§ bir köpek satıcır.ı bu
lunan Kambon aokağına kadar beraber yürü
dük. Dükkanda, on iki kadar her çeşid me
lez köpek arasında aradığnn köpek duı:u
yordu. Acıklı alınyazısma dikkatimizi col
betmek için wnudsuz bir tavurla ıttrafım 
koklayan ve iıtiye istiye değil, taliewilin
den dolayı içine düşmiif bulundufu bu cıinıt
Jeri belinıiz: arkadaşlardan k.urtanlmıwm 
kanh gözleriyle bize bakarak dileyen bir ki
bar finosu idi bu ... Markiz'in konağma gön
derilmek üzere bir arabaya konulduğu vakit 
duyduğu mutluluktan öyle bir heyecana ka· 
pıldı ki boğulacak ıandım. 

Kontes, yeni bir ıapkayı amamak iç.in 
Luvr mağazalarına gitmeğe seno mecburdu; 
oraya yaya gitmek istediğini söyledi. Son
ra, araba ile gitmeği dij§Undi!ğUnU Uave din
çe arabamı t&klif ettün. l{fr an duraladı; 
- onu arabamda görenler n ı:terdit - tt!!ra 
memnuniyetJe kabul om. ~ Jrendiiini 
Luvr'a götfumeıkle yolumdan abkonuka~ 

olmıyacak nuydım? &tiyen, çtlnkti yapaca
ğım başka btr i6Y ydttu. 

Kontes, kadmhk meraklll8 kap r-ak eor
du: - "Bu pakette ne var?,, 

Kendisine bir yalan daha şöylly en 
Tom, değerli ~etfn be~~ın!naen vaz~e
~rek yanundtii ·her sam l;Q. yorh)~ a Mı. 
Paket agıldı Ve ~den btr betiei< ~ &8-
r.Undli. 

- "Tuhaf §eY1 
bo paketleri mi 
rUyorsunuz? 

; arabamroa bli~le bc
ıramıd Onu ldm g8tU-

- "Çocuklara.,, 
Cocuklarnn qJdµğunu bllm,ordu ve hu

ausi işlerim h ıcfa ös erdi im ketUDt
luktan dolayı ~eta f~nYine akaret edfl
mi§ sayıyordu. 

Kaç çocuğum vardı benim P 
Bir düzine kadarı .. Fakat işin f9yUzUnil 

moydana gı.katmak lAznngeldi. 
- "Benimle beraber gclincni2 görünU

DÜ&, dedim; dönerken <le dostum Cok'i, ne
~tat bahç indeki goril'i ıize gösteririm. 
laten o da )'olumuzwı ü.ıerindedlr.,, 

O gün konteı, belli ki, pek keyifli ve her 
~ye ~ı. Fevkalide memnun olduğunu 
ıöyledı. Monparnas durağını geçtikten aonra 
nerede olduğumuzu tesbittc güçlük çekmcğe 
başladı ve d~a onra da büd>Utün şaşırdı. 
Karanlık ve pıs yan mahallelerden geçiyor
duk .. Y_~tı~ pırtık elbiseli birçok çocuklar, 
tUrlü ıupruntWerle dolu su akıntılarının için
de oyneyorlardı. Her İQipmm önünde çocuf unu emziron bir ka~ kadının yanında-

! mangalın etrafında da gene çocuklar \ar
ch. 

Kontes Adet korka kor.ka, sağa sola ba
karak ı 

- Bu mu Parls1 dedi 

malıdır. (Bıtmedi) 

- Eyet Paris bu, ışık şehri Parıs !.. 
Sonra, bir kuyunun dibi kadar karanlı \ e 

ıslak bir çıkmazın önünde durunca ilave et
tim: 

- Burası da Rusel çıknıuı. 
Burada, bir tavan arasında oturan :Sal a

tore adında bir İtalyan ailesini kontec:e t ıt
mak istedim. 

alvatore'nin kansı, acıklı ya~ayı-;ınm 

ıon meyve.sı olan Petruçyo'yu kucagmc al-
mış, iki büyük kızının aç gö lüce ba rı 
altında, mangaldaki akşam çorbasını ka ış-
tırırken dördüncü çocuğu da yerde, kuçuk 
bir kedinin peşinden koşup duruyordu. Sal
vertore'nin kansına, çocuklarına bazı hedi
yeler vermek istiyen iyiliksever bir mat'amla 
beraber geldiğimi anlattım. Kontesin böyle 
cidden yoksul kimselerin evine ilk defa gir-
diği çekingenliğinden belli idi. Bebeklerden 
birini Petruçyo'nun ana ına uzatırken yüzü 

kıpkırmızı oldu. Petruçyo mefluc doğmuş 
olduğu içindir ki bebeği ona değil anasına 
veriyordu. Çocuk hiç bir sevine eseri göster
miyordu; beyni de vücudu gibi hareketsizdi; 
ancak anası, bebek onun pek çok hoşuna git
mekte olduğundan emindi. lki kız da, kar-
de leri gibi birer bebek alınca, sevine e. me 
koşup yatağın arkasında gizlenerek anahk 
oyununa başladılar. 

Kendi kendime Salvatore nin ne zaman 
hastahaneden çıkabileceğini düşünmege 
başladım. Bir yapının iskelesinden i ·"üp 
bacağını kıralı aşagı yukarı altı haft~ o~u\ or· 
du. Onu Laribuaziyer hastahanesinde or
müştüm; epice e~ ilcşmişti ve yakında çıka
cağını umuyordu. Kansr, acaba yeni ev sahi-
bi ile nasıl l!Cc.iniyor,lı ? (~ofüı var) 

.) 
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Hasan Müstahzaratını Sevenlere Müjde 

Basan Itrıyatı 
ve 

Müstahzara tı Anka a'da a ı dı 
Bankalar caddesi: Ankara .. f st bu •Beyog'u 

l(olonya ve Losyonlar luem ve Biryaııtiııler 
90 derece halis limon çiçekleri kolonyasile ya. 

aemin, leylak, menekşe çiçeklerinden ve ruhniwaz 

eaanslardan ihzar edilmistir. 

Hasan Kremi Vazo yağsız 

Hasan Kremi tüp içinde 
Hasan Biryantini yaglı 

50 

20 
25 
40 » » Yaglr Likid 

Küçük cep şişesi 

Cep şişesi 

1 24 litre 25 

1 16 » 40 

Hasan ko- Ki.ıçiik 1 8 > 70 

lonya ve 

losyonları 

Orta 1 4 » 130 

Dliz büyük şiselerde » 150 

> 
» 

)) 

» 

Yağsız Arjantıya 30 

Yağsız büyük 50 

Yagsız Likid 50 

> büyükler 250 Gr.Arjantina 75 

,. » » » likid 75 

Büyük 1/ 2 > 250 

» 1 » 500 1
1

ıra~ Levazımatı 
Cam kapaklr şi§eler 1 8 » 130 Hasan Tıraş Sabunu 25 

30 

45 

» 1 4 > 200 

1/ 2 > 300 

> » > Kremi 

Hasan Lavantaları 

'lcsrin kolonyasc 

> » 

100 

Hasan Tıraş bıçakları 10 adet 

Hasan Tıraş bıçakları 1 adet 5 

1/ 8 litre 

> » 1/ 4 » 

35 

60 Çiçek, gülsuyu ve yağları 
> > 

> 

1/2 » 

1 » 

Açık » ile 

> Cam kapaklı şi~eler 1/8 litre 

> )) » 1/4 > 

100 

200 

250 

Hasan yiçeksuyu 

» » 

Hasan Gülsuy1.1 

» 

> 1/ 4 > 40 

» 1/2 » 50 

» 1 > 60 

> 1/4 » 40 

• 1/2 » 

> > » 
» 
> 1/2 » 

80 

130 

200 Hasan Gübuyu » 1 > 

50 

60 

200 

375 

50 

Hasan Gülyağı halis saf 5 Gramlık 

» > » 10 

Kok~ulu Salıunlar » » > » 1 

1 

5 

10 

> 

Hasan Neroli Esansı » 50 
200 » > 

Hasan tuvalet sabunları küçük > > 375 

> büyük 

Hasan tuvalet sabunu 220 Gr. 

10 

15 

25 

25 

35 

10 

15 

Hasan Nane Ruhu 

Hasan Melisa Ruhu 

50 

50 

> 140 » Lüks 

250 > > > 
Diş ~Iüstahzaratı 

Hasan Glisrin sabunu 

> 

Hasan Glisrin sabunu gül _ 25 

> > sabunları Gül ve Limon kutu ixlnde 35 

Dişleri inci gibi yapan ve diş e.tlerine ebedi ha. 

yat veren ve kanama~ını meneden ve diş agrısrnı 
dakikasmda durduran, dişlerin çürüın.:sine mani 

olan: 

Hasan Tıbbi Sabunlar 20 Hasan Diş Macunu Dantos 20 

30 

61) 

> > Suyu 

> > > Orta 

Pudra ve sürmeler 
> > > Büyük 100 

17,5 

26 

35 

45 

60 

70 

95 

Hasan dit fırçaları gayet sert ve sıhhi 

Has"n Çocuk pudrası teneke kutu 20 

» > » paket 10 

> Talk pudrasr 500 gram kutu 40 

» Sürmesi sürmedenlikle 25 
» Siirme lüks ~rmedenlikle büyük 40 

> 
> 

> 
> 
» 

" 

Asken Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

S:ı1-nı Alma Komisyonu ilanları 

> 

> 

> 

:t 

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 
375 lira olan yonga 9 mart 935 tarih inde cumartesi günü 

saat 14 te Askeri Fabrikalar satın alma komisyonunca açık 
artırma ile satı1acaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatta 
teminat akçesi olan 2, 13 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyona müracaatları. 

(378) 1-625 

MUHTELİF KUTURDA YEDİ KALEM AMERİ
KAN AYNASI 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 satınalına
caktır. Şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin 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 
İZABESİ l'ÇİN POTA 

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

1-664 

> 

> 

• 

> 

> 

» > > 

> > 
> > > 

!LAN 
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 -
de açık eksiltme ile saat 15 
de Askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda ihalesi 
icra edilecektir. Şartname 
!comisyondan parastz 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 

KASNAK KAYIŞLARI 
Tahmini bedeli (85400) 

lira olan yukarda yazılr kas
nak kayışları 27 şubat 1935 
tarihinde çarşamba günU 
saat 15 de askert fabrika • 
lar satın alma komisyonun
da pazarlıkla satın alınacak· 
trr. Şat;tname ( 427) kuruş 
mukabilinde meki'.l:r komis -
yondan verilir. Talipleri;ı 
muvakkat teminat olan 
(5520) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. ci.i mad-

Saç Suyu ve Sabıınları Özlii Hulnıl)al Unları 
Saçları uzatır, kepekleri ve mıkropları · ıale 

eder ve yumuşak tutar. Dökülme.;ini kat'iyyen 
Çocuklara ebedi bir hayat veren nefis mahalle -

bi, tath, çorba ve püreleri yapılan: . 
meneder. 

Hasan liampuvam 

Hasan saç sabunu 

> » > kuciık 

Hasan Trihofil saç SU) u 

10 

50 

25 
;25 

Hasan Pirinç özü unu 250 Gr. 

Buğday özü nişastası 

» İnnik özü unu 

» Patates özü unu ' 
> 

25 

25 

2S 
(Ararot) 25 

Hasan saç ve elbıse fı çalan çok mükemmel 125 
150 
175 

» Arpa 
» Türlü > 

25 
25 

25 

25 

> » Mercimek > > > 
> » > » Bezelye > > 

» B. rrusır » > » 

Nefis Yağlar » Fasulye » > > 

;. Nohut > > > 

(Kornflavur) 25 
25 
2'i 

ıs 

60 

40 

Kuvvet, Sıhhat, Nefaset ve Lezzet ifade eder. 
> Çavdar > > > 

> Yulaf badem özlü unu 500 
Has:n Zeytinyagı 1-4 Kg. 40 

1-2 > 50 
Hasan özlü unları büyük 500 gr. 

> 

> 
> > 

» » 
Hasan Hüvil dö Parafin 

1 > 75 
2 > 125 

6 Kg. Tenekesile 400 

17 • • 900 

75 

> > » » küçük şişe 50 
75 

125 

200 

20 

Hasan Fıstık özü yagı küçiık 

> 

» 
» 

» orta 

• büyük 

Hasan Hintyağı halis 25 Gr. 

50 > 

şişe 

büyük 

» 

Hasan Badcmyagı 

> act > 

25 

30 

50 

40 

Hasan Brekfost bisküvileri 30 

> » kiloluk kutu 250 

Haşaratı ve Fareleri 
öldüren 

Fayda He.san 

» > 

> > 

» > 

1/4 Litro 

1/2 )t 

ı » 

6 " 
> Büyilk ambalajda safi kilosu 

» » Pompa 

» > > II 
Far Hasan Fare Zehir macun 

> > > 

30 

50 

80 

400 

Hasan Balıkyagı 

> 

> 

1-4 Kg. 

1-2 > 

1 > 

2 > 

40 
60 

100 
175 

Buğday 

Hasan fare zehirleri ikisi bir arada 

l\1Iuhtelif l\Jlüstalızarat 
Hasan Granto Prezervatif 1 aded 

70 

tOO 

60 
25 
25 

40 

» > > 6 > kutusu 
10 

50 

15 

7J Glüten Mamulatı » » > 1 » ipektt 

• 6 > . 
Şeker hastalığına ve zayıflamağa mahsu. ç-ok 

daıkik ve ayarlıdır. Taı:e ve lezzetlidir. 

> Maimukattar o distit. 1 ki, ıtifMih 26 

40 > • • » z kı. > 

• • > > büyük damaca. 

Hasan Gılütcn ekmeği 35 nalarda kilo•u 

> > Gevreği 60 
• Bademli Glüten ekmeği 60 

Hasan ~tliç tozları 
Hasan Meyvalr gazoz tozu 

lG 
so 
50 

• Glüten Makarnu< 1/2 Kg. 60 » > > büyük fişe 4 mi•li 100 

10 

IO 

35 

40 

60 

> > Unu 1/2 > 60 Haaan Karbonatı 100 g.ram 

:ı. > Şehriye!ii 1/2 > 60 > > 250 > 

Hasan Diyabctik Çikohtaac 25 » > 500 > 

> > > 

Şekeri 

Kg. 450 

40 
70 

150 

Huan Domirhindi bulasaSI 
> 

> > 
• 

> 
> 
:t 

> Orta 

> Büyük 
• » 

50 Gr-
100 » 

250 » Hasan lıaııta derecesi gayet hassas 
100 
100 

Jelerindeki vesaikle mezkur 
giin ve saatte komisyona 
gelmeleri ( 400) 1-661 

50 ADET ELMAS 

Tahmini bedeli (1200) 
J ira ol'ln yukarda mikdarı 
yazılı elmas 10. Mart. 1935 
tarih;nde pazar günü saat 
15 de Askeri Fabrikalar sa
t1rı alma komisyonunda açık 
ekBiltme ile satın alınacak
trr. Şartname bedelsizdir ve 
komisyondan 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
<.:cıa tları. (398) 

1-1-663 

14 KALEM ÖLÇÜ ALET! 
Yukarıda mikdan yaz1h 

ve tahmini bedeli (1500) li
ra olan ölçü aletleri ı 1 Mart 
1935 tarihinde pazartesi gii
nti saat 15 de askeri fabrika
lar satın alma komisyonun· 
ca açrk eksiltme ile satm a
lınacaktır. Şartnamede de -
ğişiklik yapılmıştır. Şartna
me bedelsiz olup satın al -
ına komisyonundan verilir. 
Talip~erin muvakkat temi -
nat olan (112) lira (50) ku
ruş ve 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3. cü maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona mUraca -
atları. ( 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 glinü saat 15 de Asked 
Fabrikalar satın alma ko
misyonwıca açık eksiltme i
le satın alınacaktır. Şart • 
ıu:1me bedelsiz olup komis -
yondan verilir. Taliplerin 
(?70) lira muvakkat temi -
nat ve 2490 nwnaralı kanu
nun 2 ve 3. cü maddelerin -
deki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaat
ları (399) 

1-662 

6 KALEM AMERİKAN 
AYNASI 

Tahmini bedeli (1650) li
ra olan yukarda mikdarr ya
zılı Amerikan aynası Aske
ri fabrikalar satın alma ko -
misyonunca 11. Mart 1935 
tarihinde pazartesi günü sa-
at 15 de açrk eksiltme ile sa
tın alınacaktır. Şartname be
delsiz olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (123) lira (75) 
lwruş ve 2490 nwnaralı ka
nunun 2 ve 3 cü maddele -
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müra
caatları ( 402) 

1 ADET KIZAKLI SOUK 
DESTERE 

2 ADET DEVlR ÖL§l'J 
ALETİ 

6 ADET AMERİKAN 
MAKKAP EVİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 1250 lira olan mal
zeme 2 mart 1935 tarihinde 
cumartesi günü saat 15 de 
Askeri fabrikalar satın al -
ma komisyonunda açık ek -
siltme ile satın alınacaktır. 
Şartname bedelsizdir. Ve 
komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan 
93 lira 7 5 kuruş ve 2490 nu
maralı kanwıun 2 ve 3. cü 
maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları ( 439) 

1-734 

YENIŞEHİRDE 

Kira ık ev 
Dört odalı, bahçeli, Lo

ı an meydanı yakınındadır. 
Adres; İnkılab caddesinde 
N o: 9 telefon: 2655. Evin 
boşalmasından ötürü Vi) a
na modeli som ceviz bır ya
tak odası takımı satıl~Kt·r. 

ZAYİ 
Ankara emniyet müdürlüğün

den aldığım ikamet ve&Tka.nu 
kaybettim yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü ye>ktur. .... -
Aiman tebaasm"dcth 

1-730 Robert Löjel 



Nafıa Bakanlığından: 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 2135 Ilra olan 

100 ton yerli kok kömürü Haydarpaşada vagonda teslim 
ıartile pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Pazarlık 4 mart 935 tarihine rastlıyan pa.zartui günü 
laat 15 de yapılacaktır. . 

İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 160,13 lırahk mu
vakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığına dair o
lan makbuz veya nümunesinc uygun banka teminat mek· 
tubu ile birlikte aynı gün ve saatta komisyonda bulunma
ları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız o.l~rak An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabılırler. 

(347) 1- 578 -----
P. T. T. Binalar ve levazım 

,,i;· Ta ·~t cinden : 
5000 ila 8000 kilo boru ve levha halinde hurda kurşun 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(1,750) liradır. 

Eksiltme 27-2-935 tarıhine rastlıyan çarşamba günü sa
at 14 de Ankara'da P. T. T. Alım Satım Komisyonunda 
Yapılacaö-mdan isteklılerin o gün tayin olunan saatte 
032) lir~hk iğreti güvenmelerini vezne~e yatırdıkları!1a 
dair makhuz veya muteber bir banka temınat ı;ıektubu ıle 
ve 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncü maddelerınde yazılı 
vesaiki hamilen komisyon riyasetine müracaatları, Şart· 
name her gün Ankara'da Binalar ve Levazım Müdürlü~ün
den, İstanbul'cla Beyoğlu Postanesinde Levazım Aynıyat 
lll•1avinliğinden parasız olarak alınabilir. (297) 1-510 - --
Açık eksiltme ilanı 

Bursa Defterdarlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Yenişehirde inşa olunacak 

hükumet konağı Hafriyat, taş ve tuğla duvar ve beton 
ve btonarme ve kalıpları inşaatı. 

Keşif bedeli: 10,000 Lira 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A: Eksiltme şartnamesi 
B: Mukavele projesi 
C: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E: Hususi şartname 
F: Keşif cedvcli, silsileli fiat cedveli 
G: Proje . 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsız olarak 

Yenişehir Malmüdürlüğünden ve Viiayet Nafıa dairesin
. den alabilirler. 

3 - Eksiltme 16. 2. 935 tarihinden 9. 3. 935 cumartesi 
.günü saat 15 de Yenişehirde Malmüdürlüğü dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme ile yapılacaktır .. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklinin 750 Jıra muvak

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. . w. • 

1 - Bu gibi i§ler yaptığına ve yapabılecegıne daır Na-
fıa Başmühendisliğinden tasdikli vesika. . . 

2 - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna daır vesıka. (373) 
t-624 

Sekiz taksitle 
satılık em ik 

Em1ak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. MEVKtl ve NEVİ 

'Yo 20 
Depozito 

9 Tabakhane Mahallesi, Beypmcrr 
Sokağı 38 numaralı ev 190 T.L. 

19 Doğanbey Mahallesi, İbadullah Matbah 
sokağı No. 6 Ev 250 " 20 Yeğenbey Mahallesi Mescid S. No. 1 
Arsa. 53 M2 85 ,, 

Yukarda yazılı Eml2k, ilk taksirli peşin ve yedisi yedi 
Yılda ödenmek üzere sekiz müsavi taksitle ve bedeli nak
ten verilmek şartiylc açık artırma ile satılacağından istek· 
lilerin 6 Mart 935 çarşamba günü saat onda Bankaya gel-
meleri. {394) 1-667 

Ankara Defterdarlığından: 
Mükellefin Adı Ticaret nevi Ticaret yeri 
Mehmet Hilmi Taban Fab. Fevzipaşa mahallesi 
Alter Şandur Lokanta Bankalar 
İbrahim Baha Kamelye Mafazası Anafartalar 
İsmail Hasfınn Müdafaai Hukuk 
Abdurrahman oğlu 
Celil Avni 
Simon Nesim 
Salih Fansa 
Mahmut Nedim 
Rasim 

Mehmet 

Bakkal 
Kırtasiyeci 
Lokanta 

Bilardo salonu 
Doktor 

Köy Hocası 
Matbaası 

Anafartalar 
" ,. 

Ziacirli cami 
HükUnıet caddesi 

Emniyet apar
tmlanı 

Sanayi caddeıi 

Yukarda adı ve ticaretin nevi ve mahalli yazılı on mü • 
kellefin Kızılbey §ubesine ita ettikleri beyannamelerin tet
kiki için ilin tarihinden itibaren on gün zarfında ya mez
k6r şubeye defterlerini ibraz etmeleri veya adrese göı -
tenneJeri aksi halde vergi matrahının resen takdir oluna • 
nacağı ilan olunur. (407) 1-672 

ULUS 

Komojen Kanzuk 

SaçEk iri 
Saçların dökiilme&ine ve 

kepcklenmuine mani olur. 
Komojen uçların kölrlerfol 
kuvvetlendirir ve beiılcr. 

Komojcn Nçların gıdasıdır., 
Tabii renklerini bozmaz, 
latif bir rayihası vardır. 

Komojcn Kanıuk saç eksi· 
rı maruf eczanelerle ıtriyat 
ma zalarında buh: nur. 

LİNİMANTOL KANZUK: ROMATİZMANIN KAT! 
DEVASIDIR. 

Harita umunı müdü rlüğüııdeıı: 
1 - Bedeli ke!;fi (210) lira Harita Umum Müdürlügü 

yeni inşa edilen binadaki fotoğrametri kısmında karan -
Irk odanın pis havasını ve gazları bina haricine çıkarm<"!k 
icin bir adet ASPİRATÖR tesisatı acık eksiltm"'} e kon -
muştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi gormek üzere her gün ve 
eksiltme} e iştirak edeceklerin de {15) lira (75) kuruş te· 
minat makbuzlarile 16 mart 1935 cumartesi günü saat (10) 
da Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komis-
yonuna uğramaları {442) 1-735 -----
Nafıa Bakanlığından : 
Enjekte edilmiş 160000 adet normal ve 1600 adet ma

kas kayın traversin Derinceden lzmir'de Alsancak ~kele
sine denizden vapur ile nakileri kapalı zari usuliylc ek
siltmeye konulmuştur. 

Sigorta ücreti dahil olmak ü2ere nakilleri için 32480 
lira bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 9 mart 935 tarihine rastlıyan cumartesi gü
nü saat 15,30 da Ankara'da Nafıa Bakanlığı Malzeme Mü
dürlüğü odasında yapılacaktır. 

İstekliler 2436 liralık muvakkat teminatlarının malsan
dığma yatırıldığına dair olan makbuz veya banka teminat 
mektubu ve Ticaret oclası vesikası ile birlikte tekliflerini 
g mart 935 cumartesi günü saat 14,30 a kadar Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermiş olmaları lazım
dır . 

İstekÜier bu husustaki şartname ve mukavelename 
projelerini Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 163 kuruı 
bedel ile satın alabilirler. (355) l-620 

Emniyet işleri umum 
müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurlarına yapunlacak 4500..6000 takım 
resmi elbise ve 4550-6000 kasket ve 1~1550 adet kaput 
ile 291 • 400 takım sivil elbise şartnamede bazı tadilat ya
pılmak suretiyle tekrar 22-2-935 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

İhale 13 Mart 935 tarihine müsadif çarşamba günü sa
at 15 de Ankara'da Emniyet İşleri Ummn Müdürlüğünde 
yapılacaktır. Taliplerin bu müddet hitamından evci tek
lifnamclcrini ve kapalı zarflarını Umum Müdürlüğe tevdi 
etmeleri ve istiyenlerin şartnameyi merkezde Emniyet İş
leri U. Müdürlüğünde ve İstanbulda İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünde görüp birer nüshasını da alabilecekleri ilan 
olunur. (416) l-684 

Çaresi varken bu yanın baş ağnsmı 
ne diye çekip duruyorsunuz? 

GBIPIN 
Her türlü ha§ ve diş ağnlanna, nezleye, romatimıaya, 

kırıklığa, sinir ağrılarına, soğuk algınlı~ üşütmeden 
mütevellid ağn, sızı ve sancılara karşı müessirdir. 

1 SAYIFA 7 

Tesviyeci ve tomacJ 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 
Kırıkkale fabrikaları için tes

viyeci ve tornacı alınacaktır. 
İstekliJerin imtihan için istida 

ile Ankara'da fişek fabrikasına 
lstanbL.J'da Bakırköy barut fab· 
rikasına lzmirdekiler HaJkapı
nar Si ah tamirhanesine mÜra ... 
caatıarı. (222) 1-400 

Ha} at kurbanları 
Ann Hardina: • Chve Brook 

...-.n- ııııuı...u ınııımıı:ıı~--111111111 -· 

Ankara Z1ra:ıt l\lüdürJüğündcn: 
Ag Tırtıllarının yumurtalarını bıraktıkları söğüt ağaç

ları dallarının kesilip yakılmaSI bu sene çevremizde yapı
lacak genel mücadeleyi kolaylaşuracağından bahçe ve tar· 
Jalanndaki söğütlerin gövde kısmından yukarı dallarını 

1-4-935 tarihine kadar kesmiycnler hakkında 14 Aiustos 
1330 tarihli kanunun 7 nci maddesinin tatbik edileceği ilan 
olunur. (414) 1 - 675 

İmar müdiirJöğünden: 
Mübayaa edilecek üç adet harita ıehpasmm prtname

ıine göre eksiltmeye konmuştur. 1.3.-93.5 pazar gilnü saat 
on beşte ihale edilecektir. Şartnameyi görmek istiycnler
le taliplerin imar müdürlüğünde toplanan komisy'>na mü• 
racaatlan .(425) 1-698 

M. M. Vekaletinden: 
Zir nahiyesindeki fen sanat umum müdürlüğü poli• 

gonunda çalı51Nlk üzere bir elektrik fen memuruna ihti• 
yaç vardır. Aylıfı 100: 150 liradır. 

İstekli olanlamı bir mart 935 tarihine kadar fen sanat 
umum müdürlüğüne uğrama lan. (307) l-523 

Harita umum müdü rlüğiinden: 
1 - Muhammen fiat ( 400) lira Harita Umum Müdürlu· 

fü fotoğrametri tubesi için 10x15 eb'adında 50 düzüne fa. 
toğraf camı açlk eksiltmeye konmuştur. 

2 - lıteklilerin prtnameyi g&mek için her gtin ve •k· 
ıiltmcye iştirak edeceklerin de(30) lira teminat makha.ı • 
larile 14 mart 1935 perşembe günü saat (10} da Ce • 
becide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonu • 
na uğramaları (441) 1-736 

Çorum belediye ha~ kaııhğından: 
Eksiltmeye konulduğmıu ve 17. §ubat 1935 de ihalesinin 

yapılacağım ULUS ve CUMHURİYET gazetelerile ilan 
ettiğimiz §ehrimiz elektrik tesisatı bu kez 18.2.1935 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı .zari yolu ile ve 
birinci eksiltmeye aid evelki ilinda gösterilen şartlar da
iresinde yeniden eksiltmeye konulmuştur. Şartname, fen
ni şartname \'e keşifnamelerinde hiç bir değişiklik yoktur. 
İhale 4. Nisan 1935 perşembe günü saaat 16 da belediye 
dairesinde yapılacaktır. (960/440) 1-737 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Gemlik'de yapılacak {18714) lira (42) kuruş bedeli 

lretifli yaprak TUttin anhan kapalı %arf wıuliyle eksiltme.
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme prtnamesi ve projeleri (94) kUl'UI mu .. 
kabilinde CibaJide Lnumı ve Mübayaat Şubesi Nakid 
muhasipliğinden" Buna İnhisarlar Bqmüdürltiftlnden 
almacaktır. 

3 - Eksiltme 5 maıt 1935 tarihine ">Üladif aalı pü 
mt ıs de Cibalide ahın Ntmı koarisyODunda icra edil~ 
cektir. 

4-Teklif mektuplan anundaki hükümlere &ör• yu • 
llarda tayin edilen gtin ve uatten bir saat evetiaıı ....._ 
komisyon reiıslifine maldJu mabbllinde verilmelldlr. 

5 - Bbiltme taıtnameainin mabsua madduinde y .. 
h ıeraiti haiz olanlar arumda yapılacaktır. 

6 - Talib oluılann fbcie 7,$ muvaldsat glivenmc ~ 
nsı olan (1404) Hra ile birlikte müracaatlan (744/351) 

·-~80 



SAYIFA 8 

ile dü n~a ~ ı dola şo bilirsiniz 
Çok aari bir hututa malik bir möble dahilinde mevzu bu ahize: 

Sekiz 11mbalr, ve yirmi adet tuli mevce göre ayar edilmiş devreli, 
15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo ve müzik 

fenninin en son tekamülatını nefsinde cemetmiştir. 
Yüksek tevettürlil hususi devreli bir pentod ve değişen hassasi

yetiyle müşterek çahıan antifeding lambaları vasıtasiyle makinenin 
her tulü mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini temin eder. 

• 

Hakiki 

Nurettin ve Şeriki: Bankalar caddesi No: 18 Tel: 2155 
1-643 

istatistik umum müdürlüğü 
satın 'tına komisyonundan: 

Tahmini bedeli 13.000 lira olan umum müdürlük neşri
yatından her ay Ankarada bastırılacak olan bir senelik 
tab işi pazarlıkla ihale edilecektir. Bu baptaki şartname 
mucibince pazarlrga iştirak edecekler 975 liralık muvakkat 
teminatlariyle şubatın 27 inci çarşamba günü saat 15 de 
İstatistik umum müdürlüğünde müteşekkil satın alma ko
misyonuna müracaatları. Şartname parasız olarak komis
yon katipliğinden alınabilir. ( 433) 

~~~~~~~~~--~~---------1 ___ 12_2 ____ _ 

fürl iye Ziraat Bank:asından: 
Türkiye Ziraat Bankasınca Bursa'da eksiltme ile bir 

şube binası yaptırılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Eksiltme 

şartnamesi Ankarada Banka Levazım müdürlüğünden ve 
İstanbulda Ziraat Bankası subesinden alınabilir. 

Teklıf mektubları ve te~inat, eksiltme şartnamesinde
ki izahat dairesinde 28 şubat 935 akşamına kadar Anka
rada Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne verilmiş olma-
lıdır. 

Tekliflerden herhangi birini tercih etmekte banka ta-
mamen serbesttir. (333) 1-558 

Dahiliye Vekaietinden~ 
Y enişehirde yaptırılan vilayetler evinin muhammen 

bedeli 13500 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenni ve 
mali şartnamede yazılı olan halıları kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

İstiyenler bu husustaki şartnamesini Ankara'da Dahi
liye Vekaleti Eksiltme komisyonundan alabilirelr. 

Eksiltme 21 / Mart/ 935 perşembe günü saat 15,30 da 
Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarr 1012.5 (Bin on iki buçuk) 
liradır. İsteklilerin 21/ Mart/ 935 perşembe günü saat 
14,30 a kadar icap eden vesaikle birlikte teklif mektupla
nm Dahiliye Vekaleti eksiltme komisyonuna vermiş ol-
malan lazımdır. ( 434) 1-728 

• 
lnş aat usta mektebi 

müdürlüğünden: 
Mektebimiz talbeleri için ( 40) takım harici elbise mek· 

tepte~i nüm~nesi ve~hile açık eksiltmeye konmuştur. 
Tahmın bedeh (700) lıradır. Açık eksiltmesi 14-3-1935 ta
rihinde perşembe gönü saat 15 tedir. 

. Komisyonun toplanacağı yer Mektepler muhasebcsi
dı_~· Şartname~i. görmek istiyenler mektep mü<lürlüğüne 
muracaat edebılırler. Teminatı olan (52) lira (50) kuruşu 
saat 15 den evel muhasebe veznesine yatırmalıdır. (432) 

1-726 

Türk koopratifciJik 
cemiyetinden: 

Martrn birinci cuma günü saat 17 de Halkevinde Türk 
Koon erati içilik Cemiyetinin Senelik kongresi toplana-
ca ı-. A z<mm gelmesi rica olunur. 1-732 

ULUS 26 ŞURA T 1935 SALI 

Milli ~liidafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonu 

tlanları 

İLAN 
1 - Yerli mamulatından 

ve bir tanesinin tahmin edi
len fiatı 69 lira olan 45 tane 
mahruti çadır açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 28. 2. 935 per
şembe günü saat 15 tedir. 

3 - Muvakkat teminat 
232 lira 90 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname
smi parasız almak için her 
gün öğleden sonra eksilt
meye girecekler de muvak
kat teminat mektub veya 
maliyeye yatırılmış temi
nat karşılığında alacakları 
makbuz ve artırma eksilt
me kanununun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte ihale günü ve 
saatinde M. M. V. SA. AL. 
KO. DA. bulunmaları. (289) 

1 - 493 
İLAN 

Müteahhit nam ve hesa
bına olmak üzere Kars Gar
nizonu için 158,642 kilo un 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 7 mart 
935 perşembe günü saat 14 
dedir. Muvakkat teminat 
2047 liradır. Eksiltmeye gi
recekler ihale günü ve saa
tmdan evel teklif mektup
larını Kars satmalma komis
yonuna vermiş bulunmalarr. 

(385) 1-636 

İLAN 
Aşı ve serum evinin ihti

yacı için (100) baş tavşana
lınacaktır. Muhammen fiatı 
ıoo liradır. Pazarhğ·ı 28.2. 
!935 perşembe günü saat 14 
tedir. Talipler evsafını gör
mek üzere hergün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaatları 
ve pazarlığa gireceklerin 
belli gün ve saaatinde 750 
kuruşluk maliyeye yaurıl -
mış vezne makbuzu ile bir
lil:te M. M.V. satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

(406) 1-656 

İLAN 
1 - Bir kilosunun tah -

min edilen fiatı 700 kuruş 
olan 1800 kilo keten ipliği 
eksiltmesin.! istekli çıkma • 
<lığından kapalı zarfla ek -
siltmesi 14.3.1935 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

2 - Şartnamesiııi para -
sız almak ve örneğini gör • 
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra komisyona gel
meleri 

3 - Eksiltmeye girecek
ler 945 liralık muvakkat te
minat mektub veya maliye 
makbuzları ve artırma ek -
siltme kanununun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte teklif ınektup
larmı ihale saatinden enaz 
bir saat evvel M. M. V. sa • 
tın alma komisyonuna ver
meleri. (445) 1-733 

Halkevinde 

Ras·.dRıza Tiyatrosu 
Bu akşam saat 20,30 da 

Atmaca 

Sa t!.fr.: ..ıı ........ ~ ~ ınan 
Işıklar caddesinde köşe 

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

THE PARKERPEN 
COMPANY LTD. 

Dünyanın her tarafında tanınmıf 
mürekkepli kalem fabrikası 
Ankarada bir mümessil arıyor 

kendi hesabına muamele ve elve

riııli memurlar vasıtasile satış 

teşkilatı yapacak kadar sermaye

si olmak şarttır. 

Satış imtiyazı verilecek zata 
muntazaman ilanla yardım edile

cektir. 
Teklifler aşağıdaki adrese ya

pılabilir. 

THE PARKER PEN CO. LTD. 
RAYON EXPORTATİONS . 
BUSH HOUSE, LONDRES. 
w. c. 2. 
1 N G l L T ,$. R E. 

1-717 

Kiralık ev 
Y enişehirde postane ya

nında beş odalı müstakil ev 
h~ralıktır. Müracaat Yenişe
hirde kasap Bay !brahime 
halde 48 No. 1-692 

Kiralıli ev 
DÖRT ODALI 

Yenişehir. Havuzbaşı lzmir 
caddesi nihayeti Telefon: 2754 

1-689 

ANKARA BEŞİNCİ İCRA 
MEMURLUÔUNDAN: 

Ankara İmaret mahallaainde 
y;ığlı dede sokağında 8 nwnara
h evde otururken halen nerede 
bulunduğu belli olmıyan Halilin 
9~4/3990 No. lu dosyada Ankara 
belediyesine olan borcunckn do
layı 13-2-935 tarihinde yapılan 

hacizde tutulan zabıt varakaıınr 
görmek üzere icra ve iflas kı· 
nununun 103 üncü maddesi mu
cibince üç iün zarfında dair•· 
ye gelerek bir diyeceği olup ol• 
madığını bildirmeıi için kendi· 
sine tebliğat imkanı bulunmadı· 
~rndan ilanen tebliğat yapılma
sına karar verilmJ olduğundan 

13 gün zarfında kanunu mesku. 
run maddesine tevfikan Ankara 
Beşinci icra daireaine ıbildirme· 
si için mehil verilmif olduğu ilan 
olunur. ( 435) 1-727 

Piyes 3 perde T,.1 .. r,,n : ?5.'i3 

Ankara Mensucat fabrikası 
T. A~ Ş. tinden 

Alelade hissedaran hey eti umumiye 
İçtimaına davet 

İdare Meclisinden: 
Ankara Mensucat Fabrikası T. A. Ş. ti alelade hi&ıSeda· 

ran heyeti umumiyesi aşağıda yazılı ruznaıneyi müzak~ 
rata dahil bulunan mevat hakkında görüşmek ve karar it· 
tihaz etmek üzere 28 mart 1935 tarihine müsadif perşernbt 
günü saat 15 te Türkiye İş Bankası Umumi MUdürlük bi· 
nasında içtima edecektir: 

Ruznamei müzakerat 
1 - İdare meclisi ve ınurakipler raporunun okumnaaII 
2 - 1934 senesi bitançosunun tasdik ve idare meçlist· 

nin ibrası 
3 - Temettüün taksim ve !lureti tevizi tarihinin Mebitl 
4- Müddetleri hitam bulan idare mecliai aaa.laımal y• 

rine yeniden intihap. 
5 - 1935 senesinde idare meclisi azalarına va •111•• 

ücretin tayini 
6 - 1935 senesi murakiplerinin ffiİlme&i ve~ 

nin tayini. 1-718 

•• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertib 5 inci çekiı 11 mart 1~ dedilı-

Büyük ikramiy 30.000 liradlFı 

Ayrıca 10.000, 4.000, l.000 liralık iıkramit'el« ft 

20.000 liralık müklfat vardır. 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden ı 

Tahliıiyo mütekaidinl ile Ey'8m ve Ecamüe .-..ru• 
eınasında verilmiyen maaılarm. 984 malt ıen.t Hl'fmda 
verilmesi olbaptaki kanun iktıHamdan bulua.duiundall 
mütareke senelerinden alacaklan bulunan TahHalye Mü· 
tekaidinl ile Eytam ve Eramilin en ıon 31·M8' 1&rihin• 
kadar Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri. Aı.t -~ 
de haklarını iıkat etmit addolunacağt Han ohn~ 

(296-UO) t-V91 

Gene Türk 
Yağsı.ı kremleri cildinize yumuşakl• verir. io

ğuk ve sıcak havalardan mütevollid yanık ve fUl&Wa
rı lekeleri imha eden emıalıiz bir kremdir. Her yelde 
arayınız. 1-731 

1 Ankara Belt:diye Reisliği 1 r İmtiyaz aahibi ve Başmu 
IJanları harriri Falih Rıfkı ATA y 

Umumi neıriyatr idare eden 
İLAN Yazr İ§leri Müdürü Nasuhi 

Askeri fabrikalar 
ticaret kaleıninden: 

2000 ton Kriple veya jeneratör kömürü 
1 - Y enişehirde lsmet - BAYDAR 

paşa cadesinde eski 9 yeni 
1051 inci adada devlet şura
sı nafıa dairesi reisi Ali Rı
zanın arsasile şuyulandın .. 
lan 15 metre murabbaı yer 
açık arttırma ile satılacaktır. 

• 2 - İhale 11.3.1935 pa-
zartesi günü saat on buçuk
ta artırma ve eksiltme ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 
( 4,50) liradır. 

4 - Muhammen bedeli 
( 60) lirad'lr. 

5 - Şartname ve harita
sını gönnok istiyenler her -
gün muh&Mbeye gel9bllir • 
ler. (~ 1--tH 

1 

Çankırr caddesi civarında 
U lıu Basımevind• basılmış- 4 Mart 1935 pazartMl günü ıaat U de p8ıHl'klııM Ntlll 

ahnacağmdan iıteklilerin gelmeleri. 
Şartnameyi gönnek iatiyenler kerg·ön Tieacet lhi• • 

mine gelebilirler. l-fı77 

1 SİNEMALAR 
1 YENi 

Bugün Bu ıec• 

Böyük MuıHki Filmi 

UNUTULMUŞ SENFONİ 

Bu gece 
(KULÜP) 

Senenin ilk renkli revu filmi 

TUNÇDAN VÜCUDLAR 
Neşe - kahkaha - prkılar - danslar 
göz kamaştırıcı sahneler brodvaym 

en a:üzel dansözleri 


