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Gündelik 

SOYSAL YAŞAYIŞ 

d Kitilerin toplu olarak bir ara-
~ fllfamasına soysal yaJayıf de

nılebilir. Ulus veya uluı kurumla
rının temeli ıoysal Y&f&Ylfa daya· 
llır. Fakat bizim burada aoyaal ya· 
tarıı diye anlatmak istediğimiz 
toplu J~yııın dıt yüzünden ve 
~erçe.eaiaden çok, onun iç yüzü ve 
~Ü~ÜI'. Uluslar arasındaki güc ve 
d ltür ayrılığı da işin bu yönün • 

en ileri gelir. . 
.. Sorsal ratarıt bir yandan tür· 

lu Y&aalara, öteki yandan da bera· 
~r J&fıyanların isteklerinden do
lan geçim biçimine bağlıdır. Ya· 
salar bile bu geçim biçimine gö
re &.alamlarmı değiıtirirler. Soy • 
._l J&f&Jıtı bilerek, duyarak ve de
ieriai anbyarak gerçeklettirmek 
~ka, bilıneden ve dü~ünıneden 
Yalnız rualardan korkarak onun 
~rçeye.iae uymak baıkadır. Bi • 
ruıci biçimde aoysal Y&f&Ylfın deferi. IOD. kertesine çıkmıı ve toplu-
utuD raratbğı güc özce çok ka
~- ikinci biçimde ise yurd· 
datlan biribirine bailayan ancak 
ulUf çerçeveeidir ki düıünce ve 
duyau bakımından öteki kadar 
._ilam Ye verimli olamaz. 

So,aal Y&f&Ylf da bir öjrenme 
•e alqma itidir. Bu Y&f&Ylf kiti• 
lerin kendi benliklerinden vu 
leçaıeleri demek delildir. Ana • 
Panm kitilere deier veren ülkele-
rinde aoyaal Y&f&Ylf daha ıüclü, 
cl ..... lzlüdür. Çünkü karfılddı 0-

lrak Wribirioe değer veren iki 
YUrdclq arumdaki bağ, hiç kut
lcuauz, çok aatlam olur. Pa~ 
•rasaada böyle aailam bailar bu
lu11aıa1an kalabalıklann, yıiınla
l'Qı dejeri pek yüksek değildir. 
Ontan dııından sarmak ve yalnız 
Ulut sflci ile herhangi bir kadro 
İçinde tutmak gerçek aoyaal yqa· 
Jıt içia yetmez. Yurddqlara da 
&Jn a,n bu Y&J&Jıtın ince ve öte
denherl deaenmit erdemli gere • 
~enlerini öiretmek ister. 

Bunlar bir kerteye kadar o • 
kullarda öğrenilirse de alııılması 
"e rapdması daha çok içinde bu • 
lunulan ,evrenin yqayıı biçimine 
'-ilıdw. Onun için aoyıal kurum
lana bu bakımdan oynadıkları rol 
Pek W,üktür. Herhangi bir yüz· 
dea lteraber toplanmak, beraber 
dütinnaek, beraber duymak, be • 
taber eilfllllllek, aoyaal bailan 11-

br, •i'-•lqtmr. Ve JUl'dtlatia· 
n "- t.almndan biribiriae 7ak • 
1~ aradaki karfdıklı MY•i 
Ye laJllJI arbnr. Kulüpler, 1ar • 
d• lmrualan, ıpor yurdları ve 
._..... türlil birlikler ö:sel yollar • 
daa hep bu yüksek amaca ıötür • 
lllek için. kurulmuf düzenlerdir. 

Bunlar içinde doğrudan dol
rura aoyıal yaf&yı91mızı yükselt • 
illete plıpn ve birkaç yıldanberi 
iM. .ıaada deterli yardımlan ıö • 
tiilea bqlıca kurum da balkeYle
i'idir. Sayı11 ıittikçe artan halkeY-
1~ IOJsal yafayıtımızın, büyük 

l
turk tleYriminin ülkülerine ıöre i
erlemeai Ye yükselmeai bakımın • 
~:.:"' ıenit bir okul olduklarına 
.. roktur. Birtakım kulüplerin 
11~eri aruında k11kançlık ve ay • 
rılrk tlu,plan yaratmakla amac • !araaa aylan yol ıüttüklerini taaa 
~e ıil-enler, halkevlerinin yurd • 
llflan Ye hele gencleıi bir cluyp, 

bir diitüace ile biribirine baila • 
lnd alannı sevinçle kartılamakta· 
ırlar. fflldı, bilıili, duyıulu her 

t••..t...:ı_ u. •ÜO tortal ya14yı1ımı• yük • 
~baek bakımından halkevl•inia 
uu yold.li çahflll&(arma içtea 
r ... cl.m etmeei en bü,uk rur• IMr· 
~-

Zeki Meeud Al ... 

Adumz, andımızdır. 

Kayseri'de Atatürk 
heykeli günü 

Kayseri be· 
lediyeaince aa • 
natkir Kenan 
Ali'ye yaptırı • 
hp Cumurluk 
alanına dikile• 
Atatürk heyke
linin Cumurluk 
Bqkam seçi • 
minin yapıldıiı 
1 mart günü 
büyük meruiıq 
ile açıldığını 
o k u r larımıza 
bildirmiıtik. Bu 
gün de hey~e • 
lin Kayseri 1. 
dirmenimiz .... ... n 
aldıtımız, bir 
fotoğrafını ko • 
yuyoruz. 

Heykelin a • 
çılıtı Kayseri i. 
çin büyük bir 
bayram olmUf, 
General A 11 
Hikmet, heyke

ıece bu bayramclaa Miirü, balke
vinde, konser Ye temsil verilmit • 
tir, 
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Berlin, 5 ( A.A.) - Dr. Şahı, Layp • 
sigde verdiği bil' ıöylevde Almanya' nın 

bütün dıı barcları için birkaç yıllık bir 
moraıoryom ilan e'dilmeaini dilemifıir. 

Her yerde 5 kunı~ 

YUNANİSTANDA Si YASAL DURUM 

Tenkil hareketinin yakında biteceği ve 
ülkenin baysallığa kavuşacağı umuluyoı 

Averofta yangın çıkmq 

Atina, 5 (A.A.) - Aıilerin e
linde bulunan A verof zırhlısı, hü
kiimet tayyareleri tarafından bom
bardman edilmiıtir. Pilotlar, ga • 
zetelerin fevkalade nüshalarında 
verdikleri malUınata göre, gemi • 
de yangın çıktığını görmüılerdir. 

Resmi mahfillerde sükun ve 
intizamın buıün, yarın iade olu • 
nacafı temin ediliyor. 

Bu isyan iki sıyasal cephe ara -
sında kat'i boğuı111adır. 

Atina, S (A.A.) - HükUmet 
radyo merkezlerinden biriıinin al. 
mata muvaffak olduğu bir duyuk. 
tan B. Venizelos'un iıyan hareke
tinin baıında olduğu tesbit edil • 
mittir. B. Venizeloa, iıyana taraf
tar olduiwıu ilin etmek için ili 
gemilerin gelmeaini beldemittir. 
Bu telıraf, buaUnlrii hareketin a • 
lelide bir uker iıyam olınadıjı • 
nı, fakat iki 11yaaal cephe arum
da kat'I bir miicaclele oldutunu 
teyid etmektedir. 

HükGmet, banblarclald mey • 

duabn çekilmeıine mani olmak i
çin, evvelce Yermit olduiu kara • 
n ıeri almııtır. 

HükômeJ torpidolan Girlde 
hareket ettiler 

Atina, S (A.A.) - Hükame. 
tin elinde kalmıı olan 3 torpida 

(Sonu 2 inci sayıl •d•) ---·----
Başbakanımıza gelen 
kutlama telyazılirı 

Batbaıkanlığmuı ODllDCU pdöaiml 
münasebetiyle muhtelif hükimet nia • 
lerindea ve devlet aclamlanndaa lunet 
lnönü'ne selen tel ,.uılui,. ............. 
nmuzm onlara paclerdild.t c:ınaW.r 

qaiıclachrı 

Gaeral l...t lnöaü .... k .. 

~ 
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li örten bayrağımızı açarken bütün 
halk, Büyük Önderi, kartıımda 
ıörmütçeaine, derin sevıiıini, da
kikalarca ıüren. heyecanb hitab • 
larile belli etmiıtir. Heykel mey • 
dana çıktıktan aonra, üzeri Kay• 
ıerideki bütün kurumlann ıetir • 
dikleri çelenklerle dolm\lflur. 

Dr. T e.vfik Rüştü Aras 
İçİa .... -- ı....u.. ~ lılr _.,.... ........ ,__, 

ÇALDARll 
(Soa• I laol ıqılall•) 

Büyük Şer e, yüzyıllar uzun • 
luğunca ödiyemiyeceğimiz sayp 
borclanmızı anlatan söylevlerden 
aonra uker, okullular, ıporcular 
ve bnular arumcla ilk s&ülen 
kayakçılar, atlupor kulübü üye • 
leri büyük bir geçid reami yap • 
mıılar, halk ıece yanıına kadar, 
cumurluk alanından aynlmamıı, 

Atatürk'le 
Yabancı devletler başkan
ları arasında telyazılan 

Reisicümhur Atatüık'ün Cu • 
mur Batkanlıjuıa tekrar aeçilıne • 
lerinden ötürü Almanya ve Lehis
tan devlet reİllerillden ıelen tel 
yazılarile Atatürk'ün cevabtan a· 
pfıdadır.a: 

Türkiye Relalcu.huru Kamil 
Atatürk; 

Türki1e ReUicümbarlujwıa 
tekrar intilaaWarından dolayı Z.. 
ti DeYletleriaden 1&1Diml tebrikle
rimi ve tafısi aaadetile Türkiyenin 
refahı için olan hararetli temen • 
nilerimi kabul etmeaini rica ede• 
rim. lrnace Moaciıki 

8. lınace Moteiıki Reiaicüm • 
hur 

Vartova 
Rei•icümhurluğa tekrar intl • 

(Sonu Z inci sayıfad•) 

Türk İnkılabı dersleri 

Receb Peker, istiklil 
mefhumunu anlattı · 

Düa Ankara Hukuk Fakülte· 
ıinde Receb Peker türk inkdibı 
denlerine devam etmiı ve istiklal 
mefhumunu ıümullü olarak anlat
mııtır. Buıünkü ulusal türk var • 
lıjına dayanak olan temellerden 
birinin iıtiklil olduiunu ıöyliyen 
R. Peker, demiıtir ki: 

"- latildili laeoüz tatmamıt 
feodal, kan,.k Ye karanlık devir • 
lerde J&l&FaA alualar İçİD iatikli

(ioaa I laoi •111•4•) 

On yıllık Dışarı işler Bakam 
, ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!~ 

Dünkü Parti 
ppu toplanbsı 

C.H.PartiaiKamuta1Gna
pu Batbnlıpndanı 

Busün, Dıtanitler Llre•nng 
Dr. T. Rüttü Aru'm bu bak•nlıia 
ıelmeıi üzerinden on yıl ıeçmiı 
bulunuyor. 

Su on yıl içinde Dıtanlıler Ba
kanımız, Romanya Dıpniıler Ba
kam B. Tituleako'nun eYelld sün 
dediii ıibl "ulualararuı bir dina
miklikle,, evrensel bir bant 11ya • 
saamm tohumlanm serpmek, ser· 
pilmiı tohumlan yetiıtirmek için 
ülkeden ülkeye, toplanbdan top • 
lantıya koımut ve Atatürk Türki· 
yeainin yüksek adım bab ellerin • 
de onurlu bir yükaeldiie ,ıbrmak 
yolunda muvaffakiyetlere ula, • 
mııbr. 

Yurdumumn l>ıtarı UJUUlll. 

Dışarı işler Bakam • 
mızdan 

BarıTituleskoya 
Dışarı iti« Baluını B. Tevfik Riif· 

tU Aru. Romanya Dıpn İflec' Baklnr 
B. Titufeslwy• fU tclyuıanu ,,.._,.. 

mittir: 
(~ 4 taci ••yıladaJ 

ela onun •öetermit olduju yarar • 
lıklarm oruncu içinde kendini öi· 
mek, böylece bu iti ele almaamm 
onuncu yıldönümünü kutlamak 
dileiindeyiz. 

Dotkor Tevfik Rüıtü Aru'ı 
öimek için birçok ıüzel cüm • 
leler, birçok seçme mütalealar 
b11lmak ve onları buracığa dizmek 
elimizdedir. Fakat, kendiıile ıık 
Y• eaaah temaalarda bulunmuı, ya
kın ve birlqik bir sıyaaa arkadq
lıjı etmit yabancı bir uluı Dııan 
itler Bakanının ıöylediii sözleri 
burada, anmajı tercih edeceiiz: 

(Sorttı J. üncü sayıfad•) 

Atatürk 

C. H. Partiıi Kamuta1 Gru
pu dün aaat 15 de Gnap Bat· 
kan Oruntaiı Enincan Sa7la • 
vı Saffet Ankanm bqkanlıiı 

altında topl&nmlf ye KamutaJ 
encümenlerile geçen Kamutay 
toplanblarmda patrice yapıl • 
muı kararlqmq ani endi • 
menlerin yeniden kurumlan 
yöntemi üzerinde ıöriifmüttür • 

\?--.- -

dokuzuncu yıldönümü 
Busüa Atatürk Emtitüaünün iel bir bina 7aptmlmıtbr. 

dokuzuncu yıldönümüdür. Yur • A~türk emtitileii, orta obl • 
dun kültür hayatmcla bü,uk bir larla orta derecedeki .....tek obr-
bothıju doldurmak ülküsü ile ku- larma öjretmen ve ilk olmllar ~ 
rulan bu bilsi yuvuı kundduiu de müfettit yetiftirir. Emtitinün 
sünden bqüne kadar hiç akuma· 9&hfD1aamm toplaachiı nokta pe-
dan üatüne aldıiı ödevini yapma· daıojik uaul Ye it prenaiplsicllr. 
P çabtDllfbr. Atatürk enstitüsü bu bakgndan 

Atatürk Emtitüaü ilk önce üniversiteden ve diler yükaek o-
(Orta Muallim Mektebi) adı ile kullardan ayrılmaktadır. 
Kon yada kurulmllflur. O zaman Emtitü yüksek dereceli bir 
50 okuru olan ve pedaıoji, edebi- mealek okuludur. Yedi kolu yar. 
yat kollan bulunan okul için 1927 dırı Pedagoji, edebiyat, riyuiye, 
ele Ankarada 1.321.000 lirua sü- { Soa• S. ci •yıfad•) 

r 
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Lloycl George 
Venizelos 

(Bir konuşma) 

1 i ç D u y u K L A R 
'
Receb Peker, istiklf l 
mefhumunu anlattı . 

(Bap 1. ci sayı/ada) 

"' l . G. - Dem{-k ki sende de öyle; 
. lidaruı sandal yası güneşten bir parça 

ır~~i 1t1ldıyor. Gözlerini, arkasından da 
lfovdeni çekiyor, 

V. - Evet. Sandalyadan uzaklaıın
~ .darnarlarımın içi yossun bağlamıt 
ırıhl olu y k . . Yor. a laşınca bn- "deh kan,, 
ll't •• ~ . 

Yuregırne ve beynime doğnı çağlı • 
)'aralı; kt ~ a ıgım duyuyorum. Ve artık o 
:dıyan sandalya ,eklini kaybediyor, 

ateş parçası oluyor, gözümü bürü -
)'0r ve beni, çekiyor. 

lıatL. C. - Çok tuhaf! tıpkı bendeki 
tid · Bundan yinni otuz yıl önce de ik • 

ara bayılırdım. Elime bir tek dema -
rojj Vesilesi geçirdim mi ondan yarım 
d"·. ' 
t·u~ne Polemik silahı döverdim ve mec. 
••te Ve ıokakta ve insan kalabalığına 
~ede rastlarsam orada, politikacıhğı-
:: bütüün pazılarını harekete getirir • 
da · Aına açık söyliyeyim: iktidar san

da~aıının he.m şeklini ~eı_n ~ ~~ız. 
~ ~eaafeyı, olduğu gıbı gorurdum. 
~ di ıae, tıpkı dediğin gibi gözümün 
lıe . •§bğını ve gevıemiyen bir gücün 

ti .. nı o harik\llade sandalyaya doğru it-
g' • 
•nı duyuyorum. 

b V. - Sayın doıtum, söz aramızda 
.:ı~ halin bir adı vardır. Buna osmanlıca. 
~''hır aı piri,, diyorlar. Şu bizim Yu • 
1\aniatan'a baktıkc::m neden ben id.u-e 
~iYoruın diye, ~ünleri ay ayları yıl 
tıbi go" .. B'lm . 1 S. ruyoı·um. ı ezsm ne çare ere 

tvul'tn.tyorum İ§başmdakileri kötüle • 
~eyinı ve kendimi beğendireyim diye. 

e 8-traflarla uyuşmıyorum, ne sivri 

~Ilı muhaliflere kavuk sallamıyorum. 
e ne Paralaı· harcamıyorum, muradıma 

rl'e.,· 
• J •rn, iktidarın sandal yasma oturayım 
Ye. Bütün vanmı yoğumu. Başka1arı

nt da hu yoJlara sürüklemiş bulunuyo. 

l'ulll. lstediğim kanşıkbğı bir yapamaz 
)~lld karışıklığı kendi lehime ballede

~~1etn, yalnız sıyasal hayatım değil 
d nını ve dostlarımın bütün ıervetleri 
e ltıahvolmuş olacaktır. 
L. C. - Zavallı dostumı gerçekten çok. 

~llgaje olmuşsun. Ben gene işin ağız ka
haırğı tarafındayım. Hem bizim lngiL 

~ted · ba k ·· ı·· .. e ıçsıyasa' da durum ş a tur u -
diir. Bak ben kolaymı şöyle buldum. 

l:slQ liberal olduğum halde partilerin 
~~ına çılanıştnn. Şimdi biraz sosyalist 
to.ıliJıerek kriz'in dosyasından hüku. 
~ete kartı belgeler çıkarıyorum. Sana 

lavaiye ederim. En eyi ve en pasifist 
1»61enı:ı_ b •• k A ka kri ,, O ti" r '"'• u umete rşı z ı ts sma 
~tken, halktan gözükmek, sokaktaki 

~lltrıın ağzından konuşmaktır. Yoksa 
l)l 11 de biliyorum ki, onların yerinde ben 
&anı, ben de birkaç ayda bütün sıyasa 

Ceblıanerni tüketir ve tenkidin yaybın 
•teaine d ""f ~· • ·• ' ·ı· lb- ~. v • • sa ece, tu egımın uzenne ı. ış • 
d,,, digırn fapkamı sürerim. Y atasm ıktı· 
~l'ıtı &iperi! dayanabildiği kadar ra • 
.. t11n. Ondan sonra da, kend:ne " ısi-
~~ teslim formülleri., araı.naktan baı. 
tc. 1! kalmaz. İnsan, bizim lngilten'de, 
le lk"cak gibi düşmesini bildi mi, hiç 
ortr_~ yoktur. 

L V. - Ama son dü,üşün pek tehli .. 
.:eli olmuştu! 

d" ~· C. _ Doğru söylüyonun. Son 
llfUtürn, düıüş de!ih adamakıllı ka • 
~ idi - Ah o Mustafa Kemali 
~at- ki, bu sefer yanımda kriz var 

! bütün umudum onda. 

~ (Bu mükalemeden bir zaman sonra 
t ll~nistandaki kantıklıklar başgös • 
~ttir. Şimdi Lloyd George eski dos. 

~ " 8 kendisi kadaa- aşınmaz politikacı 
~ «!ni~elos ile konuşmak için can abyor 

" - bakalım tali yaver olacak rnn) 

BURHAN BELGE 

Rusyadan gelen 
mütehassıslar 

&e )atanbul, 5 (Telefon) - Kay
~ fabrikasının montajına bak ~ 
atı ~zere Sovyet Rusyadan gelen 
ltad tnütebassıı pazar gününe 
~h ar burada kalacaklardır. Mü • 
~ a.aaıs.lar Nazillide kurulacak 
~e e~lllcat fabrikasının planları Ü· 

ı.;•9cle de tetkikat yapmaktadır -
~L:ö il tetkiklere Sümer Bank, Ba· 
ltq.1 dy. ~abrikaları mütehassıs· 

a •ttırak etmetkedirler. 

Türk - Yunan ticari 
münasebatı 

· j Uşaklıgilin düğünü 
kaldı 

İstanbul, 5 (Telefon) - Türk 
• yunan ofisinde yunan murahha -
sı Fupaa Atinadan şehrimize gel
miştir. Kendisile görüştüm. Ba · 
na dedi ki: 

"-Türk. yunan ticari müna
sebatma teallUk eden bazı mese
leler hakkında görüşmek üzere A
tinaya çağırılmıştım. 

Mesele yunan ilk maddelerinin 
Türkiyeye ithali ve yeni türk - yu
nan ticaret muahedesinin tathika
bnda çrkan bazı güçlüklerin hal • 
linden ibarettir. Türkiye it • 
halini istediğimiz Yunan eşyası 
pamuklu ve yünlü menaucattır. 

Yunanistan son zamanlarda Av • 
rupa kumaılarına muadil yünlü ve 
pamuklu kumaılar çrkarmağa 

başlamıştır. Bunlar Türkiyeye it· 
hal edilecek olursa piyuada rağ • 
bet göreceğinden eminim. Fakat 
Türkiyede ecnebi mensucatına 

karıı mevcud gümrük aiıtemi bun· 
ların memlekete ithalini güçleştir
mektedir. Türk· yunan ticaret mu
ahedesinin tatbikatında çrkan 
müşküllere gelince bu zorluk bil • 
hassa malların bedellerinin tesvi· 
yesinde görülmektedir. Bu sebeple 
vaziyeti ıslah için Atinadan gelir 
gelmez Ankaraya gittim. Türk • 
yunan ofisi yakında toplanaark 
bu meseleyi halledecektir. Bu zor· 
luklara karşı her iki tarafı da 
memnun edecek bir hal çaresi bu
lunacağını ümid ediyorum.,, 

Adliye miisteşarlığı vekaleti 

Adliye Bakanhğı müsteşarlığına 
asil tayi nedilinciye kadar Ceza İşleı·i 
Dairesi Genel Müdürü Bay Hasan ve
kaleten tayin edilmittir. 

Dr. T. RüştüAras 
(Ba§ı 1. ci sayıfada) 

"O olmasaydı, birçok eserler 
vücud bulmıyacaktı. Tevfik Rüş • 
tü Aras, kiyasetin düsturlarından 
birini değİ§tİrmittir: hiçbir zaman 
nerede olduğunu düşünmez; da· 
ima nereye gideceğini dütünür ve 
bunda hiçbir zaman aldanmamış • 

tır.,, l 
Dışarıişler Bakanımız, on yı 

içerisinde Atatürk güneşinin ışrk· 
)arını ill1<eden ülkeye taşımış ve 
ona gönül bağlıyan her güdü dev
rim adamı gibi, ulusunun adına 
her gittiği yerde saygı ve sevgiden 
bir çevre yaratmağa, Türkiyenin 
uluslararası acunda seçkin bir yer 
tutmasım elde etmeğe muvaffak 
olmuftur. 

Onun değerli hizmetlerini, 
yurd içindeki yurddaşlar kadar 
yurd dışındaki ııya&a adamları da 
bilir. 

Başbakan ismet lnönün~n kur: 
duğu kabinelerde ve onun ıdareıı 
alhnda Dışarıişler Bakanlığını on 
yıl büyük bir liyakatla başaran 
Dr. T. R. Aras'ı gönülden kutla -
rız. 

Ailenin uğradığı bir matemden dola
yı Bayan Leyla Nadi ile Bay Bülend 
u,akhgilin yarınki pertembe günü An. 
kara Palaı'ta yapdacak olan düğün m~ 
rasiminden vaz geçilmittir. 

Trcrule acıklı ölüm 

Bay Halid Ziya Uşak~ığilin kayınbi. 
radcri Bay Mediha Ali dünkü ekspresle 
lstanbul'dan Ankaraya gelirken trende 
ölmüıtür. 

Kederli aileıinin acılarım paylaşırız. 

Boğazlar komisyonunun 
senelik raporu 

lıtanbul, S (Telefon) - Boğazlar 
komisyonu senelik raporunu hazırlamıt 
ve basılmak üzere matbaaya vermiştir. 
Basıldıktan ıonra uluslar derneğine 
gönderilecektir • 

··-
Kültür Bakanlığı mual -
limler hakkında bir ka -

nun projesi hazrladı 
Kültür Bakanlığı ücretle çalııtınl • 

makta olan meslek mektebleri muallim
lerinin teşkilat, idare ve maaşları hak. 
kında bir kanun projesi hazırlaınııtır. 

Bu projeye göre ücretle çalışan mes
lek mektebleri muallimleri maaşa ahna. 
caklar ve sanat muallimleri, umumi ma. 

lümat muallimleri yardımcı dersler mu
allimleri olmak üzere üç ıınıfa ay • 
rılacaldardır, Bu smıflara mensu1> 
olan muallimlerden her birinin meıleğe 
girmesi, ilerlemesi derece ve maat1arı 

enineboyuna gözden geçirilmek ıureti
le birer hüküm halinde projeye konul. 
muştur, Bugünkü günde çalıştırdmak

ta olan muallimler ne ıuretle maaşa ge. 

çirilecekleri bakımrndan projede meslek 
kıdemine göre, menaub oldukları mual -
lim zümreıine göre iki kısma ayrılrrut .. 
lardır. Bu muallimlere iadem ve ehliyet
leri gözönünde bulundW'Ularak aldık.la. 
rı ücretin tekabül ettiği maattan daha 
yüksek maaı verilecektir. Yeni derece • 
)eriyle alacaklıları maaı, ticretlerinden 
fazla olan muallimler iadem ve ehliyet. 
terinden iıtifade edemezler iıe terfi 
ed-ebilme kiçin kanuni müddeti bekliye

ceklerdir. 

Kültür Bakanlığınca hazırlanan ma. 
arif müdürleri talimatnamesi Bakanlar 
Heyetince kabul edilmiştir. Talimatna
meye göre maarif müdürlerine orta 
mekteblerin murakabe ve idare.si için 
salahiyet verilmekte ve murakabe ve 
idarenin ne ıekilde yapılacağı talimat • 
namede taırih edilmektedir. Y alruz yÜk

sek mekteb mezunu olmıyan maarif mü. 
dürlerine bu ıalihiyet verilmemektedir. 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığı 
müsteşarı 

lıtanbul, 5 (Telefon) - Gümrük ve 
1 nhisarlar Bakanhğı müsteıan Bay Adil 
burada gümrüklerde tetkikahna devam 
etmektedir. Birkaç güne kadar Anka -

ra'ya dönecektir. 

lstanbulda havalar soğudu. 
lstanbul S (Telefon) - Bu • 

gün burada 'havalar birdenbire so
ğudu. Faıılalı surette kar yağma
ğa baıladı. 

Pariste türlclük etüd
leri konferansları 

Kültür Bakanlığından bildiril
miştir: Pairste açılan türklük etüd
leri merkezi (935 senesi içinde 
muhtelif tarihlerde türk diline, 
türk tarihine ve medeniyetine te • 
alluk eden meseleler etraf mda 
konferanslar verecetkir. Bu kon • 
feranslarm gün ve saatleri töyle 
tes bit edilmiştir: 

25 şubat pazartesi günü saat 
17 de Sorbon' da tezler salonunda 
Türkiye Paris büyük elçisinin hu
zuru ile açılma seansı. 

6 mart çarşamba günü saat 17 
de Sorbon'da Michelet anfiteat. 
rında, yaşıyan şark dilleri milli 
mektebinin türkçe profesörü M. 
Jean Deny tarafından türk dilinin 
hali hazırda gördüğü ıslahat. 

12 mart salı günü ve 14 mart 
perşembe günü, 16 mart cumarte
si günleri saat 1 7 de $allat ve ar • 
keoloji enstitüsünde - Michel so -
kağı No. 3 de. İstanbul fransız 
enstitüsü müdürü Gabriel tarafın
dan, Türkiye şehirleri. 

23 mart cumartesi günü saat 
17 de coğrafya enstitüsünde St. 
Jacques sokağı No. 191 • Dijon 
üniversitesi profesörü M. Chaput 
la.rafını-lan Taurus. 

27 mart çarşamba günü saat 
15.15 de Sorbonda Descartes an
fiteatrında, 30 mart cumartesi gü

nü saat 17 de Sorbonda Michelet 
anfiteatrında ve 1 nisan pazartesi 
günü saat 1 7 de Soı bon' da T urgot 
anfiteatrında lstanbul üniversite -
ai t:•febiyat fakültesi reisi profe -
sör Fuad Köprülü tarafından orta 
devir türklüğüne aid tarih ve ede
biyat meseleleri. 

Doktor Reşid Galibi anış 
toplantısı 

Bu akşam saat 6 da Ankara Halke
vinde eski Kültür Bakam Doktor Rqid 
Galib'in ölümünün yıldönümü münase
betiyle bir toplanb yapılacaktır. 

Halkevinin Dil, Tarih ve Edebiyat 
Komitesinin teırtib ettiği bu toplanbya 
herkeı gelebilir • 

Yurdda hava durumu 
Ziraat vekaleti meteoroloji ena

titüsünden aldığımız malfunata 
göre, ıon 24 n.~t içinde Akdeniz 
kıyıları haric yurdun diğer yer • 
leri yağışlı geçmiştir. Yağış Edir • 
ne çevresile Ortaanadoluda Es -
ki,ehir, Kütahya, Ankara, Sıvas, 
çevreleri ve Doğuanadolusunda 
kar diğer yerlerde yağmur ıeklin
dedir. En fazla yağıt Siverekde 
15, diğer yerlerde iki ili 13 mili . 
metre arasındadır. 

Hava subunetinde bir gün ev
vele nazaran cenub Anadolusu ka
tılmadığı halde dört derece etra
f rnda bir dütüklük kaydedilmit -
tir. Cenub Anadolusunda hava au
huneti değişiklik göstermemiştir. 
Bugün Ankarada hava sıcaklığı 8 
derece kaydedilmiştir. 

K l.ı a fın birinci gliniJ. açılan Atafiirk heykeli önünde geçi.J resmini S'"yredenler ue 
Cl)'ter ue m r .. l · · "d' 

Atlıspor kulübü uye erımn geçı ı 

li tam ve genif anlamile kavramak 
güçtür. Fakat ~~rkler gibi zaman 
zaman yer yuzunun dört yanına 
ün aalmıt ve tarihin derinliklerin
de baştan başa müstakil devlet ol
manm terefini tatmış bir ulus için 
istiklal, üzerinde daha heyecanla, 
daha ııcakhkla durulacak bir mev· 
zudur.,, 

JstiklaJin kavramlmış, hazme · 
dilmiş ve her alanda delalet etti • 
ği me humu tamamile bilinmiş bir 
mevzu olması gerektiğine İfaret 
eden Peker, istiklalin şatrlarına 
geçmiş ve bunları birer birer f<iyle 
tarif etmittir: 

- Müstakil olmanın birinci şartı, 

ulusal bir toprağa ve kendi gücüne ve 
kudretine dayanan bir sınıra sahih ol • 
makta mümkündür. 

İkinci ana şart da ulusun iç politi
kasının mutlaka ulusal olması, kendi 

rejimini, iç idarenin şeklini kendi ulıı -
sal bünyesine uygun olarak tayin ve 
tatbik etmesidir. 

Üçüncü ana şart, bir devletin dış po· 
litikasında serbestligin kendi elinde ol
ması ve baska devletlerin tazyik veya 
koruyuculuğu altında herhangi bir dıt 

politika takib etmemesidir. 

Dördüncü ana şart, bir ulusun kendi 
ulusal korumunun kendi hesabına, işi • 
ne uyar biçimde kendisi tarafından tan
zim edilmesidir. 

İstiklalin beşinci ana şartr, adli bU· 
tün işleri ulusal ana kanunla çalışa • 
cak olan müstakil adli hakimler ve ku • 
rumlarla başarmasıdır. 

Altıncı ana şart da bir devletin kül -
türünün ulusal esaslar üzerine tesis e -
dilmiş olmasıdır. Tabiidir ki kültür je
neralden dünyanın teknik, ilim ve di • 
ğer bakımlardan ilerlemelerden her dev· 
letin aldığı hisseler, parçalar vardır. 

İstiklal anlamının yedinci şartı da 
bir devletin hazinesinin ulu~dl olması, 

ulusal para, ulusal maliye, ulusa\ vergi 

sistemleri bulunmasıdır. 
Sekizinci ana şart, ulusal ökonomi • 

dic. Bu istiklal faslının derin bir balı • 
sidir. Bi r devletin tam müstakil olması 
için bütün bu noktalarda karar vermek 
hususunda serbest olınalı, başka bir dev
letin ne türlü olursa olsun, nüfuru al

tında bulunmamalıdır.,. 

İnkılabın sekiz ana şartını teket 
teker ve hepsinin dayandığı temelle -
ri ,bunların tatbik şartlarile bunlar • 
dan çıkan neticeleri uzun boylu ve et
raflı olarak anlatan R. Peker bu kai
delerde bazı istisnalar yapılabileceği • 
ni, yalnız bunlardaki ana şartrn ricip
rocitc (karşılıklı olmak) kaiduine da· 
yanmasr gerektiğini söy1iyerek ıöz • 
terini şöyle bitirdi: 

- İstiktal de inkılib gibi bzanıl
makla, kurtarılmakla. kurulmakla ikti • 
fa olunamaz. Bu mefhumlar bilhassa 
bizim gibi büyük fırtınalardan çıkmış 

uluslar için koruma yolunda hiç bir 

ası ara ve fasıla bulmıyacak dikkat ve 
uyanıklıkla. hazır olmak ve hazır ol • 
duğunu filen isbat ettnekle Yllf&tıhr. 
Yoksa istikl!U, JnkıWn birer edebiyat 
mefhumu olarak söylemek kifi değfl • 
dir. 

Son söz olarak da Atatürk'ün; türlı:: 
dunyasmın en büyüğü ve geleceğin 

güler yüzlüliiğünü temin edecek olan 
Ulu Önderin, istiklali türk gencliğine 
emanet ettiğini ve gencliğin de "Mev

cudiyet ve istikbalinin biricik temeli 

olan bu en kıymetli hazineyi müdafaa 
mecburiyetine düştüğü anda, içinde bu

lunduğu vaziyetin imkin ve şartlan 

ne olursa olsun, muhtac olduğu lı:uv • 
veti damarlarındaki asil kandan ala • 
rak,, korumasının yurd sever ve istik
lalin ulu anlamını kavramrş bir insan 
için yaş.:ıma ~artı olduğunu anlattı ve 
"Alınları yüksek ,yüzleri ak yurddaş
lar ol:ırak yetişiniz. Bunu geleceklere 
mukadı!e~ bir armagan olarak devre • 
d!r.[ı . ,. diyerek <lersine son verdi. 

·-~----··..---~~-

İstanbulda sekiz ilkmeK -

teb da:1a açılıyor 
lstanb.J, 5 (Telefon) - O · 

nü:nüzdeki yıl lstanbulda yeniden 
acılacaı sekiz ilk mekteb için Ma
a;if idaresince otuz kişilik bir mu
allim kadrosu yapılmaktadır • 



Oışarı işler Bakam • 
mızdan 

Hay Titulcskoya 
(Başı 1. ci ıayılada) 

B. Titulı.:sko, Dışarı İşler Bakanı, 

Balkan Antantı Başkanı 

Bükreş 

Parlak ve inceliklerle dolu nutku • 
nuzu nihayetsiz bir memnuniyet içinde 
okudum. Heyecanlı sözlerinize duyul • 
mak fırsatını veren bu müsamereyi ter
tib etmek suretile göstermiş olduğun.uz 
ince ihtimamdan dolayı teşekkür etme
den evel bundan bahsetmeden ke.imi 
menedemiyorum, Büyuk Önderimiz A
tatürk"ün, bizlerin üstümüzden aşarak 
kendisin ta im hislerini arzeden söz
lerinizi bıi. uk bir zevk ile okuduğunu 
ve bunlardan, bilhassa dost ve mütte • 
fik memleketin mümtaz bakanından ve 
Balkan itilafının hali faaliyette bulu • 
nan reisinden gelmiş olmaları haaebile 
bir kat daha mütehassis olmak gibi d0&
tane bir ihtimam göstermif olduiunu 
söylemekliğime müsaadenizi rica ede • 
rim. 

Büyük Şefim bu münuebetı. hem. 
teşekkürlerini, hem de tamimt doetlu • 
tunu size bildirmefe beni memur ıt • 
mi§tir. 
Başbakan İııönü, bu kadar nezaket ve 

bu derece doetane bir ihtimam ile ri • 
yaııetinin onuncu 1eneaini kutlamak au
retile göstennif olduğunuz aıtkad&n 

ve kendi siyasetiyle aklı aelim areaında 
bulmuş olduğunuz mü!&bebetten dolayı 
pek mütehaasiı olmuttur. Size doı• • 
luk ve yüksek hürmet hislerini teıyid et
mektedir. 

Bana gelince, aziz doatum ve mea -
lekdaşım, Büyük Önderimin ve Rei9i • 
min tarafınızdan o kadar iyi tarif bu • 
y•rulmuı olan rahat ve nimet ver111 
gölgeleri altında Türkiye harici liya • 
setinin idarecisi ııfatile,. nezaket " in· 
celıginizin bir eaeri olarak vücuda gel· 
mış olan güzel tezahürata kartı ancak 
derin meserretlerimi arzedeıbilirim. Çün· 
ku bu tezahüratta ulualaraıesı aahaaın· 
daki !.>arış ve istikrarı temin huemun • 
da sızınle mütteretk, ve balkanhlarla 
muşterek olan arzumun Ae kadar ııh· 
b~th bir tarzda anla<lığmum bir nlta • 
nesini görüyorum. Bu anlayJf, bina e • 
~ici ve vücud verici karflhklı blT anlat· 
maya inzimam etmiftlr. 

S. M. Kırat Karol Hazretlerinin yUk
&e k ve müdrik ııyaaa telikkilerinlıı mti· 
nevver himayesi altında ıiz, aziz doe • 
tum, asil ve doıt Romen milleti için 
ya lnu başınıza bir kuvvet tetkil ediyor· 
aunıu. Öyle bir kuvvet ki bütün bir 
devlete bedeldir. 

Bütün tetdtlrilrlerimizi kaLul ederek 
udık dostluiamıua itimad buyurunuz. 

Türkiye Dlf&l'ritler Bakanı 
Tevfik Rüttü Araa 

TVRKIYE VE FRANSA DIŞA· 
RI İŞLER BAKANLARI 

ARASINDA 
Hariciye Bakanı B. Rüttü Araı 

Ankara 
Türkiye'nin, Reiaicümhur tarafın -

dan başlanan esere başbakanlıkta ve bari 
clıyede on sene zarfında mesai arkadaş
lan olmuş olan mümtaz adamlarının 

vazifeye aşlamalarının onuncu yıldö -
oUmünü teside müsaraat ettiği 'u an -
da, size fransız hükumetinin haraı etli 
tıbdklerini arzetmek ve bunların General 
İnöntine iblağını rica etmek benim için 
Dilhassa litif bir vazifedir. Buna, şahsi 
doatluk hissiyatqnla birlikte türk ve 
fransız hükumetlerinın görüşleri ara -
•nda mevcud iştirakin mesud bir ıı.1 • 
rette akis bulduğu barış teşkilatı!la 

müstemir bir surette bağlr müsmir bir 
liyasetin inkişafı için olan samimi tc 
mennilerimi terdif eylerim. 

Piyer Laval 
Hariciye Bakanı B. Piyer Laval 

Par is 
General ismet lnönü'nün başkanlı

fmın ve benim bakanh~ımın onuncu 
yJ!d~nUmü münasebetile irsal buyur
duğunuz nazJk telgraftan dolayı bilhaa
• tetekkUr ederim. Bu nazik alaka bizi 
bararetle mütehassis etmiştir. Başba 
bn hakkında ve benim hakkımda göa -
terdiğiniz dostane hissiyattan dolayı 

tah~n bahtiyar olarak, bu hissiyatta 
Prar.,.::orun memleıketimiz hakkın:Ja ı.c ... 

l Y aba~cı~azetelerde okuduklarımız! 
Fransanın güvenliği 

Yazan: Mareşal Peten 
Mareşal Peten, 1 Mart tarihli Rövü de dö Mond'da neşredilmek üzere bir yazı yazmıı ve 28 

Şubat tarihli Entransijan gazetesi de bunun bazı parçalarını neşretmiıtir. Fransa'nın ıimdiki 
askerlik sisteminin, Almanya'nın maddeten silahsız olmasına istinad ettiğini vekayiin ise bunun 
doğru olmad?ğım isbat etti a-·ni anlatan Mareşal, Almanya'nrn askeri kudretinin ve silahlanması -
mn barış için doğurduğu t~ nlil" ~yi anlattıktan sonra ıöyle d' 1m etmektedir: 

Yalnız Almanya'nın genit öl • • çüde silahlanmasını anlatmak kifayet 
etmez. Bunun mahiyet ve manasını da 
anlatmak ve bunun için de, bu ailahlaa· 
ma işiyle beraber kanlı bir sergüzett ö

nünde gerilemiyecek olan bu ulusun 
şimdi beslediği doktrin temayüllerini 
de göz önünde tutmak gerektir. 

Gelecek savaş hakkında nazariye 
yürütenler, kazananı olduğu kadar ye· 
nileni de yoran ve bitiren yavq biçim
li bir savaşın artık nazan dikkate alın
maması gerektiğini ıöylüyorlar. Şimdi· 

ki savaşı, 9imşek gibi bir zaferle ka· 
.zanmak kerektir. 

Cephelerin i&tikrar kclbttmnine 
meydan vermeden bu .saferi elde etmek 
için bir tek çare Yardır: lMrdenbire ya· 
pılacak fiddetli hücum. 

1914 - 1918 uvllf'Ddan önce ve batta 
bu aavq esnaaında bile, havadan yapıla
cak kuvvetli bir hücuma inzimmı ede· 
cek taşkınlığın da tesiriyle, ıilahlan

nuı bütün bir ulusun mukavemetini kır
mak imkinı yoktu. Zaten mütecavizin 
hazırlanabilmesi için haftalar ıereıki

yor, bu sayede ise tehlikeyi anlayan 
diilman buna karşı durmağa vakit bu· 
labiliyordu. 

Yeni bir ailahın ortaya çıkııı, çar· 
pıpaya bü8bütün bqka bir yürüyüt 
verecek mahiıyettedir. 

Bugün, düpanın ilk aakeri gücleri
ni yok ,edebilecek, aeferberliğini boza· 
bilecek ve kudretinin hayati noktaları
nı yıkabilecek vasıtalarla birdenbire 
başlayan bir aavaı huırlanabilir. 

Böyle bir savatın aletleri esaıen 

mevcuddur: kimya, bakteriyoloji ve •· 
lektrik alanında yapılan keJifleroen 
sarfınazar, otomobil nakliyatının inki
tafı, zırhlı ve motörlü aletlerin çoğal· 
ması, tayyareciliğin ilerlemesi birden
bire yapılacak aaldmtlar için çok mii

aai.d imkanlar hazırlamıttır. Bilhaua 
yıkıp yakma imkanını uzaklara götür
mek kabiliyetinde olan tayyarecilik, 
günden güne daha korkunç bir tehlike 
olmaktadır. 

Mütecaviz, yapacağı iti uzun .zaman 
dtitünmüttür. Birdenbire, kendisinin 
erken ite başlamasından istifade ede
rek, birdenbire kararan ııyasal bir du· 
rum altında hazırladığı gizli bir sefer· 
berlikten sonra savaşa hatlar. 

Düşman, sınırları üzerinde kara ve 
deniz orduları ve ülkenin 'erinliğince 

de hava kuvvetleri tarafından aynı za
manda tecavüze uğrar. 

Hava kuvvetleri tahaşşüd mıntaka· 
larına, demiryollarının zayıf no~arı· 
na, tayyare alanlarına saldırarak ordu
nun faaliyete geçmesine mani olurlar; 
sanayi merkezlerini bombardıman ede
rek öıkonomik çalışmaları felce uğratır· 
lar; payıtabta ve büyük şehirlere büyU.k 
darbeler vurarak dehfet saçarlar. 

Saldmşın ini olması, bunun gelifi
ni görmeğe vakit olduğu zaman tesirli 
gibi görünen garantileri boşa çıkaracak 
bir tesir yapar; bant kurumunun aczi 
belli olur ve böyle bir başlangıc karşı· 
sında diplomasi ancak ihtiyatkar bir 
rol oynayabilir. 

Ask-eri, psikolojik ve sıyasal sebetı
lerden dolayı, böyle bir savaş metodu 
bilhassa Almanya'da revactadır. Bunu 
kuran Fon SeelCt ve halefleridir. Bu 
metod, Militar Vohenblat gazetesinde 
şöylece methedilmektedir: 

" Yarının sevkulceyşi, istifade edil. 
meai kabil olan bütün kuvvetleri, mu
hasamaların açıldığı ilk anlarda tr.htid 
etmek çarelerini araştıracaktır_ Şaı

kınlığın tesiri o kadar yıldırıma ben
zemelidir ki, düşman korumunu kurum-

lediği ve bizim burada dost Fransa için 
hissettiklerimize tamamen uygun olan 
dostluğun yeni bir delilini ctirüyonu, 
Başbakanın abc iblipu benden rica •t
tiği minnettarlık bi-.iyatıma, blrmet • 
karane hissiyatımla birlikte, kabulünü 
rica ederim. 

Tevfik Rüttti Aras 

Marepl P.eten 

landırmaia maddeten imkin bulama-
aın.,, 

Ani aaldırııın tahaılıııkukunu temin e
decek aletler ise, gördüğümW: gibi, ya 

hasırdır yahut da hazırlanmak üzere
dir. Bunlar da bir taraftan, korkunc bir 
tayyare kuvveti, öte taraftan da daima 
seferber halde bulunan çok eyi talim 
görmüş, geniş ölçüde ve çabuk olarak 
yapılacak nakliyata bilhassa alıştırıl

mış bir ordudur. Bu nakliyat, motorlat
tırma ve otostrad denilen otomobil 
yollarının inkişafı, 1914 denberi Ren 
nehri üzerinde inıa olunan pe ve ti
mendifer köprülerinin mevcudiyeti ve 
Sar topraklarındaki §Ole ve pnendifer 
şebekesinin Almanya'ya dönmeei yti· 
zünden, büyük ölçüde kolaylllfllllttır. 

Bis böyle bir istila teıebbödne ga
libane karıı duracak bir durumda mı
yız? 

Bu saldmşa muvaffakıyet ihtimalleri 
ile kartı durabilmek için muhtac oldu
ğumuz şe-yler nelerdir? 

Şimdiki aakeri kuvvetlerimizin, al· 
manların bugünkü askeri kudretleri göz 
önünde tutulmadan besablandığı çok 

açık bir şeydir. Bu yikden Almanya ile 
Fransa :ırasında mevcud olan denıkeiz
lik 1936 dan itibaren feci olabilecek ma
hiyettedir. 

Şüphesiz, asker! usullerimizin Üzer
lerine kurulmuı oldukları prensipleri 
deği.ftinnek mevzubahs değildir. Mo
dem savaıtar ulusların bütün kaynak· 
)arının itletilmesini, çahştırılmaaını ıe· 
rekleştirdiğinden bizim ulusal korumu
muz "silahlı uluı,, prensipi üzerine ku
rulmalıdır. Bu anlam yeni topraklar ele 
geçirmek iatemiyen ve yalnız elindeki 
toprakları korumağı dileyen bir ulusun 
sıyasal ve soysal durumuna tamamen 
uygun bulunmaktadır. Bu, değiflllez o
larak kr' naktadır. 

Fakat askeri sistemimizde bazı de· 
ğişiklikler yapmalıyız. Eger, sınırımız
da kuvveti ve beslediği emeller bakı
mından korkulu bir imparatorluğun ku
rulduğu tarih olan 1871 denberi askeri 
kurumlarımızı komşularımızın kuvveti
ne göre değiştirmek mecburiyetinde 
kaldı isek, bu bizim hatamız değildir. 

Bize ilk olarak daha sa~lam, ini bir 
saldırış karşısında cephemizi daha eyi 
korumağa muktedir bir ordu lazımdır. 
(Bu ani saldırış tehlikesi şimdiye ka
dar ikinci derecede görülmüştü.) 

İkinci olarak da, muvazzaf ordunun 
himayesi altında seferber edilecek ulu
sal kuvvetlerimizin teşkil edeceği kiit
lenin, seferberlik ilan edilirken 11nır

lann en kısa zamanda korunması ve 
gecikmeden dütmana mukabele edebil
mesi için daha eyi bir tarzda hattı bar-

ba girecek kabiliyette olması gerektir. 

Bianenaleyh, yapıl•cak iki ,tey var
dır: Birisi muvazzaf ordunun sınırları 
korumau iPnbı peki§tirilme&ine, öte ki 
ele teferber Jntalanmızın eyilettirilme
mne dairdir. 

Bu iki it de biribirine yakından bağ
hdu: iklei de aynı ı:aınanda bir me\·cud 
meeeleeiyte bir talim meeelnini, yani 

bir kemiyet meHluiyle bir lr.eyfiyıt 
meselesini ortaya çlkannaktadır. 

••• 
Mareıal Peten, asker/ile müdetiain 

artuılmasının muhakkak aurette gerek 
olduğunu söylemelı:tedir: .. Onilmbdelri 
yıllarda askere alınacak sınıflar normal 
miktarda olsalardı bile bu tedbirin alıo
ması ~relrli idi; /alcat uvq ylllarıaa 
tekabiJI «len yıllarda sıaıllar uyıca az 
olduklarından, bu tedbir lıaçınılmaz bir 
Jıale gelmiştir.,, 

Marepl, değifik bal suretlerini bir 
yr/lılc, oa •iris aylık ve llri ydlık as.ter
lik miJddetiu göre 16%den 6"fir,_1ı:t .. 
dir. 

Ordumuzoo kal:kınrnaıı " pep,u. 
rilmeai, ailllb altmdaki muvauaflar iti 
ile t:aliınin eyileftirilmeıi Ti bmiyet • 
keyfiyet mesehleri ancak iki yıllık .. 
kerlik hizmeti ile kllbil olabilir. 

Silah altında bulunan efrad bakı
mından, her yıl ukere çatrılan vua
ti 120.000 kitfük iki 11nıf bize 240.000 

asker vermektedir. Gerekli olan 280.000 

kişiyi elde edebilmek için, yılda 20.000 
kişi tedarik edebilecek pldlde erken 
celb yapmak gerektir. Şunu da gö.ıden 
uzak tutmayalım ki, edmn celb ancak 

kısmen tatbik 9dildiği için, Mkere al
ma yaw da o niıbette inmiı ve en ıenc 
neferler yirmi ,-8fllll geçmiı bulunacak· 
lardır. Bundan da irıki taraflı bir fayda 
çıkmaktadır: Askere alınan auuf ricud 
kuvveti bakımından daha ytikHk de· 
ğerde olacak ve gene adamlardan mti
rekkeb bir sınıfın ihtiyat olarak aaldan
ması kabil olabilecokti.r. 

Diğer ta.raftan iki yıllık hizmet sa
yesinde yılda tki defa celb yapılmMı 

gerekmeyip yalnız bir celb yapılacağın
dan, çahpa günlerinin artımın, kıta 

mevcudlarının kolayca telbiti ve toplu 
halde talim gibi aebebler aayMinde bu 
türlü himletin, ordunun bilgieini büyük 
ölçüde artıracağı açıktır. Pifmif, an
trenman yapllllf, ve manevraya alı§IDI§ 
fırkalarla muvaz.ıaf ordu, ıımrları ko
ruma ödevini (vazifesini) yapabileo.k 
bir savat haline ıirer. 

Seferber edilmit fı.rkalarumun de
ğeri de aynı ölçüde düzelmit olur. lıki 
yıllık askerlik taliınini çok kuvvetlen
dirir. Bundan bafka, ıene bu.yede, 
barış zamanında - timdi mevcud obnı
yan • ihtiyat gedikli sınıfım kuımak, 
ikmal Hbitlerinin bilgilerini .,ueıtlr
me k, seferberlik halinde muyuaaf u
kerlerin kuvvet ve değerini •tırmak 
kabil olur. 

Böyle olunca müretteb fırpıanmu 

da kısa aamanJar içinde faydlıı roller 
oynayabilecek bir lmbiliyet elde ıcler
ler. 

1 

Askerlik hizmetinin uutılm•ından 

be klediğimi.z faydanın yal~ maddi ve 
teknik alana in.biaar etmiyecejini de 
ilave edelim. Bu, aynı z:aım.nda peilı:olo
jik ve manevi alana da tema etmekte
dir. Daha uzun bit" ukerlik bsyatı ne
ticesinde kıtalarda birlik ve in8icam 
zihniyetinin, aakerlerin yüreklerinde 
fedakarlık ve vefa duyguewıun .,. bil· 
tün orduda güven hiuinin yeniden doğ· 
duğunu göreceğiz. Gene bu sayede gene 
lik uluul disiplinleri iatiıyerek bbul 
edecek ve sancağın etrafında azUW. 
toplanacaktır. 

Bir de tarih meseleıi kalıyor. İki yıl
lık hizmet hangi tarihten itibaren tat· 
bik edilmeli? 

1915 deki doğumlara tesadüf eden 
az sayılı sınıf nisan 1936 da silah altına 
çağrılac~tır. 

Buna göre, 1936 da silah altında ye
tecek kadar asker bulundurabilmek lçia, 
1935 de ıilah altına alınmıı olan mııf. 
lara a.ıcerlik hizmetinin uzatılm• tat
bik edilmelidir: Yani nisanda silah al
tına alınacak olanlar 18 ay, ilk tqrin
de 9ilah altına almacQ~ olanlar ise iki 
yıl ukel'lik yapmalıdır. 

Askerlik müddetinin iki yıla kadar 
uzatılmuı geçici de olabilir. No.mal 
sınıfların askere ahnma müddetinin gol· 

meıi, ukırllte buıdanma ifbıln 

burt kılınmaaı pi buı •dbirm, 14 
medi'nin fimalinclaW mıUMabnm f 
kenin eyileıtirilmeai, Almaı:ıyuun dı1 
munun ve genıl aıyuan.uı lnJritafı 
feyler 1940 ı dotru bafU. bir bal ça 
ai arilJtırılmauıu ger.kleıtirebilir. 

Şimdiki halde aakert kalkınma ifl' 
ne 1935 Ukyuından ltbren bqlama 
yız. O zaman bqlamak, güvenliği 
bakımından ıe~klidir. 

• • • 
Fakat bir taraftan da son &a11r.wı.ıı~ 

da yapılan diplomatik kıonupıalar 
ticeıi olarak ııyual aıfukta yeni bır 
çı.kbk ıörillmekte ve uluelararuı ıil 
1ar ifinıi lratiyetle halledecek bir k 
feranaın toplanacaiı aöylenmektedır. 

Şu baldı, beklemekle iktifa olun 
bilir mi? İki ıyıllık hizmet kanunu 
hir edilemez mi? diyenler bulunaca.>t 

Şimdm durumla "az gayret aarfetil 

mek,, uyuaaını güdmek, kolay bal ç#, 

reluine bel bağlamak tamiri imkanssl 
bir yanhı olur. 

İki yıl içinde durum o kad;.r çab~ 
ilerlemittir ki timdi roller, Almanya• 
ı. ı menfaatine olarak değişmiştir: bı&
gün, kuvvetlerin müaavi olmasını eld• 
•tmeie çalıpcak olan, Fransa'dır • 

Hatti ilci yıllık hi.zm.etle bile, alm~ 
ıarın lilab altında bulundurdukları nı" 
tara erifemiyeceğimizi tafsilatiyle göao': 
terelim: 

Yeni kanun mucibince silah altına 
alınacak 280.000 kiti ; 

Prama'da hizmet eden 65.000 meslek 
askeri; 

Normal aurette Franaa'da bulundu• 
rulan, fimall Afrikıa yerlilerinden 45.000 
kiti, (Bunların, Avrupa'da patlıyaca1' 
bir aavq tma1Jnda Fransa'da bulunld8' 
ları pıtiyle); 

15.000 muhafıs. 
Bu hesaba göre, Rayııaver'le asl«rl

leftirilmif polia kuvvetlerinin mecmu\& 
olan eoo.ooo kifiyı mı*abil bbm b6t 
tün kunetimis 405.000 kiti olacaktır. 

ftlpheeiz IUUl'laram•da yaptığıuı.d 

tahJdmatı da kendi hesabımın bir mell• 
fut olarak kaydedebiliriz. Fakat btl 
menfut Almanyamn nüfuıu, aanayi vt 
gencliğin ukerliğe allflırılmlf olması 

bakmıından bbe olan üstilnlilğü ile, s_. 
ftf laalinde onlarm ite bafbyarak i.ıı 

gafil avlamaları ihtimali gibi ıeylerdell 
doğan ararları kapatmaz. Bizim içill 
Almanyayı geçmek değil, ona brşı ko
yabilecek bir bale telmek mevzuubah ... 

•• 
Praua'aın güvenine alikaıclıu- olm• 

yan umurlar, tuJrenin kovvetlenme ip 
ne kufı koymak Ji'ranMDm bugünldt 
ayıflığmı berkeegl bilinir bir bale aoo 
1ııunca 'ft Fransa Hitler'ia atıp tutma• 
larma boyun ejme.k tehlikeaine marul 
ılralmca bu Afmmdaıı ya bir aerpzef*, 
yahut da bir pntaj içia i•tifade olun .. 
eaktır. 

HaYa yardım paktının bizi bundaJl 
10nra her tehlikeden koruyacağı~ aöy
lüyenlere IU enllbl verebiliriz: Böyle 
bir anlapa Sok delerli oımnta bera
ber ameli ıurette bunun tatbiki ıüçtüt 
ve tatb Uı edildikteıı sonra bile diplo
matik -.nüc.lerin teliri alımda klll 
br. Bundan -.- bu pMt bbe kara 
.kuvvetleri belrwmnüa bir f~ temiA 
etmiyecektlr; biat, kendi güvenliğim.dl 
bluat temln etmemisden müetağni Joo 
lamıyacaktır. 

Silahlarm mı.ualaWbeai Mail üzerini 
lmrulmut bir garantiye bel bağlamall 
huauauna plinee, bu iftıen ~Diden babıt 
aolundu~ -r• pkinmedecı eöyley .. 
lim 1d böyle bk garanti bar19 aeven • 
ıuılar için en tehlikeli bir aldanış ola
caktır. 

Denemelerle de anlatıldığı bere, Aı
manyamn kontrolu imk&naızdır. Daha 
eskiye ıitmeje hacet yoktur. Son ıs yıl
lık yakın tarih bize Almanyanın bagl .. 
nnduı nuıJ kurtıulduiunu göstermir 
tir. Yarm Almanya belıki yeni vaidlel 
JBpmakta fayda umabilir; fakat bir ta• 
laftan da bndiaine uygun gelen savat 
aletini yapmaban geri durmıyacaktır. 

Yeni bir anlapnanın, Almanyanm haki .. 
miyet umine 1ed çekebileceğini sana
cak kadar aikbiıı olanlar var mıdır? 

Birlbid arkumdln, Davea planınızı 
yıkıldıpnı, MllJUl'm Y&ktinden önel 
bopıtıldıfını, Loaıı'da birçok ftyler
den vazgeçildiftnl ft Sar plebilitiniA 
yapıldığını gördtik. Buna mukabil, Al .. 
manya111ı11 lebine olarak gösten,ebi1e
cek itidal harelrıetkri var mıdır? l'l• 
için gittikçe an.n nkeri istekleri oıaO' 
sürüyoı? Bis fraasular, \Mi acıkh ka"• 
pları bitirmefe caa ab}llOruz. ita 41al6 



Atatürk enstitüsünda 

Atatürk Enstitüsü iş - Rerim kolu talebe•i. 
tarih ~ .. . 
•. • cograf ya, tabnye, ıt - re • üç yıldır. Bunlara altı yıllık muallim o

kulunu bitirmiş olanlar alınırlar ve bü
tün talebe girerken bir imtihana t!bl 

t: . ~~ beden terbiyesi kolları. 
tad•btüye liseyi bitirenler alınmak-
d il'. Ve okrularma iki yıl devam- tutulur. h: •onra orta okullara öğretmen Atatürk enstitiısU para.sur: ve gece • 
: ak hakkını vermektedir. Yal. lidir. Bugün 175 i erkek, 30 u kız olmak 
1~ İ§ ve heden terbiyesi kolları üzere 205 okuru vardır. ..... 

d - - _ _ :ıı 

e, lıu ıoılanlanma humması kime karııı 
\>e ne · · 

ıçın yapılıyor? 

d 
liakikat şudur ki; Almanya Avrupa-

a dairn' b' · ı ır tehdıd yapmak istiyor ve 
11Yas asını bu manevranın uzerine kuru-
Yor. Silah l 1· . . . . . sız anma c sanesını prensıp 
ıtıba . . . . 
k rıyle ıstıhtaf ederek, ~iddet hare· 
etlerinin hoş görülmiyeceğine aldmnı-

Yarak yal k .. . I\] • nız uvvete ı;aygı gosterıyor. 
tnanya ancak onu yıldıracak kabili· 

Yett 
t e olan kuvvetler karşısında bant 
t~ahhıidlerine girmeğe katlanabilecek-
ır. 

tlcı:;cınonya hulyası güdenlere dayan· 
inak iktidarında bulunduğumuı: müddeti' barışı koruyabileceğiz. B. Dumerg, 

· Bartunun ölümünün hatır•mın kut· 
~aı dolayısiyle ıtöylediği 9Ö:ıler a

'-'ında föyle demifti: 
··a ) &zır olmak, kuvvetli olmak. Bu 

11~sa için sakınılamıyac:ak bir gerok· 
"F ır.,, Bunu şöylece tamamlıyebilrb: 

ransa .aayıf olunca aavaş bir gün me· 
lelesj olacaktır.,, 

d 
Savaştan kaçınmak için bir sare var

rr · "I{ · uvvetli olmak.,, 
b" .Avrupanın büyük develtleri arasında 
'Fır Yıllık askerliği tatbik eden yalnız 
ransa'dır ve askerliğe hazırlığı yap

llıryan gene yalnız bizim ülkemizdir. 

Çekoslovakya askerlik müddetini 14 
ayda n 24 aya çıkarmıştıı. 

1 Yeniden bir istila tehlikesiyle karşı-
aşnıak . . 

tıl ıstemıyen Fransa bu demokrat 
tısu .. k " orne alarak, at.kerlik mecburi-

,etler· · 
IXle ~. ı~ın artmasını Cffaretle kabul et-

gı bılecektir. 
F Cek ransı~ ulu~una rahatlık temin ede-

Ce<ft v~ ınüttefıklerimize güven getire· 
t"tı ' dtışmanın cesaretini kıracak ve Av
r"' P)a .barışınm en büyük durluk (ietik-
.. r ıht" " ımallerini ortaya koyacak o]an 
TaJnı "k• ' z 1 ı yıllık hizmcttr. 

Enstitüde zaman zaman kuralar, ıer• 
giler açılmakta; konferanslar, müsanw· 
reler verilmektedir. Enstitüde veriJen 
konferanslar değer, müsamereler tiı • 
tünlük bakımından bir ün almıştır. 

Enstitü kuruluş amacları içinde ol • 
ması dolayısile pedagojik ilerlemeler 
göz önünde tutularak uygun görülen 
zamanlarda bu ilerlemeleri ve yenilik -
leri meslek hayatına atılmıt olanlara 
göstermek için kurslar açmaktadır. 

Bunlardan birinciııi 18 temmuz 931 de 
açrlıp 23 ağustosa kadar ıliren fizik ve 

tabiiye kursudur. Bu kursa 140 öğret

men i§tirak etmiştir. tkinciıi de fen bil
gisi ve biyoloji kursudur. 8 temmus 
1933 den 10 ağustos 1933 e kadar sür -
müştür. Bu kursta orta okul öğretmen
lerinden 160, llniversite fen kolundan 
80 bayan ve bay bulunmuştur. 

Enatitünün zaman zaman hazırladı-
ğr sergiler kendi alanında •,aiz kalm.ıt 
eserlerdir, 1932-1933 dera yılı bitimi 
dolayısile açılan ilk resim-it Nrgiıi blr 
örnek olarak gö.terilebllir. 

Atatürk Enstitiiıünden fimdiye ka
dar 168 gene me:ıun olmuıtur. Bunların 
içinde birçok lise ve orta mekteblerde 
müdürlük, öğretmenlik yapanlar var -
dır. EveLki yıl halle terbiyeti tahalli i • 
çin Amerikaya gönderilen on tiJrk gm
cinin altısı Atatürk enstitiisünden çık
mıştır. Bunlardan başka 933 yılı me -
zunlarndan ikisi gene Amerikaya tedris 
usulü tahsili için gön derilmiştir. Gön 
derilenler içinde üstün sonuc alanlar, 
enstitünün yetiştirdiği talebeler için 

iyi bir mikyas olabilir. 

Enstitüde talebe temsil heyeti ile 

enstitünün iç ve dış bütün işlerine ba -
kan (talebe kolları) da kurulmuştur. 

Okurlar arasında bir (koro) meydana 
getirilınittir. İran Şahı Rıza Pehlevi • 
nin Ankarayı ziyaretlerinde Halkevin -

ULUS 

i~leri biten yetim v~ 
tel{aiid ma~tsları 

' 
28.1.935 den 27.2.935 tarihine kadar 

İçeri İşler Bakanlığınca muamelesi ik

mal edilen tekaüd ve yetim maaşları: 

Seydişehir hususi muhasebe memu

ru Bekir tekaüd, İnegöl tahrirat katibi 

~efiki O:.man, yetim, Niğde vilayeti 

daimi encümen başkatibi Feyzi tekaüd, 

Gazianteb hususi muhasebe tahsildarı 

Mehmed Ali tekaüd, Gerçüş eski nüfus 

memuru Süleyman yetim, İçel hususi 

muhasebe başkatibi Mehmed Emin te

kaüd, 15 inci daire muhasebeciliğinden 
mütekaid Şevket yetim, Sınıs hususi 

muhasebe memuru Süleyman tekaüd, 

Haremişerif hazreti nebevi tamirat me

murluğundan mütekaid Mehmed yotim, 

Balıbey nahiyeıi müdürü Sabri yetim, 

Eğret nahiyesi müdürü Sabri y•tim, 

Mecidözü kaymakamı Saffet yetim, Pa

zar nahiyesi eski ınildilrü Ahmed teka

Ud, Edirne mektubt kalemi 2 inoi kiti· 

bi Oıman Nuri yetim, Bayazıt dalreai 

kavaaı Muetafa yetim, nüfua itleri u

mum mUdUrlUğü 2 inci ıube 'efi Cemil 

tekaUd, Bayazıd ••ki evrak kitibi Ali 

Riza tokaild, Kaetamonu Mld hueu6i 

muhasebe memuru Seyfeddin yetim, 

Koıılmdeli nüfuı memuru Ahmed t.ka

Ud, Ywnurtelık hu&uai muba1ıebe '611-

ıildarı Ahmed ~maeddin t•kaild, Men

gen nahiıyeai müdürü Vofik yetim, Sa

bık Ü•küdar dairesi muhatebe ldtibi 
İsmet tekaüd, Konya mektubt kalemi 

ser milsevvidi Fahri yetim, Karaağaç 

müease&e&i bu.ı; fabr~kaaı ambar memu
ru İamail Hakkı yetim, İpıile nahiye· 
ıi müdürü Mustafa Hilmi yetim, Bey
oğlu tephirhaneai tephirciei Aziz Mah
mud yetim, Fen itleri mUdlirlilğli ldti
bi Ahmed Mazhar yetim, Sular mildür
JUğü korncusu Yusuf Ziya tekaüd, 

Dahfliye Vekileti nüfus idarei U. eski 
mümeyyizi All Nazım yetim, Durağan 
nahiyesi müdil.rU Ali Atkar tekaild, 
Mülga imar ve iskan Vektleti zire.at 

mlitehaıısm Ali Riza yetim, İnhisar na
hiyesi mildiirli Mahmud yetim, Abrenk 
nahiye.! eski mildilrü Mehmed Said ye· 
tim, O'aklidar mutasarrıflığından mUte
kaid Sadrettin yetim, Akdağ madeni 

nüfus memuru Mehmed Naim yetim, 
Ortaköy nahiyesi mUdUrU Zeki tekaUd. 

HALKEVl TEMSiL KOMiTE -
SiNDEN: 

7 Mart perıembe günü aaat 21 de 
"Sönmiyen Ateş,,, oynanacaktır. 

Gelmek İstiyenler bugün saat 17. 19 
arasında girme kartlarını Halkevinden 

almalıdırlar. 

de ilk türk operası olarak gösterilen 
Öz Soyda koro varlığını ve derecesini 

göstermiştir. 

Atatürk enstitüsü yurdun övüneceği 

bir kültür ocağıdır. Daha çok uzun yıl
lar ödevini başarmasını ve üetün sonuc
lar almasını dileriz. 

e L w 

~nılt&ı:u-a ı:ad~08U 
Bu ak"tamın radyo pl'Ofl'amJ 

tu"dur: 
19.30 - tayyarecinfn saati 
19.40 - musiki: 

Tartini Sevtan TrUf 
son ah nasıl yazıldı 7 

Necdet Remzi: keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

20 • İnhisar vekaleti saati 
20.10 ·dans musikisi 
20.25 - musiki: 

Mozart 
Beethoven 
Kreisler 

Larghetto 
Menuet 

Schön Roema • 
l'hı 

Vidof Dans 
Nihat Esengin: saksafon 
Ulvi Cemal: piyano 

J0.40 · haberler 

İstanbul radyosu 
18 
18,30 

19 
19,30 
19,40 
IO 

I0.30 
a1.20 
11.30 
12 

Fransızca ders. 
Jimnastik (haylar için) 
Bayan Azade 
Dana musikiıi - plak ile 
Haberler 
Bayan Halide Monoloğ 
Konferans Maarif Ba • 
kanlığı namına Heybe • 
liada Orta mekteb mu • 
allimlerinden Hayrettin 
Balalyak orkeıtraaı boro 
Son haberler 
Raciyo orkestrası 
Radyo caz ve tango or. 
keıtraları 

Moskova radyosu 
9.15- Sneguroçka operaaından 

parçalar. Çocuk neıriya
tı. (1724 nı.) 

16.16 - Çocukların davetlisi ar. 
tistler: Yadan büyük hU
kUmet tiyatrosunun te -
nornuun yardımı ile 

(1724 m.) 
10.SO-Opera (747 m.) 

Tıbbi müsamere 
Birinci Mmtaka Etibba Odasının bb. 

bt müaamereJerine martın 7 inci per • 
tembe günü saat 18,30 da Ankara Nil -
nıune Hastahanesi konferans ulonunda 
bqlanacaktır. 

MEVZULAR ŞUNLARDIR. 
1 - Muharebe gazlarının kimya ve 

fiziyolojiaine bir bakıı. (Dr. 
Haaaıı Kadri) 

2 - Ameliyat ile iyi olmuş bir amu. 
du fıkari sarkomu. ( Dr. Opa-a· 
tör Şevket) 

3 - llerlemiş harici azrahim gebelik
lerde ameliyat zamanının intiha. 
bı huwsundaki prensipler ve bu 
mevzu üzerine istisnai huıuai -
yetleri olan nadir bir vaka tak -
dimi. (Dr. Zekai Tahir) 

4 - Sluder. BelJenger usulü levz.ele. 

rin tam istisali. (Dr. Süleyman 
Ihsan). 

8 - Bir (Steato. necroze) vakası. 
(Dr. Ihsan). 

SAYaFA 5 

Dr. Cevdet Savrao "ın 
(Cevdet Nuuhl) 

Dokuz yazı 
Adiyle yeni bir ileri 2ıknıcsşı111 

Heryerde kitapçılardan Ankara • 
da Ulus Basnn evinden ara~ 

Kitab g!inün ökonomik, aoy • 
sal ve kUltiirel meaeleleriiıi ~o 
almıştır. 

Başlıca bahisler fWlla.ıdır ı 
1- Kredi kooperatifler! 
2 - Mektopt~ kooporatifçtıtk terbi· 

yni. 
3 - Büyük israf, büyük tasarruf 
4 - İstihsaldcı müteşebbisin rolU vo 

toşebbüı fOklllerf (iıJruaadf devletçilik) 
1 - Ttlridyede kooperatifçllik 
6 - Bir konupa (aağ ve sol fikir • 

lor) 
7 - İdealizma ve materyaliznı.a 
8 - Marksizma 
9 - Bizim devletçiligımiz 

ilaıı 
İstanbul'daki Gazetecılik ve 

Matbaacılık Türk Anonim Şirke
ti, namına Ankara'da baskı ve kli
şe işlerini teahhiid edecek vekili 
bulunmadığını gördüğü liizuın ü -
zerine ilan etmektedir. 

MEŞHUR BİR İSVİCRE . -
SAAT FABRİKASI 
TÜRKİYEDE lilR SA rIŞ 

ŞUBESl AÇTI 

İsviçrenin cihanşumul Lır ~ohrete 

malik bulunan REVUl<J saat fabnkala

rının Türkiye'de bir satış ~ubesi açtıgı 

haber alııunıttır. Bu ıoayedı: herkes u

cuz fiatJa, dakık teminatlı ve en son 

model bir saat sahibi olabilecektir. 

REVUE saatleri bi.ıtün dunyada ta· 

nmmış ve birçok defalar mük§fatlarla 

taltif edilmiştir. 

REVUE ıaatlerinin, yiık:.ek derece 

saatler arasında olmalarına rağmen h

atları pek ucuzdur. 

Bu saatlerin en son modellerinden 

büyük bir parti ve sporculara mahsus, 

kırılmaz, su geçmez kol saatleri de gel. 

mit ve satışına başlaıunıştır. 

REVUE PRESİZYON saatleri an
cak maruf saat ticarethanelerinde bulun. 
maktadır. 

FİYAT VE CİNSİNİ MUKAYESE 
EDİNİZ 

REVUE saatleri her yerde asgari 
maktu fiyatla satılmaktadır. 

Türkiye umum sat.rş deposu: 
İstanbul, Bahçekapı . Ta Ilan birin-

ci kat 19. 1-875 

Türk Maarif Cemiyetiniıı 

Çiçek: ))alosu 
18. Nisan. 1935 perşembe 

günü akşamı ., 
-.A.~~ 
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8an Michele'nin kitabı 
Yazan: Akse] MUNT 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

aşa ~orveçli, bütün geceyi, atelyede dört 
ti v gr, beş yukarı gezinmekle geçinniş
lar e masanın üstünde de, açık duran sayıfa
.. 

1 kırınızı kalemlP- işaretlenmiş "İnsanda 
•ek'· 
~an ~pekte _ku~uz~n alametleri,, adını taşı • 
ltp ır hekımlık kıtabı duruyordu. Kitabı a
ttıı ateşe attrm. Bütün gün yanından ayrıl -
he Yacağına söz vermiş olan komşusu, bir rus 
lto~keh:raş, onun o akşam, ağzına bir lokma 
ıınanıa~ı11.~ olduğunu, durmaksızın ağ • 
1to 1_akı tukrükleri silmiş ve yalnız "sudan 
.. t~nıa h"d" · d · d ~un .. '' a ısesın en bahsetmış bulun u-
ta u soyledi. Bir fincan kahve içirmeğe uğ-

Ştıın. y" .. 
Şı;yı : uzume umutsuzca bakarak sulu 
~~t er ıcemiyeceğini söyledi. Fincanı ona u-
...... ırk en "en d 1 1 . . . . tl f iİJıi .. '( e a a e erının gerınıp ser eş ı· 

ille ... gorerek korktum. Bütün vücudu titre -
tıa.pge başladı ve acıklı bir bağırtı ile bir ka
D-... eye Yığıldı. Adamcağıza bir morfin şırm-
9~Sı· y 
ttladı~ aptıktan sonra köpeğin hiç bir şeyi ol-
t• ,., ~ını ve bulı:nduğu odaya girmeğe hazır 

u:ın ~('-·?c -· , 

Morfin tesire başlıyordu; onu kanapede 
yarı uyur bırakarak çıktım. gece, geç vakit, 
atelyeye döndüğümde rus heykeltraş bana, 
evin altüst olduğunu, ev sahibinin köpeği 
derhal öldürmek emriyle kapıcıyı göndermiş 
ve onun da pencereden sıktığı kurşunlarla 
bu emri yerine getirmiş bulunduğunu söyle
di. Köpek kapıya kadar sürünmü.ş ve. oracık
ta son bir kurşunla, ölmiiştü. Şımdı orada! 
k;nlar içinde, yatıyordu; sahibi de gözleri~ı 
bir noktaya dikmiş, bir söz bile söylemeksı-
zin, koltukta oturuyordu. Bakışları pek kö
tü idi· masanın üstünde duran tabancasını 
alıp c~bime attım. İçinde bir kurşun __ da~~ 
kalmıştı. Bir mum yaktıktan sonra, kopegı 
do<Yruca Pastör'e götürüp otopsi yaptırmak 
üz;re arabama kadar taşımak için bana yar
dım etmesini heykeltraştan rica ettim. Ka
pının yanında koca bir kan lekesi vardı, fa
kat köpek yoktu. 

Köpek yatağın altından, ağzı kanlı kö
pükler içinde, vahşi bir homurtu ile, tam ü
zerime atılırken heykeltraş da, arkamdan 
"kapıyı kapayın,, diye bağırdı. Şamdan elim· 
den fırladı; rovelverimi gelişi güzel çektim; 
köpek de ölü olarak ayaklarımın dibine düş
tü. Onu arabama koyduktan sonra hemen 
Pastör enstitüsüne gittim. Pastör'ün sağ ko
lu sayılan ve daha sonralan da onun yerine 
geçen doktor Ru işin çok ciddi olduğunu, 
• • ~ • ___ ; p-~-- ... ....,n.Tn1 ve !iionucwıu da.. 

kabil olur olmaz, bildireceğini söyledi. Erte
si gün Tern sokağına gelirken Rusu atelye
nin kapısı önünde buldum. Bütün geceyi, he-
yecandan bir türlü kurtalamayıp hep dolaş
makla geçirmiş olan dostunu bir dakika bile 
yalnız bırakmamış olduğunu, bir saat kadar 
önce, koltuğunda biraz kendinden geçmiş 
görerek, elbise değiştirmek için, evine gidip 
geldikten sonra atelyenin kapısını içerden 
kilidlenmiş bulduğunu söyledi. 

Arkadaşından ayrılmaması hakkındaki 
tenbihime riayetsizlik göstermiş olmasından 
dolayı özür dilemek istiyormuş gibi: "Dinle
yiniz,, , dedi, "merak edilecek bir şey yok! 
hala uyuyor, horultularını iştiyor musu -
nuz?,, 

- "Bana yardım ediniz de hemen kapı
yı ~alım. İşittikleriniz horultu değil, ölüm 
halıne mahsus hırıltılar ... ,, 

Kapı zorlamamıza dayanamadı ve biz de 
ate~yeye girdik. Norveçli ressam, sedirin ü
zerıne uzanmış, zorlukla soluyordu. Gözüne 
bir kurşun sıkmış olduğu tabancasını hala 
elinde tutuyordu. Yakalayınca arabama ve 
onunla da, son hızla, Bojön hastahanesine 
götürdük. Profesör Labbe derhal operasyon 
yaptı. Kullandığı rovelver, iki gün önce ce-
bime attığımdan daha küçük çapta idi. 
Kurşun çıkarıldı. Kendisini bırakıp hasta
haneden çıktı~ım vakit hila bayg~ yatıyQI· 

du. Akşam doktor Ru'dan aldıgım mektu ta 
otopsi sonucunun menfi ve köpeğin de ku
durmamış olduğu bildiriliyordu. Hemen Bo
jön hastahanesine gittim; Norveçli ıhtilac 
içinde idi. Üç gün sonra bir beyin huı ması 
başladı. Bundan ölmedi ama hastahaneden 
bir ay sonra kör olarak çıktı. Hakkında son 
aldığım haberden, onun Norveç.'te, bil" 
darülacezede bulunduğunu öğrendim. 

Bu acıklı hadisede ben gerektiği gibi ha;. 
reket edememiştim. Elimden geleni yapmış 
olmakla beraber bu ye~mezdi. Bu iş iki yıl 
sonra olsaydı adamcağız kendini vurmazdı. 
Onun korkusuna hükmetmeğı bilir, ondaıı 
daha güclü olduğumu gösterirdim. Yaşama 
k.orkusundan hayata son vermek istiyenle
rın tabancalı ellerini, daha sonraları, kaç de-
fa hareketsiz bırakmağa muvaffak oldum 1 

Canlı hayvanlar üzerinde tecrübeler ya
pılmamasını istiyen antiviviseksioncular is· 
tediklerinin kendilerine hiç bir vakit ve;ile 
~r~ceğini acaba anlayamıyorlar mı? P, 
tıör un kuduz aşısı, bu müdhiş hastalık n 
tkesindeki ölümleri en az hadde indinni§ v• 
Behreng'le Ru'nun difteri aşısı da, her yıJI 
yüz binden çok çocuğun hayatını kurtannal 
t~ ~ulunmu§tur. Hay"ankrın, eyi niyetler ~ 
hıbı dostları için, bu iki örnek. yt-trrıez mi 1ıl 

(~ ...... i '· ) 



.'.)\YIFA 6 ULUS 

Kayakçılık 
4 - Dururken düz yolda, dağı çap· 

raz çtlcarken dönmeler: 

A) Bilhassa düz yol için: 

5 Dağdan yukarı çıkmak: 

1 Yurd Postası 

Uludağa havai yol? 
Uludağa bir havai ~t veya dışJi bir 

~imendifer yaptırılması hakkında Bur
sa belediye meclisine, üyelerden 16 ıı • 
nın imzasile bir takrir verilmiştir. Bu 

takrir şudur: 

] 
(Şekil 2) Sopalar vücudumuzun ya

nında, yanlara &aplannui, ü:ıerine ba
tarak ıol ayağımızı ileri ve yukarı kal • 
dırarak sol kayağı yere amut vaziyete 
getirebiliriz. (1). Sonra onun ucunu sol 
tarafınızdan çevirerek sağ kayağın ya
nma, mümkün olduiu kadar muvazi ge
tiririz (2). Şimdi yüzümüz aola bakı
yor. Sopalar vaziyetine dikkat. Bu ka
yağı çeviriı, bir u kasık döndürerek,, 
ve daha fazla ayak bileğini döndürerek 
olur. Şimdi (3) numaralı vadyeti yapa
rak dönmüı oluruz. (4). Ayni işi bir de 
aağa yapın .. Her hareketi sağlı sollu 

yapın. 

Bu birkaç türlüdür. Az meyilli c; 

yerlerde yavaı yavaı çapraz yürüye 
rek, sanki düz yerde gidiyonnuı gibi, 
olur. (şekil 6) Şayet dağ biraz daha 
dikleşir ve kayaklar geri kaymak isti -
dadını gösterirse kayakları vurarak ye
re basmak lazımdır. Bir kayak iyice 
kaymıyacak vaziyete gelmeyince öteki
ni onun yanma çekmeli. Biraz daha 
dikleşirse o zaman (şekil 7) deki gibi 
(sağ resim) yarım balık sırtı olarak çı
k.ılır. Kayakların içeri kenarına basmak 
la:zımdır. Tam dikleşirse o zaman aynı 

resmin solundaki kibrit çöpü adamımız 
gibi tam balık sırtı yaparız. Onun için 
kayak dağın hemen hemen meyline a -
mut vaziyete gelir ve her seferinde de 
içeri kenarına basarız. Yalnız dikkat 
ediniz ve kayakların arkalarına basma
yın. Yani biribiri üstüne gelmesin. Fa
kat ıbu hareket uzun bir çıkış için yoru
cudur. Kısa ve çok tli1< oh:ı verJer için 
tavsiye olunur. 

JJ L . 

.. Son yıllarda dünyaca kıymetlenen 
uludağımı:ıın bugünkü haliyle bırakıl· 
ması halkın sağlğı, neslin korunması, 

yurd müdafaası, ökonomik kalkıruna gi
bi değişik yönlerde artık hiç de muva
fık olamıyacağı herkesçe anlaşılm1' bu· 
lunmaktadır. 

dağa çılulmak suretiyle izak•i kabil o
lacağında birleşen tababet bu yönelen 
ne&lin korunma&ına da fıreat vemılj ol• 
makt.drr. Yapıldığı günden ıonra uzun 
müddet metrQk kalan otel, son zaman· 
larda kış sporlarının başlamasiyle tam 
bir rağbet kazanmış ve ihtiıyaca bile aL 

gelmiştir. 

Dağ kulübimiın verdiği ilk hizmet 
raporuna dayanarak geçen yaz içinde 
100 kişilik bir kayak evi in~asuıa baş
lanmış ve yüksek vilayet makamının 

esaslı programı içinde yer alarak önü
müzdeki yaz içinde Dolubaba'da yeni 
bir otel, Kirazlıyaylada bir gazino te
sisi kararlaştırılmıştır. 

Eğer meyilli bir sırt çıkılıyor ve ~e· 
ne bu gekilde dönmek isteniyortta evve
ıa kayaklar dağın ~yline amut bir va
ziyete gelmeli, ondan ıonra evvela ~ağ 
ayağı çevirmeli, &onra lSteı'kini.. Çünkü 
bu şekilde bir adım yukarı çıkılmış o -
lur. Zaten biz de bunu istiyoruz. Dön· 
dürdüğlimilz ayağı iyice kara basarız. 
Ondan 10nra döneriz. Yoksa geriye kay
mak kolaydır. Hafif ve yarım dön~ler, 
kayaklar \•.w;ıs vnvas döndüriilerek ya

pılır. 

B) \. ..... ı ıcen kolay dönm .. : 
Bir dağ yamacını çıkarıken ayagı • 

mızda vadiye yakın olan kayağa vadi 
kayağı di :erine dağ kayağı derler. 

-5-

Şimdi bütün tarifleri ona göre ya • 
pacağım. Bir dağı yukarı çıkarken dağ 
kayağı ileri gelince o kayağın sopasını 
kayağın ucuna yalcın bir yerde yere 
saplarız. (Şekil 3) ve 2 numaralı hal. 
Bu sopanın üzerine dayanarak vadi so
pa~ma elini dizimiz yanma koyar ve 
dizi bükerek vadi kayağını yukarıya 

kaldırırız (3). Sonra bu kayağı vadi ka
yağının arkasına çeviririz. (4) Ve müm
kün olduğu kadar kayakları biribirine 
muvazi hale getiririz. (S). Sonra iki so
payı ark<!dan kalçalar hizasında arkaya 
dayarız (6). Fakat sopa ucları geride 
kalsın; kayak yanında değil. Ondan 
ııonra sopalar üzerine dayanarak eski
den dağ kayağı olan kayağı kaldırır 

(7) ve ötekinin yanında yere koyarız. 
(8). Şimdi dağ kayağı vadi kayağı ve 
vadi kayağı dağ kayağı olmuştur. 

C) Bir başka türlü dönmek; 

Merdiven basamagı ~c .. ıwcıe pkış: 
Her ne kadar bir dağ çapraz olaraık 

çıkılır ise de en iyisi hem çapraz hem 
de ileri ve yukarı çıkmaktır. Bazan da 
(şekil 8) deki gibi (alt resim) taın mer
diven şeklinde çıkılır. Fazla izaha lu · 
zum görmüyorum. Yalnız kayaklar dağ 
meyline amut olacaktır ve dağa doğru 
olan kenarlarına basılacaktır. Sonra, 
dağ kayağını kaldırıp daha ileri ve yu
karı koyarken ona aid olatı sopa da 
beraber kalkmalı ve k~vakla beraber ye
re konmalı. 

6 - Dagdan aşagı dogru kaymak: 
Dc1gdan aşağı kar üzerinde kayarak 

inmek bu ı.porun en zevkli kısmıdır. 

İsterse rüzgar gibi en dik meylin üze -
rinden, isterse ayni dağı bir çok döne
meçlerle süziıle süzüle inmek olsun. 

Esas ve ideal olan vaziyet şudur: 

® 

1 rkiye bütün çevruiyle turizm yö
nünden pek ileri kıymet ve vasıfları 

taşır. Bu arada Bursa, içindeki tarihi 
eserleri, maden ve kaplıca uları, eşi bu
lunmaz Uludağ'ı ile ayrıca bir buausi
yet kazanır. Eski romalıların istirahat 
şehri diye andıkları güzel Bursamıza 

muasır manada turistik tehirler çehre
sini verebilmek için işin icabcttirdiği 

tesisatı ve kolaylıkları yapmak ön prt
tır. Esasen büyüklerimiz, yapılan asri 
kaplıca ve buna eklenme~i mutasavver 
diğer otelle vecdikleri kıymeti belli et
mişlerdir. Dcığ ve kış sporlarının Türki
yede ve bilhassa Bursa'da teşekkülün
den sonra yerli, yabancı ve ealahiyetli 
birçok kimııelerle yapılan temaslar ve 

bunların sonu Uludağa bir dişli şimen· 
difer veya hava hattının yapılması nok
tasında yerleşmiştir. Türkiye matbuatı 
da bu lüzumu zaman zaman kıymetlen· 
diımek suretiyle neşriyat yapmışlardır. 
Uludağ yazın güzelliği kışın da kış 
sporlarına yaraması bakanlarından bü· 
tün Avrupa alplerine üstün olduğundan 
yerli ve yabancı herkesin eyi bakışla

rını üzerine çekmektedir. Teşekkül ba
kımından büyük bir inhidam geçirmiş 
ve ihtiyarlamış bir silsile olması ve ik
lim evsafının kara ve soğuğa mıitema
yil olması dolayısiyledir ki: yedi a:y 
daimi surette kış sporlarına müsaiddir. 
Ve bu müsaade de menıleketin Hrtısad[ 
kalkınmasına başhbaşına bir dirlik ve 
verim kaynağıdır. 

Biıtün bu yeni hareketler Uludağda 
iskan kabiliyetinin artırdmbı zarure· 
tini anlatmaktadır. Binaenaleyh bu ba
kımdan çok yakın bir zamanda Uluda
ğın ikinci bir Bursa olarak inkişafına 
emniyet ve ümidle bakabiliriz. Bu iti· 
barla kıı;ın munakalatın güçlüğünü gi
dermek ve daimi surette bir nakiJ vası· 
tası bulundurmak Bursa'ya layık oldu
ğu geliri ve dirimi vermek ve orada 
başlayan imar hareketine geniş bir saha 
açabilmek için bir dişli şimendifer ve
ya hava hattının inşası lüzumuna mem
leketin yüksek menfaatleri haknnından 
inanlı bulunmaktayız. Bu inancta yük
sek heyetinizin de bizimle birlik oldu
ğuna hiç şüphemiz yoktur. 

Yurd müdafaasını kolaylaştırac., '< 

askeri düşüncelerden buşka, dağda' ı 

maden ve ormanların ışletilmesi, şeh· e 
parke taşı indirilmesi, otel civaruı ;ı 

hususi teşebbüslere yol vererek surat · 
imar hareketinin başlayalıilmcsi ve da
ha ileri giderek · teessürle hoylemek lii
zımgelirse • Bursa'da genı~ nııkyasta 

tahribat yapan ciğer hastalıklarının te
davisi için sanatoryom ve sıhhat evle
rinin tcsiıi ve bugUn için ancak birkaç 
yüz sporcuya kucak açan dağdan bUti.in 
genetiğin ve yurddaşların istifade ede
bilmeleri gibi çeşidli bakımlardan böyl6 
bir hattın inşası lUzumu kendiliğinden 
tebarüz etmektedir. 

(Şcıkil 4) sopaların ikisi de kalkrk 

olduğu halde vadi kayağını kaldırıp 

(2) dağ kayağının öte tarafına koyma

lı (3) sonra sopaları bu kayağın tara . 

tına ve ucları açık ve sap udarı göğüs 

hizasında (5) tutarak ve dönmüş kayak 
üzerine basarak (6), yüz dönük, öteki 
kayağı arka tarafa çeviriniz. (7). Ve bu 
suretle dönmüş oluruz (8) .• Ayni vazi
yetleri (şekil 5) de gösteriyor, Kayak 
lıırla, bu vaziyetlerde ,dağa doğru olan 

Dağın meyline amud olarak dimdik, 
bir kayak takriben yarım adım ileride, 
soııalar en uclarından tutulmuş, eller 
kalçanın yanında. Sopaları kaldırma -
mak iyidir. Çünkü insanı yorar. Yanda 
arkada sürüklenebilir. Muvazenet kal -
çalar üzerinde tutulur. Dizler üzerinde 
yaylanmak lbımdır. Yerin eğriliği ve 
karın bazan sert bazan yumuşak oluşu 
vücudu ileri veya geri vererek (ayak 
mafsalları üzerinden.. vücudu arkaya 
çıkaı-arak değil) ve bir kayağı çok ileri 
veya az ileri alacak yapılır. Topuklar 
Uzerine basılmalı. Buna evveUi az me -
yillerde alışmalı. 

(9) numaralı resimde görülen vaı:i
yet bu anlattığım vaziyetin azıcık çö -
melmişidir. Bu vaziyet meyilleri muh
telif olan manialı Alplar için bulunmuş 
bir vaziyettir. Yani Alp tekniğidir. 

Hatta daha çömelinir. Yukardaki anlat· 
tığım vaziyet Norveç mektebinin vazi· 
yetidir. Alp tekniğinde çömelme vazi -
yeti merkezi sikleti aş<1ğıya düşürme -

palac çok önde .. Düşünce insanın göğ· 
süne veya karına aaplanır. Her adete 
gerilmiş vUcudun bütün parçaları kas 
katı bir vaziyette .. Yani uzun lafın kısa· 
sı tamamen yanlış. Bilhassa kadın acc • 
mileri bunu böyle yapıyorlar. 

Vilayetin, C. H. Partisinin, beledi

yenin ve henüz Uç yaşına basmış bulu
nan dağ kulübünün sistemli propagan
dası neticesi vesaitsiılik, tesisat noksa
nı gibi gelenleri tatmin etmiyen şartlar 
içinde bile alınan verim yüz ağartacak 
ve bu Jilzumu tahakkuk ettirecek bir 
kıymettedir. 

Dağcıhk ve kış sporları hemen her 
tarafı büyük dağlarla çevrelenmiş olan 
türk vatanının korunma.ında en kuv
vetli ve bilgili unsuru yetıştirmeltle fi
len memleket müdafaasında müessirdir. 
Şehrin cenub cephesinin 2000 metre 
yüksekliğinde ve şarka doğru uzanan 
bir ııilsile ile kapalı oluşundan mahsur 
kalan rutuhctin, halkın sağlığı üzerin
de yaptığı fena tesirlerin ancak Ulu-

Esasen evelki devrede de bu liızumu 
hisseden alakadar arkadaşlarmm:ın te
şebbüsiyle mesele ele alınmış aşağı yu
karı pek büyük bir paraya da dayannu
yan ve inşa bakımından belediye bUt
cesini filen alakadar euniyen bu i§i ya 
bir şirkete yaptırmak veya belediyeler 
ikanununun 133 üncü ve müteferrik mad
delerinde işaretlendiği gibi Uludağı in
kişaf ettirmek birlikleri teşkil suretiy· 
le meclisimizin başannası memlekete 
yapacağı en şerefli bir hizmet olacağın· 
dan saygı değer heyetinizin buna kati 
bir karar vermesini ve tehire fırsat ve 
ımkan bırakmadan bir an evel meydana 
çıkarılmasını diler ve teklif ederiz.,. l sindedir. ( 10) numaralı resim yanlıştır. 

Vücud çok lüzumsuz geri çıkmıştır. So-

Yukarda yazmışdun ki, kayarken 
mümkün olduğu kadar dar izli kayılsm. 
Bazan bu iz bilmecburiye genişlettiri • 
lir. Mesel! buzlaşmış kar üzerinde ka • 
yarken ve yahut buz tutmuş caddeler il
zerinde giderken .. Daha ziyade meleke 
ve ıneharet işidir. (Bitmedi) -

-- ~-
lVuııı bıu_aıaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için 500 ki
lo kalın makina yağı ile 300 
kilo gaz pazarlıkla satmalı
nacaktır. Yağlara tahmine
dilen fiat 240 liradır. Pazar
lığı 9-3-935 cumartesi günü 
saat 14 dedir. İsteklilerin 
evsaflarmı görmek için her 
gün ve pazarlığa girecekle
rin de belli gün ve saatta 
maliyeye yatıı ılmış 36 lira
lık teminat makbuzlariyle 
M. M. V. Satınalma komis
yomına gelmeleri. (510) 

1-871 

İLAN 

ı - lieher metresınin tah
mm edilen fiatı 35 kuruş o
lan 45,000 metre haki astar
lık bez kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20-3-935 çar
şa:.ıba günü saat ı 1 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
1181 lira 25 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para
eız almak ve örneğini ğör
mek istiyenler her gün öğ-

leden sonra komisyona mü
racaat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya maliyeye yatı
rılmış teminat mukabili ala
cakları makhıılarla kanu
mm 2 ve 3 ncü maddelerin
de yazılı vesikalarla birlik
te teklif mektuplanru ihale 
saatmdan en az bir saaat e
vel M. M. V. Satınalma ko
misyonuna vermiş bulunma-
ları. (461) 1-76~ 

İLAN 
1 - Bir kilosunun tah -

mm edilen fiatı 700 kuruş 
olan 1800 kilo keten ipliği 
ei-~siltmesine istekli çıkma -
<lığından kapalı zarfla ek -
sittmesi 14.3.1935 perşembe 
günü E •t 11 dedir. 

2 - :?artnamesini para -
sız almak ve örneğini gör • 
mek i::· enlerin her gün öğ
leden ~-.ıra komisyona gel
meleri 

3 - Eksiltmeye girecek· 
ler 945 liralık mu vak kat te
minat mektub veya maliye 

makbuzları ve artırma ek • 
siltme kanununun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden enaz 
bir saat evvel M. M. V. sa • 
tın alma komisyonuna ver
meleri. (445) 1-733 

İLAN 
Altı aylrğını ikmal eden 

iki tane tay satılacaktır. Sa
tış günü 9-3-935 cumartesi 
günü saat 14 dedir. İki tayın 
tahmin edilen bedeli 9 lira
dır. Tayları görmek istiyen
ler her gün M. M. V. Muha
fız Bölük Komutayhğına 
(Kumandanlığına) ve satışa 
iştirak edecekler de belli 
gün ve saatmda M. M. V. 
Satmalma komisyonuna gel-
meleri. (508) 1-869 

İLAN 
İstanbul Komutanlığı (Ku
mandanlığı) emrindeki kı
taat için beher kilosunun 
tahmin edilen fiatı 10 kuruş 
olan 200 ton un kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 21 mart 935 dedir. 
Muvakkat teminat 1500 lira
dır. İstekliler ihale günli İs
tanbul Komutanlığı satmal
ma komisyonuna uğramala-
rı. (509) 1-870 

1 Ankara Beledi~·e Rci~Jiği 1 
llanları 

İLAN 

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

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

3 - Muvakkat teminat 
( 4,50) liradır. 

4 - Muhammen bedeli 
(60) liradır. 

5 - Şartname ve harita
sını görmek istiyrnler her -
gün muhasebeye gelebilir -
ler. (412) 1-673 

Memur aranıyor 
Bir ticarethane için ter -

cihan lisan ve daktilo bilme
si lazımdır. İstiyenlerin ter
cümei hallerini 75 No. lu 
posta kutusuna bildirmele • 
ri. 1-881 

ZAYi 
Yüksek Zir.ut Enstitüsünden 

almış olduğum hüviyet kağıdımı 

kaybettim. Yenisini alacağmıdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Zir. F41k. 4 üncü Somestreden 
1- 866 Lütfiye 

BAHÇE 
MERAKLILARINA 

Çam, gUl, yemış •ğaçları, sa
lon ye§illikleri, ıUı ve sarılan 

fidanlardan çok çt:~idler bula· 

bilirsiniz. Ortaköy Ankaca bah· 
çesi Vasi!. ı - 492 

Hariciye Veka 'etinden: 
Hariciye Vekaletine ayda 80 lira ücretle 20 Mart 935 

tarihinde icra edilecek müsabaka ile Fransızca da yazma
ğa muktedir bir Daktiloğraf alınacağından taliplerin sim
diye kadar hizmet eyledikleri mahalden alacakları ve de
recei tahsillerini gösterir vcsaikle müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (500) 868 

Ankara 3. ıwii ımllı im· 
kuk mahkemesinden: 

Macar tebaasından Vitez Dar· 
vaş Yozef Ankarada 28.2.935 gi
ccsı 315 nwnaralı otomobil için
de vefat etmiş ve mahkememizce 
eşyasına vazi yet edilmiştir. Ö
lünün mirasçıları ile gerek doğ -
rudan doğruya ve gerekse kefa -
let hasebiyle alacaklarr olanların 
ve borçlu bulunanların vesaikle -
riyle birlikte bir ay zarfında 

mahkemeye müracaatla alacak ve 
borçlarını kayıt ettirmeleri vak
tivle kayıt ettirmemiş olanların 

alacaklarndan dolayı mirasçıyı 

ne şahsen ve ne de terekeye iza -
feten takip edemiyccekleri ve 

mahkmeye tevdi edecekleri ev -
rak ve vesika mukabilinde mak • 
buz istiyebilecekleri ilan olunur. 

1-879 

Arıyorum. İstekliler·n 
bonservis ve şehadetname -
lerile birlikte 3553 telefon 
numarasma başvurmaları 

Müterç~rrı 
İyi fransızca b:len ı:·r mü

tercim - dı:ıktilo daimi veya 
perakende iş arıyor. Gazete 
id'lrehancsi!l.de G. M. rumu· 
zuna mü-~c:ıat. 1-867 
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1 Taklidler 1 - -
jSinger dikiş makinası i 
1 kumpanyasından: ~ 
= = ::: Bazı kimselerin Singer fabrikalarının mamulitı = 
5 olmayan mallan SİNGER mahdll' diye sümıek iste • S 
~ diklerini ve bazı kimselerin de kendilerine SİNGER 5 
§ ınemunı süsü verdiklerini haber alılık. § 
::S Hakiki Singer makineleri ve yedek parçaları yal - = 
§ nız SİNGERin mağazalarında ve st'NGERin vekalet- =_
E: namesini veya çantalarında aiameti farikasını taşıyan 

1-memurlar tarafından satılır. ==_=_~==-Taklidleri SİNGER malıdır diye sürmek istiyen • 
lerle alameti farikamm taşımıyan vıe kendilerine 
StNGER memuru süsü verenlerin haklarmda kanu -

§!§ nl yollara müracaat etmek üzere şirk:etimüe haber -re- = 
:::::: rilnıesini rica ederiz . = 1 Singer dikiş makinası § 
~ kumpanyası ~ 
• IUIHltntlllllmlUlmllllllltAIHllMlllllllllft 1 ..... 11111111111• 

lstanbul Oni,rersitesi artırma ek · 
siltıne ve pazarlık ko misyonundan: 

1 - Çapada tamamlanmamış evkaf pavyonlarından 
bedeli keşfi 71650 lira 10 kuruş olan Radyoloji Enstitüsü 
ikmali inşaan 21mart1935 perşembe günü saat 15 de U
niversitede ihale edilmek kere kapalı zarf usuliyte eksilt
nıeye komdmuştur. 

2 - Taliplerin işe aid dosyayı almak için üniversite 
~esine 3(;() kunş yatnmalan lazmıdır. 

3 - İsteklilerin bu işin muvakkat teminatı olan 4832 
lira 50 kuruş vermeleri ve ihale günü saat 14 de kapalı 
2arflanm umami ldltibliie vermiı olmalan lamndır. 

(1018 - 466 ) 1--112 

Kanzuk putillerf: Te
neffüs yolu ile geçen 
hastalıkların koruyu· 
cusudıır. Grip, nezle 
w ...,_lfl önler, te
neffüsii kolayla§ta'ır 

ve 'temizler. 
Kaaruk pastilleri: 

Yolcuhıkta kalabalık 

... ~ ve tozlu muhitlerde 
bpn lı:apab yerlerde 
bulunmakdan gelen 
bulap bastahkların 

önüne geçer. Ses kısıklıkJa nada w boğaz ıı.talıklarıada 
kat'i tesirlidir. ,Her eczanede bulunur. 

P. T. T. Binaıar Ve Levazım 
Miidürlügünden: · 

8000 kilo boru ve levha halinde hurda kurşun 28-2-935 
tarihinden itibaren ıs gün müddetle açık eksiltmeğe ko
nulmuştur. Eksiltıne 14 mart 935 gününe rastlıyan per
şembe günü saat 14 te Ankara'da ~· 1:'· T. alR? ve satım 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklılenn 1520 lıra muham
men bedelin % 7 ,.S ğu olaıı 1ı4 lirayı vezneye yatıcdıkl~ 
rına dair makbuz ve kanunun tarifatı dahilind.e ~iki ha
milen komisyon riyasetine müracaatları, şartname para· 
sız olarak her gün binalar Levazım Müdüriyetinden alı-
nır. (484) 1-818 

Gene Türk 
Yağsız kremleri cildinize yumuşaklık verir. So

ğuk ve sıcak havalardan mütevellid yamk ve çatlakla
n lekeleri imha eden emsals~ bir kremdir. Hec yerde 
arayınız. 1-731 

Ankara Baytar ıvıüdürJügünden 
1 - 4002 lira bedeli keşifli vilayet merkezinde y.apıla

Cak tecrithane yinni gün müddetle ve açık eksiltme ile 
münakasaya konulmuştur. 

_ 2 - Şartname ve plan ve projesini gıönMk istiyenler her 
Pıı saat Ql1 yediye kadar vilayet baytar müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir. 

3 - Eksiltme 21 mart perşembe günü saat on .bqte 
baytar müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 300 liradır. 
5 - Talihlerin 21 mart perşembe günii müracaatları 

(463) ı-76f. 

2ve20Jı.omprime l J! a ba aılarda 

bulunuT. Amba .aj Vt! tmmprıme

lerin üzerinde ha 1ısUğıni ıc1Efful 

eden~mar.._a~ 'R • aorat ın ı.l 

Askeri mektep aCJC 

Muallim aranıyor 
1 - Askeri liselerle Kınkkalcdeki sanat mcktd>i

ne ve Askeri ona mekteplere aşağıdaki yazdı ders
ler için muallim alınacaktır. 

a) Kaleli La. için: Fels~, Riya~, Fizik, K'unya, 
iagilizce. 

b) Baltepe As. Ls. için (Topbpı}: Fin"k, Riya • 
aiye. 

c) Barsa As. Ls. için: Fizik, Riyaziye 
d) K:mkkale sanat Mp: Edebiyat, Fel$efe, Musi -

ki, Riyuiye. 
i) Enincan Aa. Orta Mp.-: Riyaziye 
2 -Bu nmallim1ildere maarif liselerinde ve orta 

mekteplerinde .926 senesinden sonra muallimlik yap
mış olan, yahut branşlarına göre okutmak salahiyeti
ni ve kanuni vasıflan haiz bulunan muallimler ahna
caktır. 

3 -1:stekl:ilerdeıı başka yerde i§i oııfiıyanbn-mek· 
tebin balamluğu yerin uzaklığına ve istekli olduğu 
derse göre ayda 84 liradan 126 liraya kadar ücret veri
lecektir. Maarif Mekteplerinde dersi olan muallimle
re gene mektebin bulunduğu yere ve istediği derse 
göre okııdacağı her ders saatı ~sin bir liradan dört li· 
raya kadar ücn:t venlecektir. Ucret miktarını Askeri 
lmeler müfettiştiği tayin eder. 

4 - Ayl* üaetle tayin edilen muallimler haftada 
15:20 saat ders okutmağ.a mecbucduc. 

5 -1stekliler istidalarma aşağıdaki kağıtları iliş
tirerek Ankara'da Milli M'üdafaa Vekaletinde Askeri 
Liseler Jıliifettişliğie gönderirkr. 

A) Fotoğraflı ve resmi makamca tasdikli f'1 (Hal 
tcrciimesi) 

B) Polis tahkikatı sonunda alacağı hüsnü hal ka
ğıdı -ve yabancı kadınla evli olmadığını göste
ıeı .klğıt 

C) Sthht heyeti tam olan hir askeri hastahaneden 
alacağı tasdikli sıhhat .raporu. 

D) Ehliyet derecesini gösteren ~etname, .eh
liyetname, tasdikname ve .bqka vesikalanıım 
tasdikli ve fotoğraflı allf"etleri 

E) Noterden tasdikli teahbüd senedi. Bu senede 
fUlllar yazılacaktır: 

(Tayin edileceğim ....... Mektebinin -· Dersi mu
allimliğindcn herhangi ders senesi içinde çekilmeme
ği, şayet tatil zamanında çekilecek olur.tam e.ıı .az iki 
ay önce bildireceğimi, böyle yapmazsam alacağ.ım LM:
retin iki aylığını tamıinat olarak bir defada ödeyeco
ğimi bundan başka tayin olunduğum hal<U: lwıuamı 
gösterdiği zaman içinde vazifeme başlamazsam gene 
aynı tazminatı ödeyeceiimi ve ne suretle olursa olsun 
Asken liseler Müfettişliğinin göreceği iiiznm üzerine 
herhangi bir zamanda bu vazifeden çıkarıldığım tak
dirde hiç bir bak iddia etmiyeuğimi teahhüt ~de-
rim.) (438) 1-183 

Tokat Valiliğinde~: 
Tokada bağlı Zile, Erbaa, Niksar, Reşadiye kua1annda 

inşası takarrür eden ve belıerinin bedeli keşfi "19646,, lira
dan ibaret bulunan dört adet mektebin İnlUJ ymidm mü
nakasaya konulmu§t-. İhaleleri 7 mart 935 perşembe 
günüdür. Pey sürmek Ye şeraiti anlam.ak iUıere talihlerin 
Tokat vilayeti daimt encümenine müncaatJan üaa olunur.. 

(1089 - 505) J--B61 
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l Casus kalbi 
BRIGITTE HELM 

sr·r·mr•ıı ... 11.111•-----.. 

; l . . . ' : . . : . ; . ~ : • ~ '. ' ' . ' ' . . q •• --1 Ankara birası -i Sıbhatını sevenlere: = § Ulus kazancının Ulusun olduğunu bilenlere müjde: 
§ Ankara birası: Avrupada bile 8% aylar jçiade tama-
5 mış ve bütün ulusca sevilmiştir. 
5 Çiinkü o hilesizdir. = 5 Çünkü o Orman Çiftliğinin 
§ arpadan yapılmaktadır. 
§ Çünkü yalnız o bira denilen bir içkidir. 
§ Çünkü o hissiyatı uyuşturmaz hayatı zehirlemez. 
§ Çünkü o Türk ulusua1111 kelKli eseridir. 
§ Orman çiftliği bira fabrikası telefon No. 1392 18H -
§ 1-825 -- ii 
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Ankara Şehri 
icme su komisyonundan ı 

Ankarada San:kışla civamıda yapılacak olan Filtre iata· 
•iyonu için (24.tSO) lira. bedeli keşifli terli tulumbası &. 
tasiyonu tesisatı ile bilcümle müteferri hususatı tedarik -va 
montajı 18.1.1935 T. inden itibaren kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştuf'. Eksiltme l4 Mart 1935 tarihine rastlayan 
perşembe günü saat 15 de Ankarada İş hanında 4. üadl 
katında Ankara Şehri İçme suyu komisyonu dairesilllle 
yapılacaktır. Bu gibi tesisatı yapmış fenni ehliyeti Jıal9 
~far şartname, proje, Ye a.ire evrakı komisyon Fen he
~ parasu alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
(1812) &a muvakkat t~minat verilmesi Uzınvhr. İsteknı. 
ler t.eklif mcktuplarmı muayyen olan saatten evvel .komiee 
yona vermeleri lizmıdır. (369) 1-708 

Türk kooperaüfçi,ik 
Cemiyetinden ı 

Cemiyetimizin martın birinci cuma güDU saat 17 de tog. 
ı ...... bnrl.,...,. ... oJm yıllık..,....,, Biyiik Ka. 
mut.aya açılıp dalaymiy&e ebai,et o ..... "i_._ -.ı
amna!l)lftR. 

K"'l&N topb •Mil maıtm Nkilıiad cw ginü .... 
17 ye bırakılmıştır. Arama gelmesi rica olunur. 

t--ese 

N 

Devlet Demiryolları ve Liman. 
ları işletme Umumi Müdürlü· 
ğünden: 

Mubammaı bedeli ile mikdan ,..aiıda yazılı ••blt 
14. 4. 935 par.ar günü saatli te kapalı zarf mali ile .... 
rada idare biıw• •ala aataı almMakta. 

Bu ite Pmck iatiycaleria 534.38 lirabk muvakkat te • 
minat Hlliieleri w: ••• ....;... ~ ilıal L-

• -1- --... u e arw .... 
nunıa dördüncü 'PRMesi "'• ilıinır,e ile gP.u:p mallii k9 
mml 'hdwwnadlğ ı dair 'lleyamame w vJdifler ile a)'ll1 
&Ilı _. 14 e lamr kcwnisyon reisliğiM wmneteri I& 
aıııwln: 

Ba ite aid prtnameıler parasız olarak Haydarpap'• 
tesellüm. ve sevk müdiirJiiğiinde ve Ankara'da mal ... 
dairesinde clağıtdxnlktadır. {~) 

Xaıbit 
'Rlilsıdan 

)5000 kilo 

Muhammen bede» 
Lira 

7125 
1-758 



SAYIPA 1 

Ağaç sevenler 
okusun! 

İlk yaz yaklaştı 
Bahçelerde ağaç dikilme zamanıdır 
Alacağınız fidanların şaşmadan tutmasını isterse

niz Ankara'da yetiıtirilen fidanlardan alınız. 
Orman çiftliği fidanbklarmda her yaşta ve ltoyda: 

ÇAM 
MAZI 

AKÇAAGAÇ 
DiŞBUDAK 

GLADİÇYA 
KATALPA 

AKASYA 
liUL AKASYA VE SAİR HER ÇEŞİT Fİ· 
DANLAR VARDIR. 

Pidanlar sağlam, büyük ve ucuzdur. 
Fiatlar: 20 kuruıtan 2 lİl'aya kadardır. 
Ankara Orman çiftliğine müracaat ediniz. 
Telefonlar: 

Orman Çütliği 1824 
Satış yerleri 3755 • 3680 - 3576 - 3633. 

1-826 

Tokat Valiliğinden: 
Bedeli keşfi ikisi 37937 şer ilra ve birisi 21937 lira olan 

Tokat merkezinde inşa edilecek üç adet ilkmekteb binası 
yeniden yirmi bir gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
ihaleleri 7. 3. 935 perşembe günüdür. Talib olanların ıe
raiti anlamak ve münakasaya iştirak etmek üzere Tokat 
vila'etine müracaattan ilan olunur. (1090. 504) 1-865 

Vehbi Koç ticaret evinden: 
Evimiz tahaildarlarından Bay Mehmet Ali 4 Mart 1935 

tarihinde kendi arzuıiyle vazifesinden aynlmıştır. Bay 
Melamet Alinin bu tarihten sonra Evimiz namına tahsilat· 
ta INl.unamıyacağmı saygı değer müşterilerimize bildiri-
N. 1-876 

Bolu Orman işletme Türk anonim 
tirketinden: 

Bolu Orman İşletme Türk Anonim Şirketi, senelik 
heyeti umumiye içtimaını 26 mart 1935 salı günü saat 14 
de Bolu Halkevi salonunda yapacaktır. Zirdeki mevadı 
mibakere etmek üzere mezkQr günde 25 ve yimıif beşten 
fa.czla hisseye malik hissedarlann teşrifleri ilin olunur. 

Müzakere ruznamesi 
l - Meclisi idare ve mürakib raporlannm kıraat ve 

tu4iki 
1 - 1g34 senesi bilinço ve karu zarar hesaplannın kı • 

raat Ye tasdiki ile meclisi idarenin ibrası 
3 - Temettü tevziine karar itası 
4 - Müddetleri hitam bulan meclisi idare azalannın 

yed.-ine yeniden iki aza intihabı 
S - Müddetleri hitam bulan mürakiplerin yerine yeni-

den milrakib intihabı 1--880 

Tl:JQKIYE 

~IRAAT 
BANK.ASI 

ULUS 

Ankara Levazım Amirliği 
Sabnalma Komisyonu 

ilanlar 

İLAN 
Ankara erkez hastanesin· 

de tedavi edilen hastalarla 
gedikli küçük zabit mektebi 
talebelerinin 935 mayıs ga
yesine kadar ihtiyaçlarına 
sarfedilmek üzere 10.000 ki
lo süt 10.3.1935 pazar günü 
saat onda açık eksiltme ile 
münakasaya konulmuştur. 
Muhammen fiata nazaran 
bedeli 14-00 liradır. Teminatı 
muvakkatesi 105 liradır. 
Şartnameyi cuma hariç ol • 
t'T'ak üzere hergün taliple • 
rin de belli saatte teminatı 
muvakkate makbuzlan ile 
birlikte münakasaya iştirak 
etmek üzere Ankara leva • 
zım amirliği satın alma ko
misyonuna müracaattan. 

(422) 1-700 

İLAN 
Çankındaki ktıaat hay -

vanatı için 150.000 kilo ot 
10.3.1935 tarih pazar günü 
Eaat 16 da kapalı zarfla alı· 
nacaktır. Muhammen fiata 
nazaran bedeli 787 5 liradır. 
Teminatı muvakkatesi 590 
lira 62,50 kuruştur. Şartna
meyi cuma haric olmak üze
re hergün taliplerin de bel· 
li saatten bir saat evel temi
natı muvakkate makbuzlan 
ile birlikte ve teklif mektup
Jarile Ankara levazım amir
liği satın alma alma komisi
yonuna vermeleri ve müra-
caatlan. ( 423) 1~99 

İLAN 
Çankındaki kıtaat ıçın 

62,000 kilo un 10.3.1935 ta· 
rih pazar günü saat 11 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Mu
hammen fiata nazaran bede
li 6386 liradır. Teminatı mu
vakkatesi 4 78 lira 95 kuruş
tur. Şartnameyi cuma haric 
olmak üzere hergün taliple
rin de belli saatten bir saat 
evelisi teminatı muvakkate 
makbuzları ile birlikte ve 
teklif mektuplarile Ankara 
levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri ve 
müracaattan (421) 1-701 

Aıııkcri }"abrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonu İlanlan 

KASNAK KAYIŞLARI 
Tahmini bedeli 85400 li

ra olan yukarda yazılı kas. 
nak kayışları 12 mart 935 
tarihinde sah günü saat on 
beıde Askeri Fabrikalar Sa
tmalma komisyonunca pa • 
.zarhkla satın alınacaktır. 
Tediye şartlannda değişik • 
lik yapılmıştır. Şartname 
427 kuruş mukabilinde ko -
misyondan verilir. Talihte -
rin muvakkat teminat olan 
5520 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerin
de yazılı vesaikle mc.zkftr 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (503) 1 -859 
MUHTELİF K1MY A 

MALZEMESİ 
Tahmini bedeli 100,000 

lira olan ve 9 mart 1935 ta • 
rihinde pazarlığı yapılacağı 
iliJı edilen kimya malzeme • 
sinin tediye şartlarında de
ğişiklik yapıldığından bu 
malzeme pazarlık tarihinin 
ıg mart 1935 salı gününe ta
lik edildiği ilin olunur. 

(464) 1--771 

!{~ imtiyaz sahibi ve Baş.m::.:..I 
hırriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neırlyıtl idare eden 
Yuı itleri MUdilrU Natuhi 
BAYDAR 

Çınkırı caddısi clvırmdı 

I Uluı BHımnind• bastlmıf· 

L '"· 

MÜREBBİYE 
ARIYANLAR 

Avusturyalı bir bayan iyi ai

leler yanında emzikli çoewklıra 
bakmak tbere ıt arıyor. Yeni~ 
bir Poıt ı eatantc Schweıter ~n
na adreıı.me müracaatları 

ADANA ASLİYE HUKUK 
HAKİML101NDEN: 

Adana"nın sofu bahçe mahal· 
leainden Abdullah kı.zı Saadetin 
müddeaaleyh Ankara'da zafer a· 
bideıi meydanında Malatya kı· 

raathanesinde Adanalı Hüseyin 
oğlu Hacı Ali aleyhine açtığı bo
pnma davasının yapılan muha· 

kemeıinde müddeaaleyhin ikamet 
gihı meçhul olduğundan daveti
ye ilanen tebliğ edildiği halde 
mahkemeye gelmediğinden gı • 
yap kararının müddeaaleyhe ila· 
nen tebliğine ve muhakemenin 
31-3·935 tarihine müsadif pazar 
günü aaat 9 .za talikine karar ve· 
rilmit olduğundan müddeti ka· 

nuniyeai zarfında itiraz edip 
mahkemeye gelmesi veya bir ve
kili kaauni göndermesi aksi tak
dirde muhakemenin gıyaben ic-

ra kılınacağı maUunu olmak ü.ze- ' 
re keyfiyet ilan olunur. 1-878 

imar müdürlüğünden: 
Yeşil sahaya tesadüfünden istimlaki takarrür ederi 

Hatuniye mahallesinde viran hamam sokağ ı ı 4 tahrir 10 

kapı No. ve kadastronun 176 adasının 1 numaralı parse
lindeki hane sahibi Bay Nazımın ve alakadarJannın adre
si bilinemediğinden 2497 No. kanunun 5 inci maddesi tnd• 
cibince istimlakin tebliğine imkan · görülemediğinden ih· 
bamame yerine ilan olunur. (514) 1-873 

Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAKS 
Bahçelerinizi şimdiden düzel ttiriniz 
Her cins Avrupa çam, meyve, 9rman ve müzeyyenat 

ağaç ve fidanlan için mevsim geçmeden sipariş veri
niz telefon: 3718 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
Karacabey hamamı önündeki tahta barakalar kaiınell 

satılmak üzere 15 gün müddetle açık artırmaya kıonulmUf 
tur. Martın 21 inci perşentbe günü saat 15 de Evkaf mü• 
dürlüğünün oturduğu ikinci vakıf apartunanda ihalesi ya
pılacaktır. Almak ve prtnameaini gömıek istiyenlerin ye
di buçuk lira pey parasiyle beraber Evkaf müdürlüğün• 
gelmeleri ilan olunur. (513) 1-872 

Oksürenıe~e: Katran Hakkı Ekrem ......... ..., ...................................... ~ ....... . 
AYYAR[ C~MİVETİNİN; 

lOYILI. 

nı bitirmeünla bir hata'Mr olmak llızere 

(HAV ACILIK ve SPOR) müstesna bir ta· 

yı çıkarmrıtır. Yirmi yazı ile seben remıl 

taşıyan bu sayıda Tayyare Cemiyetinin oa 

yılı, bir sinema teridi gibi gözlere çarpmak

tadır. Büyüklerimizin el yanlan ve en yeni 

fotoğraflarile süslenmi§ olan bu uyıda Abi

din Daver, Behçet Çağlar, Burhan Belge, 

Necib Ali Küçüka, Nüzhet Haşim Sinanoğ

lu, Sadri Ertem, Server Ziya Gürevin, Şakir 

Hazım Gökmen, Şükrü Esmer ve Vedat Tor

un yazdan ve resimleri vardır. Bütün kütüp

hanelerde ve salonlarda yer alacak bir eser 

olan bu sayıyı herke. bir defa görmelidir. 

il~ 
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ı SiNEMALAR 
1..,_Y_E_N_l__.I rELEıC.<..KI ~JJILEN ElllIR MUCiBiNCE 

SiNEMALAR SEANS ARALRINDA TAMAMEN 
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Bu ıece HAVALANDIRILACAKTIR Buıün Bu gc:e• 
. Ale:ıı:endre Dumaa Filı'in meıhur eee· Bqtan nihayete kadar heyecan ve 
rınden rakl d 1 · h" 1 f"I me a o u aenenın en 111 ı m-

LA DAM O KAMELYA terinden 
Sevci • ııtırap • bi11I bir .p maeeraımı ÇOCUCUMU ÇALDILAR 

,... büJÜ Herin büyük filmi Dorothea Wiek • Baby Le Roy 
fyoane Printempı - Pierre Freamır Franıızca södii 


