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Ekonomi bakanımizın verdiği izahat Yeni bağlanan Çetinkaya 
Malatya hattının ilk yolcusu 

l•İ\lJlİGİ DE Başbakanımız 1. lnönü 
Malatya yolunda 

Madendeki demir cevheri 
yüzde 60-65 arasındadır 

Eti Bank bu madenleri işletmek Türkiye Şark 
için faaliyete geçmek üzeredir A 'k 

Maden Tetkik ve arama enstitüsünün, memleketin muhtelif yerle; m er 1 as 1 n 1 
rinde çok esaslı araştırmalar yaptığını ve hunlardan müshet neticeler 
alınmakta olduğunu yazmıştık. Ekonomi Bakanımız B. Celal Bayar
dan dün M. T. A. nm demir araştırma neticeleri hakkında bize iza
hat vermeler ini rica ettik. Kıymetli Bakanımız bize şu beyanatı lut
f ettiler. 

- Büdce müzakereleri sırasın
da, Kamutayda maden arama va
ziyetimiz hakkında umumi malu
mat arzetmiştim, hu arada demir 
madenleri itibarile de malfunat 
vardı. Aradan çok zaman geçme
di ve fakat bir sistem dahilinde i
lerilemekte olan mesai, demir ma
deni itibarile, bugün kendisinden 
tekrar bahsettirecek safhalarda:n 
birine girdi. 

Bugün 
12 

sayfa 

yaratıyor 
İstanbul, ';g {i•eıetonıa) - Viya

na'ya tayin edilmiş olan Yugoslavya
nın Ankara elçisi B. Branko Lazareviç 
ha reket inden önce gazetecilere şunları 
süyledi : 

"- Burada yabancı olmadığım bir 
muhitte yaşıyordum. Vazifemin beni, 
bu muhitten ayırdığına mü teessirim. 
Fakat bu ayrılış çok sevdi ğim memle· 
ketinizi unutmakhğım veya tekrar gör
memekliğim için bir sebeb teşkil etmi
yecektir. Türkiyenin bugünkü çalışma 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Çetinkaya - Malatya hattında ı'lk lokomotif 

Kayseri, 18 ( A.A.) - Ba,bakan lımet lnönü'nün huıuıi trenleri saat 24 de 
ıehrimizden şarka doğru hareket etmiştir. Refakatlerinde bulunan milli müdahıa 
bakanı burada kalarak askeri müesseseleri teftiıe baılamııtır. 

BAŞBAKAN SIV AS'T A 

Sivas, 18 ( A.A.) - Başbakan ismet lnönü Ankara treniyle bugün saat 9 da 
Sivas'a gelmişler ve bir saat kaldıktan sonra Malatya'ya hareket ebniılerdir. 

lnönü'nün teırif edeceklerini iıiten binlerce halk istasyonda toplanmq oldu
ğundan tren istasyona gelir gelmez içten doğan sevgi ve saygdarla selamlanmq 
ve alkıtlanmııtır. 

Baıbakan kendi eserleri olan Malatya hatbnm ilk yolcusu olmuılardır. 
Türk basınındaki yazılardan, bana 

vaki müracaatlardan anlıyorum ki, bü.. 
yük milletimiz, maden politikamıza, 

çok şuurlu bir alaka göst eriyor. Bu i
tibarla memnuniyetle istediğiniz ma
IUmatı veriyorum: 

Dr. 1. Rüştü 
1 

Aars ve Celal Bayar Bağdad yolunda Feci bir kaza 1 

Demirin hususi ehemiyetinden bah
se lüzum yoktur sanırım. Bu maddenin 
ve demir sanayiinin ehemiyetini, haki. 
ki sanayileşme, milli korunma ve ku
rulma bakımından büyük kıymetini, 

Büyük Başvekil İsmet l nönünün, Ka
rabük temel atış merasiminde irad bu· 
yurtlukları nutukta, en beliğ şekilde 

ifade edilmiş görüyoruz. 

Demir araştırmalarımız 
Bu itibarla ve kurma mesaisi içinde 

olduğumuz, kendi fabrikamıza, kendi 
topraklarımızdan kHi ipditai madde 
bulmak .ıaruretiyle, demir araştırmala
rımıza hususi bir ehemiyet vermiş bu
lunuyoruz. 

Şimdi bahsedeceğim, Divrigide de. 
mir madeni, bu mülahazalarla Hekim- -
han • Çetinkaya - Divrigi güzergahı 

üzerinde bir seneyi mütecaviz zamandır, 
tarama suretiyle yapılmakta olan siste
matik mesainin neticesidir. Büdce mü
zakeresi esnasmdaki izaha•tımdan da 
anlaşılmış olacağı üzere, memleketimiz
de demir tezahürü olan sahalar yok de
ğildir, fakat, demirde i.şletme bakunın. 

dan zaruri iki eleman şudur: 
1 - Cevherin miktarı ve cinsi, 
İkincisi: ihraç ve sevk bakımından 

vaziyeti. 
Bulduğumuz yen i maden bu bcıo

kımlardan m atlup fe raiti haizdir. 
Cevherin bugün görülebilen kısmı, 

visil kısmı, 400 metre uzunlu-

( Sonu 7. inci sayfada) 

1 

Ekonomi BakanımTZ B. Celal Bayar 

İbni sina 
için ihtifal 

İstanbul, 18 (Telefonla) - İbni Si. 
na ihtifali pazartesi günü üniversite 
konferans salonunda yapılacaktır. Top

( Sonu 7. inci sayfada) 

Bağdaddan 
Tahrana ve oradan 

Moskovaya geçecektir 

Dr. Ar as 

Şarkta büyük bir seyaha t yapacak o lan dış işler bakanı Dr. Tev
fik Rüştü Aras, dün akşam saat 21.50 de T oros ekspresi ile şehrimiz
den hareket etmiştir. Ekonom i bakam Celal Bayar ve frakın An
kara elçisi de aynı trenle hareket eylemişlerdiı·. 

Dr. Aras ve Celal Bayar, istas
yonda büyük bir kalabalık ta ra
fından uğurlanmışlardır. 

iki bakan, doğru Bağdada gİ· 
decekler ve birkaç gün Irak hü
kümetinin misafiri olacaklardır. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras, bu suret
le birkaç ay önce resmen Ankara
yı ziya ret eden Irak dış işler ba
kam Naci Elasilin bu ziyaretini i
ade eyliyecekt ir . 

Dr. Aras, Bağdaddan Tahrana geçe

cek ve oradan da Hazar denizi ve Kaf

kasya yolu ile Moskovaya gidecekt ir. 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar ise, öğ ... 

rendiğimize göre, Bağdaddan Ankara. 

ya dönecçktir 

( AA.) 

1 

Dr. Tevfik Rüştü Aras 

Yıkılan taş yığrnlart 

Bir işçi taşlar 
altında öldü 

İki kişi de yaralandı 
hastaneye kaldınld1 

( Tafsilat 7. inci sayfadadır ) 



2 

l;t·ka bakisleri: 

a 
Bugünlerde Ankacaınızdan, l{emalist Türkiyeyi yakından tanımış 

ve sevmiş olan iki dost diplomat ayrılmışlardır. 
Birisi, .A..'"llerika Büyük elçiliği müsteşarı Mr. Shaw'dur. K_endi

*i, merkezde mühim bir vazifeye tayin .olunmuştur. Diğeri, Yugps
lavya elçisi M. Lazareviç'dir. Bu dostumuz da Yugoslavyanın Viya
::u.a elçiliğine tayin o1u.ıunuştur. 

Her ikisinin har'z h s~·yeti, g.enİf bir kültüre malik olmiları iidi.. 
Elçiliklerde yapılan toplantdarda, kendilerile beraber bir köşeye .çe
kilerek konuşmak ve tarihten, sanattan yahud doğrudan doğruya 
bugünkü .insanlıktan ha.his açmak} Ankaramızın esasen zarafet ve 
samimi havalarile şöhret kazanmış olan Corps Oiplomatique davet
lerine hususi bir not katardı. 

Mr. Shaw, memleketimizde oniki se..."le kadar :bulwımus 11e müca-
dele Ankarasmı ta ımıJ:n· esel~, şöyle bir hatıra: ~ 

M. Shaw, bir akşam bir meslekdaşına davetlidir. Fakat, sofrada 
daha iiç dört kişi bulunacı: ğından, kendi çatal bıçağı ile tabaldarını 
g-0 derirse muvafık o!aeaktır. Bur~ ka11ılık, k--nd" ', :aycı ıned 1 da
şını birkaç gün soD.l'a bir çaya fa.kat bundan önce - duş tes:satında·~ 
istifade etmeye davet ed cektir. 

Ankaranın bu daGtani gün!erjni bizlerle b · rl'kte yasamış olan bir 
insanrn bugünkü Kema~ist Türkiyeyi keza birlikte idrak etmti!i elmam 
Turkiyeyi ve türk milletini sevm k için kafi scbebtir. Haİbuki M: 
Shnw, kendi •üı-iist ve gö.steriş&İz miza.el itibarile de memleketimize 
bağlanmıştır. 

Aınl ar ın c'vanndaki tabiat güzelliklerini onun kad"r t~myan
lar .. .ankaralı avcı1~r müstesna, pek azdır. Bunun için) M· Shaw ile en 
çok .ahbablık etmış olanlar, Hüseyingazi tepesi, Hacıkadın deresi, 
ya ud haUA Elma.dağı ın etekleri,dir, 

Bu güzide dost, şimdi A:nkıı.radan ayrdmı !rr. Fakat biz eminiz ki 
götürdüğü dostluk nevalesi, Atlantik'in ötesindeki ikamet için d~ 
yıllarca yetecek ve memleketimize faydalar temin edecektir. 

Ayrılan diğer do.stu.muz 1. Lazare:viç" e gelince, D da, bizim oz
kırımızın ve Anadolumuzun aşrkı idi. O bunlara sadece ''plateau" 
derdi. Ve Orta Ana.dolunun 'nsan ru çok se:ver.di. 

Müzikten çek anladığı iç'n, Ankar:a ltons r ..,.r.im karı.rmaz Ye t .. rk 
müzik har keti ile J · dan al~ da:r ol ~rdu. B;mdan baş a. ilira:m 
tarih har Ket.imiz Ye bilhusa Etil nn tarihi ile al" dardı. Bu ını i
çindir ıki~ ba o ve .çaylarda, onu e er~ya_ ya AJrlarkeo y d in-
tel kt"e.I vzuları ~ ~fl'ken gö.,. .. d"' 

Eu d da .ayrdma.sı biz eri ~· ree.uir e 
ihls·ne de yem vazif ler"nde muwff /yet t i 
ruz ki, A 'ya ve tiirk ~ '" ne :ar ı olan ev~ı UZl:ıD w~ 
k" ile yy.ed d ;:; lı. Tıees .. ı..rilırıiizii ' d:u .. 

d 

le 

• 
esı 

yıtU"· 

·~LLU .. HllZUaD başka lJle:ıJl• 

ha1~'1l.d' a yeni bir ka-
ır. Bu gibilere imkan i($inde 

bulunan her kolayhk göste ·ıecektlr. 

Gen.el dır kt ·r ·· ·.. alınış olduğu 

&: ı :ra 
' Gciç suretiyle ecnebi memleket er

den getirilen veya mcmlekctill'lizden ha
r~ce götıirülen zat ve ev eşyaları yollar
da kı.rı1mıyacak ve zedc1enmıyece'k bir 
şekilde itincı ile ambaHiJ yapdarak naı(1o-
1unma·;:tadır. llu ,g bi eşyaların gelış ve 

gidişlerinde muayene için gümrü1derd.e 
acılması C!iya sahib1erinio ikinci bir zah
mete ve masrafa girme1erini mucib o1-

maktadır. B.öyle vaziyet1erde gumruk 
idarelerince memur ıkadrolar.ı ıxıiU:a.id bu· 
llundukça ve mahzur görulmeaikçe mµ

ayenele.rin .eşy.ala.rm ambalaj ..edildikleri 
yerlerde 'IVey:a a~ klan ,ey ~~ apartı
man1arda • t'snae.n jY,8p l.ı:na$ .mu:vafık

tır • ., 

1 KÜÇÜK 

'X ls~ (1'~) - 01,guruuk 
imtihanlan lhazırarun 2l inde o/aprlac.ak
tır. 

) - Mayısa

ev, 11 

'ELGE 

Vefa L .. ,..,...,.,,.. ....... ~1 

hadis .. ol&ı 

.. 

li. 
ti-

imt"han vermek 
· rahman n ustura 

ile jx)ğazım k.e.srne ~ e teşeb ·· s 

de od<>da bu..t ı o ro""·· "'"""""""° 
Abd · anm mukavemeti üzerine 

bit' sey yapamamıştır. Hadiseye imti
han dolay1siyle Celalin sinirlerinip bo-

0zulmasJ scbeb olmuştur. 

Bir başka çağın musikisi 
Bahçelerde akşamları çalan saz 

lıt•yetlerini, radyolarımızın neşri

yatını, ya1ıud gramofoncu dükk~CJ· 
lar ıııD öniinden ge&er~n ktıl.ağnu· 
za sesleri gelen plakları dinleyınız 
ve dikl<at e.diniz: Şarkılarımızın 

giif el ri ve 'be::;teleri~ hemen isti.:;. 
nasız ıS011U geJmiyen bir a.§k nemi• 
jisinin ifadesidir. 

'JY!,usiki, his ve iikirlcri!nizi an
lat.rn rınrn - y.azı g ·bi., Tesirı1 gibi -
bir vasıtası değilmidir? ve şayed 
bu ttır f doğru ise, b ·zim butün 
duygu ve d . ünce erimız yalnız. 

vısa1 "ne erişilememiş sevg []eri iz 

için midir ? 

Dalları, ovaları, denizlerı, bin
birı be eri m er yı, '/ıayatrn ken· 
disi en b "zıırı · imiz te· 

:PY 
rıı 

o 
m m ol y n m 
1 i n b J; d r kuvve -
le benim cmege çabalryoruz? - N.13. 

ULUS 

at 
arı 

Kızılay 27 haziranda 
ipodr-0mda bir çaylı 

dans tertib etti 
Kızılay Ankara ıxı.erkezi ilkbahar at 

koşularının soo ıhaftası olan :t.7 .haziran
da lpodromda bir danslı çay ve zengin 

'bir piyango tertfu etmiştir. 
Eısasen o gün Türl:iyenin en güzel 

yarı sau ~ a lk dl.an Ankarada bü· 
yilk "kramiyeli yauşlar yaprlacaktır. ,Ata
türk ko su, birinci Hatay koşusu, birin
ci Bolayir kosusu 27 haziran pro,gramın

.da yer .almıştır. 

Atati'ırk ko usuna üç ya§!l1daki yer· 
li 1rnliı..kan İngiliz taylan iştirak edecc'k
tir. Bu ko~ı.ın 1 "kramiyesi 4320 lira. 
mesafesi: 2400 metredir. 

Birinci l la y koşusuna 1934 do -

y.ir ko .. usu ecnebi kanı 

ta y.arnn kan arab v:e balis-

.r.n•.;ı.ç'"""an i e .anglo - arab 'Ya· 
giliz aygırlarından hasıl olmuş 

uv,ı::. . ..u,.u.oU erkek v.e dişi taylara ta:b· 
sis ı.edil.mistir. Bu ko·unun ikramiyesi 
250tl lir.a. nıe si l 600 metredir. 

l-st l>u1 ve A.nkaı:a'nın tanınmış mo
da mağazaları modellerini o gün koşu 

ycrio: e teshir etmeğe davet edildikleri 
gibi, te 'r cd lecek bu modellerin ekse
risin" Kızılay piyangosuna korunası da 
temin olunmuştur. Bu hususta önümüz
deki giinkrde d ha da tafsilat vereceğiz. 

Teka··de vkedilece 
ne-.. -.... 

Gümr .. k e inhisarlar bakanlığı 65 

} ın o uran memurlarmm tekaüde 
sevkedilmelerine karar vermiş ve bu 
gib: memurl rm işlerine 14 temmuzdan 
it· n 11erı rnesini teşkilatına bil-

AltmltU"ı h ice çrkmas.rna karşı 
nlmu:n-tec\l;; ·.eler 

Kaç k:CI ar ilzer;nde yakalanan al

tınların en ya· n mal sandf.~larma tes. 

1lim edilmesi, 'Türkiye hui'!udlarından 

çıkan yolcu1ardan avdetlerinde iade e
dilmek üzere emaneten alman altınla
rın ise gümrüklerde muhafaza edilme
si :finans bakanlığınca kararlaştırılmış

tır. 

Bu asırda ımucizeye inan~lar 

'BU Paris gazetesi, 'Parmere adını 
t trY n k ·· çük bir köyde, binlerce ki. 
şinin mucize ad ı verdiği bir bidoo
cl ıbahoodiyor. Bu t·~beri gazeteye 
ver.en :ıharririn telgrafı, ku;aca -ıu
dur: "Burada sekiz yaşında bir kız 
zatürrC'cden olınüş ve büyuk anaı;:, 

cen ze weninin ertesi günü, kızın 

yastığını boşalbtıak istemiştir. Bir de 
kadıncağız ne görsün? yastığm için
den kuştüyü ~ıkacağını beklerken bi
ıribirıne dikkatle rabtedilmi~ 33 -tane 

gül demeti çıkmaz mı ? 

Çoe,uk 3.3 gün hasta ")'atmış ve ya
tnğmd h~ kalkmanıı~to'. Demetle
rj herkc.s hayretle seyretmektedir~ ,. 

Buna, torununun ölümü etrafında 
b'r ef ne yaretmal' istiyen büy"ik a

·ı · veya ; 0 fk8.ti demezlermi ? 

ilti seyircileri Ma.ry 
de tanımazlar. Bu 
' ı::. r:'eirba ka'm ka· 

""nkü -s' 

bu ismi ta yan 

J r'un b ıbn-

bubnsı 

r v en bji ·: ı; t-
da y rlcr · ni yenil re bıra-

19 - 6 - 1937 

Köy Eğitmenleri 
Açılan kurslarda dersler 
faaliyetle devam ediyor 

Kültür bakanlığının köylerimizde .öğretmen ve okul davasını en 
ba bir zamanda halletmek üzere başlaml§ o!du2u eski çavuşlardan 
eğitmen ~etiştirmek meselesi üzerindeki çalışmal:r faaliyetle dev:am 
etmektedır~ Açıla·n kur:;larda .çalı.şmalaı hazırlanan programa göre 
yürümektedir. 

Bakanlık hazırlamış olduğu 
programında .şu esaslan göz ö

iinde tııtına.ktadır: 
t - Eğitmen namzedi köy ba

yatını bütün külliyetile yaşıya
rak bilmiş olmalı ve köye bağlan
rnıt bulunmalıdır. 

2 - Yaş, bilgi, görü!, a'nlayı: 
ba1kımlarından köyde yapacağı 
~ler dolayısjy}e karşılaşacağı 
güçlükleri yenebilecek durumda 
olmalı. İktidarı her bakımdan 
köy işlerini başarabilmeye yetme
lidir. 

3 - Köye sade ıfakat ıileri ıtıymetli 
bir hayatı oka iline kisin bıkmadan ça
l şabilmelidir. 

4 - Köyün mec.b ri tahsil yaşındaki 
çoc.uklarile yeti~kin gen~lerine okuma 
yıazma. h ab Ye yurd yaşama bilgileri
ni, meri pedagojik mütearifelere göre 
öğreteb' ecek seviyede olmalıdır. 

5 - Köyde bilhassa eğitim ve tarım 
i!jleri gibi genel bayat seviyes"ni yüksel
tici ıişler bakımından Devleti temsil ede
bilecek kudrette olmalı ve bu bakımlar
dan köylüye rehberlik edebilmelidir. 

6 - Köyün mukadderatile kendi mu
kadderatının ve bunlada Devletin mu
kadderatının biribırine bağlı olduğunu 

bilerek çalışabilmelidir. 
'Bu vasıfların bir kısmını kendiliğin

den taşıyan ve diğerlerini de rasyonel 
hareket edilerek yetiştirildiği takdirde 
kolayca "ktisab edebilecek olan elemanı 
da ancak okuma yazma bilen ve askerlik 
vazifesini de başarı ile bitirmiş olan, kö
yüne bağ'h köylüler arasından bulmak 
mümkündür. Bu ba1'..ımlardan memleke· 
.tin muhtelif yerlerinde yaptırılan incele· 
meler köylerde bu iktidarda elemarun 
mevcud olduğunu göstermitıtir. Bakan -
lıgmuz Tarım. bakanlığı ile, mÜ§terek 
hareket ederek bu gibi köylülerden köy 

eğitmeni y.efr~tirmek üzere gefen y.ıl Es
kişehir ilinin Çifteler çiftliğinde tecrübe 
mahiyetinde bir kurs açmıştı. Yukarda 
saptanan gayelere göre burada yetiştiri
len köy eğitmeni namzetleri Ankara köy
lerine stajiyer olarak atanmışlardır. Bun
ların köylerdeki mesaileri üzerinde ya-

Yeni evliler 

Yeni evlilerin kimler olduğunu 

söylemeğe lilzum ıvar mı 1 Dük dö 
Vindsor ile Madam Simpson ismiyle 

daha çok me§hUJ' olan yeni düşes ... 
Düşes bugün (19 haziran) 41 ya

,tına ve dük de 23 haziranda 43 ya~ı· 
na basmaktadırlar. 

Yeni evliler, yeni Ya§larmı - denil
diğine göre - çok hususi töı·enlerle 

kutlayacaklar.dır. 

Pascal, tacir 

Tanınmı§ fransız fil,...zol • PL\sral, 
bir he~ab makinesi icad .etmisti. Bu 
itibarla kendi • e :mucid denilebilir. 
Fakat büyük filezof bu makinenin 
Franıada ba !ıca :&ıunyicisi idi. Pas
cnl bu makin lm, s"pari!f üzerine, 
ken'.i' ~"mal eder ve yüz Ur ya 6atar
.dı. M "n 1 r iki sene içln teminatlı 
idi. F kat P scal iyj tac'r olmadığ-ı İ· 
çin mnkines' hakkmdr1. iyi rekf,,m ya. 
p:ımnzdı. Tacir olarak unutuldu. 

Yüzfüfller kırlübü -------

pılan tetkikat göstenni:şt-ir ki sistemli 
bir mesai ile hareket edilecek olursa köy 
kaynağından alıoac.ak değerli eleman
dan, köylerimiz isin çok faydalı o abi
cek (e,gitmenler) yetiştirilebilecektir. 

Bunlar bilhassa az nüfuslu, genel hayat 
durumlar.ı süratle yükseltilmesi lfız m ge
len köyleriınizCle; buralara kendilerin
.den daha yüksek seviyeli öğr.etmenler ve 
ziraatciler gelerek çalışmcaya kadar, 
uzun seneler köylerine ve memlrkete 
çok faydalı işler görebileceklerdir. Gene 
bu tecrübe gö;;termişt'r ki bu tip eğit
menler aynı· zamanda köylerde bir dev
let me~ru ufatını da haiz bulunmak 
itibarile orada bu bakımdan da faydalı 
bir eleman olmaktadırlar. Bu e itmen -
lerin köyde çalışırıasile köy hayatında 
daha canlı :ve temiz bir manzara görü1 -
mektedir~ 

7 - Gezici Baf()ğ-r:etmenle:': 
Bu tecrübenin muvaffakiyetli sonnc

iaı :ve.l"mf$inin diğeı· sebeb1erinden b:iri 
de, köy eğitmenleri yetiştirme kursuna 
iştirak ettirilmiş olan ilkokul öğretmen
lerinin kurstan sonra köylerde çalıştırı
lan eğitmenlerin başlarına gezici ba§öğ
retmen olarak getirilmeleri ve eğitmen
lerin bu öğretmenler vasıtasile işleri ba
şm<İa <la yetiştirilmiş olmalarıdır. Köy 
eğ;tmenJeri teşkilatında 8 • 10 köyden 
lıır bölge teşkil edilmesine ve her bölge
de km~a iştirak etmiş bir ilkokul öğret
meninin gezici başöğretmen olar.ak is
tihdam edlimesi, egitmenlerin işlerini sık 
nk kontrol ettirmek ve onları iş başın
da iken de daimi ı;ı.ırette :yetiştirmek ba
kımıar ınôan lüzumludur. Egitmenlere 
na.!aran daha yüksek seviyeli ve tecrü
beli bir otorite saydan gezici lıa öğret
menlerin ·ür:ıat i~yarlarının ve i köğre
tim ispektrrlerinin köyleri daimi bir 
kontrol <' tında bulundurmaları i lerin 
vaktinde "-'e düzgün bir şekild~ yapı1ma
laıı temin etmektedir. 

Bir ziraat mevsimi .esnasında yedi 
sekiz ay kurs ve ondan sonra da köyler
de dört ay staj g .. reı eğitmen namzet. 
lerinin i leri başında da yetiştirilmeleri 
ancak gezici Başöğretmenlik ve ziraat 
işyarlığı teşkilatile .mümkün olabilmek
tedir. 

Eğitmen yetiştirme kurslarına işti

rak ettirilen ilkokul öğretmenleri kursta 
bulundukları zaman bir taraftan eğit

menleri yetiştirirlcrken diğer taraftan 
da tıpkı eğitmenler gibi pratik ziraat 
işlerinde bizzat çalışarak en zayıf cephe
leri olan ziraat işlerini de öğretmektedir
ler. 'Bu suretle kurslara iştirak eden ilk
okul öğretmenleri de köy için faydalt 
eleman haline gelmektedir. 

Kamutayın son toplantısıncıa kabul 
etmi~ olduğu kanun bu sahadaki çalış

mayı şekillendirmiş ve formülleştirmiş • 
tir. Eğitmenlerin kurslara ahnmalarınr 
yetiştirilme tarzlarrm, köylerdeki vazi: 
fcleri ve vasıtaları nasıl kullanacaklarını 
kültür ve ziraat bakanlıkları beraberce 
tesbit edeceklerdir. 

Kız Enstitüsünün 
• • 

sergısı 

İsmetpaşa Kız Enstitüsünün ıı;ene

lik serg..iısi bugün saat iiçte açı1acaktır. 
Sergi çok zengin ve güze1dir . 

!···································-············ . . 
l H A V A ~ 
········-····-·""·······--··-····-···-····-= 
Srcaklar bastrrmağa 

başladı 

Loncl .. da, yii~ ya.şmd Hlcr·n az& 
old 1 rı bir hu!üb vardır ve bunun lu 

mücs:i . olan Dcktor r aurice Em t'-
dc 'i, bu y ., adil". Do' ora "re 

ın n iç n en ileri yaş 113 d . B' ç k 

yı batırlatalmı. Veci. iş şold ·uya 
şıı ra w m<"n hay a bu k r e i
yct vcrd' ~·ne gôrc ıne _um tarih yllli-

1aştıkçn tesel!i bulur. 

1 

kaydedilı:ni, t:r. 
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Küçük Antant 
Başvekillerinin içtimaı 

A ylardanberi Küçük Antant d~vlet
leri arasmdaki tesanüd meselesi 

günün dedikodusunu teıkil etmektedir. 
Bu dedikodu, Yugoslavya'nın Bulga • 
riatan ile bir itilaf imzalamasıyle başla
dı. ltalya - Yugoslavya anlaşmaıile hu: 
aldı. Bu itilafın imzasını takib eden Kü
çük Antant devletleri içtimaında Fransa 
ile üç küçük antant devleti araımdaki 
tesanüdü takviye ebnek maksadım istih
daf eden "çekosfovak projesi'' namında
ki teklifin kabul edilmemesile dedikodu 
aldı yürüdü. Hele arkasından alman Dıt 
Bakanı Yon Neurath, Belgrad'ı ziyaret 
ettikten sonra artık küçük antanbn tari
he intikal ettiğini iddia edenler bile bu
lundu. Küçük antant devletlerinin te • 
sanüdsüllüğü hakkındaki bu dedikodu
nun başl.a mesulü franıız matbuatıdır. 
Fransa ile küçük antant araımdaki tesa
nüdü takviye için Çekoslovakya tara -
fından yapılan teklifin kabul edilmeme
si, Fransa' da öyle derin bir hayal suku
tu uyandırmış ve bu mevzu üzerinde 
öyle aykırı neşriyata çığır açmıştır ki 
küçük antantın istikbali hakkında bed
binliğe kapılanlar haklı görülebilir. 
Halbuki küçük antant devletleri arasın
daki tesanüd meselesi başka, bu devlet
lerin Fransa ile olan münasebetleri me
selesi başkadır. Gerçi küçük antant ku
rulduğu gündenberi Fransa ile beraber 
yÜrümüştür. Fakat üç devlet kü
çük antant çerçevesi içinde daima 
kendi menfaatini koruyacak kombine· 
zonlan yapmak fırsatını kaçırmamışhr. 

Nasıl ki Fransa' da 1935 senesi ikinci~
nunun~a ltalya ile mahud Laval - Muso
linj itilafxm yaparken aynı şekilde hare
ket etmişti. 

Küçük antantın üç başvekili dün Tu
na Üzerinde Klodovo' da bir içtima 
yapmışlardır. Önce Çekoslovakya baş

vekili B. Hodza Bükreş'e giderek Ro
manya başvekili B. Tataresco ile görüş
tü. Bundan sonra da iki başvekil Yugos
lavya başvekili ile görüşmek üzere Klo
rfovo' ya gitmişlerdir. 

Bu mülakat, aylardanberi devam e -
den dedikodulara bir cevab teşkil ettiği 
gibi, alman dış bakanı Von Neurath ta
rafından yapılan seyahatin uyandırdığı 

endişeleri de teskin edecektir. Klodovo
dan gelen telgraflar, üç başveki~ arasın
daki mülakatın, her zamankinden ziya
de samimi olduğunu bildirmektedir. Bu, 
Yugoslavya ile Bulgaristan ve ltalya 
arasındaki itilafın imzasından sonra ya
pılan ilk içtima değildir. 

Daha evvelki bir i ç t i m a d a 
yugoslav - bulgar ve yugoslav - ltalya 
itilafları tetkik edilmiş ve bunların kü
çük antantı zayıflatmak şöyle dursun, 
sağlamlaştırdığı tesbit edilmiştir. Çekos
lovak başvekili Bay Hodza da dün bu 
mesele üzerinde gazetelere beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

"- Yugoslavya ile komtulan arasın
daki münasebetlerin iyileşmesi netice
sinde küçük itilafın dağılacağını iddia 
ebnek İnarulmıyacak bir safderunluk -
tur.,, 

Bu, çek doğru sözdür. Ve Klodovo 
içtimaı da aynı hakikatin ifadesidir. 

A. Ş. ESMER 

Çekoslovakyada bir 
almanın uğradığı 

tazyik 
Berlin, 18 (A.A.) - Alman haber 

alma bürosu vaktiyle Prağda tevkif e. 
dilen bir kaç hafta önce serbest bırakı
lan Bruno Vayge1 adlı alman vatanda
şının uğradığı tazyik ve işkenceyi ya
rı resmi uzun bir notoda anlatmakta 
ve Almanyanın diplomasi yolıiyle bu i§ 
hakkında teşebbüslere girişmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Prag, 18 (A.A.) - Çekoslovak ma
kamları alman tabeasından Vaygel'e po
lis tarafından fena muamele yapıldığı 
hakkındaki haberi tekzib etmekte ve bu 
hücumun, Çekoslovakya aleyhinde ya
pılan bu gibi hücumların ilki olmadı
ğına işaret eylemektedirler. Bu haberle, 
Fon Noyrat'ın ya.kında Londraya ya
pacağı ziyaret arasında münasebet gö
rülmektedir. 

Küçük antant hükômet 
reislerinin toplantısı 

Çıkarılan resmi tebliğde aradaki 
görüş birliği tegid olunuyor 

Belgrad, 18 (A.A.) - Avala ajaınsı bildiriyor: Baş-baıkan ve dış 
işler bakanı Stoyadinoviç, yanında hususi kalem müdürleri Çaçiç ve 
Protiç, yugoslav ve ecnebi gazetecilerden mürekkeb bir grup olduğu 
halde dün sabah Karacorci vapuriyle Twıada KJodovo'ya gelmiştir. 

B. Ruzvelt çeiik 
grevinde tavassut 
yapacak 

Vaşington, 18 (A.A.) - Çelik en
düstrisi grevlerinin başlangıcmdanberi 
ilk defa olarak cumhur reisi B. Ruz
velt bir tavassut yapmağa karar vermiş
tir. 

İş bakanı B. Perkins, bir komite 
kurulmuş olduğunu, bu komitenin 
Klevlandda toplanacağını ve bir anket 
yaptıktan sonra iki tarafın görüşlerini 
yaklaştırmağa çalışacağını bildirmiş

tir. 

Başbak~n, mahalli makamlar ·-----------------------------

delegeleri, bir kaç bin kitiden Eskı· Fransız cumhur reı·sı·. mürekkeb bir halk kütlesi ve 
muhtelif kültür ve vatanseverlik 

k:;~~;~t!:::::
1

e:; .. ::af·::: 8 . Gaston Dumerg öldü 
bandıralı "Kıral Karol II" vapuru da 
içinde Çekoslovakya ve romen başba
kanları Hodza ve Tatar>esko olduğu 

halde Klodovoya yanaşmıştır. 
Pek samimi selamlaşmalardan son. 

ra küçük antant devletlerinin başba

kanları hep birlikte "Kıral Karol II" 
vapuruna binmişlerdir. Vapur halkın 
~.iddetli alkışları arasında Baziach is
tikametinde hareket etmiştir. Yugos
lav, çekoslovak ve romen bandıralı üç 
romörkör vapuru takib etmekte idi. 

Dünkü konuşınalariyle küçük antant 
devletlerinin üç hükümet reisi, üç dev. 
let arasında süren tam ahengi bir kere 
daha tebarüz ettirmek istemişlerdir. 

Bu konuşmanın, son senelre içinde 
Avrupa politikasının geçirdiği feci ka
rışıklıklar içinde sulh politikasına sa
dık kalmış olan küçük antant devlet
lerinin müşterek faaliyetlerinin inki
şafında yeni bir merhale teşkil edece
ğine şüphe edilmemektedir. Aynı za
manda küçük antant devletleri kendi
lerini alakalandıran muhtelif enternas
yonal sebeblere aid meseleleri hallet
meğe uğraşacaklardır. 

Yugoslavya, küçük antantın men
faatlerini ve işbirliğini daima göz ö
nünde bulundurmak şartiyle kendisL 
ne aid meseleleri en iyi bir şekilde 

halletmiştir. Bu hareket tarzı Roman
ya ve Çekoslovakya tarafından takdir 
edilmiş ve B. Hodza, bu hususta de
miştir ki: 

"- Yugoslavya ile komşuları ara. 
sındaki münasebetlerin iyileşmesi ne
ticesinde küçük natantm dağılacağım 
iddia etmek inanılmıyacak derecede 
bir safdillik olur.,, 

Resmi tebliğ: 
Çıkarılan resmi: tebliğde ezcümle 

şöyle denilmektedir : 
"Üç memleketin devlet adamları, 

tetkiklerine mevzuu teşloil eden mese
leler hakkında aralarında tam anlaşma 
mevcud olduğu ve üç devleti birleşti
ren bağların, üç milletin derin bir su
rette mülhem oldukları tesanüd fikrine 
tamamen uygun olarak kültürel müna
sebetlerinin telif ve tanzimi suretiyle 
ve bütün sahalarda kuvvetli bir işbirliği. 
ile takviye ve tahkimi arzusunda bu
lunduklarını müşahede ve tesbıt eyle. 
mişlerdir. 

Aynı zamanda, üç memleketin dev
let adamları memleketlerinin politik 
icraatları gayesinin değişmez bir surette 
barışın muhafazası ve sınırlarının itti-

fak ve dostlukları çerçevesi içinde mü
dafaası,, olduğunu teyid etmişlerdir. 

Keza, üç memleketin devlet adamları, 
Tuna havzası devletleri arasında ala-, 
kalı bütün devletlerin işbirliğiyle iş be
raberliği teminine matuf müşterek fa
aliyetlerine devam hususunda da uyuş
muşlardır. 

Üç hükümet reiısi, prensipleri ken
di karşılıklı işbirliklerine ve öteki dev
letlerle olan işbirliklerine esas teşkil eden 
Milletler Cemiyeti paktına bağlıhklannı 
ve icabı halinde, paktı takviye edecek 
mahiyette olmryan hiç bir değişikliği ka
bul etmiyeceklerini teyid ederler • 

Üç hükümet reisi aralarında c;ad 
görüş tıbkdığmı tesbit etmişler ve iş. 

birliğine devam etmek suretiyle barı
şın tarsinine eheı::niıyetli bir surette hiz
met eden üç devlet arasındaki tesanü
dün tam olduğunu kaydedebilmekle 
bahtiyar olmuşlardır. 

B.Dumerg1934den beri Turnfög'de 
münzevi bir hayat sürmekte idi 
Paris, 18 (A.A.) - Eski cumhur reisi ve eski başbakan B. Gas7 

ton Dumerg ölmüştür. 
Mumaileyh bu sabah 9.30 da Turnföydeki malikanesi·nde mutad 

sabah gezintisine çıkmağa hazırlanırken, üzerinde hiçbir fenalık his
setmeden ölmüştür. Vefatın sebebi kalb ınefritidir. 

*** 
1 ağustos 1863 tarihinde Fran

sanrn Gard eyaletinde protestan 
bir aileden dünyaya gelmiş olan 
B. Dumerg, Pariste hukuk tahsili
ni yaptrktan sonra eyaletin mer
kezi olan Nim şehrinde a·vukat
lık, sonradan da Cezairde sulh 
hakimliği yapmış ve 1893 de 
Nim'den radikal - sosyalist nam~ 
zedi olarak mebus seçilmiştir. 

1902 • 905 de Komb kabinesinde sö-
mürgeler bakanlığı, 1905 - 906 da par
lamento reis vekilliği yapan mumaileyh 
Sarrien ve sonradan Klemanso kabine· 
lerinde ticaret, endüstri ve iş bakanhğr
ve 1909 - 910 da kurulan ilk Briyıam 

kabinesinde de güzel sanatlar ve kül
tür bakanlığı vazıifelerini deruhte et• 

miştir. 

B. Dumerg 13 haziran 1924 tarihin
de cumhur reisi seçildiğıi zaman, Elize 
sarayında da bütün politik hayatı bo. 
yunca muhafaza ettiği sadelik ve gü

ler yüzlülüğü bırakmamıştır. Seçim dev
resi dolduktan sonra dostlarının ısra-

rma rağmen yeniden namzedliğini koy

mıyarak yerini B. Dumer'e bırakan ve 

evlenerek Turnföyde sakin bir hayat 

sürıneğe başlıyan B. Gaston Dumerg, 

Staviskıi skandalı dolayısiyle çıkan 6 

şubat 1934 hadiseleri üzerine, bütün po
litik partiler şeflerinin ısran üzerine 

''mütareke kabinesi,, ni kurmuş ve hiç 

bir bakanlık deruhte etmeden bu kabi

neye reislik etmiştir. 

B. Dumerg, kabinesinde devlet ba
kanı olarak bulunan B. Tardiyönün ıs
rariyle, politik partilerin nüfuslarını 

azaltmak gayesini güden ana kanunla
rı tadil tekfüini ileri sürünce, bilhassa 
kabinedeki radikal bakanların muhale
feti yüzünden 9 son teşrin 1934 de ik
tidar mevkiini terketmiştir. 

O zamandanberi de Turnföy'deki 

malikınesinde sakin ve ve münzevi bir 

hayat sürmekte idi. 

Paris, 18 (A.A.) - Hükumet sabık 
Cümhur reisi Dumerg'in dul karıstn. 

dan koocası için milli cenaze merasimi 
yapılması hakkmda müsaade istemiştir. 

Veliahdın doğumu 
dolayısile a fe dilen 

ceza'ar 
Sofya. 18 (A.A.) - Veliahdin doğu

mu münasebetiyle hükümet neşrettiği 
bir beyannamede bir milyar yüz milyon 
tutan vergi bakayesini ve para cezala. 
rmı kamilen affetmiştir. 

Başka bir kararname Ue de her tür

lii suçlara şamil olmak üzere idam ce

zaları müebbet hapse, müebbet hapis 

15 seneye, 25 sene hapis 12 seneye ve 
12 sene hapis de keza 11 seneye indiril
m~tir. Üç seneye mahkilm edilenler 
k5.milen tahliye olunacaktır ~ 

Eski fransrz cumhur reisi 
B. Gaston Dumerg 

1 ,{ÜÇOK DIŞ HABERLER 1 
X Brüksel - Reksist partide anlaş

mazlık olduğu, nüfuzlu azalardan Pier 
Dey ve Senatör Dömon'un istifaları ha
ber veriliyor. 

X Nevyork- Grev dolayısiyle beş 

büyük deniz tezgahı muattal bir halde
dir. 

X Paris - Cümhur Reisi, Mısır kı
raliyle annesi şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

X Paris - 40 saatlık haftanın tat
bikmı mecburi kılmak için lokanta ve 
otellerde yapılacak umumi: grev 23 ha
zirana bırakılmıştır. 

X Moskova - Sovyetler Birliğinin 
Tokyo büyük elçisi Yurenef Berlin bü
yük elçiliğine tayin olunmuştur. 

X Vaşington - Vergi kaçakçılığı 

hakkındaki tahkikatta şahidlik eden me
murların, kaçakçıların isimlerini söyli -
yeceklerini vadetmeleri iş muhitinde bü
yük bir heyecan doğurmuştur. Bunların 
isimlerinin neşredilmesi derin akisler do
ğuracaktır • 

X Paris - Radikal - Sosyalist par
tisinin bürosu toplanmış, B. Daladye 
mali salahiyetler işi hakkındaki kabine 
toplantısında radikal bakanların takın -
dıkları tavrı anlatmıştır • 

X Paris - 12 haziranda işsizlerin sa
yısı 333367 idi. Geçen haftaya göre 
6.695, geçen yıla göre 83.505 kişilik bir 
artış vardır. 

X Atina - Başbakan B. Metaksas 
dün hava yoluyle Yanya'dan Atinaya 
dönmüştür 

X Kalküta - Tayyareci Amelia Er
hard bu sabah Bangksk'a gitmiştir. 

X Moskova - 24.000 kilometre u
zunluğundaki hava seferini muvaffaki
yetle başardığından dolayı tayyareci 
Farih'le yedi arkadaşına muhtelif nişan
lar verilmiştir. 

X Berlin - 1936 daki gümrük gelir-
1934 - 35 e göre 105 milyon bir fazla -
lıkla 1 milyar 256 milyona yükselmiştir. 

ANKARA BiRASI Sulu bir 

f!Jrn1tl/i.tll12; ~ 
Hariciye Vekilimizin 

seyahati 
SON POST A'da Muhiddin Birgen, 

hariciye vekilimizin komşu ve dost 
memleketlere seyahatinden bahsede
rek diyor ki: 

"- Doktor Aras, hiç bir yere eli 
bot gibnesini sevmiyen, hediyesiz 
hiç bir masifirperverlik yapmayan ve 

daima vermeyi seven bir gönüldür. 
Hiç şüphe yok ki, Bağdada, Tahrana 
ve Moskovaya giderken de beraberi
ne haylı ıeyler almıı bulunacakbr. 
Türk kalbinin kardeş ve dost millet
lere kar§ı taşıdığı en güzel hisleri ve 

türk milletinin en güzel sel8ınlarını
Siyaset aleminde, bir hariciye vekili
nin götürebileceği ve en makbule ge
çecek heruyeler de bunlardır. 

Irak, türk, arab dostluğunun yeni 
esalara göre, yeni bir temel üzerine 
sapa sağlam kurulmasında en mühim 
rolü oynamış ve oynayacak olan 
merkezdir. Orada bulunduğu mü.d
dteçe, kendisini yüksek ve sıcak hia
lerle karşılayacaklarmdan emin oldu
ğumuz ıraklı kardeşlere ve dostlara. 
Türkiyenin arabhğa karşı ne kadar 
büyük ve ne kadar derin duygularla 
mütehassıs olduğunu anlatacaktır. 

Dikkatle dinlendiği ve ne büyük bir · 
itimad ve emniyetle karşılanacağı mu
hakkak olan bu sözleriyle Doktor A
ras, bu iki alem arasında yeni bir köp
rü kuracaktır. Arab aleminde türkle
ri en iyi ve tarih kadar eski bir za
ınandanberi tanıyan ıraklılarla ara

mızda bir kat daha kuvvetlenecek e>

lan bu dostluk sayesinde şark millet
lerinin biribirleriyle daha sıkı bir su
rette anlaşmaları için yeni bir devir 
açılacağına kuvvetle inananlardamz. 

Doktor Aras Tahranda ayni §eyİ 
yapacaktır. Tarihin en eski ve en asil 
bir milleti olan iunhla .. a yeni bir kan 
,.e yeni bir hayat veren büyük hi&k.~· 

darın etrafında toplanarak bir za
mandanberi dev adımlariyle i.!erliyen 
kardeş millete türk milletinin yalııız 
dostluk ve kardeşlik hislerini degiJ. 
) aınlan büyük işlerden dolayı da ha~
ranlığını bildirecektir. Irandan Tür
kiyeye bir haylı zamandanberi gel
mekte olan haberler, orada büyük bir 
şark hükümdarının bizzat mütemadi 
nezaret altında tuttuğu ilerleme ha
reketinin ne kadar mükemmel bir in
kişaf halinde bulunduğunu gösteriyor. 
Biz bu e&ere hayramz ve onunla bir
likte takdir, memnuniyet ve iftihar 
hislerimizi lran milletine hildirr:cek
tir. 

Moskovaya gelince, türk milleri, 
bayata yeniden doğma tarihi içinde 
Moskovanm gÖslerruği yardımları Ye 

halis dostluğunu hiç bir zam.ın unu
tamaz. Türk milleti dostluk bahsinde 
sadakat ve vefakarlığı ile meşhurdur. 
Kaldı ki bundan on yedi, on sekiz se
ne evelki dünya şartları ne ise, Türki
ye ve Rusya bakımından, bugün de 
ayni şeydir. Bunun için Türkiye ve 
Rusya münasebetleri yalnız bu dost
luğa sadakat ve vefakarlık hislerinin 
değil, bir de değiş-miyen dünya şartlan
run doğurduğu müşterek ve mütekabil 
menfaat hesablarınm g ar ar.tisi 
altında bulunuyor. Bunun için Dr. 
Aras, Moskovada türk ve sovyet 
dostluğunun bugün de dünkü gibi 
gayet kuvvetli, hatta müstahkem bir 
dostluk halinde bulunduğunu söyledi 
ği zaman elbet tam ve kamil bir 
hakikateı terceman olmuş bulunacak 
ve gelirken de bütün bu memleketler 
den bize dostluk, muhabbet, sadakat 
ve vefa hediyeleri getirecektir.,. 

Hindi standa 
kargaşalıklar 

Amrita (Pencab), 18 (A.A.) 
Müslümanlarla Sikh'ler arasındaki va
him gergi·nlik dolayısiyle ingiliz kıta
ları harekete hazır bulundurulmakta-
dır. Çarşılar kapanmrştrr. Bütün gale
yan ocakları polisin muhafazası altın
tadır. Şimdiye kadar otuz iki ki~i yara
lanmştır. 

Söylendiğine göre kargaşalığın se.. 
bebi öldürülen bir sikh'in cenaze ala
yına müslümanlann taarruz etmiş olma
sıdır. 

gıdadır. 
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kerler, kendi din ve imanları u,:nında çar
p t khrı k naatindedirler. 

Faşistlere ise harbın yalnız lüzumlu 
degil, bir insanın vatanı ve şahsi karek
teıinin yük elmesi için zarurı olduğunu 
söylcnmi-ı:tir. Onun için bunlar, harbe
dib ya ö üyor, ya öldüıülüyorlar: Onlar 
için y pac-ı i bu iki inden ilıarettir. 

İl 'mal ki bı. nlar :vehimden, hayal
den ibarettir, İht'mal ki büttin yığınlar 
yanı s yola do ı u sevk olunrrtaktadır. İh
timal kı bu lar idealleri, 11rensipleri uğ
rundn harbett klerini sandıklan halde, 

na sünık:liycn bir şey vardı. Bu ne idi? 
1'935 'ienesi ikinci teşrininde- cep

h eden donmüş- se\it şehrinin kettattnda 
kurulmu$ bir siyah gomlek,iler kam
pına gelmiştim. 

Burada subaylar, yemeğe oturmak 
üzere idiler. Onlarla beraber oturmaga 
mecbur olmuştum. Hepsi heyecanlı ve 
şendiler Hepsi faşist şarkıları söyli
yor, Duçe'nin şerefine içiyor ve mem
leketlerinin kudret ve kuvveti ile övü. 
n üyorla rdı. 

Sordular: 
- Dünyanın başka hangi tarafında 

Tefr ika o.55 

u c us 

okuduklaru::~J 

J 

IDey i Heral tanl 
insanlar vardır ki, bizim gibi 440 miL 
Iik bir mesafeden belib de bu kadar sı· 
kıntı çekerek hayat ve sıhatlerini 
bir dava uğnında büyi.ık bir gurur ile 
verirler? Biz karılarımızı, çocuklarımı. 
zı, yavul.lularımızı işimizi gücümiızü. ra
hatımızı, huzurumuzu, hülasa başka in
sanların hayatları kadar değer verdik. 
leri bir çok şeylerimizi bırakıp buraya 
geldik. Bugünkü günde bir insan, yal
nız faşizm için böyle fedakarlıga katla
nabilir.,, 

Fakat bir tesadüf daha hatu ltyo
rum: Maddd'in cenub varuşlarmdan 

birinde ı,ar nçcl de yemek yiyordum .. 
Bura<.l hından dört ay evvel bir hü
cum taburunun baylannm karngahı 
vardı. 

Burada ayni: n ... ş'e Vf' aynı heyecan 
vardı. Bur da da ubaylar ihtilal şar

kıları soyliyor, yeni ispanyanın şerefi. 
ne i iyor ve onun gelecek yıllarda dün.. 
ya t r h'nde oynıyac ğr mühim ro den 
bahis ile övünüyorlar.dı. 

Ar 1 r n b'ri"i b na de iki: 

- Hattın öte tar~ fmdaki faşistlere 
acıyoruz. Onlarda, bi rle olduğu gibi uğ 
runda harbedecek büyük idealler yok. 

tur. Onlan ba. larınJa bulunan efendi
ler, ç rpı m ğa zorluyor. Onlar. sil "h
Jarını s rtlanıp i teksiz isteksiz harbe 
giriyotl r. 

B 'r insanda, bi de olduıht gibi. bir 

dava olmasıdır. Yoksa daha başlamadan 
harbın yarısı kaybedilmış olur. 

J{ar b nçeld kıler de, Setitdekiler de 
samimı adamlardı. Dcdı!~ erine butun 
ka blerıyıe ınanıyorlardı. Her iki kısım 
da hem do m, hem yalnış düşünuyor_ 
lardı. Kendi hcıl.larındaki düşünceleri 

doğru, diışnıanları hakkında düşündük. 

Ieri ise yanlıştı. Her il.isıni de tahı:ik e. 
den gayret ve cesaret birbirinin ayn idi. 
Yalnız_ davalar ayrı idi. Vazife ve he~ 

def taşka başka olmakla beraber, sürük
leyici kuvvet aynı idi. Bu l:nvvet, on
lar at lmayı. ç11rpışmayı ve ölmeyi m

rediyordu. Bu.gün. bütiin dünya gençli

ği b ından bah ediyor! ModeTn düşiin. 
cenin, modern medenivetin gevşettiği 

kuwctlcr uğrnn<la bugün h;;.rbeClilmek. 
te.dir. 

Kastlı yl'lm~r:tlııtrnrlıı 1·ar~!:ıc::ın in

san lc:ır. kenrlil erine mantıki gbri.inen ne. 
ticeye ul::ıııtrl ar : 

HarbeaenleKe 
hakim 
olan liisler 

Onlar <l' ny da onlar için bunun iki. 
sind n başka bır ıhtıınal ve akibet olma. 
dıgına kant bulunuyorlardı. Orada bu. 

lunmalarının sebebi o idi. Çarpışmak is
tiyor) rdı; çünkü bunun aksi-:kendileri
için tahammül edilir bir vcµiy:e değil

di. 
Bu yol kendilerini ve dünvayı nere

J'C çıkaracaktı ? Bu, ayrı :bir esele 
idi. 

Yaptıklarının doğduğuna kani bu. 
lunuyorlardı. Bunu böyle düşünmekte 
devam da edeceklerdi Bir tarafın doğ
ru, bir taı:afın yanlış olduğuna inan
dığı iki ideal vardr. Fakat artık bunla. 
rı münakaşa etmek zamanı geçmişti. Ha.. 
beşistancla olduğu gibi, kuvvetli olan 

taraf kazanacaktı. Yanlışlık, doğruluk 
onu dü~ünmiyecekler. İki tarafın da 
kaybedenleri ölenleri olmuştur. 

abeş muharebesinin ilk günlerin
de kıtaların ileri hareketlerde bu

lunduğu Gabat vadisinde bulundum. Ha
rekat duraklamıştı ve italyanlar ölüleri 
gömüyorlardı. 

Trijuek muharebesinden bir giin 
sonra altı hafta önce İtalyanların öne~ 
zaptedip sonar terkettikleri bir ıssız 
köye gittim. Kasabanın bir kenarında 
brrahlm ş iki araba duruyordu. Bımla· 
rın içinde kilim gihi iist üste yrğtlmış 
it;:ılyan b1iıleri bulunuyordu. Bir taraf 
tan da it lyan topları, düşmandan sağ 
kal nları ö dürme t içitr-ı:l~mlr ~ret· 

te ateş ediyordu. 

Zafer istikametini değiştirmişti: fa
kat ölülerin verdiği ıstırab gene aynı 
kal tı. 

Bi taraftakiler faşizm u - rund"' Ö· 

te t r ftakiler komünizm yahud anar
şizm u - r.unda ölüyor yahud öldürüyor· 
Iar. Bugünlerde insanlara harbetmck 
aı zusunu veren amiller bunlardır. 

Başka amiller de vardır. Amber Ara· 
damda mcıhvolan habeşler, keiıdi ıakla

rım müdafaa etmek icin çar~~lardr. 
Bunlar icin harb, istila demekti. Onlar 
politik nıanasiyle istiklatinnıe emek 
olduğunu anlamıyacak ve be~az adamın 
verdiği manada vatanperverliği hilmi
yccck .kadar geri idileı::. Bunl~ tx>pr.ak· 
ları, aileleri ve evleri ic:in çp,J>ı;tdar. 
Çünkü yabancılardan nefret diy..Q.Clar
dı. Birçok insanlar .bu gibi sebeblerle 
dövü".müşlerdir ve daha da dövüşecek· 
lcrclir. 

Yi.iz binlerce İspanyolun boğazlaş

mnsın<la cfa bundan daha kmrveth Sebeh 
yoktur Iı'Iatlria kapılaruıda dövü~cn is-

.Güzel sanatlar 
akademisinin llüdcesi 

istanbul, 18 (Telefonla)- Ders yı
lı sonu münasebetiyle yapılan bir top· 
lantıda bir nutuk söyliyen güzel sanat
lar akademisi direktörü B. Burhan Top
rak. nutkunda: akademi büdcesinin bu 
yıl 53 bin liraya iblağ edildiğini ve a
kadem "nin memlekette tetkikler yapa
bilmesi için sekiz bin lira sarfiyle a
kademide bir reg-:ım calrşma salonu: hey. 
kel şubesi için de dört 'atölye daha ya
pılaca y mr ve bu y l a rndemi e ilk o
larak telif ve tercüme neşriyatı 

b 1 y cay ını söylemiş ve veliaht dai· 
re 'ncle aprla ak "'mi res'm s rgi i
n n 15 eylflde a lacağ nı bildirmiştir. 

Bir hırsız ya 1~alandı 
1 t nb 1, 18 (Te'efonla) - İ~iliz 

b s 1 onsolo un ın eV''nden Cemil paşa 
zade S yid kıymetli elma lar ç lmış ve 
polis h rsızı 24 SC:lat zarfmd-ı rakalıya
rak çal mnn e]yayı sahiblerine teslim 
etmi.ştir. 

Kabotaj b~yramma 
hazır:hk 

I tanoul, 18 (Telefonla) - 1 tem
muzda yapılacak kabotaj bayr mmda 
bütün d niz n~kil vasıtaları d anacak, 
denizciler ayrıca vapurlarla gezintiler 
yaparak eğleneccklerdir. 

İstanbulda yeni 
mektebler 

İstanbul. 18 (Telefonla) - tstanbul
da yeniden iki orta mekteb binası yapı
lacaktır. İnşaatr evvelce baı;;lamış olan 
bir orta mekteb binası da bitirilecek
tir. Avrıca bir kız orta mektebi de ge. 

nişletilecektir . 

l{amplar başladı 
İstanbııl, 18 (Telefonla) - Üniver

site ve yüksek mektebler talebesinin 

kampları başladı. Kamplar harbiyede 

yedek 'Subay mektebindedir ve üç tlev· 

reye ayrılmıştır. Birinci devre 7, ikin

ci devre, 28, üçünci.i devre dl! 24 ağıts

tosta bitecektir. Üç devrede kamplara 

3600 talebe iştirak edecektir. 

Memurlar kanun projesi 
Başbakanlık memurlar kanun pro

jesini yenidf'n bakanlıklara göndermiş

tir. B:ı.kbakanlık bakanlıklardan kendi 

teşkilat kanunlariyle proje arasında te

arüz eden cihetler bulunup bulunmadı· 

ğını ve umumiyetle bu proje hakkında

ki mütalealarırun bildirilmesini istemek

tedir. 

panyollaruda o şe.lıi.ı:.de bulunan evlerini 

ve ailelerini korumak için dövüşn1ekte

dirler. 

Yurdu korumak, harbetmek için bir 

sebebtir. Büyük harbta biz, birçok in

saAları: sav.cış boyuna sürdük ki bunlar 

hiç de h~rbetmek istemiyorlardı~ Onun 

giöi bugün İspanyada da hiç harhetmek 

istemedikleri halde zorla harlı boyuna 

sürülmüş birçok askerler vardır. 
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1 Bibliyografya J ----
İzlanda balıkcısı 

Son .zamanlarda, Pierre Lotinin olur 
olmaz sebeblerden ve her vesileden is
tifade edilerek yere vunılması bizde 
adeta moda hükmüne girmiştir. Fakat 
bu muharrire karşr yapılan hücumlar
dan pekçoğunun yersiz ve mantıksız 

olduğunu itiraf etmek de in<:af ı bir 
hareket olur. PieTre Lotinin mem ke~ 
timizi doğrudan doğruya alal :!dar e
den eserleri onun -sayısı pek 1 r k 
olan romanları arasında pek klı 
yer işgal eder. Bizzat memlek zı 

alakad r eden eserleri h l~k ela h • iım 
yürüt '!urken bile aman n 
ve hadi elerini göz ön" de 
hatad r. Fakat bu es~rlcr h n ve. 
recegımiz h' 1.--i:ı un, Lo. 
tinin, buyuk bır sanatı ar ol u unu as
la inkar edemeyiz. 

Pierre L'Otinin birkaç eseri türkçe

ye çevrilmiştir. Bu son derece hassas 

ve şair ruhlu romancının şimdi de 

"İzlancla Balıkçısı,, isimli eseri Hü. 

sey.in Cahid'in kalemiyle dilimize çev. 

rilmiştir. Remzi kitabevinin ''dünya 

muharrirlerinden tercümeler serisi,, 

külliyatının 9 ncu sayısı olarak inti· 

şar eden bu eserin • basına, Hüse.yin 

Cahid, Pierre Loti hakkında 12 say

falık bir ön söz yazmış ve bu suretle 

eseri okunulacak muharrir hak.kında et 

raflı ve faydalı malfımat vermiştir. 

İzlanda Balıkçısının Lotinin eser· 

leri arasında en fazla okunmuş, beğe

nilmiş ve se.vilmiş olanların başında 

geldiğini kaydetmeliyiz. 

Yeni Türk 
İstanbul Eminönü Halkevi tarafın

dan neşredilen bu mecmuanın Haziran 

tarihli 57 nci sayısı Abdülhak Hamide 

tahsis edilmiştir. Bu sayıda Şükrü Ka· 

ya, Doktor Sadi Irmak, Dr. Ziyaeddin 

Fahri, Ali Kfuni Akyüz. Şüki'ıfe Nihal, 

İffet Halim, Nahid Sırrı, Hakkı Suha 

Gezgin, M. Halid Bayır, Agah Sırrı 

Levend ve Nusret Safanm büyük şai ... 

timiz hakkında ihtisasları vardır. 

Varlık 
Ankarada onbeş günde bir neşredi

len bu edebiyat ve fikir mecmuasının 

15 Haziran tarihli 95 nci sayısı çıkmış

tır. Bu sayıda şu yazılar vardır : Ya· 

şar Nabi : okumak ve okutmak, Nahid 

Sırrı : Ankara vilayetinden notlar, 

Doktor Alexis Carrel : Medeni cemi.. 

yet mantık mıdır ?, Naci Kum : Kış. 

laktan yaylaya, Colleridge ~ İhtiyar 

denizci (İngiliız edebiyatından) Yanis 

Sfakanakis : Güllü ev ( Y u n a n 

edebiyatından), Karen Bramson : Mağ 

rur. adam (Hollanda edebiyatından iki 

eser hakkında bibliyoğrafya, Orhan Ve. 

li Cevdet Kudret, Hamid Macid, Ali 

'Mümtaz ve Baki Suha'nın şiirleri. 

Yeni ~dapazarı 
Adapazarmda haftada bir defa neş

redilmek üzere bu isimde bir gazete 
neşredilmiye başlamıştır. Yeni arka
daşımıza muvaffakiyet ve uzun ömür

ler dileriz. 

şu deliıkanleya hoş geldin deyin . mağa razı oldu. Dinlendikten sonra Mil
ford - Haven'e doğru yola çıkacaktı. 

ft'lary ve Clıarles La 
Nurettin ART Aı\tı 

mak fikrindeydim. Hiç bir şey çalmadım . 
Yerlere dökülmüş altınlar bulsaydım, gene 
el sürmezdim. İşte :yediğim etin parası. Bu
nu bur.aya bırakacak ve tanrıya dua ederek 
buracıktan ayrılıp gidecektim. 

Kadının uzattığı parayı mağara sahible
ri kabul etmediler. Bunun üzei"ine İmogen, 
çekingen bir tavır ile: 

Kibar gençler, :İmogen'e gayet güzel 
sözler: söylediler ~e::atendisini bir karde~ gi
bi sevdiklerini anlattılar tHep biı:.cı:radcrma
ğar.;ıya,.: :gfrditcr. Avda iyi avlar vurmuşlardı. 
İmogen' de iyi bir av karlını gibi, onlara ak
sam yemeğini ha:ndamakta devam etti. 
Her:: ne kkdar şimdi asrlzade kadınların ye
mek pişirmesin~ bilmeleri .adet değil ise de, 
o .zama~ttetti ve İm9gen bu: hususta çok 
becerikli "di. Av etini güzelce kt::sip pü;irdi
ler. Bu arahıt Policlor, kardeşine diyordu ki : 

Vurdukları av yenilip bittikten sonra de
likanlılar yeniden ava çıktıkları -zaman Fi
del~ keyf sizce olduğu için onlarla birlikte 
gidemedi. Kocasının kendisine karşı merha
metsizce muamelesi ve ormanda yaptığI 
yolculuktan duyduğu yorgunluk bu rahat
~ızlığa sebeb olmuştur. 

Simh in 
- Durun, içeriye girmeyin biraz, dedi, 

birisi bizim yemeklerimizi yiyor; zan eder
sem bir peri. 

Delikanlılar: 
- Ne var, ne oluyor? diye sordular. Bel

larius dedi ki: 
- Jübiter üzerine yemin etlerim ki ma

ğarada bir melek, yahud öyle değilse, yer 
yüzünün en dilber bir ıtıahlUku var. 

İmogen, erkek çocuğu elbisesi içinde ger
çekten, asın derecde güzel görunüyordu. 

lmogen, mağaranın dışındaki sözleri du
yunca dışarıya çıktı ve karşısındakilere de
d i ki : 

- Efendiler, bana bir zararınız dokun
masın. Bu mağaradan içeriye girmeden ön
ce bir yiyecek rica etmek, yahud satın al-

- Öyle göri.iyonım ki hana öfkelendi
niz, dedi, işlediğim suçtan dolayı beni öldü
recekseniz, şunu biliniz ki eğer bu yemeği 
yimeseydim, achktan ölecektim. 

Bel larius sordu: 
- Kimlerdensiniz? Admız nedir? 
İmogen: 
- Adım Fidel' <lir; dedi, akrabamdan bi

ri!;i Milford - Haven'den gemi ile İtalyaya 
gidiyor. Ben de oraya gitmek isterken volu
mu saşırdım ve b:ı kabahati işledim. 

Bellarius: 
- Gii:zel delikanlı, dedi, bizi burada. höy

le kötü bir yerde görüp de kaba ruhlu kim
seler olduğumuzu zan etmeyınız. Buraya 
geldiğinize hiç de fena etmediniz. Nere de i
se gece olacak. Size daha iy muamele ve ik
ram et mek is t eriz ; çocuklar, içeri gelin d e 

- Bu::15cmç, nıe.le.kler gibi konuşuyor ! 
Gene ::kem:li:Arı3.larmda Fidel, her ne kadar 
tatlı tatl1:; g.ü.lümseyor.sa da, içinde gizli bir 
derdi bulunduğundan ve bir melankoli'nin 
yüzünü' örtt~i.ğünden~ onda hem keder, hcn::ı 
de sabrın. biclestiğinden bahsettiler. 

İmage.n. (ki ona kardeşleri Fidel .diyor
lardı) yüksek meziyetleri dolayısiyle (veya
hud da delikanlılar oilmemekle beraber kar
deşleri olduğu için) m~ğarada dehşetli se
vilmişti . O ~a'!ı sev.gili Rosthumus'u düşün
düğü:zamanların rdışmda bunları ""a.Z sevmi
yordu. Bll ebeble yol yocgunlu.ğunu g eçid p 
ada malfilh din len inceye kada r burad a kal· 

Onun için gençler Fidele veda ederek 
avlanmağa gittiler; yolda hep bu zarif gen
cin meziyetlerinden bahsediyorlardı. 

Onlar çıkıp gidince İmoge~ Pi~anio'nun 
kendisine vermis olduğu kordıyalı hatırh
yarak içti ve içi~ce de bir ölü gibi derin bir 
uykuya daldı. 

Av bitip Bellarius ile iki kardes geri 
döndükleri zaman Polidor, herkesten önce 
ma~raya koştu ve Fidel'in uyuduğunu gö

'1"er;k uyanmasın diye b.--ocaman kundurala-
rını çıkarıp yavaş yavaş yürümeğe başladı. 
Elrmanda yaşayan bu prenslerde kibarlık 
böyle har.eketleri.icab ettir.iyordu. Fakat hiç 
bir gürültünün kendisini uvandrrmadu~1m 

Devamı var 
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Düsünüsler: 

B~ r kitab e:trafı d.ı 
!l~k mektepliler Divarihekirle bavm.dı 
ıçın yaz kampları -,,~ . ._,E 

İstanbul, 18 (Telefonla) İstan- ,(.'f l fl...r,1. i,:•J_ .14. • • • 
~uı kü.ltür direktörlüğü 1937 yaz ta ti- AJU Ve e eK,tT K -ıeszsaf l lÇ n 

Hayatını, Rockfeller enstitüsünde 
ilmi ar. ştumalara hasretmiş olan Dok
tor Alxis Carrel'in iki sene önce neş· 
rettiği "L' Hommc, cet İn onnu" i
simli bir eser, bftün me ni alemde 

pek büyük bir 
derhal bir çok 
Bu arada 

Her nede e ba ı 

yandmn~k k · · 
linmiycn i an" ın · de biz e 
böyl oldu. E erin ruhuna, fil "rl ir..e, 
tercem ine · · n'cr, h kkın a, etra
fında fikir be n .e n'er ço ldı. Ben. 
kendi hesabıma. bu ne-şr· attan, büyük 
kıymetine inandığ m ''Bilinmiyen in
san'' m satışına mıisbet el.ilde te ir e
deceı;i düşüncesiyle memnun oluyorum. 

Beni bu satıırları yazmaya sevke
den, Doktor İzzettin Ş"dan'ın ''Yeni a. 
dam" mcemuasında intişar eden ve 
bahsi geçen eseri hakiknten isyan etti
rici bir insafsızlık ve haksı lıkla ten

kid eden bir makalesi oldu. 

İzzettin Şadan'm hataları daha ma
kalesinin ilk 'Satırlarından başlıyor. 
Muharrire inanmak 15.zım gelirse dok
tor Carrel'in eserini Fransada (ve ta
bii bizde!) meşhur eden saik sadece 
Emil Henriot'un 'Tcmps'' de çıkan 
bir makalesidir. Sayın akıl d ktorumuz 
eğer Temp~den başka bir .şey oku
muyorsa böyle fahiş bir hataya düş
mek için bu bir- sebeb t<: kil ıetme.i 

miydi? 

Kendisi acaba, Franmıda bugün her 
hangi bir eseri, en salahiyetli bir ka
lemden de çıksa, bir tek makalenin 

me hur edebileceğine ciddi obrak ina· 
niyor mu? ' L' llomme, cet İrn:onnu •. '' 

i meşhur eden edebi .olsun, ilmi olsun 
bütün münald.idlerin .. teıck hay-

r-ınl k m leleri ve müne r muhit· 
lerin büyül~ ra ~beti olmuştur. Edınond 

Jaloux gibi bitaraflık ve ölçülültik 

örneği diye gö teri ... bilecek b"r mu 

harrir'n ayni es"r iç"n "senenin en bü
yük h~ se"'i'' demı.ş clduJU bolki ha

tır! rdadır. 

İzzettin fadan şöyle diyor: "Mu
ayyen bir zümrenin, ilim ve clembkra· 
sinin iflas ettiğine in nan, az çok .ziip- \ 
pelik için papasçı bir zümrenin mürevvici 
olan l.ıu kitabın, ileri sürdüğü fikir
ler arasında hemen ekseriyeti azime. 
sinin Türkiyede irticaUir telakki edi
len neviden olduğunu idrak etmemiş 
olmamızı neye hamledeceğimizi bi e
nıiyonız." 

Açık söylemek Hizım gelirse, her 

türlü peşin hükümlerden, doktrinlere 

bağlılıktan azade olarak müstakil bir i

lim zihniyetiyle yazılmış olan bir ese
rin irticakar ve papasçı telakki edilme. 
sine şaşmamak da bizim elimiıden gel-

miyor. 

İzzettin Şadamn makalesinde ilmi 

milnakaşalrda hiç de yeriqde olmryan 
bir taktik görüyoruz. Muharrir, ''Yeni 
adam'' karilerini hakem yerine koyu
yor ve kitabın muhtelif fasıllarındaki 
hal 'm fik"rleri kendi iddiasınca hü
Iasa ediyor. İşte burada sarih tahrif
ler kar. mda bulunuyoruz. Mesela 
Doktor Carrel ı.·tab nda aşırı şekilde 

tekn · le tirilmiş i ~iliğin ferdi tered
di ti kte o du ~unu ilmi mü aba
dcl e ve istati .. ti .lcre dayanarak be

ekt d"r. Bu, yeni ve orijinal bir 
d ildir. H en bütün ilim ale

mi ·n it "faca y nn bir ekı;eı:iyetle 

k ul et i-i bir key fıyettir. Carrel, sa
dec hadisel ri ve oluşları kaydetmek
le iktifa e liyor, mevzuubahs ettiği 

derdle den 1 urtulmanrn çarelerini gös
termiyor. İzzettin Şadan muharririn 
bu ilmi ''expose" sini, onun makine ve 
medeniyet düşmanı olduğunu iddia 
için tahrif ediyor. 

Carrel, kitabının bir bahsinde if
ratlr hir şekilde tatbik edilmiş olan de
mol.rasi prensiplerinin medeni cemi
fCtte doğurmuş olduğu mahzurları an
latıyor. Doktor Şadan, bundan muhar
ririn demokrasi dıişmanr olduğu neti
cesini. çıkarıyor ve bu fikirlerin bizim 
prensiplerimize zıd olduğunu ileri sü. 
.rüyor. Bunu yaparken ünive sitemizin 
inkilab kürsüsünde aynı müfrit de
mokrasi cereyanlarının salahiyetli a
ğızlardan tenkid edilmiş olduğunu - ih
timal ki ka den - unutuyor. 

Doktor C<ı:rrel. ilmi müşahedelerle 
tesbit edilen bir lı!dise olarak te lepa
ti'nin viicudunu kabul ediyor ve bu 
yoldan hatta fizyoloji üzerinde tesir
ler yapılabi eceğini, bazı hastaların i
yileştirılelıileceğini müt.eaddid müşa
hede ve tec.rübelerine istinaden ileri 
suruyor. İzzettin Şadan, müeHifin, 
esasen bazı dar görüşlüler taratmdan 
hücuma m:ıruz k...lacağını kaycktl rek 
yazmış oldu -u bu fikirleri taassulı ve 
hür fc itikadı olarak göstermiye çalı. 

şıyor. 

Münal:kid, eveıa demokrasi düşma

nı diye tavsif ettiği Carrcl'i yazısının 

sonunda ferdiyteçi ve etatiznı düşmanı 
diye göstererek açık bir te ada düşü
yor. Carre.'in etatizm tlfüım.anr oldu

ğu hükmü nereden çıknrılm ştır, bile. 
miyorum. Bilakis, müellif, .ac: n hürri
yetin, bugün cemiyetinin bünyesinde 
yaptığı tahribleri ileri sürerek devle-

tin, bugün fidet olmıy,an bir çok cemi
yet işlerine müdahalesini istiyor, de-

nilebilir. Müellifin yanlış ve aşırı 

sporculuğun ferd üzerindeki zarar

lı tesirlerinden bahsetmiş olması onu 
spor düşmanlığiyle itham etmek için 
arkadaşımıza kafi geliyor. 

Hakikat şudur ki Dr. Carrel ne de
mokrasi lehindedir, ne aleyhin.de, ne 

etatisttir, ne de liberal. Hiç bir doktri

ne bağlanamıyacak kad.ar .geniş ;ye 

müstakil bir kafa ile, insanhğm mu
kadderatı üzerinde, laboratuvarlarda 
çalış.arak, istatistikler üzerinde dura-

imde ılk mekteb talebeleri için altı 

kam~ ~çmıştır. K~mp ücreti beher ço- Harcanan para: 500 Ofif) lira 
cuk ıçın ayda 15 lıradır. Kampa iki ve ' 
daha ziyade çocuk verenler için ayrıca 
tenzilat vardır. Kampta bir mütehas
sıs, bir muallim, bir doktor, bir hasta 
bakıcı bulunacaktır. Ayrıca muallim
ler için de Heybelide 140 kisilik bir 
kamp açılacaktır. 

Muallimler için kamp 8 temmuzda 
acılacaktır. 30 günlük kamp ücreti yir
mi liradır. Tatil devresinde 12 tem.. 
muzdan 12 ağustosa kadar devam et -
mek üzere ilk mekteb muallimleri için 
kurslar açılacaktır. Kur..larda çal ştla
cak mevzular şunlırdır: İstanbulun 
tarih "'e cografya bakımından tetkiki, 
serbest tahrir, okuma tekniği, müzik, 
resim, ve elişi. 

Kamplara iştirak etmiyen ilk mek
teb talebeleri için de !stanbulun muhl 
tı;:lif semt erinde ve bahçeleri elverişli 
olan 16 mektebde bir muallim nezare
ti altırtda çocuk bahçeleri ac;ılacaktır. 

Bu bahçeler, çocukları sokağın tesi
rinden kurtarmak için açılmaktadır. 

Dövizler !e~terling'in 
va.;;ıati çek fiatları 

Giimriik ve İnhisarları Bakanhğı dış 

Ulkelerden yurdumuza gelen mallara 

ai<l faturalarda yazılı ecn~bı paraları

nın türk parasına çeV'l"ilişinde temmuz 

ayı içinde nazarı itibare alınmak üzere 

borsamızda kote edilen ve edilmiyen 

dövizlerle ingiliz altınının vasati çek 

fiatlannı tesbit etmiştir. Bunları fazı~ 

yoruz: 

Biı:: İngiliz lirası 625 kuruş, bir türk 

lirası mukabili olarak fransız frangı 

17.6667, dolar 0.78.9430, liret 15.0190, 

İsviçre frap.gı 3.4562, florin 1.4386, 

mark 1.9678, belga 4.6857, drahmi 

87.4482, leva 64.0050. çekoslovak krunu 

22.6168. siling 4.21$5, peçete 13.7827, 

zloti 4.1684, pengü 3.9852, ley 107.6166. 

Jinar 34.3809, yen 2.7450, İsveç krunu 

3.1035, Danimarka krunu 3.5840, Nor~ 

veç. krunu 3.1842, Finlandiya markı 

46.H)40, Estonya m_a.rkı 2.92, altın İs
viçre frangı 2.4314. 

rak. ilm:n bi.itün ~ephelerinden tah}jl_ 
er ,yaparak düşünen ve bu dUşüncele
rinin kendisine ver<liği kanaatleri a-

çık~a anlatan bir adamdır. Ve yazdığı 
eserin p'Olitika ile hiç bir cıHikası yok

tur. 

İzzettin Şadan tamamiyle ilmi olan 
bir eser hakkında "acaba bu fikirler 
'ir'ürkiy:ede mü,dafaa edilen fikirlerin 
ayni midir?'' Diye bir mütaleada bu-

lunmakla de.ınagoji;ye kapılıyor ve 
'l'ürkiy,edc ilmin muayyen prensiplerle 
tahdid cedilmiş olduğu gibi !lir şuitc
fehhü.t!le meydan veriyor. 

Ttij.lssub, hangi -sah~a 
derse tsin, hO!?a gitmiyor . 

Ya~~ NABi 

Diyarbekir niimune hastane~irıden bir görünüş 

Djyarlıekir (Husul) - Biıdcesini 

bu sene 230 bin l~raya çıkarmağa mu
va.fak olan J)iyarbekir belediyesi, ?!h
rin bayındrrlığı i!tin devamlı surette 
Çill şmaktadır. Belediyenin bir kaç se
nedenüeri üzerinde büyük bir ehemi. 
yetle durduğu iki mühim iş vardı: Su 
ve elektrik . .Bu iki meselenin halli Ü

.zerinde şildetle duran belediye nihayet 
muvaffak olmuştur. Belediyeler );>an
kasrndan alınan borç pa-ra ile başarı
lan su ve elektrik tesisatı belediyeye 
yarım milyon liraya mal olmu~tur . .Bu 
paranın 400.000 füası ödenmiş.. Bel~pi
yeler banka.şına ~lnız 100.-000 lira borç 
kalmıstır . .Bu da dö,rt taksitte ödene
cektir. 

Su, şehre 14 kilqmetre mesafede 
Karacadağ meyJdnde Gözeli mevkiinde 
demirborular içinde gelmektedir. E
lektrik santr~lı da şehirden 8 kilomet
re uzakta tesis edilmiştir. 

Eski ve, yeni ~~hirde bayındı..rlık 
Eski şehrin yol ve kaldırımları ta

mir edilmiştir .Dokuz bin lira sarfı ile 
yeni bir mezbaha yaptırılmıştır. Bu 
mezbaha be'ediyeye senede 40 bin lira 
gelir temin edecktir. Belediye, bilhas
ha yeni şehir için zengin bir çalışma 
programı çizmiştir. Burada yeni cad. 
deler açılmasına başlanmıştır. Atatür
kün bir heykeli yaptırlımış. Ulu Ön
derin aziz hatıralarını taşıyan (Pamuk 
köşkü) tamir edilmiş. güzel bir bahçe, 
bir ekmek fabrikası yaptırılmıştır. 

Asri mezarlık burada belediyenin 
yaptığı en iyi işler arasındadır. Mezar
lığın etraf dıvarları, su tesisatı, yol
ları, idare ve bekçi binaları, otobüs ye
ri, malzeme deposu, mezarlık meydan 
ve havuzu tamalanmıştır. 

................................. , ...... . 
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ANKARA: Öğle neşriyqtı: - 13~30 
- 13.50 Muhtelif plak neşriyatı. 13.50 -
14.15 Plak: Türk musikisi ve h~ll şar_ 

kılan. 14.15 - 14.30 Dahli ve harici ha~ 
herler. 

Akşam neşriyatı: - lS.30. - 1S..J5 
Pliik neşriyatı. 18.35 - 19."10 Çocuk ara 
karagöz (Küçük ,Aıi). 19.10 • 19,.35 
Türk muskisi ve halk şarkıları :(~er
vet Adnan ve ark daşları) 19.35 - 19,50 
Saat ayarı ve ar:abça negiyat. 19~50 -
20 . .ı 5 Türk musikisi ve jı<:Jk ı;ıarkılan 

(Hikmet ~ıza ve .ark?dı;ışlar.ı). 20.15 -
20.30 Rauf Baykan {Hilaljalı;ner J:ıq_f. 

tası münasebetiyle konferans. 20.30 -
21.00 Türk musikisi ve halk ııarkıları 
(Salahaddin ve tanburi Ö111eı), 2J,'OO -
21.15 Ajans hab~rleri. 21.15 - 21.55 
Stüdyo salon orkQStrası 21.55 - 22.-00 
Yarınki program ve ist.lkUil Jl)arşı 

MeJtşe şehadetname eti 
iç·n veıilen ka~ar 
Ekonomi Bakanlığı menşe ş .. hadet • 

nameleri hakkında yeni bir karar almış
tır. Bu kararı kısaca yazıyoruz: 

Mense şehadetnameleri genel olarak 
bir memleketin kendi mamullerine veya 

mab.sullerine veya mevzuatına göre içer

de .belli bir tahavvül geçirmiş bı.ılynan 
ecnebi mallara verjldiğine göre tic,aret 

odı<ili.ırımız<la menşe şehadetnamelerini 

bu esa.,lar dahilinde verec~lercllr. 

Menşe şehadetnamelerinin türlü neyile
ri olamıyacağınchn ecnebi memleket 
menseli mallaı; için mal, mevzuaqmıza 

göre içab eden ta!ıavvüllere uğramış ise, 

doğrudan doğruya bu huşus tasrih edi
lerek menşe şehadetnaınt:si ver>leci!)dir. 
Bu şartlara uygun olmıyan ecnebi .roal-

~ar için v~rilecek her hangi J>ir ~s\ka 

1 

m~nşe şej'l~tnemesi kaydım taşı.y9;ı;nı -
yacaktır. J.Vlenşe şehadetname~ri "ecne
bi ın<Ml<tra i#d mense şeh,ad~tnamı;si'' 

:\taydını ihtiva çtmek şartiyle dahi veril
miy,ecektir. 

i ra ar nce 

Tefrika No. 74 

Yazan· Honore de Balzac 
1 urkçeqe ceviren !Vosuhi Baydar 

sermaye sahibleri, ikinci kanun .spnu ~sa
biyle, bunları doksan ikiden satJrl' alıyı.ıı;lar
dı. Grandet, , iki aydan beri1 '.8-erfuayesinden 
yüzde 'On iki fa.iz kaz-nıy:0tdu. 

Hesablarım tetkik edip kapatmıştı ve 
artık, he raltr. ayda bir, ne vergi ve ne de 
birguna taviz ödemeksizin, elli bin frank a
lacaktı. Sermayelerini yatırmakta vı
layetlerin yenilmez bir tiksinti duy
duldarı iradın ne de ek oJduğutıµ, o, 
nihaYtCt anlamış ve kendini, pek faz
la uğraşma "':::;ızm gelişip büyümüş altı 
milyonluk bir sermr ·nin - bes ~ıla v.anr..a
d2•1 • :s~ı ibi_ g··r,-pf'..ğe başla~'itı. Bu para, 
ar · · ,,. .... 1

A ·i11in kıymetine ilave edilince 

büyük bil" ser:~et teşki1 edecekti. -Nanon'a 
verdiği altı frank, hizmetçinin, haberi ol
maksızın efendisine yapmış olduğu büyük 
bir hizmetin kar.şılığı idi. 

Dükkan1 arını açmağa uğr;;ı.§an esnnf 
kendi kendilerine: 

- Tuhaf şey! Baba Grandet, yp.ngına gi
der gibi, böyle sabah erkenden nereye ko
şuyor? dediler. 

Sonra, bir el arabasına dolu ~u:vallar yer
lcstirmiŞ, olarıa}-::1 arlr~unra bir mesajeri ha
mnli ile geri dönmekte olduğunu gördülde
ri .zaman. det eşna; tan hirj : 

- Su her vak.it ~a~~ gid(!r; h.erif de pa
.rniannr-almağa gitliy.arnmş. 

:Bir diğeri: 
- Ona para P.aci~ten, Froiclforıd' dan, 

Hölla.ndadan geliy.or. 
Bir üçün.cii.sü: 
- Giin.lin birinde bütün :::>aumur'ü satın 

:alacak, diye ,bağ~tdı. 
>Bir kadın ko.ca..c;ma. 
- Soğulda ~n}{i..: .eğleniyor. Daima işi

nin peıin~e~d.idi. 
En yakın kmnşlllamtdan biri olan bir çu

hacı ona: 

- Ey Mijsy:ö ~and~t. 1·ahatsız.: ediyor
lnrsa hunla~dan si~i kırrt;.\fayım, teklifinde 
bulundu. 

Bağcı cevab verdi; 
- Neye yarar, he~i metelik. 
Hamal, alçak sesle: 
- Gümüs metelik, dedi. 
Grandet, evinin kapısını aça,rken hama

la: 
- Benden iyi muamele görmek istiyor

san çeneni tutıvasını bil, d~di. 
Hamal, düşündii: 
c-- Ah ihtiy,a.r tilki. Ş~n 9:qu sağır sam

yordum. ~nlc:ı,§ıfcın soğul{ta, işitiyor. 
Grandet bama la: 
- İşte sana bir frank bahsiş ! al ve, sesi-

ni kes! Nan_pn sana arabam şimdi getirir. 
Sonra .Nanon'a dönüp sorçlıı: 
- J3izim sersemler kiljsedeler mi? 
- Evet, Müsyö Grandet. 
- Haydi, kollarım sıva. İş va,,r, diye pa-

ğırarak çuvalları Nancn'a'yükledi. 
Paralar, bir anda · Grartdet'nin adasma 

taşındı ve Grartdet odasına kapartdr. 
-ı:Kahvaltt haızır: olunca dıvara ıvur. :El 

arabasmı da mesajeriye göti.:ir. 

A.i\le, o gUn, saat onda kahyaltı etti. 
Madam Grandet, kiliseden döni.i§te, kr· 

zına: 

- Baban burada altınlarım görmek iste
mez. Sen de üşüyormuş gibi yaparsın. Son
ra, doğum gi.inün dolayısiyle hazineni dol
duracakl kadar vakit buluruz ... 

Granclet .. Paristen gelen ekülerini hemen 
altınla değiştirmeği ve çlevlet iradları üze
rinde yap~nış olduğu harikulade spektilas
yomı clüşj.inerek merdivenh:rden indi. İra
dın fiy{:\tı yüz frangı buluncaya l;:adar geli
rini.! bu suretle f;:ü.ze koymak kararında idi. 
Eugenie için kötü tasavvur!... 

Grandet sjllOJJ.a girince kanst ile kızı 
yeni _yılı tcb,d!\ ettiler~ Eugenie na~lq.nqrgk 
onun boynuna atıldı. M<Hlam Gnındet vekar 
:ve cicldiyttle vazifç;'iini yaptı. 

Gı;andet, kızının iki y;;uJağmı öp~rk~n: 
- Ah yavrum, görü yer musun hep 6.Cnin 

icin calış~yqruın, d,. li. İ"'tetli~im saadetin
dir. Mesud ohrı;.ık için de para la;nrrıchr. Ha
ra olmm·şa ...:,,. ... , «~ k 11::ık sma. Bıtık i te 
c;:ana v~p yıeni L 'r Pn "ıı;t""n O"e-

tirt:tirn. v&r 
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e\1york Polisi nasıl 
çalışıyor? 

r-·-"-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-1 i i 
i i 

i Katiller hırsızlar i 
i i 

B rodway'dan birkaç cadde aşın, Nevyork~ 
tuhafiyeciler bölgesinde buık, yıkıl~ag~ 

mail binalar arasında klasik stilde muazzam .hır. hı
na vardır. Büyük kapısının iki yanındaki yeşıl zıya
larla akseden yazıdan neresi oldu~nu .~nsan. ok~
mamış olsa, ilk bakışta bu binayı hır muz~, hır kü
tüphane veya bir üniversite sanır· Halbukı, burası, 
Nevyorkun hırsız ve cani alemiyle mücadele eden 
ve organizasyonu her tarafa dalbudak salmış ~lan 
polis idaresidir ki, Amerikanın Şarlok Holmesı bu 
binada ağını kurmaktadır. 

! ve bin türlü l 
• • 
1 _suçlularla dolup 1 
• • 

l boşalan daire i • • 
• • 
i i 

Bu muazzam ve gösterişli binanın ön taraf mda
ki klasik sükunet, pek ender hal
lerde değişmektedir. 

. . 
~---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-' 

Nevyork polis direktörlüğünün ya-
hut burada söylendiği gibi, polis genel 
kurmayının işleri arka kapıdan çevril
mektedir, bu kapı, gerek sağa gerekse 
sola doğru uzanıp gitmiyen ve dolayı
siyle seyrisefere açık bulunmayan bir 
sokak üzerindedir. 

Bu mahalle, vaktiyle hollandalılarm 
sömürge kurdukları yeni Amsterdam 
bölgesidir. Etrafı çevreleyen sokakların 
isimleri hep eski devirlere aiddir: me
sela Grand, Brooma, Spring Sreet ve sa· 

fre gibi. .. 
Fakat sokaklann karakterlerine ba

kılırsa, italyan adlan taşımaları lazım
gelir. Çünkü, polis genel kurmayının et
rafı adeta küçük bir İtalyadır. Bütün 
köşe başlarım, Cafe Espressos'lar, ital· 
yan dondurmacıları, Tortoni bisküvici
si ve fıstık satıcıları tutmuşlardır. 

H ürriyete bir daha kavuşamamak 
üzere bu arka kapıdan kimler gir

memiştir?! Caniler, hırsızlar, Gangster
ler, banka soyguncuları ekseriya sabaha 
~arşı buraya getirilmektedirler. Onları 
hususi otomobilinde buraya getiren genç 
ve şık bir delikanlıdır. Arka kapıdan gi
rildikten sonra, karşıdaki asansöre bi
nilmektedir. Asansör, genel kurmay tev
kifhanesinin kapısı önünde durup da içe
ri girilir girilmez tekrar kapanmaktadır. 

Büyük bir salon, bu salonda bir sürü 
genç ve şık delikanlı toplanmıştır. Bun
ların hepsi de sivil memurdur. Hırsızla
un sabaha karşı iş başı yaptıkları eski 
denberi malum olan bir keyfiyettir. Bu 
itibarla polis direktörlüğü binasının ar
kasındaki ufak tefek sokaklar, on mil
yona yakın nüfusu olan Nevyorkun her 
tarafından koşup gelen hususi otomobil

lı!rlt: dolmaktadır. 

Hususi otomobiller çoğalınca, karşı 
tıı.raftaki İtalyan apartımanlarının birin
ci, ikinci ve üçüncü katlarındaki tele
fonlar da işlemeğe başlamaktadır. Bir 
taraftan sivil memurların otomobilleri 
~ift sıra dizile dursun, diğer taraftan 
gazete muhabirleri akınının ardı arkası 
kesilmemektedir. Bu kaynaşma, sabahın 
saat dokuzuna kadar devam ediyor. 
Çünkü, tam saat dokuzda, dakika şaş
madan "Line Up,, başlıyor. 

''Line U p .. mevkufların, polis tara
fından teftişi demektir. Fakat bu basit 
iiadenin arkasında, metodlu bir polis ça
lışmasının, cinayet psikolojisinin tekmil 
sistemi saklıdır. 

Sabahın saat dokuzunda polis dairesi 

hususi kalem direktöriyle olan münase

bet derhal kesilmektedir. Gene sabahın 

saat dokuzunda, "Line Up" un yapıl· 

dığı büyük salonun kapdan kapanarak, 
cani ve hırsızların sorguya çekilmeleri 
başlamaktadır. Salon kapısının karşı ta
rafında yerden takriben bir metre yük
sekliğinde ve bir o kadar geniş olan mü
teharrik sahne vardır. Bu sahnenin ar
kası, ortasında amudi bir metre ölçüsü 
yerleştirilmiş olan beyaz bir perde mev
cuddur. Gene bu perdeye, biribirine mu
vazi ve on santimetre ara ile ufki ola· 
rak çizgiler çizilmiştir. Sahnenin sağ ve 
soluna merdivenler yapılmıştır. Üç ita 
dört metre uzakta duran bir sehpada da 
müteharrik bir deniz projektörü dur· 
maktadır. Salonun diğer taraflarını da 
mücrimleri yakalamış olan gri fötr şap
kalı, gayet şık adamlar doldurmuştur. 

fş başlamıştır. Projektör sahnenin sağ 
tarafındaki merdiven istikametini ay<lın
latmıştır. Sivil memurlar, yüzlerinin üst 
kısmını örterek kendilerini tanınmaz bir 
tekli' bokan maskeler takmışlardır. 

Hırsızlardan biri sahneye çıkarılmış-

Müteharrik sahne üzerinde, 
katillerin, mücrimlerin eşkali 
bütün polis memurları tarafın
dan inceden inceye tetkik edi
liyor. 

tır. Herif, bir ispanyol boğası gibi göz
lerini açmış bakıyor, fakat hiç kimseyi 
tanımı~·or. Sandalyalarda - oturanlar:n 
yüzlerce gözler kendisine çevrilmiştir. 

Üilun het hareketi, yüzündeki en ufak 
alamet ve çizgisi tetkik edilmeğe baş

lanmı~tır. Sahnedeki adam ise, gözleri
ni kamaştıran ışığın arkasında sonsuz 

lıir karanlıktan başka hiç bir şey göre· 
meınektedir. Bu daracık sahneye alış

mağa vakit bulmadan, sorgular bir do
lu gibi birdenbire yağmağa başlıyor. A
dı: ikametgahı, mesleği, suçu nasıl işle· 
diği birer birer soruluyor. 
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A nlaşrlan, cinayet sahnesindeki 
mücrim, ışığın karşısında kendini 

toplamak kabiliyetini kaybediyor. Bir 
iki dakika evel söylediğini tekrar hatır
layamıyor. Sorguların ardı arkası gel
miyor, bazıları tekrarlanıyor. Fakat bü
tün sorgular bin bir şekle girdikten son
ra daima aynı maksad, aynı mesele Ü· 

zerinde toplanıyor. Bazen bir sual veya 
iddia sadece "evet" veya "hayır., la kar
§rlaşıyor. Sahnedeki adam, sanki ruhlar· 
la görüşüyormuş gibi, sadece karanlık
tan gelen sesleri işitiyor. 

Bu arada polis direktöründen başlı
yarak bütün şube şefleri de karanlığa 

kanşmış ve o günün vakalanna aid sor
guları baştan aşağı dinlemişlerdir. Bu 
tarzda hareket 'etmiş olmakla, ayrıca 
net almağa, muhtelif şubelere ayrıca ya
zı ile malllmat vermeğe lüzum kalma
maktadır. 

Aydın küçük sıhhat memurları 
kursudan 32 genç diploma aldı 

Aydın, (Hususi) - Aydrn Sıtma 

mücadele başkanlığınca bir buçuk ay 
evel açılan (küçük sıhhat memurları) 
kursu, derslerini bitirmiş, kursa kayıd· 
lr 40 talebeden 32 si imtihana girerek 
çok iyi neticelerle muvaffak olmuşlar
dır. 

Kursa devam edenlerin hepsi de E
ge bölgesinin muhtelif yerlerinden 
gelme ve orta okul mezunu gençlerdir. 
Göndrediğim resim kursa devam eden 
gençleri hocalariyle bir arada göste
riyor. 

Meşhur bir Hititolog 
Mersinde yeni k .. zılar 

yapacak 
Liverpol üniversitesi arkeoloji me

tod profesörü J on Garstong, Mersinin 
garbında Bahçe mahallesinde, Mersin 
ırmağı kenarında tarihi kıymeti çok 
eski (Soğuk su) höyüğünde bir haf. 

ıl~ 
~.~~: 

riyat yapmağa karar vermiştir. Pro
fesör, hafriyatı dokuz kişilik bir he· 
yetle yapacak ve üç türk talebesini de 
stajyer olarak yanında bulunduracak
tır. 

Profesör Jan Garstong, bundan o
tuz sene evel Adana, Tarsus ve civarın. 
da Hitit imparatorluğu ve cografi isim
leri üzerinde tetkikler yapmış, meş· 

hur Sakköy höyüğü hafriyatından çı
kardığı Hitit eserlerine dair yazdığı 
kitablarla Hititolog olarak şöhret ka
zanmıştır. 

Ta~köprüde çıkan 

eski mezarlar 
Taşköprüde, kasabanın şimal kena. 

rrnda yapılmakta olan yatı mektebinin 
temelleri açılırken bazı eski mezarla
rın meydana çıktığı söylenmektedir. 
Eski (Pompei Polis) şehr.inin mezar
ları olması ihtimali olan hu mezarlar 
üzerinde ilmi tetkikler yapılacaktır. 

MODELLERJ 1 E,Ş'H/1?. 

1 Manke~1 ke~ ............... . Moda salonlarında tuvaletlerın kadınlara gıydırı ere teş- • : 
bir edilmesini Frederic Worth adında bir_ İngiliz ~eşfe_t- :Emprimeden! 
miştir. Ve bugün fransızlar geçen asırdakı alış verışlerın • •• • ! 
fevkalade mükemmel gittiğinden bahsederken, Farisi, son :g U Z e 1 bır ! 

yüzyılın enternasyonal moda şehri yapan adamın bir in- ·.·yaz tU 1 t' ! 
· · ıd ~ · · · t · ·· ı kt d. · va e ı · gılız o ugunu ıstetnıye ıs emıye soy eme e ır,er. • • 

Worth, 1820 yıl-

Jarmda Parisin 
en büyük ma
ğazalarından bi· 
ri olan Gage
linde tezgah
tardı. Worth, 
Gagelinde şal 

kısmını idare 
eden her renk
te ve pırıl pırıl 
pırıldayan ipek 
şalları omuzla
rına atarak teş
hir eden bir 
genç kıza gö
nül vermişti. 

Çok geçmeden 
Worth genç 
kızla evlenmiş 

ve karısı ile 
dünyanın ilk 
moda salonunu 
açmıştı. 

W orth, tuvalet ve 
mantoları ken
di dü~ünceleri
ne göre tertib 
ediyor, kendi 
zevkine göre 
kumaş yaptırı

yor, karısı ise, 
yeni modelleri 
giyerek müşte. 
rilere gösteri
yordu. 

Günün birinde bu 
moda salonuna 
''Vie Parisien
ne" in bu mu
habiri gelerek 
bir reportaj 
yapmış ve bu 
münasebetle de, 
kadına, "Mat. •• • • ••••••••••••• 

mazel Manken.. :H a s I r d a n 
adını vermiştir. • 

Bu suretle kadın- :y a p 1 1 ID I Ş . 
tara mahsus ye- !.g Ü z e 1 bir 
ni bir meslek 

keşfedilmiş ve :k a p ö 1 i n 
bu münasebet. • 

••••••••••••••••• 
le takılan ad da enternasyonal mo-
da aleminde yayılmıştır. 

Bugün bütün dünyaya moda dikte eden 
Parisin eski vaziyetini bilmek fay. 
dasız olmıyacaktır. 

Pariste, 1850 yılları içinde altmışa va· 
kın terzihane vardı. Karolin moda
sını ilk teşhir eden Worth'nun man
ken'i olınuştur. Ondan sanra up 
uzun kuyruklu prenses modası ve 
1880 yıllarında da Tournure modası 
çıkmıştı. 

Worth bir gün pazarda gezerken. ka
dınlardan birinin arka eteklerini be
line sokarak dolaşmakta olduğu gö
züne çarpmış, Parisin o devirdeki 
moda diktatörü olan W orth, kadife 
ve ipek kumaşlardan, pazardaki ka
dının kıyafetini andıran bir tuvalet 
tertib etmiş, fakat kendi manken
lerine değil de, Prenses Meterniıhe 
giydirerek at yarışlarında teşhir et- • 
miştir. Hasılı, sosyetede tanınmış O• 

lan bir kadını Manken yapmıştır. 

Fevkalade bir moda ortaya atılaca

ğı zaman Avrupa ve Amerikada ta. 
nınmış büyük moda ve model salon
ları bugün de aynı çarelere başvur
maktadırlar. 

Vaktiyle mankenler tip itibariyle. "ma
vi yıldız", "sarı yıldrz" "beyaz yıl
dız", ''yeşil yıldız,, ve nihayet "kır-

., .... 

mız· yıldr? ·'iye t asn if e ı : 1 ~ 1~· 1 irdi. 

Bu tasnif boy ve irilik ve in;:elik sı
rasına göre yaprlmıştı "Mavi yıl

dız,, henü1 serpmeğe hışlamış olan 
onbeş on altr yaşınd;ı bir k zın •i,i 
id :. "San yıldız, is"' ondıın hir;ı;;· b·j

yük ve daha irisi idi hi ve r\.-.1 "'un 
tip modası "yeşil ytld ız,. devrine '~a

dar sürmüş. "kırmızı y ldT? ;nce u
zun boylu bir kadın tip'ne clel~let 

etmiştir. 

Bugünkü mankenlerin 1.70 d!!- 1Fsa ve 
1.76 dan uzun o\m.,r-::ıl,rr •;;n·•tır. 

Kalça genişliği 9'i . ~öğii~ T~n·.- ı ;.1i 

ise 90 santimetreyi asm:\IT'~sı "" ild. 
sinin arasındaki fark>r. 6 q <ıant:met

reden fazla olma:ras• 'fı7 m ·1 
•• 

Mankenlerin hay~tma ge'i11""' ,.,·,. ~m 

mevsimlerdeki faaliyetleri epeyce 
yorucudur. Tuvaletlerin h:r; çıknı
lıp diğeri givilmek s•ır"' i ., ı e m ;· <;te

r ilerin önünrle durma<'n·· rlo l rmak 

ve bu yorucu is ,.,ünleri 
sonra. tacil günlerin: de. 

r;e~tikten 

mcc!cl"cri 
göstermek milrı;:ı<>Phe ti1e tntih n ·1i1en 
çaylarda at yarışlarında ve h.,,tta 
Londra yolculuğunrlcı vazife başında 
geçirmek ıarureti vardır. 

Fakat ölü mevsim başlay nca. mankPn~ 
ler boş zamanlarrn . tım:ıklarmı ci
li\lam;:ıkhi. veni bir r"m~r> v~hwl b:l. 

mece halletmekle 0e~irmektedirler. 

At yarrşlarrnda elbise teşhir Men '""'"'-""'!?· 



Asiler Bask cephesinde B işçi aşlar 
• " • altında ölclii 
ılerlemegeclevaın edıyor d• '!'.ı.'!.:o':. ı:ı:=.: = 

kasaollmlttur. 

Bas/c /Jii/cilfleti Bil6ao'gıı terketti. ı-1::~~'!:s;n;enf;:;~m::=-
BnMitillii yaıı-rndaki sahada çahıımak
ta olan itçilerden MecidözUlil Sadık; 

arkadafhuı Çorumlu Abbas ve Arif ile 
tMmırber bir bliyiik tap feril1dlaı kal.. 
ckrmaya uğratırken JDanivela kayımı 

ve taı Sadılan iiatüne dlfllllfdir. Kat
maya ftldt bul81$yan zua,!lı Sadık ba 
ağır kütlenin albhda ı.ınn,, beyni 
pn~Janm'I ft derhal ölmilftür. Ar
kadatları Arif ve Abbas kenarda oL 
duldanndail bfr tali euP o1arall ... 
larını kurtarmışlar fakat difer kayan 
t8flar Abbası ~daa, Arifi vücudu
.nun türlü yerlerinden yaAlumıtır. 

8a)t-. 18 (AA.)-.. mzıt t ••-. tıllWii ecliyor: 
..... , ıll,•I ,_ ....... ıı•nJletmek m..Bil

hhı•-p• _ı ..-cı ., ... 
iM DJ ılimı 4illlt ad•ı• ....... •• tlir .... ..Odafaa hareıkitmı 

i.a.. .. •• ._. Bl&ı .... h' zbr. 
1.. .Arıaı r, • (AA.) - & • • -.mı: Wr mesafde Malunmak. 

.,.. •• •• 
1 •iıi ...... IMbrlu. 

JOr,I .._,_p.ıinde, Jllflanda .... .... af••·••· Fı ' a ... ...llll&dri Mtln lsasabalar Franko kuv-lari. a.i ..... desiwe ... ,, tedeıillfa ellle 41pniiftür. Demir çem-
e~ ltiD ...... .., ~• ,. ber Ubk ,.,._. Bilbao'yu müdafaa e-
rüJlp .,.....,. IJlıal al •t1ır- den IOI& llt'dlr prgamba gününii per -
dir. falllııp ....,.__ gece içinde Franko 

•• ... tleld PnMo •ı .. t ....._ lal i1aeu ......... zabtedilmittir• Bilba· 
fI 1. 'lrıldıi ........ ... .......... o"• ...... ,.....ıaı: çıktıp görülmek• 
B8*1s ....... •a ... ırl'IC' dm *. tıe& ....... latldimet merkezinde ar-
me• telmK ..,a1n le &a1l'et elm& tıl: maul 'bir ldildlmet kalmamııtır. 
tedlder. TanmeJer hqannameler aıaralr ya-

MJ 4'r tılppl U, l'fillllııo tar• kmdıa Bia.o'ya pecek olan 'Branko la-
yarwlai Plcôa • ı..mıN •••&lald ta1am pime.alt intizaren halkı s6-
Biı*meai1erillt•ı ... ...... ktaele~lar. 
ler._ s-t lUI ..... h ......... .S.sJ afi• 4llrl ~evlet ani~ 
tidlldl lıir ............ ~ a.,ın 1i flıf efaaek idemiJorf• 
da tıl'pulai ..... 81'.11 ' jf iti. lla. 
ıkl• Aıtı n 1 • pdlu a m ı mi ta1r Londra, 18 (A.A.) - İyi haber' 8Jan ......... ScwJet hiikltmetlmn lapaayol 
keıa .... mnld .... U,•llfln ve bir --- kmııtrol men dirt Myılk de\f1et 
00.,.12 ... mkra1yk ,.tewtiımit idi. .. ,,. cesea cmnarte11 ıoau h8lll °" 

8' wdlla 1ıııir -n••• •illa ima •'rı ~ twmak ı.temecliğitli bil-
bir ..... pdn ;c 1 .,.. ~ azı...,.lue Sovyet .... lmeti fııcl _. 
e ... ft ........ •)•ie l&eri lure- , • - ..,..en ance kaftf91Uhk 

ketlcrille ...._ •••&=if'es'dir. B&. l lı ltıdnı ~ aWttc1lii
•kls .... ,.._ 8• ılıı .,ıli'Pi lil liri tlllp ıilı •. Blıramaleytı Moe -
i~ .ıtı 11 t.l ınl ... ıılatar .... 12lıuia•1937 tarlhH idllf Be 

P ı ' Jmeeziled ı • ı •• •..W tı.ilı bil ' ı "Pı ıbeyan etmfttit'. 

1 

Sovyet - Mançu sımr 
9aziyeti hak&•ıda 

haber Jet 
•od'ova. ıs (A.A;) - 8c>'7et .. Wa

çu arart .... eti ···- Japon 1)a; 
met ajmıityte Japon audeclterfnrn bli 
takım uydmma nepiyat ~ 
bildiren Tu ajanlı bU umruı bilha
japonlat tarafmdan ilıJtl eclildipnl ve 
Tokyo ve Harbhıdeki jlıpea ~leıt

ıiitı ~ m&J'I' ayı l#öcfe t9 hlclr.. 
Ji F--.~bılber ~-
Ms h.-ıı•• ..... Ws ... llfrJa-· "'*"-· ........ _...._ __ 
DIUJi)'et· .....w Jıııit ..,. -~ı .. 
-,er. 

Bu laha çok tatlık oldugundım ay
lardanberi temel kaz111 dftam ..U.70r.. 
c!u. ln§Utnl diğer kllmılannda çalı. 
pn ameleler; hidiıeyi derhal polise ve 
adliyeye hqr termitler ve llllddef. 
umumi muavinletindea B. Zeki llidt.e.. 
ye et koyarak A vakte kadar tahkikat 
He 11frapıf'ft'r: kaza1a mazin.la toll 
mfyflli olmair ft yedntletı sılranmak 
tste11erı tapn bfrdenbift lraymuı eebe'b 
olnnqtur. Manivela kıtl ... tu-ba o. 
lan talillz Saddt: ~k bir aüratle 
!ıtthıe clOlnı yitvatl~ tatın altm
Jan k~ iatetnİf,; fakat muvazesıe~ ... 
al \~denk ddftlliUftden bçamam'f 
JUvarl:ınmtf ft Uf' ~ çar,parai 
llmtlflllır 

Yaralı AW.. w ~rif memleket hu.; 

tatıesıu lrat~• Tabki~ bit 
SUnde deaıa edecektir. İılfaaat ubaM 
ta amak ol3'11i&ı•üı1 1'cr ~ J>iı 
-.,. ~ 9~ ~ ilati,... 
yat tedbiıltir ~ 

Emir Abda/lalı 
AmnU/na döTidi 

Kadltıt. 11 ı(A.A.) - Ar dö-
nm ..,Abdullall, ı.tlıkUımete 1:ılr ...... 
cllldeıatılı -il'• •• " .......... .,. 
zMrntaa1-a.ıı...__.111111mt,._ 
p 2 il •• ....,.. ........ .. 

" 

~VanZeeıwı 
Ne•vork'da 

Ne.,_k,. JB (.._..) - Bttpb ~ 
-ıuti & ~- Zıd w ...._ Hnyorlt'a .............. 
•va * ı ıkill r rteı•u• ,•• ru .... , 

FRANSA'DA MALI KANUNLAR 

Senato projegi 
lcabul edeceğe 
benzemiyor 

Pam. 14 (A.A.) - lılaliJe lıldrarıı 
Veaean Oriol, eenato &n-. 1to-~u 
reill ~ya bir~~ edltek 
hükümetin, parlamentonun bu -.,m 16 
amda kabul .Wği malt itlerde tam aJA;. 
hiyet kanunuAda hiç bir değipıdik kabul 
~ biJdirmifrir. 
~to finans komisyona rap.rtarü 

ile B. Blua MP-.da ,,._ tMt '8Üren 
g6r6tme ~hiç bir anlapa,a 
ft1'Ilmaınıttır. Komisyonun kabul etti
ji tadilli metin, yann umumi heyete 
1evlredilecektir. 

Finans komiıyonu reportörü ır. Gar• 
dey fevkalide salihiyet kanwıu haklan• 
da komisyonun kararmr bil4Htmelr lzere 
..... iled :s.. Blum nu4üae Ptmiıtir. 

Büyük demir 
servetimiz 

(Bafl l lDe' A1ia4a) ....,. .. ....,,..,,...... ... ,. 
flNtre irlilaoula, malanıt luılind• 
lllr ftf ıı:irw.üftr. CnAer, siya. 
-t~.....,.,. ..... tabo
,......,. temoa luıttaula lnılanu.)'Or• 
Wallndf .............. ~ ...... ..,,.w.ı .. ,,... .. .... ,..,,......,..._. A•• ..... ~ ........... ... 
~.c..,...,...,,,._ ............................ 
fili .,,.. ceohri •••• ,.. el 
dir. 11rt OIWMıı. ....,,.,.. ••••-
6n f..,.p. «itlllli .... - •• ,. 
iôfiliiln ................ ... 
;,B~--...... ...... .... 
idi .... Ul'llfm aMı l tWiıf ., .. 
dairi ............. °'*"",. ..... 
~ ....................... . 
Seneti ~ .. d .. 

teri ilk heeablara sen 10 milJoa 
ton talunin ohmaMliY· 

Vazfyetine f Hııçe: Maden aalutlt, 
yea.i J&pıtmdta al8a ~tana l M
bnetre ıneaaWRtr. 
T~llfı:Mrii~ .. 

ıaı-.ı: .~ naiaf.aN ....,.e ae 
~-

Türk,iye Sark 
A 
yarabyor 

<-. ı. i• sayı.,,.> 
tarziylf • ,..... , • ._ A..nı. 

II,.n,ı ,ar6ı:alma b'(tiim 
Atatüıık giJ>i büyük bk dllhilain 

illiğind• ve ismet ln6nü gibi ~bıli
yiik bir ••let adammm ~ 
Tldd)'e, ...... ık w ..,... . .-ıır& 
yılarl .,,...ı.ıetıeriadeıa biri ·--~ 
Tnrtdye - TugOstavya ~ 
kabil oldui\ıııdan daha futa dostamlii 
diır. Kabil oldQiundan futa diyo 
Çtlaııldl ioHJuk paktları ..utea hua
yapılir Ye bana mi11et1enn husu 
audH=tJeri kanfmaz. Ha1buti 
miUetlerimiS anamda katde Ur. d~ 
sebetleri; iktlDelllleket ncali 
da &öriit v~ it bk i • vardır Dıaat
kaııtı ikı devlet de tam bir cloat!~ 
litib.11 'gildmektedır. Son ııanuualladil 
iki cJevlet büttlG ulapıut klamu 
W.Zlemitler; uzak. yakıtı koln§U d: 
doathık miııasebetleri teus ederefc 
yolundaki, tyi niyetlerini ıabat e 
le•dir. a.11ı:ıım milletlerinin me 
ri ._,.miyle ve her tekilde mt1fte 
tir. Ve bı.t jftirak Bulgarfatan . .,.. 
mua edelesle teabit edilmiftir. 

Balkan rntantmdarı hariç blaia B 
gariatanm la, Tür-kiffı w y·ua<ı~rw: 
ile tloatlu muahedeleri vardır ... 

lbnWna için 
ihtilal 
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Medeni, kısaca tarif olunmak ıa. 

zxm gelirse, denilebilir ki, hay
vani ihtiyaçlarını cemi ihtiyaçlarına 

tabi tutmuş olan insandır. Medeni, bu 
kudretinden büyük faydalar istihsal e
der, fakat bu faydaların karşılığını 

bir takım vücud zaafları ve müvaze
nesizJikleriyle ödemekten de kendini 
kurtaramaz. İnsan tabiattan uzaklaştı
ğı nisbette hayat tehlikeli bir macera 
olur. Bunu bilerek hareket etmek ve 
elden geldiği kadar zarardan kurtul
mağa bakmak lazımdır; zira, sanırız 
ki, hiç bir medeni, vaziyet böyle oldu. 
ğu için, vahşete dönmek niyetinde de
ğildir. 

Medeni a lemde en tehlikeli - fakat 
o derecede makbul - mevki, şehirli 

mevkiidir: köylerden şehirlere doğru 
devamlı bir akın olduğunu biliri:r.. Hal
buki zevkleri ne kadar incelmiş olursa 
olsun köylünün etrafında - sıhhatini 

koruyabilmek için - tabii unsurlar bol 
bol mevcud iken şehirli, müzmin su
rette zehirlenmektedir: ne keyfiyet ve 
ne kemmiyet bakımından fizyolojinin 
itsediği olmıyan ve hücrevi sai vası
tasiyle tam yakılmamış tortularla uz
viyeti dolduran tagaddi tarzı da, kimya 
bakımından saflığını pek ziyade kay. 
betmiş. bakterilyoji bakımından iyice 
kirlenmiş olan teneffüs ettiği hava da 
onu zehirlemektedir. 

Büyük bir şehrin her metre mika. 
hında ne kadar mikrob bulunduğunu 

biliyormusunuz ? 
- Mesela Pariste, geniş caddelerde 

3480, yeni evlerin havasında 4500, es
ki evlerde ise 36.000 mikrob olduğu he. 
sah edilmiştir. 

İmdi, olgun bir insan günde on üç 
metre mikabı hava teneffüs eder. Bun. 
lan göz önünde tuta;ak, isterseniz siz 
de, büyük bir şehrin kalabalık bir ma
hallesinde oturan bir kimsenin ciğer
lerinden günde ne kadar mikrob geç. 
diğini kaleme vurunuz. Ve şunu da 
unutmayınız ki bu gibi mahallelerde 
rastlanan mikroblar içinde verem ve 
tifo mikrobları nevinden çok tehlike. 
li olanları da vardır. Bunların insana 
mutlaka verem ve tifo aşılamaları ıa. 

zım gelmezse de bunların daima yutu
lan toksinleri ferdin hayatiyet emsa
lini mütemadiyen azaltmaktadır. 

Bunlar yetmiyormuş gibi, şehirli dur
madan çalışmak, daima teyakkuz halin
de bulunmak, hırpalanmak, rakabetle
re maruz kalmak, menfaat ~e politika 
münakaşaları yapmak, türlü sebeblerle 

İmdi, o1gun 
on üç metre 

bir insan günde 
mikabı hava te-

neffüs eder. Bunları gözönün
h ter seniz siz de de tutarak 

hı.yük bir (ehrin kalabalık 

kenlere, veremlilere menetmek tazrm. 
dır. Deniz, ekseriya, hastalıkları ı;a ,~ki 

k ırbaçlar (1). 

Dağlar 
Dağlara gitmek, tatili dağlarda 

geçirmek... Bunun da bir çok 
faydaları ve bazı zararları vardrı. 

bir mahallesinde o turan bir 
kimsenin ciğerlerinden günde 
ne kadar mi·,.ıop geçtiğini ka
feme vurarak hesab ediniz. 

Dağlarda bava hiç bir yerdeki hava ile 
kıyaslanamcyacak kadar temizdir. 2000 
metre yüksek dağların havasında, tah
lil, hiç bir bakteri bulunmadığınt mey• 
dana koymuştur. 

Fakat deniz havasrnın aksine olan 
dağ havası son derece kurudur ve onu 
teneffüs etmenin ne bulunmaz bir zevk 

uyku zamanını kısaltmali, havadaki e. 
lektrik hamuleleri, kuvvetli ışıklar aL 
tında bulunmanın ve susub dinlenmek 
bilmiy'!n gürültüleri işitmenin t<:f.irle. 
ri altrnda bunalmak suretile de zehir
lenml'ktedir. Medeni insan için son 
dere~e yıpratıcı sinir sarfiyatı asıldır. 
Umumi harbtan beri hayat makinesi
nin acayip bozukluklarına tesadüf o
lunmaktadır. Hekimlerin müşterileri, da
ha çok; baş ağrılı, mide bulantılı, en. 
dişeli, sıkıntılı insanlardır. 

Şehir muhitinin zararlarından ko. 
runmak için, zaman zaman, bir tabiat 
kürü yapmak - işte bu sebebler
den dolayı - lüzumludur. Yıllık ta.. 

tiller de yine bu sebeblerle ihdas edil
miştir. Fakat bu tatilleri nerede ge. 
çirmeli ? Deniz kryılarında mı ? Da~

larda mı ? Ovalarda mı ? 

- Nerede olursa olsun 1 Demeyi
niz ve kararınızı vermeden Hitfen bu 
satırları okuyunuz. 

Deniz kıyıları 
Hayat denizden doğmuştur. Deniz 

suyu arzımızrn lenfasıdır. Bu 
suyun beher litresinde 35,22 gram mik.. 
darında sodyom, potasyom, mağnezL 
yom tuzları, bromürler, karbonatlar, 
kireç vardır; deniz yosunlan bromla 
iodu bol bol tesbit etmiştir. Plajlarda 
yüzen insan dalgaların fizik tesirle
rinden istifade etmekle beraber derisi 
vas.ıtasiyle de, hissetmeden, bu unsur
ları masseder : Deniz banyosu hem bir 
duş, hem bir masaj, hem de kan ceve. 
lanı, teneffüs ve adale bakımından 

bir temrin, bir egzersisdir. 
Hayat veren bu suyu insan, açık-

.~~~~~-~~~~~~~~ 

Yabancı basından 
Ulus için 

ikt:ibas eden 

N. B. 
lardan gelen nemli, mikrobsuz, rüzgar. 
lada daima yenileşen, iyod ve ozon 
dolu hava ile birlikte teneffüs eder. 
Deniz ikliminin en ehemmiyetli hu. 
susiyetlerinden biri de hava tazyikinin 
kuvvetidir. İnsan orada nefes almak 
için cehid sarf etmez; en mini mini 
mesamenin kırışığını düzleştiren ııava
nın, denilebilir ki, büyük yudumlarla 
içilmesi sayesinde, orada göğüs san
ki habersizce şişer. Bundan dolayı da 
deniz kıyılarında teneffüs hareketleri 
geniş ve yavaştır; dakikada ancak 
10 - 18 teneffüs hareketi yapılır, ve 
bu hareketlerden her biriyle ciğerlere 
yarım litre kadar hava gider. 

Şunu da hatırlatalım ki güneş ışı. 
ğı plajlarda çok kuvvetlidir ve cürsu
meleri öldüren bu xşık altında esmer. 
!eşen vücudlar, sıhhatin birer örneği 

olurlar. Güneşin sebeb olduğu kazala.. 
rı mubalağalandırmaksızın işaret et
meliyiz ki deniz kıyılarında güneş ban
yosu yopmak arzusiyle önce istakoz gL 

bi kıpkızıl ve sonra, zenci gibi sımsi. 
yah olanları hükmü altına alan moda
yı bir moda olarak kabul edebilirsek de 
bunun mantıka ve fiziyolojiye muvafık 
olduğunu söyliyemeyiz. Helyoterapi 
adı verilen güneş ziyası ile tedavide 

akıl ve mantık her şeyden ileri tutuL 
malıdır. Zira ifrat, her şeyde gülünç 
ve zararlrdrr : - eski tabirle • tayfı 
şemsi'nin viyole ve ütra _ viyole şua.. 
lariyle gelişi güzel oynamanın ciz 
yesi, sadece, sıhhati kaybetmekle öde~ 
nir. 

- Deniz kıyılarında birkaç zaman , 
yaşamak ferd üzerinde ne gibi tesir· 
ler yapar ? 

-İlk günlerde insan, beşyüz gramdan 
iki kiloya kadar zayrflar. Çünkü met
rede elli dokuz milyon gram ok::;ijen 
ihtiva eden hava, büyük tazyik altında, 
vücuddaki yağ tabakalırmx Ç,abucak 

eritir. Fakat bu ıtrah devresinden son
ra siklet yine fazlalaşır; yağ olarak 

kaybedilen adale olarak kazanıl

mıştır. sikletin bu suretle tezayüdü, 

zayıflamış olarak, normalden aşağ ki. 
loda deniz kıyısına gelen ve kuvvetle

n ip iyileşen kimselerde gözle görüle
cek derecede süratlidir. 

Deniz banyolarında teneffüs hare. 
ketlerinin devamlılığı göksü geliı?tiriı. 
Bol oksijen teneffüs etmek faydası 

kırmızı küreyveleri çoğaltıp kansızlı

ğı giderir. Güç inkişaf eden çocuklar 

için denizin kireci kemikleri kuvvet. 
lendirir. Zaten deniz, çocukların en 
Lüyük dostudur. 

Fakat plajlar sinirlilere, hiddetli .. 
lere, nekrislilere, romatizmalılara hiç 

gelmez. Deniz müheyyiçtir; mesela, e .. 
sasen istidadx olanlarda geçici delilik· 

ler daha çok görülmüştür. Denizi ka· 
lbleri hasta olanlara, nefes darlığı çe .. 

olduğu dağcılarca 

malilmdur. Dağ ha
vasının şeffaflığc 

nisbeten uzak şey
leri yakın göste
rir, hafifliği yüriL 
menin verdiği yor
gunluğu da, vücu
dun kendi sikletini 
de azaltır. Hatırla
malıyız ki ovada 
760 milimetre olan 
nisbi tazyik 500 
metre yükseklikte 
714 milimetre ve 
2000 metrede ancak 
594 milimetredir. 

Tazyıkın bu su
retle azalışı nabzın 
vuruşunu (dakika
da doksan vuruş) 

tesri eder ve tenef
füs hareketlerini 
pek ziyade sıklaş

tırır; zira her te
neffüs hareketi i\~, 
dağlarda, ciğerlere 

daha az mikdarda 
hava girdiğinden, 

insan daha çok defa nefes almak ihtiya
cındadır. 

Bunun neticesi de, deniz kıyıiarın. 
dakinin tersidir : teneffüs adalelerinin 
sarfedeceği cehid dağlarda daha taz
ladır. Ancak, gerek deniz kıyısında ve 
gerek dağda, makfi.s tar .:larda ayn. ne
tice elde edilir : göksün gelişmesi. 

Yüksek dağlarda yaşamak rilde 
hususi bir kırmızılık getırır; kan 
muhite doğru yayılır, içuzuvlar kan.. 
sızlaşır, baş hafifleyip rahatlaşır ha
zım kolaylaşrr. Dağlar, göksü zayıf 

olanların intihap edecekleri yerlerdir: 
oralarda havanın kuru olması öksürüğü 
azaltıp öksürüğün tevlid ettiği ifraza. 
tı keser. 

Fakat dağlar da denizler gibi hid. 
detlilere, sinirlilere, hastalıkları ınki

şaf halinde bulunan kimselere elveriş. 
li değildir. Bu iki iklim de, ayrı ayrı 
şekillerde, fakat aynr derecede şiddetli 
ve şiddetle hükmünü icra eden ikıim
dir ve ani değişikliklere, sarsıntılara 

tahammülü olmıyan kimseler onlardan 
kaçınmalıdır. 

Ovalar 
ovalar ~~r ~e~e,. istisnasız, uygun-

dur; çunku ıklım ovalarda yumu
şak olduğundan huzur vericidir. Yay. 
van çizgili, geniş ufuklu, taze yeşillik_ 
li, ormanlı, sulu ovalar, şehirlilerin a· 

rad klan tabiat ve sükun kürünün ya_ 
pılmasına en müsaid yerlerdir. 

İç sıkıntısı demek olmıyan 11isbt 
bir yeknesaklık sinirleı için en miL 
kemmel ilaç değil midir ? Kxrlaı ve 
köyler : işte vücudu ve dimağı yor~ 
maksızın insanı eğlendirip dinlendiren 
en güzel muhit. Oralarda insan, mede
nilerin bütün şehir mikroblarını da be. 
raberlerinde alıp getirdikleri pla ılarda 
olduğu gibi, türlü temaşalardan, enti
rikalardan, işten, kumardan, içki alem
lerinden, cazbanddan ve danstan u. 
zaklaşıp tabiatin koynunda sıhhatine 

kavuşmak imkanını bulabilir. 
Kırlarda ve ova köylerinde şehirli, 

tatil aylarında sakin ve muvazeneli, 
ağaçlar, meyvalar ve sularla çocuklar 
gibi oynıyarak, ırmaklarda balık tuta.. 
rak, nebati bir ömür sürer, dinlenir, 
şehre, şehrin gürültülü, mücadeleli, 
dedi kodulu hayatına tekrar atııabiL 

mek için muhtaç olduğu sükun ve kuv 
veti tekrar kazamr; ilk fırsatta ovaya 
ve köye tekrar dönmek karariyle, ta.. 
bil ... 

(1) Bunu umumileştirmekten çe. 
kinmeliyiz. Zira memleketimizin her 
tarafında sakin veya dalgalı, serin veya 
sıcak, rüzgarlı, hulasa her mizaçtaki 
insanlara elverişli kıyılar vardır. De
niz banyolarından evvel hekime b~ 

vurup reyini almak en doğru hareket. 
tir. 
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Fenni bahi sler * 
Birçok kimseler güneşteki lekelerle bu yaz rn evsiminde havaların tahmin edilip edil

miyeceğini merak ediyorlar. Fakat hiçbir müneccim, hiçbir meteorolojist şimdiden 

yaz havasını tahmin etmek imkanına malik değildir. 

G üneşi e lekeler 
çoğalmıya başlıyor! 

G rinvir.'de yapılan rasadlar ayın • ~ ' , . ... . ... . .... .... .... .... ,,.. .~ . ... ... ... ... . ... .... ~ . ... .... ... ... .... ... ... ... .... ... . ... ~ . .... ~ . ... ! 

hesablanmış olan mahrekinden • K .. • • • ! 
ayn~~a olduğunu_ göstermektedir. ! uremızın do·· nmesı· ! 
Ay, şımdi 1680 senesınden sonra yapı· ! t 

:;~ü=~~.:;~·~:,. .. ;::~!de~C::~~';;~ l gı•tt•ıkçe agv ı rıa~ıyor i 
Bu yanlış hareketın kabahati hızım i ~ ! 

arzımıza yükletilmektedir. i ' ! 
Kürremizin muayyen bir standard i ! 

zamanı vardır ki o da gündür. Eğer i Milyonlarca yıl sonra bir gün ! 
arz, kendi mihveri üzerinde muntazam • t 
bir .sür:~e dönmediği için günün mü.?- ! 4 7 gün kadar uzun o 'acak ! detı degışecek olursa o zaman ay, gok ! Lj ! 
yüzünde hesablnamış olan yerinde ka- ~·-·-·-·-· ·- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·- · - · - · - ·' 
la.maz. YAZAN: üretecek fosfat bulunan soğuk akın. 

Gök yüzünde güneş gibi, Merih gi- D H s J tıyı tercih ederler. 
bi, Zühre gibi yıldız da bu intizamsız· on es H • • • enüz bu akıntıların güneşteki le-
lık dolayısiyle yerlerini değiştirmiş- keler yüzünden olup olmadığını söyli-
lerse de bunların sürati aydan daha lngilterenin baş müneccimi yecek kadar malfunata sahih bulunma-
ağır olduğu için bu yanlış hareketler 
o kadar büyük değildir. 

Bir müneccim. arzı, ayı, güneşi, 

Merihi, Zühreyi bir saat gibi kullana
bilir. Fakat bu son dört yıldız, bizim 
kürremizin iyi bir muvakkit olmadı

ğınr~a müttefiktirler. 
Günlerin tedricen neden uzamakta 

olduğunu a n 1 a m a k kolaydır. Ok· 
yanus yataklarında bulunan akıntı 

sularının arz dönerken yaptıkıarı delk 
ve tı•mas birer fren gibi, d~v eraru ağır
laştıı maktadır. 

Bu hareket, milyonlarca sene böy
lece U.e' am edecek, nihayet, nasıl ay 
bugün bize bir tek yüzünü çeviriyorsa, 
arz da aya daima ayni yüzünü çevire
cektir. O zaman gün, şimdiki günün 47 
misli uzun olacaktır. 

Fakat günlerde görünen bu uzama 
da yeknasak değildir. Bazan fazla u
azmakta, hazan gecikmektedir. Bu ta
havvüller, ihtimal ki, arz kütlesinin 
hafif inbisat ve inkibazına tabidir. Arz 
sathının bir iki kadem üstünde veya 
al tında vu kua gelen rakslar ( oscilla
tion) buna sebeb olmaktadır. 

1 863 sensi ile 187 5 senesi arasın-
da gün uzunluğunun gösterdiği 

en süratli değişme, günde bir saniyenin 
üç yüzde biri olarak hesablanmıştır. 

Şu halde bir senede gün bir saniyeden 
fazla uzamış demektir. 

Bugün yapılan en mükemmel rasad 
saatleri bu farkı kaydedebilecek kadar 
mükemmeldir. 

'Grinviç rasadhanesi için yapılmak
ta bulunan ve bir kristalin ihtizazla
riyle zamanı kaydedecek olan yeni bir 
saat, gür*ie bir saniyenin binde birini 
gösterebilecektir. 

Bu saat, bizim arzımızdan daha iyi 
muvakkitlik vazifesini görecektir. 

Günün uzunluğu ansızın değişiklik 
gösterebilir. En süratli değişmeler 

1790, 1896 ve 1917 senelerinde vukua 
gelmiştir. Bunlar müneccim rasadla
riyle anlaşılmıştır. İhtimal ki bundan 
sonraki değişmeleri yeni saatlerimiz 
gösterecektir. 

Zamanımızda güneş üzerindeki le
keler ve başka karışıklıklar çok sık vu
kua gelmektedir. Geçen 18 ay içindeki 
anormal havaların bundan ileri geıdi
ği tahmin olunuyor. 

Geçen sene, Grinviç rasadhanesinin 
kırk senedenberi kaydettiği en güneş
siz sene olmuştur. Bu senenin ilk beş 
ayı da en rutubetli zaman olarak kay-. 
dedilmiştir. 

Ağaç gölgelerinde her sene teşek
kül eden halkalarda göründüğü gibi 
güneş lekelerinin hava üzerinde bir ta
kım tesirleri varsa da hava üzerinde 
bundan başka bir takım karışık amil
ler de tesir icra etmekten hali kalma
maktadır. 

Son zamanlarda fazla rutubetli ve 
günepiz geçen günlerden dolayı yal
nız güneş lekelerini mesul tutmak da 
doğru değildir. Fakat muhaberelrini 
telsiz vasıta.siyle yapan bir t akIID mü
esses- ~er, karşılaştıkları bir takım güç. 

lüklerden dolayı güneşi haklı olarak 
mesul tutabilirler. 

Bunlar kısa dalgalı telsiz haberle
rini normal bir şekilde alırlarken bir
den bir kaç saniye içinde bu dalgalar 
sönüp gitmekte, fading yapmaktadır. 

Bu fadig'lerin güneşte vukua ge
len kızğın indifalardan ileri geldiği 
.:ıılaşılmıştır. 

Bu indifalar, güneşteki lekelerin 
civarında vukua gelir ve lekeler çoğal
dığı zaman çoğaldığı gibi, azaldığı za
man da azalırlar. 

Ö nümüzdeki iki sene içinde gü-
neşteki lekeler fazlalaşacağı i

çin telsiz ahizelerinde de inkitalar vu
kua gelecektir. Gulfstrim ve saiı: okya
nus akıntılarının istikamet değiştir

melerinin kabahatini de güneşteki le
kelere yükleyebilir miyiz? 

Bu değişmeler balıkçılık endüstri
si bakımından pek ehemiyetlidir. Bir 
takım balıklar, sıcak akıntılardan hiç 
hoşlanmadıkları için bu akıntıların de
ğişmesi üzerine ortadan kaybolurlar. 

'Gulfstrim, kuvvetli olduğu zaman, 
bu balıklar pek az tutulur. Yenilen ba
lıkların çoğu şimalden gelen ve için
de balıklan besliyen ufak hayvanları 

yoruz. Bu mesele balıkçılığın inkişa

fı komitesinde tetkik edilmektedir. 
Eğer bu değişmelerin güneşteki le

kelerden ileri geldiği anlaşılacc!k olur
sa memnun kalacağız. Çünkü güneşte 
kaç tane leke hasıl olacağı, önceden, 
katiyetle tahmin ve hesab olunabilmek
tedir. Bu suretle Gulfstrim'in ne za
man istikamet değiştireceği de hesab 
olunarak balıkçılara ne suretle hareket 
etmeleri lazım geleceği bildirilebilir. 

Bir çok ikmseler, güneş lekeleriyle 
bu yaz mevsiminde havaların tahmin 
edilip edilemiyeceğini merak etmekte
dirler. Şunu itiraf edeyim ki hiç bir 
müneccim veya meteorlogist, şimdi

den önümüzdeki yaz havasını tahmin 
edebilmek imk~nına malik değildir, 

Yalnız, yıl başında fazla rutubetli ge
çen aylardan sonra yaz aylarının kuru 
geçeceği söylenebilir. 

1818 senesinin ilk aylan, bu sene 
nin aylarına pek benzer geçmişti. O 
senede ilk beş ayda normalin iki misli 
yağmur düşmüş, fakat onu kuru bir 
yaz takib etmişti. 

Bu sene de aynen öyle mi olacak? 
Bunu kati olarak söylemek müm

kün değildir. Fakat huna ihtimal veri
lebilir. 

ihtiyarlığa karşı zafer 

Dr. Aleksi Karel'in hayret 
verici tecrübeleri 
Karel bir civciv 

• ne sıç parçasını 

l n transigeant gazetesinden : 

Tıbbi araştırmalar Rockfeller ens
titüsünün direktörü Dr. Alexis Car
rel, kısa bir müddet için Par.i·ste bulun
maktadır. 

Normandi vapuriyle gelmiş olan a
lim, Rockfeller'in ölümü dolayısiyle L 
kametini uzatamıyacağı için, bir kaç 
güne kadar Amerikaya hareket edecek
tir. Enstitüye döner dönmez, tetkikle
rine tekrar devam edecektir ve Rokfel
ler'in ölümü, bütün ilim fileminin ken.. 
disinden pek büyük ışıklar beklediği 
çalışmalarını hiç de durduracak değil
air. 

Bizde umumiyetle nıalO.rndur ki, 
doktor Carrel, fiziyolojik suyla dolu 
bir kabın içinde bir kurbağanın çıka

rılmış kalbini senelerden beri çarptır· 
makta devam ediyor. Fakat, bir çokla.
rmca mucize diye telakki ed ilen diğer 
tecrübelerinin teferruatı iyice malfun 
bulunmamaktadır. 

Şurasını hatırlatalım ki, Doktor 
Carrcl, bir civciv rüşeymin.in kalbin
den alınmış olan bir nesiç parçasını 

yirmi seneye yakın bir müddet canlı o
larak muhafaza ctmeyo muvaffak ol-

kalbinden alınmış bir 
• • 

yır mı sene yaşatb 
muştur. Bundan başka, bu nesiç parça.. 
sı, bir tavuğun vasati ömrünü çok a
şan bu müddet zarfında, büyümekte 
devam etmiştir. Bu sansasyonel tecrü
besi esnasında Doktor Carrel müşahe
de etmiştir ki organizminden a·yrılmış 

olan bu nesiçlerin neşvüneması için en 
müsaid kültür muhiti genç bir hayva
nın kanından alman plasma'dır. Plas. 
mayı veren hayvan ne kadar gençse, 
nesiçlerin neşvüneması da o kadar can
lı ve seri olmaktadu. 

Böylece, biyolojik kuvvetleri tam 
faallik halinde bulunan genç bir orga
nizmanm kam, ihtiyarlamış bir orga
nizma kendi canlandırıcı ve kataliktik 
hassalarını geçirmekte ve bu sayede 
dejenereleşmiş kan bütün canlılığını 

iktisab etmektedir. 

Amerikada Rockfeller enstitüsünün 
azaları sabırlı tetkiklerine devam eder
lerken, bu keşfin pratik neticeleri 
Fransada tekemmül ettirilmiş ve umu.. 
miyctle tatbika başlanmıştır. 

Diğer llimlor arasında Doktor Ja
worski, kendi tecrübeleri neticesinde, 
eski ve ihtiyarlamış organların taze
lenmesinde genç kanın hayret verici 

e 
B ir dostum, başından geçen çok tu-

haf bir vakayı anlattı bizi kah
kahalarla güldÜrdü. Bu hoş hikayeyi 
size de olduğu gibi nakletmekten ken· 
dimi alamıyorum: 

Askeri hizmetimi yaptığım esnada 

beni bir müddet, bir askerlik şubesine 

vermişlerdi. Orada. tam karşımda otu· 

ran ve benim gibi yazıcılık eden diğer 

bir asker arkadaş daha vardı ki, ilk gör

düğüm zaman pek sevimli bulmuştum. 

Birinci günü, müracaat günü olduğu 

için oda pek kalabalıktı ve işlerin çok

luğu arasında biribirimizle, iş icabı te· 

ati edilen bir kaç kelimeden maada, 

konuşmak için fırsat bulamamıştık. 

İkinci günü erkenden daireye ge

lerek masama oturduğum zaman, is· 

minin Şükrü olduğunu öğrendiğim 

g·enç, nezaketle temenna ederek: 

- Merhaba, Şakir bey! dedi. 

Ayni nezaketle mukabele ederek: 

- Merhaba, arkadaş, diye cevab 

verdim. 
Cebimden paketimi çıkararak bir as

ker cigarası aldım, bir tane de yeni ar

kadaşa uzattım, sonra bir kibrit çaka

rak her iki cigarayı tutuşturduktan 

sonra yerime henüz oturmamıştım ki 

muhatabım nezaketle yerinden kımıl· 

dadı: 

- Merhaba, Şakir bey t 

Bu ikinci idi. Fakat bir dalgınlığa 

veya fazla nezakete vererek selamını 

iade ettim: 

- Merhaba Şükrü bey t 

Sonra önümdeki deftere eğilerek, 

masaya yığılmış olan kağıdları kayde 

başladım. On dakika kadar fasılasız 

yazdıktan sonra biraz nefes almak için 

başımı kaldırdım, gözlerimiz karşılaş

tı ve ayni anda o gene ayni cdidi eda 

ile atıldı: 

- Merhaba Şakir bey 1 

Hoş meşreb bir arkadaş karşı

sında olduğumu düşünerek gene "mer

haba" yı bastan ve işime koyuldum. 

Beş dakika geçmemişti ki: bir mer

haba daha, ardından on dakika sonra, 

gene bir merhaba 1 gelsin merhaba, git

sin merhaba t 
Yavaş yavaş tepem atmaya başla

yordu. Öyleya, acaba bu adam beni ab

dal yerine koyuyordu da alay mı edi

yordu. Halinde öyle bir ciddilik ve se· 

sinde o kadar tabiilik vardı ki böyle bir 

hüküm vermek de güçtil. Bununla be· 

raber, bu haller böyle ilanehaya de;ıam 

edip gidemezdi ya! 

Bilmem kaçıncı "merhaba" da sab

rnn tükenerek: 

- Bana bak arkadaş, dedim. eğer 

benimle alay etmek niyetinde isen, bun-

meziyetlerine hükmetmek hususunda 
Doktor Carrellc birleşmiştir. Fakat 
ev~la kendi üzerinde, sonra da binlerce 
ihtiyarlar ve "yorgun" lar üzerinde 
:,u hassayı tecrübe etmekten çekınme
miş ve böylece deniz aşırı bir civciv 
kalbi :iz.et inde yapılınt'5 ~l:ın ı:ecrübe

n•n ilham ettiği usul Caurcelles ca,lde. 
sindeki laboratuvarlarda tatbik sahası
na konulmuştur. 

Doktor Carrel'in bir kah içine koy
duğu genç kan plasmasını doktor J a· 
worski, küçük dozlarla tazelendirile
cek organizmalara şırınga etmektedir. 
Böylece, hasta, tedavi esnasında gün
delik meşgalelerinden ayrılmaya lü
zumkalmadan, umulmadık netice'er ve 
gençleşmeler elde edilmektedir. Tabii 
"kan izdivacı" nı elde etmek için kan 
verimi hususunda çok ihtimamlı davran
mak lazımdır. 

Esasen Doktor Jaworski 'nin artık 
meşhur olan tedavi usulünün karakte
ristikleri arasında bununla birlikte 
plasmanm tamamiyle nötralize edilme
si için yeni bir tarz bulunmaktadır. 

Biribirlerinden binler-ce kilometre 
uzakta, ayni problemin üzerine eğil. 

miş, ihtiyarlıkla mahzurları üzerine 
müşterek bir zafer kazanan bu iki bü
yük alim, insanı mütehassıs eden bir 
manzara teşkil etmiyor mu? 

a! 
dan vaz geç. Çünkü ben senin ovtın<":f
ğm olmak niyetinde değilim! 

Dikatle ve biraz da hayretle goz ıe

rime baktı. Ne söyliyecek diye merak 
ederken ayni ciddiyetle ağzından gene 
o üç kelime döküldü: 

- Merhaba Şakir bey 1 
Yok, işte bu fazla gelmeye başıa

mıştı. Artık alay kasdi aşikardı, buna 
susmak onu başıma bindirmekten ba~ 
ka bir netice vermezdi. Onu haysiye
tine dokunur şekilde sözlerle sustur
mayı düşündüm ve açtım ağzımı ka
padım gözümü, en ağır hakaretlerle o
nu bir güzelce baştan aşağı yıkadım. 
Bu defa, kullanılan usulün tesirli ola
cağını düşünerek daha yeni susmamıt
tun ki, o, hiç bir şey olmamış, ve da
ha odaya yeni ginniş gibi pek tabii 
bir eda ile bana döndü: 

- Merhaba Şakir bey 1 
Ayni anda, kanın beynime sıçradı

ğını duydum. Bütün vücudum titri
yor, yüzümden ateşler çıkıyordu. İra

deme hakim olamadım,, önümdeki ka
lın defteri kapmamla karşımdak1 ada
mın kafasına indirmem bir olılu. Dar
be tam hedefe isabet etmişti, fakat 
fazla olarak, defter, masamın tı ·~rin
den muhatabımın başına doğru seyri 
esnasında çok alçaktan geçen soba bo
rularına çarpmış, bütün borular müthi' 
bir gürültü ile yıkılmış, bunlardan Liı 
tanesi, kafasına şiddetle çarparak ar
kadaşımın fena halde yüzünden yara
lanmasına sebeb olmuştu. Muzib çocHk, 
neye uğradığım anlamadan biribiri ar
dından kafasına inen bu iki darbenin 
sersemliğiyle şaşkın şaşkın etrafına 

bakınır ve alnından yüzüne doğru sı

zan kanı eliyle silerken, gürültü üze
rine odaya giren katib mülazim ikimi
zi kollarımızdan yakalıyarak doğruca 

şube reisi yüzbaşının önüne çıkardL 
Yüzbaşı, başından aşkın olan işleri 

arasında sık sık yazıcıların geçimsiz
lik davalarına bakmaktan usanmış bir 
tavırla bizi baştan aşağı süzdükten 
sonra, Şükrünün halini daha acıklı bu
larak eveıa ona döndü: 

- Söyle, ne oldu? 
- Efendim, kendisine merhaba c:ıe-

dim, o da kafama defterle vurdu. 
Yüzbaşı bu kadar manasız bir sebeb 

için böyle bir hareketin yapılabilece
ğine inanmıyarak bana döndü: 

- Doğru mu? 
Ben, heyecandan hala tirtir titrı

yordum. Meseleyi usulü dairesinde i
zah etmek için evvela tasdikle işe baila_ 
mak icab ettiğini düşündüm. 

- Evet, dedim. 

Yüzbaşının bu cevabla kanaat etmi

yerek sebebini soracağını düştinüyor 

ve olanları anlatmaya hazırlanıyordum 

ki, yüzbaşı hiç de kızgın olmıyan bir 

tavırla fakat şüpheli gözlerle beni sü

zerek katibe döndü: 

- Gümüşsuyu hastahanesine posta 

ediniz, bir defa aklı.p.dan muayene o

lunsun. 

- Efendim ..•. 

Diye itiraz etmiyc kalktım, fakat 

emir katiydi ve yüzbaşı tekrar bai1Ilf 

kağıdlarının arasına gömmüştü. Çar
naçar dışarı çıktım. Ben de mesele ne

ye varacak diye merak ederek sesimi 

çıkarmadım. Kastamonili bir neferin 

önüne düştük ve Gümüşsuyunun yo
lunu tuttuk. Hastahanede, doktorlar, 
kafamı ölçtüler, biçtiler, bana bazı ıu
aller sordular, sonra kafadan müsel
lah olduğuma ve hiç bir şeyim bulun
madığına dair bir rapor vererek geri 
gönderdiler. 

Şu.beye geldiğimiz zaman yüzb<lfJ 
gitmişti, dışarda beklememek için is.
ter istemez çalışma odamıza girdim. 
Şükrü, başı sargılar içinde, defterin 
önünde oturmuştu. İçeri girdiğimi gö
rünce, görmemezliğe geldi, başını biru 
daha eğerek kalemini çıtırdata çıtuda
ta bir şeyler yazmaya koyuldu. 

Yüzü sararmış ve çok masum bir 
hal almıştı. Fakat ben dayanamadım. 
yerime oturunca ona döndüm: 

- Merhaba, Şükrü beyi 
Fakat bu sefer o cevab vermedL 

Yalnız bütün şube arkadaşlarma Oe

nim merhaba denilince fena hald~ si
nirlendiğimi anlatmış. O günden son· 
ra hepsi benimle merhabayı kestiler. 

HiKAYECi 



--ıo 

Bina işleri ilinı 
Nafia Vekaletinden: , 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara jandarma - polis mektebi 

kanalizasyon inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 2020 liradır. 
2 - Eksiltme 1.7.937 tarihinde perşembe günü saat 16 da na

fıa vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu o
dasında açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 10 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içın talihlerin ısı lira SO kuruşluk 
ınuvakkat teminat vermesi müteahhidlik vesikasını haiz olması la-
zımdır. (1S39) 2-2658 

İnsaat Usta Okulu Direktörlü-
' ğiinden: 

1 - Aşağıda cinsi, mahiyeti, mikdar~ ve muva~kat teminat ak
çeleri yazılı üç kaıem malzeme açık eksıltme usulıyle ve ayn ayrı 
olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale S temmuz 937 pazartesi günü saat on altıda Ankarada 
Okullar sağışmanhğında toplanacak olan artırma ve eksiltme komis
yonu trafından yapılacaktır. 

3 _ Taliplerin ihale gününden e~el teminat akçelerini okullar 
ıağışmanlığı veznesine yatırmaları lazımdır. 

4 - İhale edilecek olan üç kalem malzemeye aid şartname o. 
kuldadxr. Arzu edenler direktörlükten parasız olarak alabilirler. 

Muhanunen Muvakkat 
İhale edilecek 
malzemenin adı 

Kereste 

fiatı Tutarı teminatı 
Mikdarı lira lira lira kuruş 

(Kadron kalas ve 
tahtadan mürekkeb) 

Demir 
(5 mm. ile 24 mm. 
arasında 

Çimento 

25 m3 

20 Ton 
1400 torba 

45 

160 
1,66 

(1604) 

ll2S 84 

3200 240 
2324 174 

2-2736 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden : 

38 

30 

Çanakkalede mezarlık civarında yapılacak 137.394 lira 69 ku· 
ruş bedeli keşifli 3 pavyonluk jandarma garnizonu inşaati 22.6.9~7 
tarıhine rastlayan salı günü saat 15 de Çanakkale Nafıa müdürliı· 
ğü odasında komisyon tarafından ihalesi yapılmak üzere 8.6.937 
tarihinden itibaren ıs gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle tekıar 
eksiltmeyeçıkanlmıştır. Eksiltme şartnamesi ve buna müte~erri di
ğer evrakı Çanakkale nafıa müdürlüğüne Ankarada yapı ışleri u
mum müdürlüğüne ve İstanbulda Naha müdürlüğüne müracaatla 
görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli1erin 8119 lira 73 kuru,ıuk 
muvakkat teminat vermeleri ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüsha
aında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ile ~e
raber şimdiye kadar 50 bin liralık tek bir bina inşaatı yaptıklarına 
dair avrıca bir vesika ibraz etmeleri lazrmdır. İsteklilerin teklif 
mektublarım 22.6.937 salı günü saat 14 de kadar Çanakkale mı.ha 
müdürlüğü odasrnda komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver-
meleri mtıltte zidir. (3271) 2-2587 

Kocaeli Vilayetinden 
10. 6. 1937 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulan vilayet için alınacak 35000 bin lira muhammen 
bedelli iki adet e1 skavatör makinesi için istekli çıkmadığından 
Haziranın 23 üncü Çarşamba günü saat on beşte pazarlıkla alnı .. 
masına k..rar veri lmiş tir. İsteklilerin 2625 lirlık muvakkat temi. 
nat mektubu veya Banka mcıkbuzu ile mezkCır tarihte Vilayet ma .. 
kamına şartnaır.esini görmek isteyenlerin de Vilayet encümen ka· 
lemine müracaatları. (1577) 2 • 2683 --
Emniyet Umtım l\Iüdürlüğünde.n: 

1 Eldeki ömeği ve ı,artnamesindeki vasıflar dairesindeki zabıta 
memurları için 1500 adet madeni tulga kapalı zarf usuliyle S.7 .937 
pazartesi günü saat on beşte satın alınacaktır • 

2 - Tamamına 12.000 lira kıymet biçilen bu tulgalara aid şartna
meler parasız olarak emniyet umum müdürlüğü satın alma komis
yonundan almır. Örneği görülür. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 900 liralık teminat mak.. 
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 24?0 
sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bır
likte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmiş bu-
lunmaları. (1600) 2-2731 

Tapu ve kadastro genel 
müdürlü~den: 

(Beş Bin küsur liraya göre) 
Adet Adet 
Sanğı Takeometresi ( 1) 4 
Prizma 4 
Balastro 13 
Triliny 20 
G.Koradi planimetre 3 
Koordinatoğraf 1 
Şeffaf minkale gradlr 12 
Verniyeli minkale gradlı 2 
Çelik şerit 7 
Jalon Avrupa 20 

,, sehpası 20 
Mika gönye 60. lık 12 

,, .. 45 .. 12 ' 
(1) Mübayaasr malt kayıdlar dolay1siyle 

Junmadığı takdirde (Otto Fönel) 

Liradan 
600 

20 
5 
2 

35 
100 

5 
50 
20 

2,10 
1 
1 
1 

imkan dahilinde bu-

(2) Verilecek takeometrelerin kendi miralan beher 
te için ikişer tane. 

takeomet-

MühürU resmi 
T. K. Umum M. Fen Müşavirliği 

1 - Umum müdürlük fen heyetleri için yukarıda cins ve adet
leri yazılı 152 adet ve 3172 lira muhammen bedelli alat ve levazımı 
fenniye açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21.6.937 pazartesi günü saat üçte Ankarada uınuın 
müdürlük zat işleri ve levazım müdürlüğünde toplanan komisyon
da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi umum müdürlük zat işleri ve levazım müdür
lüğün~en ve İstanbulda grup ta_P~ sicil müdürlüğünden. alınabilir. 
İsteklıler 2490 sayılı kanunun ıkı ve tiçtincü maddelerınde yar.ılı 
belgeler ve muhammen bedelin % 7.5 teminatı muvakkate makbuz•1 
veya banka kefalet mektublariyle birlikte müracaat eylemeleri i-
lan ohnnr. (1417) 2-2436 

ULUS 

1 
Kültür B k lı~ d 1 - Orta okullarda :k~~f:ğra~~! riyuiye, tabiiye, 

frarnsızca almanca ve ingilizce öğretmeni olmak iıtiyenler için 
bu yıl sınav yapılacaktır. 

2 - Sınavlar 1 eylül çar~mba günü İstanbul üniveniteşinde 
baş.lıyacaktır. 

3 - Sınava girmek isti yenlerin: 
A) Tü.rk olmaları, 
B) 20 den aşağı ve 45 den yukarı yaşta olmamalan. 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden 

mahkQmiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza idare 
heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve öğretmen 
olanlar bu kayıddan müstesna olup mensub oldukları daire amiri
nin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücud 
arızalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, 

E} En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya 
bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 

Öğretmen okuilarından mezun olanların en az iki ders ıenesi 
öğretmenlik etmiş bulunmaları gerektir. 

4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav soruları üniversite ve 
yüksek öğretmen oku1u talebesinin takib ettiği ders müfrredatın
dan seçilecektir. Bundan başka sınava gireceklere pedagojik soru
lar da sorulacaktır. 

5 - Namzedler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralı 
kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde her han
gi bir orta ö ğretmen okulu yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzedler bir istida ile ba
kanlığa müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacak
tır. 

• A) Nüfus tezkerelerinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelrine aid şehadetname veya vesikalrınm asıl 

vcyahud suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli 

sıhhat raporu, 
E) Mahalli kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F) Altı adet 4x6.5 büyüklüğünC:e kartonsuz fotoğrafları. 
Bu vesikaların en son 1.8.937 tarihine kadar bakanlığa gönde· 

rilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra bakanlığa gelmiş olan 
veya evrakı müsbitesi noksan gönderilınif bulunan istidalar hak-
kında muamele vapılmıyacaktır. (1455) 2-2487 

Bina işleri ilinı 
Nafıa Vekaletinden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara jandarma - polis mektebi 
ihata dıvarları, parke kaldırım, istinad dıvadarı, merdiven inşası 
ve bahçe tesviyesi ve tanzimi işleridir. 

Keşif bedeli: 18.000 liradır. 
2 - Eksiltme 1.7.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de nafıa 

vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komiıyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 90 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 1350 liralık muvak
kat teminat vermesi. ve nafıa vekaletinden alınmış. müteahhidlik 
vesikasını haiz olması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bitr saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1540) 2-26S9 

Çorum Nafia Miidürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş bodrum ve zemin katlarının be

ton ve kargir kısımları mevcud Çorum Orta okul binası ikmali in
şaatı su ve elektrik tesisatı işi olup keşif bedelleri 37649 lira 64 
kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi. 

B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Fenni ve hususi şartname. 

1 
E) Keşif silsilei fiat metrai cetvelleri. 
F) Proje. 
İsteyenler bu evrakı Nafia Vekaleti Yapı İşleri Umum Mü· 

dürlüğü binalar heyetinde ve Çorum Nafia müdürlüğünde göre.. 
bilirler. 

3 - Eksiltme ) 937 Haziranın 28 nci Pazartesi günü saat 16 
da Çorum Vilayet makamında toplanacak komisyon tarafından ya.. 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksi itmeye girebilmek için isteklinin 2824 lira muvakkat 

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi lazımdır. 
Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika ve bu işleri 

yapabileceğine dair Nafia Vekaletinin ehliyetnameıi. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar yuk:uıda sözü gecen komisyon reisliğine makbuz 
m•ıkabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarrn ni. 
hayet saat 16 ya kadar gelmiş olması ve drş zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması lhımdır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. (1573) 2 - 2688 

Bozüyük Belediye 
Riyasetinden 

P. r., k Eksiltme İlanı : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Bozöoük kasabasının tahminen 160 

hektarlık meskfın ve 7S hektarlık gayri meskun ki ceman 23S hek
tarlık yerinin hali hazır haritasının atnzim ve tersimi işidir. 

2 - Muhammen bedel meskun yerlerin bir hektarı 27 gayri 
meskiln yerlerin bir hektarı 7 liradan ceman 4845 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınm;ıs~a 

aid Nafıa vekaletinin umumi ve fenni şartnameleri. 
4 - İstekliler bu evrakı Bozöyük belediye reisliğinde görebi

lirler. 
S - Eksiltme 2-7-937 cuma günü saat 14 de Bozöyük belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girecek1erin 364 lira muvakkat teminat akçe

si vermeleri ve aş.ağıda yazılı şartları haiz bulunmaları lazımdır. 
937 senesi için fenni ehliyet ve ihtisasları Nafıa Vekaletince 

kabul ve tasdik edilmiş olan mühendisler ve topoğraflar veya bu 
kabil mühendis ve topoğraflar bu işe ortaklık yapacak noterlikten 
musaddak müteahhitler girebilirler. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye ıştirak 
etmek istiyen taliplerin yukarda yazılı gün ve saatten önce bele· 
diyeye müracaatla muvakkat teminatı yatırmış olması lazımdır. 

(1586) 2- 2678 

19- 6. 1937 

Nafıa Vekaleti 
Van su işleri onhirinci şube 

.. h di liğin.... d mu en s · en: 
1 -· Eksiltmeye konulan iş; Van civarında Şamram sulama ka· 

nalının 15 000 den 35+000 ye kadar 20 kilometrelik ikinci kısmı 
kanal hafriyat ve imaHitı aınaiye inşaatı olup keşif bedeli (44.993) 
lira (32) kuruştur. 

Z - Bu işe aid şartname ve evrak ,unlardır. 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - l\1ukavele projesi 
c - Baymdırlık işleri genel şartnamesi 
d - Keşif cetveli ~e projeler 
e - Fenni şartname 
f - Taş ve kum grafiği 
İstiyenler şartname ve sair keşif evrakını Van su işleri on bl

. rinci şube mühendisliğinde görebilirler. 
3 - Bu iş 10 haziran 937 den itibaren 25 haziran 937 tarihine 

kadar 16 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 25.6.g37 
tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle Van 
su işleri on birinci ube mühendisliği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için; isteklilerin (3374) lira (50) 
kurus muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesi
kaları ibraz eylemesi Hizımdır. 

a - Nafıa vekaletinden alınını' müteahhidlik vesikası 
b - Bu gibi inşaatı veya benzerini yaptığına dair ehliyet vesi

kası 
c - 937 yılma aid ticaret odası vesikası 
5 - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazıh saatten bir sa

at evel Van su işleri on birinci şube mühendisliğindeki komisyon 
reisliğine makbuz mukablinde verilmeHdir. Posta ile gönderilecek 
mektublarıo nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar komisyona 
gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış bu· 
lunmcı.sı şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2-2S75 

• 
Belediye reisliğinden: 

1 - Otobiis idaresine alınacak otuz ton benzin müstaeeliyettno 
binaen 21 haziran 937 pazartesi günü aaat 11 de pazarlıkla alı· 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9870 liradır. 
3 - Muvakat teminatı (740) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de mezkur gün ve saatte belediye encümenine 
müracaatlarL (1649) 2-2762 

Dahiliye Vekfiletinden: 
B~hkesir şehri halihazır haritaları 

alımı eksiltmesi 
Balıkesir şehri halihazır hartaları alımı işi kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur. 
.1 - İşin muhammen bedeli 6.600 liradır. 
2. - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı bilabe

del dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden ala-
bilirler. h66dah-

3. - Eksiltme 14. temmuz 1937 tarihine rastlayan çarşamba gü
nü saat on birde Ankara dahiliye vekaleti biııasmda toplanacak be· 
lediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin a~~da ya.zıh te
minat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon reisliğ ine tes
lim etmiş olmaları l!zımdır. 

A. - 249-0 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 495 
liralık muvakkat teminat, 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C. - Kanunun 4. üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
D. - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alacakları müna

kasaya girme vesikası. 
5. - Teklif mektublan ihale günü saat ona kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektublarmm iadeli teahhüdlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler i· 
mar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (1565) 2-26Sl 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 

iskan Umum Müdürlüğünün 
ilan suretidir 

150 lira ücretli Trakya ve Anadolu vilayetlerinde istihdam edilmeli 
üzere fen memurlarına ihtiyaç olduğundan talib olanların evrakı 
müsbiteleriyle sıhhat vekaletine müracaat etmeleri. (1537) 

2-2643 

Nafia Vekaletinden: 
2. Ağustos 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada nafıa veka· 

leti malzeme eksiltme komisyonunda 208.000 lira muhammen bedel
li 4.000 ton kreozotun kapalı zarf usulU ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 1040 kuru~ mukabilinde ve
kalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 11.650 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını resmt gazetenin 7.5.936 tarih Vl 

3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre vekaletten alın
mış 937 senesi malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 2 ağus
tos 937 pazartesi glinti saat 14 e kadar veklUet malzeme müdürlü-
ğüne vermeleri lbımdır. (1493) 2-2657 

, Jandarma Genel l(omutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan 

1 - Tanesine (1250) lira kıymet biçilen vasıflarına uygun bet 
seyyar etüv 21.6.937 pazartesi günü saat onda kapalı zarf usulü ile 
ve tamamına bin beş yüz lira kıymet biçilen şartnamede çeşitleri 
ve her çeşidin mikdarı yazılı otuz kalem cerraht alat 22.6.937 salı 
günü saat onda açık eksiltme usulüile satın alınacaktır. 

2 - Her iki alıma aid şartname komisyondan parastz alınabilir. 
Etüv ilk teminatı ( 468) lira 7 5 kuruş il atı cerrahiye teminatı da 
yüz on iki buçuk liradır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlf'rin teklif mektub ve şartname· 
de yazılı vesikalarını eksiltmeden evet komisyona vermiş olmaları. 

(1432) 2-2456 



1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu llanlan 
~--------------- _______________ .... 

lLAN 
1 - Ankara garnizonu hayvanatı için 550 ton arpa 6.7.931 salt 

günü saat 15 de açık eksiltme ile kırdrrdacaktır. 
2 - Kırdırılacak arpanın tahmini tutarı 2.200 lira olup muvake 

kat teminatı 165 liradır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliğ.i satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (1660) 2-2778 

1LAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 500 ton buğday öğütülme. 

sinin 5. 7.937 paazrtesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Öğütülecek buğdayın tahmini tutarı 6250 lira olup muvak
kat teminatı 468 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız 
görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbu~!ariyle teklif mektublarını yazılı saatten bir saat e
veline kadar levazım amirliği satın alına komisyonuna vermeleri • 

(1665) 2-2777 
iLAN 

İdareleri !stanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için alı. 
nacak olan yüz bin kilo yoğurda talih çıkmadığından 22.6.937 salı 
günü saat 14.30 da İstanbulda Tophanede satın alma komisyonun
da pazarlıkla eksi tmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 15 bin lira
dır. tık teminatı 1125 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesik.alariyle berçıber belli saatte komisyona gel-
meleri. (1652) 2-2776 

1LA N 
1 - Konyadaki kıtaatm senelik ihtiyacı olan 23400 kilo sade 

yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul ve Ankara Lv. a

mirlikleri satrn alma komisyonlarında görülebilir. 
3 - Sade yağın muhammen tutarı 19719 lira 18 kuruştur. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi bes miktar fazlası da dahil 

olduğu halde ilk teminatı 1848 lira 68 kuruştur. 
5 - Eksiltme 2.7.1937 cuma günü saat 16 da Konyada kolordu 

satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 
6 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 15 e kadar 

satın alma komisyonuna vermiş bulunacaklardır. Bu saatten 
sonra verilen mektuplar kabul edilmiyecektir. Saat ayarı kolordu 
daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 saydı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32. ci madde
sine uygun olmayan mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti-
rilmiyecektir. (1608) 2-2698 

İLAN 
1 - Çanakkale müstahkem mevkii ihtiyacı için açık eksiltme i

le 3900 kilo sade yağı satın alınacaktır. 
2 - Sade yağın beher kilosuna 90 kuruş fiyat biçilmiı,tir. 
3 _ .. İhale günü olan 30.6.937 çarşamba günü saat 16 da Çanak

kale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapdacaktır. 
4 - Talihlerin 263 lira muvakkat teminatlariyle kanunun 2 ve 

3 cü maddelerindeki vesikalariyle komisyona müracatları 
(1633) 2-2742 

İLAN 
Lüleburgaz tümen birlikleri için 60 ton sade yağ 25.6.1937 saat 

16 da kapalr zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 51000 lira, ilk te· 
minatı 3800 liradır. Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde alınır. Tek
lif mektuplan eksiltme saatinden bir saat eveline kadar kabul olu
nur. İsteklilerin evsaf ve şeraitini öğrenmek üzere her gün ve ek
siltmeye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanuni 
vesikalf\rİle Lüleburgaz tümen satın alma komisyonunda bulunma-
ları. (1494) 2-2557 

İLAN 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Pmarhisarm 125 lıin kilo sıgır eti. 
2 - İhale kapalı zarfladır. İlk teminatı 2525 liradır. 
3 - Tutarı 35.000 lira, fiat tahmini de 28 kurustur. 
4 - İhalesi 26.6.937 cumartesi bünü saat 11 de Vizede yapıla

caktır. 

5 - &artnamesini görmek istiyenlere her giin Vize satın alma 
komisyonunda gösterilmektedir. (1507) 2-2580 

1LAN 
1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalx zarf ile 37470 

kilo sade yağı satın alınacaktır. 
2 - Sade yağın beher kilosu 9-0 kuruııtan 33723 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 30.6.937 çarşamba günü saat 16 da Çanakkale müs

tahkem mevki satın alma komisyonunda ypılacatkır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evel ilk teminatı olan 2529 lira

yı ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerindeki vesaikile birlikte ko-
misyona müracaatları. (1635) 2-2741 

İ L A N 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 62 bin kilo kuru 

ot kapalr zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul. Ankara Levazım a

mirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 
3 - Kuru otun muhammen tutarı 28210 liradır. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlası da dahil 

olduğu halde ilk teminatı 2644 lira 69 kuruştur. 
5 - Eksiltme 2. temmuz. 1937 cuma günü saat 11 de Konya ko

lordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İsteklilerin teklif mektuplarını muayyen gün ve saat 15 e 

kadar satın alma komisyonuna vermeleri şarttır. Bu saatten S()nra 
verilen teklif mektupları kabul olunmıyacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32. ci madde
sine uygun olmıyan mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti-
rilmiyecektir. (1610) 2-2700 

iLAN 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı 

için 80000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usuliyle alrnacaktrr. 

2 - Muvakkat teminat mik -
tan 1800 lira olup ihalesi 30 - ha
ziran - 937 çarşaınba günü saat 
16 da Çorluda Kor satın alma Ko
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek is
i.yenler İstanbul ve Ankara Lv. 
amirlikleri satın aı.,,a .Ko. farın
da ve Corluda kor satın alma ko
mi<syon~nda görebilirler. 

4 - Taliplerin kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki belgeleri· 
le birlikte mezklır gün ve saat -
ten bir saat evvel Çorluda kor sa
tın alma Ko. nuna müraca:ıt ey -
lemeleri. ( 1590) 2-2680 

İLAN 
1 - Beden yüksekliği, 45 

den ve göğüs çevresi, l,6() dan 
asağı olma'!'lak ve 4: 8 yaş arasın
da bulıınmak ve kısrak adedi yüz
de otuzu geçmemek üzere on beş 
bin liralık hayva'lı paT.arhkla be
ğen 'lerek l\ 1 mac:ıktır. 

2 - İ5bu airm 1 - tem. - 937 
perşembe gil!'ı(.hneıı 31 - Tem. -
93 7 cu,,.,artesi günü fı'11"<;:\İ •na -

tmrn bitimine kadardır. Hayvan 
satacak olanların hayvanlannı 
pazarlık günleri içinde Eskişehri
de Askeri Satın alma komisyonu
na getirmeleri. (1589) 

2-2681 

fLAN 
1 - Ankara garnizonu birlik

leri için 50000 kilo patlıcan 
30-6-937 çarşamba günü saat 15 
de ,açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Patlıcanın tutarı 4 7 50 li
ra olup muvakkat teminatı 356 li
ra 25 kuruştur. Şartname parasız 
görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı gün 
ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(1591) 2- 2679 

ZAYİ 

3499 No.lu Ankara memurin 
kooperatif şirketi hisse senedi
mi kaybettim. Yenisini alaca· 
ğu,.,d.:n eskisinin hükmü yok-
tuı.'. 

İsmail 
2-2785 

ULUS 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüifü Satınalma 

Kominonu banlan 

200 TON SAF KURŞUN 
Tahmin edilen ebdeli 60.000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

saf kurşun askeri fabrikalar umum müdürlüğü satnı alma komisyo. 
nunca 9. temmuz. 937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartnamesi 3 lira mukabilinde komisyondan verilir. Talib
lerin muvakkat teminat olan 4250 lirayı havi teklif mektublarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 sayılı kanunun 2. ve3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları (1568) Z-Z72l 

750 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 18.000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

adi kok kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satrn alma 
komiı;yonunca 7. temmuz 937 çarşamba günü saat ıs te kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 1350 lirayı havi teklif mektubla
rmı mezkı1r günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez-
kur gün ve saatte komisyona müracaatları (1596) 2-2722 

200 TON 114 LUK OLEOM 
200 TON 105 LİK OLEOM 
ahmin edilen bedeli 28.00D lira olan yukarıda m.ikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına ko
misyonunca 4 ağust.os 937 çarş.am.ba günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat temin.at olan 2100 lirayı havi tek
lif mektublarrnı mezkur günde saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1510) 

2-2644 

BEHER TONU 33 LİRADAN 150 TON DÖKÜM KOKU 
BEHER TONU 35 LİRADAN 34 TON DÖKUM KOKU 

Tahmin edilen bedeli 6140 lira olan yukarıda mikdarı yazdı dö
küm koku askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo. 
nunca 7 temmuz 937 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondn verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan 460 lira 50 kuruşu havi teklif mektub
larını mezkfir günde saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 sayılı kanun. 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları (1636) 2-2775 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmatma 
Komiı.yomı ilanları 

'-~~~~~~--~ ~~~~~----~--' 

İLAN 
Vekalet ihtiyacı için 2.000 kilo benzin pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarlığa girecekıerin 19.6.937 C. ertesi günü saat 11.30 da milli 
müdafaa vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri (1661) 

2-2779 

BİL İT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 27 5 kuruş olan yüz elli bin 

metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 22 haziran 937 salı günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat yirmi bin iki yüz elli liradır. 
4 - Şartnamesi 20 lira 63 kuruşa M. M. V. satın alma KO. dan 

alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

ntın 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarını ihal saatından en az bir saat evel M. M. V. astın alma KO. 
na vermeleri. (1433) 2-2457 

İLAN 
Ankarada Genel kurmay dairesi bahçesinde çalışmak üzere 50: 

80 lira ücretli bir bahs;avan alınacaktır. Talip olanların 25 Haziran 
1937 tarihine kadar Genel kurmay daire müdürlüğüne müracaat et-
meleri. (1615) 2-2707 

İLAN 
1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan yüz yirmi beş 

bin metre glaflrk lıe? kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 22 haziran 937 salı günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat üç bin beş yüz altmış iki lira elli kuruştur. 
4 - Şartnamesi 238 kuruş M. M. V. satın alma KO. dan alınır. 
5 -- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka-

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublannı ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Satnı 
alma KO. na vermeleri. (1434) 2-2458 

iLAN 
Y A P 1 : Cebeci askeri hastahanesi yapısı kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. Keşiflerinin tutarı: ( 471.692) lira 46 kuruştur. 
Keşif, proje ve şartnameleri parasiyle i~aat şubesinden a1macak~ 
trr. İHALESİ: 7.VIl.937 çarşamba günü saat on birdedir. İlk te. 
ıninatı: (22.617) lira 70 kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili olan 2490 ıayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve ~klif mek
tub arm1 havi ıarflar ihale saatından en g~ bir ~t evcline kadar 

• M. M. V. satın alma komisyonuna verilmiş bulunacaktır. 
(1646) 2-27~4 

Aııkara Valili~nden: 
Keşif bedeli 4012 liradan ibaret bulunan hipodrom methali ö

nünde tesis edilecek otomobil parkı tesviye işleri Ankara vilayeti 
binasmda toplanacak vilayet daimi encümenince 5 temmuz 937 pa
zartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul
muştur. 

Teminat mikdarı 300 lira 90 kuruştur. 
İsteklilerin ticaret odası vesikası, nafia müdür:Uğünlen bu işe 

aid olmak üzere alacakları ehliyet vesikaları ve teminat mektubu 
veya makbuzlariyle ihale günü saat 15 de vilayet daimi encümenine 
ge meleri ve buna aid şartname ve sa.ireyi görmek için vilayet nafıa 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1667) 2-2783 

ANKARA İFLAS MEMURLUGUNDAN: 
Ankara nafia dairesi inşaat müteahhidi Halil hakkmda iffasm 

ticaret mahkemesinin 16.6.937 tarih ve 149 numaralı ilamiyle kalk-
masına karar verildiği ilan olunur. 2-2773 

Ankara birinci asliye hukuk mahkemesinden: 
Ankaranın Osmaniye mahallesi müsafir 4 sayılı evde mukim 

iken hayat ve mematı meçhul bulunan Mustafa oğlu Hüseyin u
mumi harpta asker olup 332 senesinde İnebolundan Çanakkaleye 
hareket eden vapurun torpile çarparak içerisinde bulunan halk'a 
birlikte denize batmış olduğ-unuzdan o tarihten bu güne kadar ha
yat ve mematımzdan bir haber alınamadığından kızrnız Ayşe tara
fından gaipliğinize büküm verilmesi talep edildiğinden bu husus. 
taki arzuhal sureti yukardaki adresinize usulen tebtiğ edilmek il
zere mübaşire verilmi~ ve yapılan tahkikatta ikametgahımzm meç
hul bulunmasmdan keyfiyetin Ankarada çıkan 6 ilk:kanun 1936 ta
rihli Ulus gazetesile ilan yapılmxtı ve mahkeme 14.6.1937 pazartesi 
saat 14 de icra kıhnmxş ve hayat ve mematmdan bir maliimat elde 
cdilemedi.ğiooen tekrar ilanına karar verilmiş ve bu husustaki 
muhakeme 29 .kiinunuevel 1937 çarşamba günü saat 14 de muallak 
olduğundan mezkfü gün ve saate kadar yukarıda adı yazıh Hüse. 
yinin hyat ve mematmdan haberdar olanların Ankara asliye birinci 
hukuk mahk~mesine bildirmeleri lüzumu tekrar ilin olunur. 

2-2787 

. 

. 
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Devlet Demiryolları ve Limaulu.n Limnm 
Müdürlü~ü Satmalma Komisyouu ft~nJan 

İLAN 

Muhammen bedeli 9520 lira olan yüz kırk adet mahruti çadır 
24-6-937 perşembe günü saat 15,30 da kapab zarf usulü ite Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 714 lirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, reımi gazetenin 7-S..1936 g. 3297 no: h 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde almmrş vesi
ka ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk §.efliğinden dağıtılmaktadır. 

(1469) 2--2555 

iLAN 
Muhammen bedeli ( 41.600) lira olan 800 ton katran yağı 2.8.937 

pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada nafıa ve
kaleti binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3120) lirhk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 'G. ve 3297 
No.lu nüshasında intisar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar devlet demir
yolları malzeme dairesindeki merkez komisyonu reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler 208 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1545) 2-2661 

Haydarpaşa - Gebze Banliyö 
Tarifesi Değiştirilmiştir: 

Bu değişiklikler meyanında: 
t - Bilhassa Tuzla ve Gebze münasebetlerine aid ücretlerde 

mühim nisbetlerde tenzilat yapılmış 
ı - Abonuman karnesi usulü lağvedilerek yerine bütün banli

yö ücretleri üzerinden mühim nisbetlerde tenzilatı havi ve her gün 
istenildiği kadar seyahate müsaid abonuman kartı (serbest seyehat 
kartı) usulü ikame edilmiş ve mütezayid nisbetlerde tenzilatı havi 
15 günlük, aylık ve üç aylık kartlar daimi banliyö yolcularının is
tifadesine arzolunmustur. 

Yeni tarife 1 tem~uz 937 tarihinden itibaren meriyete girecek-
tir. (1594) 2-2727 

Ankaı·a Belediye Reisliği İlanları 
--------~-------- --~~----~~~ .... iLAN 

l - Sakarya mahallesinde «9 ııncu adada 8 parselde 28 metıe 
murabaı bedeliye malı arı;a on beş gün müddetle a~ık arttırmaya 
konulrouştur. 

2 - Muhammen bedeli (56) liradır. 
l - Muvakkat teminatı (4.10) liradır. 
4 - Şartnameıoini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka· 

lemine ve isteklilerin de 29 haziran ~2? salı e-ünü saat 10.S da bele-
diye encümenine müracaatlarL (1534) 2-2614 

İLAN 
1 - Yeni~ehirde 1049 uncu adada 2 parselde 105 metre murabbaı 

be1ediye malı aı-sa on be!1 gün müddetle a~rk arttmnay~ konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (420) liradır. 
3 - Mu.akkat teminatı (32) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 29 haziran 937 salı günü saat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. (1533) 2-2613 

iLAN 
1 - Yenişehirde 1083 tincü adada 6 parselde 79,11 parselde 88 

metre mürabbar arsa on beş gün müddetle açık arttırma}a konul-
2 - Muhammen bedeli 540,5 liradır. 
3 - Muvakat teminatı (40.53) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti}•enlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklierin de 25 haziTan 937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatlan. (1535) 2-2615 

1LAN 
ı - Hamamönü anbarmda bulunan 400 - 600 mimlik borularının 

Mamağa nakli işi müstaceliyetine binaen 19 haziran 937 cuma gü. 
nü saat on birde pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Muhammen nakil bedeli (862,50) liradrr. 
3 - Muvakkat teminatı (65) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de mezkur gün ve saatte belediye encümenine 
müracaatları. (1651) 2-2768 

İLAN 
1 - Belediye vesaiti için alınacak yazlık ve kışlık ya~ 15 güa 

müddetle açık eksiltmeye konulmuş.tur. 
2 - Muhammen bedeli 4400 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 330 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine .,e i&eklilerin de 6 temmuz 1937 ıalr günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. 2-2786 

Ankara Valiliğinden: 
l - Cumhuriy

0

et okulunun bahçe dıvarı ile çatısı tamir edile
cektir. 

2 - Muhaımnen bedeli 511 lira 80 kuruş olduğu için işbu tami
rat açık eksiltme suretiyle yapdae.aktır. 

3 - Eksiltme 1.7.1937 günü saat 15 de vilayet binasındaki encü
meni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı muhammen 
bedelin yüzde 7.5 nisbetinde para. tahvilat veya banka mektubunu 
ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus hakkında 
daha etraflı malumat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin An-
kara kültür direktörlüiHine mürac::ıatları. (1622) 2-2711 

Çanli.aya kazası ~lalmüdürlüğün
dPn: 

Cankaya kazası Selanik caddesinde kain ve 1200 lira bedel ke. 
şifl( mal müdürlüğü binasının tamiratı 19,6.937 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Temmuz aymm be
şinci pazartesi günü saat 15 de mezkür müdüriyette müteş.ekkil ko
misyonca ihalesi yapılacafından isteklilerin % 7.50 temin.at muvak
katasrnrn vezneye tediye edilmesi infaat ve tamirat işlerinin erbabı 
olduklarına dair muktaıi vesaik!e birlikte komisyona miiracaatlan 
Jüzumu ilan olunur. ( 1666) 2-2782 

1 apu ve kadastro umum 
Müdürlüğünden: 
Tapu idareleı ine lüzumu olan ve 980 lira muhamuıen bedelli 20 

nevi evrakı matbua pazarlıkla yaptırılacağından isteklilerin 8.7.937 
perşembe günü saat on befte umum müdürlük binasında teşekkül 
edecek satın alma komisyonuna % 7.5 pek akcasiyle müracaat et
meleri lazımdır. 

Şartname ve nümuneleri görmek isti)' enler levaum müdürlii-
ğüne müracaat edebilirl~r. (1642) 2-2766 
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Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörleı·e teknik bilgi ve Her türlü radyo tam·ratl! 
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Halil Naci Mrhcroğlu 
Anafartalar No: 111 

SEFALI N 

Baı ve Dif 

Romatizma 

Grip 
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geçirir 

Eczaneler

den 

ilik ve 121ik 

ambalajlan 

arayınız. 

Baş ağrısından çof 
ıztJrap çekiyordum. 

~Sefa/in,,, ali:ilk tan -
sonra ne rahatım ! 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnamesinde yazılı vasıflar dairesinde emniyet umum mü

dürlüğünce dört defada ve her defasında azı 5 çoğu 15 formadan i. 
baret 6.000 - 7.000 nüsha polis mecmuasının açık eksiltme usuliyle 
basrm işi 6.7.937 sah günü saat 15 de müsabakaya konulmuştur. 

2 - 2190 lira kıymet biçilen polis mecmuasına aid şartnameler 
parasız olarak umum müdürlük satın alma komisyonundan alınır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 164 lira 25 kuruşluk teminat 
makbuz veya banka mektubiyle 2490 sayılı kanunun 2 inci 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgeleriyle birlikte yukarıda yazılı gün ve sa.. 
atte komisyona gelmeleri. (1668) 2-2784 

Akyazı Askeri l(ereste 
, ,Fabrikası Direk:törlüğünden 

Akyazı askeri kereste fabrikası 937 mali yılı içinde aşağıda ya
zılı yerJ~r?en yaptıracağı tomruk ve kereste nakliyatını 15 haziran 
1937 tarıhınden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuJiyle 
eksiltmeye koymuştur. 

~ -1 t~m~uz 1937 perşembe. gününde. saat on dörtte Adapazarı 
malıye daıresınde ayrı ayrı eksıltme ve ıhalesi yapılacaktır. 

2 - _Kürt .kırığı ormanındaki maktalarından Kuzuluk köyü ci
varınlakı fabnika anbarlarına yaptıracağı 60001 altı bin metre mi
kap tomruk ve kereste nakliyatınm beher metre mikabına 650 altı 
yüz elli kuruş üc:reti nakliye takdir edilmiştir. Muvakkat teminatı 

2925 ilci bin dokuz yüz yirmi beş. liradır. 
3 - Kuzuluk köyü civarındaki fabrika anbarlarmdan Adapaza

rı istasyonuna yaptıracağı 5000 beş bin metre mikap tomruk ve ke
reste nakliyatının beher metre mikabına 250 iki yüz elli kuruş üc
ret takdir edilmiş muvakkat teminatı 938 liradır. 

İstekliler yukarıda yazılı muvakkat teminatlarını maliye vezne
lerine yatırıp alacakları makbuzlarını veya banka mektuplarını 
ve bu işi başarabileceklerine dair ticaret odalarından alınmış b:l
gelerini havi kapalı zarflarını ihale gününde saat on üçte komıs. 
yona vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin fabrika müdü-
riyetine müracaatları ilan olunur. (3451-1653) 1-2771 

Evluıf Umum Müdürlüğünden 
Ankaranın Halkavun nahiyesine bağlı İğrendi köyü camii açık 

hatibliği için 5. 7 .937 pazartesi günü saat ikide Ankarada merkez 
müdürlüğünde müsabaka imtihanı icra edilecektir. Talihlerin isti
da ile umum müdürlüğe müracaatları ve imtihan için de mezkur 
gün ve saatte müftülükte hazır bulunmalan ilan olunur. (1665) 

2-2780 

Hariciye Vekaletinden 
Hariciye vekaletinde münhal bulunan fransızca daktiloluğuna 

derecei iktidarına göre 100 liraya kalar ücret verilmek üzere imti
hanla bir daktilo alınacak ve istenografi bilenler tercih olunacak
tır. İmtihan 23.6.'37 tarihinde saat onda yapılacağından talihlerin 
haziranın 22 sine kadar vesikalarını tevdi eylemeleri ilan olunur. 

(1630) 2-2759 

Serveti fünun U Y A N ] S Serveti fünun 
1891 ., 1891 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira, Sayısı 20 kuruş. 

• 

Orman Çiftligi 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 

O rman Çiftliği Mağazalan 

6 A y t aksitle bisikle t satışına başlanmıştır. Yıldız mağazası 
Ulus meydanı No 6 Telef on 1847 

Anl{.ara 
l{omisyonu 

Mel{.tehler Mühayaat 
Reisliğinden 

Siyasal bilgiler okulu talebesinin yatak takımlariyıe çamaşrrla. 
rının ihale tar.ihinden teşrinisani 937 gayesine kadar yıkama ve ütü
lenme işleri çık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5. temmuz 937 
pazartesi saat 15 de mektebler muhasebeciliği binasında yapılacak
tır. Muvakkat teminat 269 lira 21 kuruştur. Şartnamesi parasız ola
rak her gün mektebte görülebilir. Teşrinisani 937 gayesine kadar 
yıkatılacak çamaşır ve yatak takımlarmıh tahmin edilen mikdariyle 
fiat tahminleri aşağıda yazılıdır. 

Nev.i Mikdarı 

Büyük parça 
Yatak; battaniye 
çarşafları, fanila 
don pijama ve emsali 

Orta parça 
Havlu torba peçete 
masa örtüsü gibi 
şeyler 

Küçük parça 
Mendil çorab 
yaka gibi eşya 

azı çoğu 

15.000 35.000 

13.000 23.000 

8.000 13.000 

(1648) 

~arça başına tahmin edilen 
fiat 

7. kuruş 25 santim 

3. kuruş 50 santim 

1. kuruş 90 santim 

(2-.2763 

biri 

Maliye Vekaletinden: 
Maliye vekaletinde münhal bulunan memuriyetlere memurin 

kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz olanların imtihanı için 25.6.937 
tarihinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Talib olanların fotoğraflı nüfus tezkereleri ve mekteb şeha
detnameleri ile haziranın 24 üncü günü akşamına kadar zat işleri 
müdürlüğüne arzuhal ile müracaatları, evelce müracaat etmiş o
lanların da yukarıda zikr olunan vesikalarını işbu müddet zarfın-
da ibraz etmeleri ilan olunur. (1640) 2-2767 

BÜYÜK PiYA NGOSU 
J ilncü keşide ıı temmuz 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
Bundan uaşka ~ 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Di KKA T: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 1937 günü akşamına kadar bi

letini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üze
rindeki hakkı sakıt olur. 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkil~b sokağın

da beş odalı 13 No. hane satılık. 
trr. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler. 

Telefon: No. 3231 
2-2781 

Mobilyalı apartıman 

(Temmuz, ağustos, eylfil) 

i ç i n 
Atatürk bulvarı üzerinde 

4 od~ telefon, confor 
3648 telefon ediniz 

Mürebbiye Aranıyor 

Arsa aranıyor 
Demirtepe ile Çiftlik yolu a

rasında yeni açılan cadde üstün
de satılık yeri olanlar miktarını 
ve fiatını Ulus gazetesinde Ga
lip Madan'a bildirmeleri. 2-2737 

Acele sa trlık 
Sport bir otomobil. 1369 tele-

fona müracaat. 2-2769 

Kiralık müstakil ve 
Yenişehir Meşrutiyet cadde

si No: 33 
Yedi odası, su, bany", hava

gazı, fırın ve elektiriği ve geniş 
mebzul ağaçlı bahçesiyle fevka· 
J.ide nazareti vardır. 

2-2670 

Y ENi 

---REÇETELERiNiZi---
( Sakarya Eczan~ ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse· 
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sinemasr srras •io 
Telefon: 2018 

Nafıa V el{.aletinden : 

Bina işleri ilan ı 
1. Eksiltmeye konuln iş: Ankarada mülkiye mektebi sıhhi te. 

sisat, kalörifer tesisatı, su deposu ve çamaşırhane inşaatı ve tami
ratıdxr. 

Keşif bedeli : 34 ,828,22 liradır. 

2. Eksiltme 5.7.937 pazartesi günü saat 15 de nafia vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacak-
tır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 174 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdürlğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için ta1iblerin 2612 lira 12 Kş. luk 
muvakkat teminat vermesi ve nafia vekaletinden alınmış müteah
hidlik vesikası ve asgari 15,000 lira değerinde kalörifer ve sıhhi te

sisatı iyi bir şekilde yapmış olduğuna dair vesika göstermesi tL 
zımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reiliğine makbuz mukabilinde ver
mesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1571) 

2-2774 

Türlüye l(ınlay Cemiyeti 
Genel Merkezinden : 

Cemiyetimizin zehirli gazlardan korunma Maske fabrikasında, 
muhtelif işlerde çalışmak isteğile bizzat, bilvasıta ve istida ile bi'I'
çok müracaatlar yapılmaktadır. 

Maske fabrikamızın memur, usta, dikişçi, amele ve odacı kadro
su tamamdır. 

Beyhude müracaat yapılmaması alakadarlarca bilinmek üzere i.. 
lan olunur. 2-2788 

SiNEMALAR 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

9 - 11 yaşında almanca bi
len iki erkek çocuğuna ders ver· 
mek üzere bir alman mürebbiye
sine ihtiyaç vardır. 3063 telefo
na veyahud Diizenli sokak No: 
15 müracaat. Göz kamaştırıcı muhteşem dekorlar ... 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankm caddesi civarında 
Ulus Basımevinde ba$llmıştır. 

Ruhları okşıyan nefis müziklerle 

süslü merak ve alaka uyandıran 
müstesna bir eser 

TAMARA 
FRANK PAKER - JACK DEMPSEY 

KESİK EL 
Tüyler ürpertici korkunç sahnelerle 

dolu misli görülmemiş bir dehşet ve 

heyecan kaynağı 

SİNEMALARDA FİLMLERE İLAVETEN: İN G t L TERE SABIK 
KIRALI VIII. Cl EDWADR'IN HAYATINA AİD İNTİBAAT. 

ÇOCUKLARA MÜJDE: 21 Haziran Pazartesiden itibaren saat 10.J(J da 
S Kuru~luk matineler b<l§lıyor. 


