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Giindelil. 

YARATICI CUMURLUK 

Ulu§ bir yurdun yükselmesi, 
varlığının korunması için çalışan 
soysal bir kurum ise bunun en par 
lak örneğini türk cumurluğunda 
görürüz. Türk cumurluğu çetin sa
vaşlardan sonra doğdu. Yaşayışı
nm bir çok yıllarını acunu ka vrı
yan genel sıkıntı içinde geçirdi. 
Başka uluslar ve uluşlar savaş so
nu güclüklerinden ötürü bir cok 
işlerinin sarpa sardığını ve ge~ek 
soysal, gerek Styasal düzenlerinin 
bozulduğunu görmüşlerdir. Türk 
cumurluğu ise bütün bu güclükle
ri yenmiş, sıkıntıları atlatmış ve 
her gün ulusa ve yurda gönenç ve 
kıvanc get\ren yenilikler, hayın -
dırlıklar ilP ;J""rlemekte bulunmus
tur. 

Cumurluk törüsü yıldan yıla 
başarmış olduğu büyük işler ile 
ulusun ve yurdun özden sevgisini 
kazanmıştır. Türk cumurluğu ka
dar türk ulusuna birlik ve bur.un 
bitimi olarak erk veren bir reiim 
tasarlanamaz. Yaban ellerde .bö
lük kavgalarından yaka silkinir -
ken Türkiye' de ulusal birlik her 
gün yeni düzenler ile bir kat da • 
h~ peki~tirilmektedir. Öyle ki hu· 
gun sıyasa alanında türk ulusu 
kadar lıir]:kle ve güven ile kendi 
ulu~unun • , ... udan yürityen hir 
ulus gö~ternerr .. .,.. 

Yurd gün geçtikce yeni bayın
dırlık i.qleri ile bezenmektedir. De
mir yolu a~ları yıldan yıla yur • 
dun dört bucağım sarmaktadır. 
Daha diine kadar Kavseriler, Sı. 
vaslar, Erzurumlar ... Türk oku • 
muşları için erişilmez, görülmez, 
anla ılmaz başka başka !lcnn!a:-
dı .. Büyiik türk kentleri kendi 
başlarına kalan ve yalnız keneli -
leri icin yat1ıyan ve bu bı:-1Hmdan 
kendilerinde ayrı ayrı duy~ular 
beliren varlıklar gibi icli. Şimdi 
bunlar hep birihirine yaklaşmış, 
biribirine dağlar ve ırmaklar üze
rinden el vermi~tir. 

Türk ulusu, iç varlığını ve 
benliğini de gün geçtikçe, dilini 
ve müzi~ini düzelterek, kadın, er
kek ayrılığını kaldırarak, soysal 
kurumlarını çoğaltarak yükselt -
mekte ve zenii!inleştirmektedir. 
Onun dirlik ve düzen isteklerini, 
ilerleme ve yükselme erklerini 
görüp anlıyan türk cumurluğu bu 
yönde de sayısız işler görnıiıştür. 
Arkamıza bakmağa vakit bulduk
c.a. aldığımız yolun büvüklüğünü 
anlıyoruz. Hep bu hız ile durma -
dan yürümek için başarılmış olan 
işlere övle bir göz gezdirmek ye
ter. 

Şimdi sıya~al alandaki çalış -
mRlar;\ 1.ürk kadmınr da çağıran 
yurd yeni bir yükselme çağına gir 
miştir. Ulu Önder'in kılavuzluğıy· 
le önümüzde açılmış olan bu çağ 
yeni başarımlar ile bütün acunun 
gözünü kamaştıran bir mk çağı 
olacaktır. 

Zeki Mesud ALSAN 

Sav lav • • 
secımı 

İçeri İşler Bakanlığına geç vak
te kadar gelen tel yazılarına göre 
vilayetlerimizin çoğunda saylav 
seçimi esas defterlerinin dün as
kıdan indirildiği anlaşılmıştır. Ya
kında ikinci müntehib seçimine 
başlanacaktır. ikinci müntehib se
çimi 10-15 gün içerisinde bütün 
İnt~hab dairelerinde bitmiş ola
caktır. 

Ka,Jclılc içki ı-.atan yerfor 
Maliye Bakanlığı bazı vilayet

lerimizde kadehle içki satılan yer· 
ler için tayin edilmiş miktarm faz
lalaştırılmaaı hakkındaki inhisar
lar Umum Müdürlüğünün teklifi
ni kabul etmittir 

Roma' da 
ilci devlet adamı 

l<on uşu yorlar 
]<'ran ... ız - halyan anla~ma .. ına 

doarn 
~ 

Roma, 5 (A.AJ - Bay Laval dün 
<lkşam saat 19 da buraya gelmiş, durak. 

ta beraberinde B. Suviç ve Baron Alo. 
izi olduğu halde B. Musolini tarafından 
karşılanmış ve büyük bir kalabalık ta. 
rafından selamlanmıştır. 

B. Laval trenden iner inmez B. Mu. 
solininin elini sıkmış ve halk tarafın -

dan alkışlanmışlardır. 
B. Laval otomobille doğruca ot~le 

~itmis ve orada franı:ız büvük elçis! .. 

.~0111:ı'd:ı görüşmelerine dev nı edrn 
Bay Lava/ 

görüşmüştür. Bu sırada büyük bir halk 
kütlesi otelin önünde toplanmıştı. B. 
Laval otelden çıkarak fransız büyük el. 
çiliği binasına gitıniı ve akşam yemeği. 
ni orada hususi olarak yemiştir. 

B. Musolini ·ae· müzakereler bu sa. 
bah V enedik sarayında başlıyacaktır. 

.. Fı·ansız ~-e hal }'an eli ,,ıomatları 
tii rlii islt>ri crözd~n ueçiriyodar . " ~ 

Roma, 5 (A.A) - Anddanmakta o. 

lan fransız - İtalyan anlaşmasının pa

zar akşamından önce bitirileceği sanıl -

mamaktadır. Dün akşam fransız sefaret. 
hanesindeki huıusi ziyafetten sonra ge. 
ce geç vakte kadar otelde çalışmış olan 
Bay Laval bu sabah V enedik sarayına 
gitmi, ve orada iki saattan fazla Bay 
Muıolini ile görüşmüıtür. iki devlet a. 
damı, halihazırda Avrupayı alakadar e
den bütün diplomasi meselelerini tet. 
kik etmişlerdir. Genel mahiyette olan 
bu görüşmeyi bu akşam ve yarın sarih 
.,.?rüşmeh~r takip edecektir. 

Bununla beraber fransız - İtalyan 
(Sonu 2 ınç,ı sayıfada) 

Aflmı11.:, andmuzdır. 
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Rmıw. 5 (A. A .) - Ül'l<l 4ı•rttııcı luıklmı'da 
bir anlaşma luısıl olmu.~tıır. lstişari malıi
~·ettt> olan bu misalm ~iire ilı·i numıu•lu~ı 
'A t i lllit1t1·ya' mn istildali11in ilıluli ıa1.-dirimle 

arlllarmda i.~ti ~an•ler<I c lmlu n<H'<ık·l<ıl'llı r. 

ller } erde 5 kuru~ 

Rı\ \" RlJZVELT'lN KONGREYE YEN! B1LD1Rl~l 

Amerilca Biı~Ieşik Devletleri Başlcanı bir bildirisinde 
hütüıı soysal sıyasasını anlatıyor 

Vaşi'1"!ton, 5 ( A. 
A) Kon .. ı·eye karş1 
çıkardığ. bir bildi. 
rimde e y Ruz • 
vetl hük :mete, yar 
dım sist-.minin bü. 
tün bünyesini ko • 
ruyan b:r değişik. 
lik teklif ediyor. 

Reisicümhurun 
ileri sürdüğü bu 
teklif, iş yaratacak 
geniş bir bayındır. 
lık programı saye • 
sinde, işsizlere edi. 
lr.n yardımın kaldı. 

l rılmasını istihdaf 
etmektedir. 

Ruzvelt, soyt.al 
güveni genişçe te
min edecek yeni 
bir düzeni gözet. 
mektedir. 

Kendisi demiş • 
tir ki: 

« - Niyetim, 
hükumetin sağlam 

l tahsisatının sınırla. 

Bıı foıojfraflarda ne~eli, kaygılr, ciddi, yani tiirlü göriiniişleriyle siması tesbit edilmiş olan 
Amerika birle:jik dt>v/t>tlui Rnşkarır Bay Ruıvelt. 

rı içerisinde, acele bir planın tatbikine 

girişmektir. Bu plan, geniş ölçüde ola. 

cak ve barakaların kaldınlmasını, köy• 

evleı·i yapılmasını, köylerde elektrik 

/' 

!Atatür)\:le Çelcos-
lo --ak Reisicüm
lhurıı arasın<la 

Yeni yıl dolayısiyle Reisi
cümhur Atatürk ile Çekoslo
vakya Reiaicümhuru M. Maza
rik arasında aşağıdaki tel yazı
ları teati olunmuştur: 

Türkiye Reisicümhuru Kemal 
Atatürk'e 

Ankara. 

Yeni ıene Türkiye'nin refa
hı ve Reisinin saadeti hakkın
daki samimi temennilerimi za
tı clevletlerine arzetmek için 
giizel bir lır~at olmuftur. 

Çekoslovakya Reisicümhuru 
B. Mazarik 

Yeni sene münasebetilc gön
dermiş olduğunuz telgraf na
meyi büyük bir zevk ile aldım. 
En hararetli teşekkürlerimle ı 
birlikte ~ahsi saadP-tin;z./e Çe
koslovakya'nın saadeti hakkın- ! 
daki temennilerimi kabul hu
yurmanıı:ı rica ederim 1 

1 ~, ......... iiiiiiiiiiiiii ..... __ -.::z: ____ __ 

kurulmasını, orman yetiştirilmesini, 

kıyıların dalgalar tarafından tahribinin 
önüne ge~ilmesini, mevcud yolların ıs. 

lahını ve yeniden yollar yRpılmasını 

içine alacaktır.)) 
Ruzvelt, geçim vasıtalarının teı>adü. 

fe karşı gereken tedbirlerin ve muvafık 
yurdların hükumetçe teminat altına a -
hnmasını teklif etmektedir. Onun dedi. 
ğine göre, bu plan, daimi ı;ıyasa kadro-

-------------
Sarda sicldetli. ıed-

' llirler alınıyor 
" 

Sarbruck, 5 (A.A.) - Sar hü
kumet komisyonu, seçim devresi 
için şiddetli tedbirler almııtır. 
Hatta sıyasal bile olmıyan genel 
ve özel bütün toplantılar yasak e
dilmiştir. Yalnız tiyatro temsilleri 
ve sinemalar müstesnadır. Bu ya
sak, 1 O sonkanun plebisit sonun
cusunun resmen neşri tarihine ka
dar devam edecektir. 

12 sonkanundan 15 sonkanuna 
kadar alkollü içkiler yasaktır, yal· 
nız yemek arasında içilecek şarab 
ve bi,.a satışı yasak edilmemiştir. 

ııouna, mantıkan dahil olmak gerektir. 
Hükumet ulusun canhlığını mah-.edeQ 
para yardımını bırakmahdır ve b~a.. 
caktır. Ruzvelt, bu hususta: 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

Bizde satılıli hazine 
yok.tur 

Matbuat Umum Müdürlüğünden bil• 
dirilmi,tir: 

Lö Jurnal gazetesinin Ankara 31 ilk. 
kanun tarihile (Sultanların hazineal ••• 
tılacak mı?) bathklt haberi hakkmda 
Maliye Bakanlığından yaptıtnnız tahld. 
kat, bunun hiç bir hakikata dayanmıya• 
tamamen uydurma bir haber oldufanw 
meydana vurmuıtur. 

.~------~··--------
Basl>ak.anımızııı. 

' teşekkürü 
Başbakan l&met lnönü, yeni •en• 

münasebetile memleketin ber tarahndaa 
aldıkları tebrik telyaı:ılarına kartı muka. 
bil tebrik ve teşekkürlerinin iletilmesine 
Anadolu ajansını tavsit buyu.rmuılardır. 

------------------···------------~-

Orta mekteb 
ve liselerde yoklama 
Kiiltiir Rakmılığmrn çılwnlığı .r~· ni ıalinıulmmu•)İ ıw~retliyoruz 

Madde 1 - Her dera yılında ortn -
mektebleı·in birinci, ikinci ve çüncü 
sınıfları ile liselerin birinci ve ikinci sı. 
nıflarında, ikisi «yazılı » , biri csözlü» 

olmak üzere, üç yoklama yapılır. 
Liselerin son sınıfında İse birincisi 

.. yazılı» ikincisi «Sözlü» olmak Üzere 
iki yoklama yapılır. 

Madde 2 - Ortamekteblerde liseler. 
de dersleı·. yoklama bakımından ikiye 
ayrılır: 

a) Tam yoklamalı dersle\ 
b) Bir yoklamalı denler 

İki yar.ılı ve bir sözlü yoklaması o. 
lan dersler tam yoklamalı derslerdir. 

Liı;enin son sınıfında yalnız bir yazılı 
ve bir sözlü yoklRması olan dersler de 
tam yoklamalı ders sayılır. 

Ortamektebde tam yoklamalı ders • 
ler şunlaı·dır: 

Birinci sınıf: 1. Türkçe, 2 . Tarih, 
3. Coğrafya, 4. Riyaziye, 5. Fen bilgisi, 
6. Y abancıdil. 

6. Fen bilgi11i, 7 . Biyoloji ve Hıh:ı 111hha, 

8. Yabancıdil, 9. Evidareıi (Kı7.lara), 

9 . Askerlik (fa-keklere). 

Üçüncü sınıf: 1. Ti.irkçe, 2. Tarih, 

3. Colrafya, 4. Y urdbilgisi, 5. Riyaziye, 

6 . Fen bilgisi, 7. Biyoloji ve hıfzmihha, 
8 . Yabancıdil, 9. Çocuk bakımı (kızla-

( ~onu 2 inci !layı fada) -------. -------
llilalialınu·r ga~ctcsi 

Her Bayram olduğu gibi bu 
Bayramda da lstanbul'da yalnız 
Hilii.liahmer ga-zetesi çıkacaktır. 
Yurdumuzun en yüksek yazıcıla• 

Musolini. Lava/ görüimelerinin yapıldığı Romadan bir görünüş: İkinci aın~f: 1. Türkçe, 2. Tarih, 3. 
Coğrafya, 4. Y urdbilıisi, 5. 'Riyaziye, 

rmın edebiyata, sanata ve içtim~
iyata aid en güzel yazılarını blr 
araya g~tirecek olan bu gazeteye 
hikayeler, sinema sayıfala~ı d.a. 
ilave edilmiştir. Pek değerh hır. 
yazı heyeti tarafından çık~r.ılacak 
olan Hilaliahmer gazetesını mut· 
laka alıp okumalarını bütün okur· 
larımız:a la.niye ederiz. San Pedro kili esi ve civarı 
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DIŞARDAN SON DUYUMLAR 
,OVYETLER BIRLlGINDE FRANSA'DA 

Beyaz tethişçiler 

DE(;J;;tK DUYUMLAR 

lran 'm ulu~) ar <lerneğine nolaı;;ı 

Roma'da iki develt 
adamı konuşuyorlar 

lzyestiya'nm bir yazısı 

Moskova, 5 (A.A.) - Tas ajansı 

lıildiriyor: Tethiş harekatında bulun
mak suçu ile muhakemeleri yapılarak 
idam edilmiş olan kimselerin çarpıldık
ları cezalardan bahsedc;n İzvestia gaze· 
tesi diyor ki: 

"Kendilerine isnad edilen cinayet 
ıuçunu itiraf etmişlerdir. 

}"'ran:o;anın nıali sıyasası 
değişmiyecek 

Paıis, 5 (A.A.) - Franstz maliye 
bakam Bay Jermen Marten, maliye 
'bakanlığı büyük memurları arasında 

yapılan değişiklik dolayısile yaptığr 

bildirimde Fransanın malr sryasasınm 
dcgişmiyeccğini, kendisinin altın esa
sına bağır kalacağını ve kısa vadeli bir 
gümüş piyasası vücude getirmek sure
tile krediyi genişletmek düşiincesinde 

olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

Cenevre, 5 (A.A.) - İran hükume
ti, Irak ile olan ihtiiafı hakkında _ılus
Jar dernc;ğine lıir nota vermiş ve bu no
tada 1ran'rn Irakla doğrudan doğruya 
müzakereye geçmeğe hazır olduğunu 

ve yahut ihtilafın hallini uluslar der
neği konseyine terkeylediğini bildir
miştir. 

(Başı ı inci sayı/ada) 
diplomatları müstemleke meselelerinin 
hal ve faslınr etraflı olarak tetkik et. 
mişlerdir. 

Bu görüşmeden soma Bay Lava!, 
kıralı ziyaret etmiş ve kıral kendisini 
Kirinal sarayında öğle yemeğine alıkoy. 
muştur. Bu akşam Bay La\•al, Bay Mu. 
solini tarafından kendisi şerefine Vene
dik saı·ayında verilecek olan akşam ye. 
meğinde hazır bulunacaktır. Orta Av_ 

Bütün acun Marsilya cinayeti karşı
ııında hiddetlendi ve bu cinayete kurban 
gidenlerin memleketlerine karşı tevec
cüh gösterdi. Şu halde tethişçi olarak 
yapmış oldukları işlere ve almış olduk
ları hareket tarzı bütün namuslu in
sanların hiddetini uy:-ndırmak lazım 

gelen beyaz rus tethişçileri neden do
Jayı bazı Avrupa memleketlerinde eyi 
l>ir konukseverlik buluyorlar burası 

anlaşılamıyor. Şu hale göre bazı mem
leketlerin tethişçi beyaz ruhların kur
tuna dizilmelerini protesto etmelerinde 
~ıliacak bir şey yoktur. 

Kirof'un katli i~iııe Letonya 
konsolosunun adı karıştırılmış 

Riga, 5 (A.A.) - Letonyanın Lenin
ırad koraolosu Bay Bisaenieks Fen
Jandiya tariki1e buraya gelmiştir. 

Eyi malumat alan mahfellerde söy
lendiğine gör~, bazı yabancı matbuatı, 

im konsolosun adını Kirof'un katilinin 
ınensub olduğu grupa münasebetli gös
terdiklerinden Letonyanrn Moskova el· 
sisi Sovyet Rusya hükiımeti nezdinde 
teşebbüste bulunmağa memur edilmiş
tir. 

Orta mekteb ve Liselerde 
yoklama 

"- Bütün çalışmamın amacı fran
km bugünkü değerini korumak olacak. 
tır. 

Bt·rlin 'de franıo;ız gazet<'leri 
~ene loplattınldı 

Paris, 5 (A.A.) - Berlinden bıldi· 
rildiğine göre 3 ve 4 sonkanun tarihli 
fransız gazetelerinin hemen hepsi Ber
lin polisi tarafından toplanmıştır. 

Bir saylav muhakeme edilecek 

Paris, 5 (A.A.) - Mebuslar meclisi, 
Savua eyaleti saylavı Falkaz'ın nüfuzu 
sui:atimal ıuçile ağır cezada muhake
me edilmesine karar vermiştir. 

ALl\-IANY A'DA 

Alman)a'cla yapılacak hiiyiik 
nüma)iş 

Berlin, 5 (A.A.) - Arbayter Sag
tung, önümüzdeki pazar günü yapıla
cak nümayiş için 48 hususi trenin sipa
riş edilmiş olduğunu haber vermekte
dir. 

ikinci yazılı yoklama mayısın onu ile 
yirmi beşi arasında yapılır. 

Lise son sınıfın yazılı yoklaması da 
ikincikanunun on beşi ile otuz biri ara. , Başı 1 inci sayıfada) 

ra) 9. Askerlik (erkeklere). 
• Lisede tam yoklamalı dersler !Un. 

lardır: 
j 

srnda yapılır. Yazılı yoklamaların baş. 

!angıcı cuma gününe veya başka tatil 

1 
günlerine gelirse yoklamalara tatilin 
ertesi günü başlanır. 

Birinci 11naf: 1. Edebiyat, 2. Tarih, 
3. Coğrafya, 4. Hendese, 5. Cebir, 6. 
Hayvani ve nebati teşrih ve fizyoloji. 
7. Fizik, 8 Kimya, 9. Yabancıdil, 10. 
Askerlik (erkeklere). 

lkinci sınıf: 1. Edebiyat, 2. Ruhiyat, 
3. Tarih, 4. Coğrafya, 5. Hendese, 6. 
Cebir, 7. Nebati tetrih, 8. Jeoloji, 9. Fi. 
zik, 10. Kimya, 11. Yabancıdil, 12. As. 
kerlik. (Erkeklere) 

Üçüncü sınıf fen bölüğü: 1. Edebiyat, 
2. Felsefe • içtimaiyat, 3. Tarih (Ede. 
laiyat bölüğü ile mütteı·ek), 4. Coğraf -
)'a (Edebiyat bölüğü ile müşterek), 5. 
Mihanik, 6. Kozmoğrafya, 7. Hendese, 
8. Cebir, 9, Nazari hesab, 10. Müselle. 
•t, 11. Tabii ilimler, (Edebiyat bölüğü 
ile müıterek), 12. Fizik, 13 Kimya, 14. 
Yabancıdil, 15, Askerlik (Edebiyat bö. 
lüğü ile müşterek, erkeklere). 

Üçüncü 11nıf Edebiyat bölüğü: 1. E. 
debiyat, 2. Felsefe.içtimaiyat, 3. Tarih, 
(Fen bölüğü ile müşterek), 4. Coğraf -
ya (Fen bölüğü ile müşterek), 5. Koz. 
nıoğrafya, 6. Cebir, 7. Tabii ilimler (Fen 
ltölüğü ile müşterek), 8. Fizik, 9. Kim. 
J•. 10. Yabancıdil, 11. Askerlik (Fen 
•lüğü ile müşterek, erkeklere). 

Madde 3 - Ortamekteblcrde resim, 
musiki, jimnastik ve (kızlar için) biç. 
ki • dikiş dersleri ile liselerde jimnas • 
tik dersi bir yoklamalı derslerdir. Bun. 
lar için ders yılı sonunda dersin mualli. 
mi ile iki mümeyyiz hazır olduğu halde 
tlenin gereğine uygun yolda tek bir 
voklama yapılır. 

NOTLAR VE DEGERLERİ 

Madde 4 - Yoklamalarda karplık. 
lara verilecek notlar ve bunların deier
ltti apğıda gösterilmiştir. 

5 = Pekiyi 
4 = lyi 
3 = Orta 
2 = Gevşek 
1 = Pek gevşek 
o = Boş 
Madde 5 - Yoklamalarda- talebeye 

•esir1i not verilmer. Notların ortalama. 
a abmrken çıkan yarım ve yanından 
büyük olan kesirler, bir sayılır. Yarrm. 
dan küçük olan kesirler sayılmaz. 

/ 
YAZILI YOKLAMALAR 

Yoklamaların yapıldığı günlerde 
herhangi bir sebeble mekteb tatil edilir
se, tatil edilen günlerin sayısı, yokla. 
ma günlerinin sonuna katılır. 

Madde 7 - Yazılı yoklamalardan o. 
nar gün önce muallimler toplantısı ya. 
pılanık yazılı yoklamalarda goz önünde 
tui:ulacak ve yapılacak işler görüşülür. 
Yoklmaların hangi günlerde ve hangi 
saatlerde yapıla.:ağını gösterir hır liste 
yapılır. Bu liste yoklamalardan bir 
haita önce talebeye bildirilir. 

Madde 8 - Yazılı yoklamaların, o. 
labildikçe, her dersin kendine mahsus 
olan ders saatinde yapılmasına, aabah
leyin birinci veya ikinci derslere getiriJ. 
mesi'le, her yoklama arasında yoklama. 
sız birer güıı 1.Jı.rakılmasına çalışılır. 

Yazılı yoklama günlerinde her mu. 
allim kendi dersıne girer, Fakat yeni. 
den ders vermez. 

Madde Y - Yazılı yoklamalarda ka
ğıdlar dağıtılıp sorgular verildikten 
sonra, karşılıkları yazmak için talebe. 
ye altmış dakikalık bir zaman verilir. 

Yoklama sorgularının da orta derece. 
de talebelerin geniş geniş bir saatte ya. 
zabilecekleri bir ölçüde verilmesi gerek 
tir. Muallim, yoklama sorgularının 

bir suretini yoklamaya girmeden biraz 
önce mektebin müdürüne verir. 

Madde 10 - Her talebe, yazılı yok
İama kağıdının baş tarafına okunaklı 
bir yazı ile: a) Mektebin adını, b) ken. 
di numa.rasını, adını, soyadım, c) yok. 
lamanın hangi denden kaçıncı yoklama 
olduğunu, d) yoklama tarihini yazar. 
Bundan başka yoklama kağrdlannın 

her sayıfasına numara kor. Talebe, 
karşılıklarını bitirince sonuna (son) ke. 
limcsini yazarak altım imzalar. 

Madde 11 - Yazılı yoklama kağıd. 
lan mekteb idaresince resmi mühürle 
mühürlenir. Talebe karşılıklarını yalnız 
bu kağıdlara yazar Karşılıklarda yapa
cağı değişiklikleri de hep bu kağıdlar 
üzerinde yapar. 

Madde 12 - Yoklama kağıdını ve. 
ren talebe, dershaneden dışarı çıkar. 

Yoklamanın sonu alınmadıkça tekrar 
dershaneye giremez. • 

(Bu talimatnamenin J evamını 
Madde 6 - Birinci yazık yoklama 

lkincikanunun on be~i ıle otıu: \ılri; J 
yarınki Hilalialuner ~azetesittde 
bulacGkıınız). 

Portckiz"d•• tek listeli seçim 
Lizbon, 5 (A.A.) - Seçim komis

yonu, ulusal birlik grupu tarafından 

tek liste halinde gösterilen 90 saylavrn 
seçilmis olduğu ıJildirilmiştir. 

Portekiz meclisleri 
Lizbon, 5 (A.A.) - Ulusal meclis 

ile korporasyon odası sonkanunda baş
kanlık divanlarını seçeceklerdir. Erte
si günü fevkalade bir toplantı yapıla

caktır. Bu merasime Bay Karmona 
başkanlık edecektir. 

Bulgar Başbakanının sözfori 
Belgrad, 5 (A.A.) - Noel yortusu 

do1ayısi1e bulgar başbakanı Bay Ki
mon Georgief, Avala ajansı muhabiri
ne bildiriminde "kardeş yugoslavlar,, 
hakkındaki barıs ve refah ve Yugoslav . . 
- Bulgar yakınlaşması hakkındaki di-
leklerini söylemiştir. 

Mııo;ır Lchistan~da elçilik kuracak 

Kahire, 5 (A.A.) - Mısır bükUıne

ti Varşovada bir elçilik kurmaya karar 
vermiştir. Şimdilik Berlindeki Mmr 
orta elçi!li aynı zamanda Varşovaya da 
tayin edilmiştir. 

İsYc'~ Veliahcli Habeşistancla 
Adisababa, 5 (A.A.) - İsveç veliah

di Goiistav Adolf ile prenses İngirid, 
bu ayın dokuzunda buraya gelerek beş 
gün imparatorun konuğu olacaklardır. 
Ve yeni elçilik binasının açılm-. res
minde hazır bulunacaklardır 

ISPAi"'İ A'DA 

Hay(lud Alkapoııe'nin suc:ortuğı 

İspanya'fla yaka]anth 

Sevilla, 5 (A.A.) - Alkapone'nin 
suç ortağının SevilJa'da tevkif edilmiş 
olduğu haber verilmektedir. Bu adam, 
M. Leru'nun Endüliis seyahati sırasın. 
da bir ihtiyat tedbiri olmak üzere tev
kif edilmiş olan ve Alkapone ile işbir
liğinde bulunmuş olduğunu iddia eden 
bir şahıstır. Bu adam kendisinin Alek
sandr Romanoff olduğunu iddia etmek
te ve lehistanlı olduğunu söylemekte
dir. 

LEHİSTAN' DA 

Ba} Bek'in lskandinavya 
seyahati 

Varşova, 5 (A.A.) - Litunya gaze· 
tcleri, Lehistan dışarıi§ler bakanı Bay 
Bekin İskandinavya memleketlerine se
yahatini mevzuu bahsederken Bay Be
kin Danimarka ve lsveç'i Lehistan sı
yasasına çekmek ıırzusunda bulunduğu· 
nu söylemekte ve bu ziyaretin hsusi 
bir ziyaret mahiyetini aşmakta olduğu 
fikrinde bulunmaktadır. 

Hay Bek Vaı·şova'ya döndü 

Varşova, 5 (A.A.) - Lehistan dış.a

rıişler bakanı Bay Bek ile karısı Ko

penhag ve Stokholm'a yaptığı ziyaret
lerden bugün Varfovıaya dönmü,lerdir. 

lıtonya'nın kurtuluşu 

Varşova, S (A.A.) - Dunanburgun 
leh ve leton kıtaları tarafından tahli• 

yesinin dün on beşinci yıldönümü do
layısiyle General Balodes, Mareşal Pil
&udiski'ye bir telgraf göndererek Le· 
histan ordusu tarafından yapılmış olan 
ıyardımdan dolayı teşekkür etmiş ve bu 
ordunun başkumandanına karşı hisset. 
mekte olduğu t akdir ve hayranlıkları 
bildirmiştir. 

Mareşal Pilsudiski, bir teşekkür 
telgrafı çekerek Letonya ordusu hak
kındaki temennilerini bildirmiştir. 

rupamn sıyasa bakımından istikrarını 

temin etmek meselesine <lair mukavele. 
rıamelcr, bunların Roma'da fransız ve 
italyan mümessilleri tarafından parafe 
edilmelerinden sonra dahi neşredilmi. 

yecektir. Çünkü, doğrudan doğruya a
hıkadar devletlerin de muvafakatini al. 
mak gerekmektedir. Buna zaman ister. 
Ancak, Bay Laval'in ziyareti hakkında 
resmi lıir bildirim çıkarılacak ve bunda 
her iki hükumetin müşterek bir sıya • 
sanın esası hakkında mutabık kalmış 

oldukları anlatılacaktır. 

Bay Laval kıra1m yannula 
• 

Roma, 5 (A.A) - Kıral, Bay La. 
val'i hususı surette kabul ederek ken • 
disi ile yarım saat görüşmüştür. Bun -
dan önce, kıra!, Bay Laval ve Bay Mu .. 
solini'den başka fransız gefiri ile zevce. 
sinin, prenses Maria, kontes Dampierre 
Fubbio, dışarıişler müsteıarı M. juviç, 
fransız ıefarethane11i erkanı ile Bay La. 
val'in refakatindeki kimselerin hazır 

bulunduktan bir ziyafet vermi§tir. 

Faşhıt fırkası genci katibinin 
ayağı kırıldı 

Roma, 5 (A.A.) - Faşist fırkası ge
nel katibi B. Starac.e, ski ıporu yapar
ken düşmüş ve ayil'ğı kırıhnıştır. B. 
Starace'nin ayağı derhal atçıya kon
muştur. 

Fırka genel katibi Romaya naklvlu
nacaktır. 

lNGlLTERE'DE 

1.omlra'tla sava~lan kaJnıa bir 
bomba patladı 

Londra, 5 (A.A.) - Taymis neh

rinde büyük savaş sırasında almanlar ta

raf mdan atılmış olduğu sanılan ve üze

ri paslanmış bir bomba patlamıştır. 

Bombanın bulunduğu yer Vcıstminster 

köprüsüdür. Bombanın atılmış oldu. 
ğu yer gösteriyor ki bombayı atanlar 
az kalsın bombalarını parlamentoya ve 
skotlandyarda isabet ettireceklermiş. 

SAR lŞl 

Bir ıu·••ns ~ar topraklannı tc•rkt~ 
da\'Ct edildi. 

Sarbrliken, 5 (A.A.) - Eski alman 
muhacirlerinden prens Hubertus Von 
Lovenştayn, Royter muhabirine, Sar 
hükumeti komisyonu tarafından Knoks 

imzasile bir emir aldığmı bildirmiştir. 

Bu emirde, sıyasal faaliyetinden dolayı 

Prensin 48 saat içinde Sardan ayrılma
sı bildirilmektedir. Prensin rey verme

ğe de hakkı yoktur. 

Prens Bay Knoks'a itiraz etmit. 

kendisinin çek tebaası ve gazete muha
biri olduğunu, yegane sıyual faaliyet 
olarak Sar'da ıta.tükonun mubafuasını 
i6tiyen bir gazete çıkarmakta olduğu
nu söylemiftir. 

Sarı almak için dua t>ltİren 
papaslar 

Sa.rbruken, 5 (A.A.) - Ahnan pa
pazları Sar kiliselerine bir tamim gön
dererek Sar'ın Almanyaya dönmni için 
ruhani ayinler yapılmasını istemi§ler
dir. 

öte yandan Sar eşrafının Almanya 
lehinde müşterek bir beyanname neş
retmeleri de kendilerinden iatenmiftir. 

Bunlar plebisitin serbestçe yapılma
sını bozacak mahiyette göründüğünden 
dini makamların bitarafltğına uygun 
olmıyan bu hareketler hakkında pk'bi
ıit komisyonu Wr ı.arr ..-c.ekm. 

Bay Ruzvel tin kongreye 
•• yeni bildirisi 

(Başr 1 inci sayılad.ı) 
"Biz, i~sizlerin yalnız c;ınınr cte~il, 

haysiyetlerini de korumalıyız,, dıyor. 
Yardım defterinde kayıtlı 5 milyon 

i;;si..: hakkında d,1 Ruzvelt demiştir ki: 
"- Runlaraıı lıir buçuk milyonu, 

cvelce muhtelif ~yalatler dcfterlerındc 
kayıtlıdırlar. Buıı.lara c~kisı gılıi yarclı

ma <levam olunacdktıı. Yerli makam
ların lıu yüke tahammiil ed.:lıil nıdeı ini 
temin ıçin. sahsen g.ıyret edeceğim.,. 

Geriyt· kalan 3,5 milyon.ı gelince, 
Rllzvelt, hususı mahiyeti lı.ıi,l bllhın..ın 

lıayındırlık i~lerinin birlt'~tirilmesiııi, 

ve lııı tek idarenin başında bulunacak 
kimselerin, yardım teşkilatına memur 
edilmelerini teklif etmektctlir. 

Ruzvelt, bu planm gerektirdiği tah. 
si::.at miktarının tayinini, paı:artesi gii· 
nü, bütçe dolayısilc neşredeceği bildi· 
rimc bırakmıştır. 

Ruzvelt,. yeniden umud kapılarının 
açılmakta olduğunu söyliyerek, "istifa
dcciler,,e ihtarda bulunmuştur. Ve de
miştir ki: 

"Bütün dünyada yenilik her ulu
sun düsturu olmuştur ve uhıslarm bir
çoklarında soysal adalet bir ülkü ola
rak teessüs etmiştir. Böylece, amerikan 
ulusları değişiklik i~temekte yalnız 

değildirler. 

Halkımız, eskiden kalma müsavat• 
sızlıklardan sıkıntıdadır. Bütün gay• 
retlerimize rağmen, fazla imtiyaz sa
hihlerini azaltmı§. mağdur olanları da 
yükseltmiş değiliz.,, 

Meşru kazanc emeıterini baltalama1' 
tasavvurunda bulunmadığını da kaydet~ 
tikten sonra, Ruzvelt, amerikan ulu· 
sunu meşru olmryan bir husuıi kuvvet 
yaratacak resmi ve gayri resmi işler ü .. 
zerinde nafiz ve müessir olan hadden 
aşırı kazanclarla zengin o1mağı takbih 
eylediğini !löylemiştir. 

Babai geçen üç türlü şahsi emniyet 
tedbirlerine temas eden reisiciimh ur1 

birkaç güne kadar muhtelif ulu.,l:ır ta· 
rafından tatbik olunan ve faylı ·ı gö 
rülen, işsizliğe karşı sigorta, iı / JI lılt 

sigortası ve annelere ya.rdrm gibi mcse• 
lelere dair kurallan kongreye gönder• 
mek vadinde bulunmuştur. 

Ulusal kalkınma idareainin istisnai 

nizamlarile çalışmalarını hulasa ettik· 

ten sonra, Ruzvelt, hala birçok kimsele

rin işsiz olduğunu söylemiş ve hali ha• 

zrrdaki yardım usulünden şikayet et• 
miştir. 

Sözü dışarıişlere geçirerek, Ruzvelt 
bunların kararsız vaziyetini izah et• 
miştir. Söylendiğine göre, bir takım 
:ski ihtiraslar uyanmış ve silahlanma 

işi devam etmekte bulunmuştur. Ruz

velt demiştir ki: 
"Sükü.mi davet etmek ve yapıcı bir 

istikamet tutmakla durumda istikrar 
temin olunacağından ve lıütün dünya• 

da, imtiyaz sahiplerine daha az yer ve• 
recek ve genel ı·efaha daha çok yeT ayı
racak ameli birer hiikı'.Imet şeklinin ku· 
rulması için bu suretle vakit bulunaca
ğını umuyorum.,, 

Ruzvelt, uluslararasında barışın de
vamı, amerikalıları derin surette alaka
dar eden bir mesele olduğunu teyid et• 
miş ve demiştir ki: 

"- Bizim, başka herhangi bir ulus
la münasebetimizin barış yoliylc ol• 
mamasından endişe etmeğe mahal yok
tur. Gene genel 'bir uzlaşma. ile silahla• 
rın azaltılması ve tahdid edilmesi müm 
kün olamıyacağı hakkındaki yanlış sa
nıyı atmaya birçok uluela.nn istekli ol· 
duklanndan da ,üphe etmemelidir.,, 

Vaşington, 5 (A.A.) - Salahiyet 
.abibi bir yerden alman duruma göre 
rei•icümbur, ipizlerc iş vcımek için 
yapmış olduğu prog.ram için kongreden 
dörd milyar dolar istemek niyetin<kdir. 

'"Ankara Haftası" Çankaya oldu 
Üç yıldanberi tehrimizde her 

perıembe çıkmakta olan "Anka
ra Haftası,, gazetesi dünkü sayı
sıyla ''Çankaya,, adı altında ve 
büyük kıtada intişar etmeye baş· 
lamıştır. Gazete, yakında akşam 
gazetesi olarak hd' gün çıkacağı· 
nı bildirmektedir. 
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.. Roosevelt'in " . 
messaJ,ı 

Aıocr.ka cuııı.üu n:ısı l{oos.:\'.:ıt, yıl. 

başı do!ayı~ıle ko .. çre'ye bir q: meısaj» 

yollamı~tır. Bunu ajanı> bültenindeki 
kıı;altılmış bıçiıııınde bile okumak, ileri. 
göri.ışlü devlet ad•unının önümüzdeki 
ydda ve yıllurda amenkan yurdunda a. 
mer.kan uluıou ıçin nelel· yapmak iıtedi
gını anlc:lnıağa yeter. 

Roose\ c.t, ı~ııı.clık meı;;elesini geçici 
olarak \.legil, temelli olarak, herhangi 
bir devletin cı.as ve aıli davalarının en 
buyüğü imış gıbi elealınak istiyor. Oev. 
let, işsizliği gıdennek iç~n tedbir almak. 
la kalmamalı, «İş5izlik» i bir daha orta. 
ya çıkmamak uJ:erc ortadan kaldu-.na. 
lıdn. Bunun için de uluıı;a) hizmetler 
planının çevresini o turlü ve o kadar 
geniş tutmaga katlanmalıdır ki, ökono
mi çevresinin çalıştıramıyacağı kimse. 
ler, ne vakit olursa olı;un tH,vlet it kad. 
rosunun içinde ken<.lılerine it bulabil. 
melidir. Memleketlerini heni.iz kurmak. 
ta olan uluslar ıçin böyle ileri bir gö • 
rüş hiç birimizi şaşırtamaz. Çünkü böy. 
le memleketlerde iş çevresi durmadan 
genişlemekte ve bununla atbaıı giden 
ökonomik kurum henüz itıiz olanluı 
itde henüz bir iht1&asları olmasa bil~ 
bunlar · ·· · . ı surup ış çarklannın batma ge • 
tirmektedir. 

Amerika, kurulan bir memleket de. 
ğildir. Kuı·ulma itini çoktan hem de en 
ilerı tekniğin ölçüleri üzerinden tamam. 
larnış bir memlekettir, Demek oluyor ki 
orada işsizlik, gerçekten soysal bir has-' 
tahg~ ı b ı· · ·d· . . n c ırımı ır. Ve Roosevelt'in 
«ışın (' ~ · • 2 ıgı ortadan kaldırmak» programı, 
•ştıe bunun iç· ·ı . b. .. .. .. . . . an ı erı ır goruşun ven • 
mıdır. Devlet ile ulus'un ve devlet ö • 
konomisi ·ı 1 "k . . 
l
. . ı e u us o onomısı arasındaki 

l ışıkl . erın yeni sıyasal ve soysal temel • 
.ere göre değiştirilmesi gö.ıe alınmadık
ça, ~işsia:liği bir olamazlık haline getir. 
m !< > devlet programına giremez. A • 
rnerika cümhurreisi halbuki, bunlarrn 
hepsini bilerek ve açıkça bildirerek İşe 
:ı;oyuluyo. 

Rooseve)t'in «meuaj» mda ikinci 
göze çarpan yönü şu sözler anlabyor: 

"Bütün acunda, butün ulusların pa• 
ro/ası bir değişmenin gerektiği an/a. 
m rndadu. Ve ulusların çogu için 
:soysal adalet bir amaç olmu§tur. De
mek oluyor ki, bu işlerde, amerikan 
ulusu hiç ele tekbaşına değildir. 

Halkımız hala eski müsavatsIZlıktan 
nmztaribtfr. Bütün gayretlerimize ra.ğ· 
ınen ne fazla imtiyazlıları ortadan kal· 
dırmayı ne de eksik imtiyazhları refa. 
ha iletnıeği başardrk ... 

. Bu södcr, büyük devlet adammın 
ınanmakta olduğu soysal töreleri epey. 
<:e anlatmıyor mu? Messaj» ın daha 
aşağrdaki parçalarmda ise, deniliyor ki: 
Hayatını, çalışarak iyi bir ~ekle koy • 
nıak anlamına uygun düştüğü müddet. 
çe, kar fikrini abamayoruz. Amerikan 
ulusu'nun şiddetle abadığı, servetlerin 
aşırı karlarla meydana ~elmeıidir. Çün. 
kü bu yolda meydana gelen servetler, 
yalnız kişisel işler üzerinde değil ne ya. 
zıl devlet işleri üzerinde de, ıneşru 
ol yan biı· hakimiyetin kurulmasına 
yol açmaktadır. 

Daha Avrupa faşizmlerind~·· hiç bi. 
l"isi, serveti t hdid etmeğe k:\lk!şma~ı. 

l1k bakuta ~ alnız spekülasyonu nfaroz 

eder gibi " zükeı' bu sözler - işsizlik 

progrnmınn verilen is ikamet göz önüne 
getirirrse, örülür ki, fazla !tarların ka
oun kanalından müsaderesinden sonra 
hunların "'et eliyle devamlı ve teme!. 
li bir ışrizlik mücad,.lesine tnhsis oluna. 
ca •mı ifa ctm lttedır. 

Mess-a 
il h' rın 

lerin ala 

ın Ü<;lİnciı mühim n:>ktası, 
altılamıyacağını ıleı·i süren. 

cı çıkarılmasıdır. 

BURHAN BELGE 

F ..,ir...,.cme l\tırmnnnnn 
• ·ı 1 1f!t·afnamdni 

C'ol.uk i ::mckurumu tarafından 
h ın " uks., t rik telgr f ka .,.ıt· 
ları ureti hu usiytdc Viyanada bastı
rılmıs çok z. rif ve sı•slüdLir. Bu kaöıt. b 

1ar her telgraf m rkezinclc.. bulunur. 
Teb ık tel,grafmızın bu süshi kağıtla 

muhatabınıza verilmesini isterseniz, ar
zunuzu telgraf memuruna söyleyiniz. 
Telgraf ücretinden başka vereccginiz 
15 ktıruş maksadınızı temin eder. Bu 
suretle hem çocuk esirgeme kurumu
nun bakmakta olduğu kimeesiz ve fa 
kir yavruların bakımına yardım, h 
de telgrafınızı ~ektiğiniz zata karşı da 

fazla saygı göstermiş olursuııuz. 

• 
iÇ DUYUMLAR 

Ökonomi Bakanı 
İstanbula gitti. 

Ökonomi Bakanı Bay Celal Ba
yar dün akıam lıtanbul' a hare
ket etmİ§tİr. 

Bafra'da kar 
Bafra, 5 (A.A.) - Dün ak· 

şam başhyan kar fasıla ile sabaha 
kadar yağmıştır. Karın yüksekliği 
on santimi bulmuştur. Kızrlırma
ğın suları yağmur ve kar suların
dan yükselmiştir. 

Briikı-;el sergisine i~tirak 
ediyoruz 

latanbul, 5 (Telefon) - İnhi
sarlar Vekili Bay Ali Rana inhi· 
sarlar idaresinin Brüksel sergisine 
iştiraki için 30 bin liralık tahsisat 
verildiği ve inhisarlar idaresinin 
Ankara'ya taşınmaamın yeni ya
pılacak binanm bitmesine bırakıl
dığını söyledi. 

Bay Dökulazye İstanbulda 

latanbul, S (Telefon) - Düyu· 
nu Umumiye idare meclisi reıaı 
Bay Dökulazye bugün Ankara'· 
dan lstanbul'a geldi. Beyanatında 
Ankara' da Yunanistan'la Düyu
nu Umumiye idaresi aruındaki 
müzakerat hakkında bir şey k~
nutulmadığını söyledi. 

Çek'ler İzmir'dt•n tiitii11 
alıyorlar. 

İzmir - Çekoslovakya rejisi tarafm 

dan İzmir'de beş tütün firmasından 

200.000 kilo tütün satın alınmıştır. Sa· 
tın alma fialan 101 • 127 kuruşur. Aynı 

reji Türkiye'nin diğer mıntakalarından 

da 1 milyon 69 bin kilo tütün satın ala
rak mübayaatmı 1 milyon 269 bin kilo· 
ya çıkarmıştır. Çek rejisinin yeniden 
mübayaa yapıp yapmıyacağı hakkında 
taze bir duyum yoktur. 

~1ardin'de çiçek hastalığı 
ile miicadele. 

Mardin - Vilaıyetimizin Kızıltepe 

ve civar köylerinde çiçek hastalığı gö. 
rüldUğünden ııağhk işleri müdürü, hü
kfimet doktoru ve sıhhiye memurları 
mücadele için cenup mıntakasına hare
ket etmişlerdir. Alınan haberlere göre 
bu hastalık cenup sınırlarmıızdan bu 
tarafa geçmiştir. Yapılan mücadele ve 
alınan tedbirler sayesinde birçok yav • 
rular bu hastalıktan kurtarrlmıstır. .. 

Halid Ziya 
Uşşaki zade 

H~ )sinden Arı 
Bizde modern romancılık ve hikaye· 

cili <>in büyük k•ırucusu ve daima bu çı· 
ğırın başında kalmış olan Bay Halid 
Ziva ustıtmı?. yeni küçiik 1-ıikayeleri 

Hepsinden Acı 
adı altında toplamıştır. Edeoıyat merr.k 
tısı olanlar için bu ha'>er. bir müjde teş. 
kil eder. Eserin dağıtıldığı yer Sühule~ 
kütübhanrııidir. 

' 1 • ,, ~ '., ... •• , • • ~ ı. ~ ~ ... ,, ~ • ' 

.Receb Peker derslerine 
devam ediyor 

lıtanbul, 5 (Telefon) - Cüın· 
huriyet Halk Fırkası Genel Kati .. 
bi Bay Receb Peker bu aktam ü
niversite konferans salonunda 
derslerine devam etti. 

Yeni valiler 
.Samsun Valiliğine Marat Vali

si Bay Fahrettin, Maraş Vali ve
killiğine Mülkiye Müfettişlerinden 
Bay Şevki tayin edilmi§ler, Van 
Valisi Bay İbrahim Meaud Veka
let emrine alınmı,tır. 

Bfr haftada yakalanan 
ka<:akçtlar 

Geçen bir hafta içerisinde muhafaza 
teşkilatı tarafından ikisi ölü ve ikisi ya
ralı 32 kaçakçı ile birisi yaralı 13 kaçak. 
çı hayvanı yakalanmıt ve 444 kilo güm. 
rük kaçağı 365 kilo inhiıaı· kaçağı. 9016 
defter sigara kağıdı 24 mecidiye ve 2661 
madeni kurut ele geçirilmiştir. 

Yugoslavya'dan İzmk'e 153 
muhacir geldi. 

İzmir - Şehrimize gelmiş olan Ka 
çanik, Bosna ve O sküp muhacirlerin • 
den 153 kişi on gündenberi Hililiahmer 
tarafından yedirilmektedir. Bunlar ya
kında iskan mıntakalarma gönderile • 
ceklerdir. Hitaliahmer bayram dolayı • 
siıyle fakir çocuklara da elbiselik kuma§ 
dağıtmıştır. 

Adana kurtulu~n kut1andı 

İstanbul, 5 (Telefon) - Ada
na'nın 14 üncü kurtuluş yıldönü
mü bugün Halkevinde kutlandı. 

Amasya'da seçim i~leri 

Amasya, 5 (A.A) - Saylav seçi. 
mı i§leri ilerlemektedir. Fırkada ikinci 
aeçiciler için yoklamalar yapılmaktadır. 
ikinci aeçiciler fırkaya kaydolunan ka. 
dınlarımız da vardır. 

Amasya Halkevinde 
f ram;ız.-a (lersi 

Amasya, 5 (A.A - Halkevinde Fran

sızca musiki dersleri için kur açılmıştır. 

••• 

Çocuk esirgem~ kurumu
na eşya verenler 

Bayan Bay Celal Bayar 9 parça ye. 

ni eşya, Denizli Saylavı Bay Necib Ali 

evinden S parça eşya, Adana Saylavr 

Bay Hilmi 5 lira, General Eyub evin

den 35 parça eş.ya, Maarif Cemiyeti O· 

kulu namına 41 parça eşya, Z iraat Ban

kası ba~veznedarr Bay Osman 1 lira, 

Levazım ve techiıat müdürü Bay Muh· 

tar 1 lira, Ankara"da Bay Hüsnü l lira 

Mühendis Bay AHI 24 parça eşya, So

gukkuyu Fevzi paşa mahallesi N. 22 

Bayan Cevriye 3 parça e'lya, Yenişehir 
zafer apartırnanında Bayan Sıdıka Gc. 
neral Fahrettin 29 parca e~ya, 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezine bağışlamıslar<lır Genel Merkez 
Sayın Baylara ve Bayan1ara açık teşek

kürlerini sunar. 

Hava durumu 
Ziraat Bakanlığı Meteoroloji 

Enstitüsünden aldığımız maluma· 
ta göre son 24 saat içinde yurdun 
Trakya'dan maada yerleri yağış
lı geçmiştir. 

Yağış Ege, Akdeniz ve Karade
niz kıyılarında yağmur, Orta A
na~olu'da karla karışık yağmur, 
dogu Anadolusunda kar şeklinde
dir. En çok yağış Dörtyol'da 84, 
Maraş'ta 30, Mersin'de 32 mili
metre olarak ölçülmüştür. 

Öteki yerlerde yağış 4 ile 30 mi
limetre arasmdadır. Gece ve gün• 
düz sühunetleri iki ile üç arasında 
yükselmiştir. En düşük gece ıühu
netleri Kastamonu' da ufırm altın
da 7, Çorum'da 5, Bolu, Eski,ehir 
ve Erzurum' da 3, Ankara' da bir 
derecedir. En yüksek gündüz sü
huneti Antalya' da sıfırın üstünde 
16 derecedir. 

Kar yolları kapamaya başladı 
Çankırı, 5 (A.A) - Sabahtanberi 

yağmakta olan kar hata devam ediyor. 
Şehirde 20 santimi geçmiştir. Yükıek. 
ler daha fazladır. IJgaza yağan kardan 
Çankırı- Kastamonu yolu kapanmıftır. 

Saat 20 de gelecek olan Ankara -
Çankırı otorayı kndan Alibey - Tüney 
istasyonları arasında kalarak Çankm • 
dan gönderilen makine ile ancak ıabaha 
karşı gelebilmiştir. Aldığımız haberle. 
re göre kar, Kastamonu, Tosya, Ilgaz, 
Çerkeş kazalarında da aynı tiddetle 
yağmaktadır. 

General Nm·i Cenevreye gitti 

İstanbul, 5 {Telefon) - Irak 
Dışarı işler Bakanı General Nuri 
bu akşam Cenevre'ye hareket etti. 

İstanbulda zelzele 
devam ediyor 

lstanbul, 5 (Telefon) - Bu ak
şam 18,38 de lstanbul'da hafif bir 
zelzele daha oldu. 

Zelzele Sofya'da da duyuldu 
Sofya, 5 (A.A.) - Dün Sofyada 

16.40 da ve sonra daha hafif olarak 17 

de merkezi Sofyadıan 440 kilometre u
zaklıkta bulunan iki zelzele duyulmuş
tur. Sarsıntılar Bulgaristanın cenubu 
şarkisinde daha şidı{etJi olarak duyul
muştur. 

Şarköy' de zelzeled••n iki 
e"' yıkddı 

Tekirdağ, 5 (A.A.) - Sarsıntı 
durmuştur. Zelzeleden Şarköy de 
iki ev yıkılmışhı-. Bugün şehrimi
ze ilk kar düşmüştür. Hava soğuk
tur. 

Zclzt·lc Kiitahya'da da duyuMu 

Kütahya, 5 ( A.A) - Dün bi•i on alb 
kırk ikide, ikincisi onsekiz otuz yedide 
cenupdan şimale doğru iki :ıelzele alınuş, 
birincisi ' ki ·kincisi beş saniy~ sürm:.iştür. 

Bilecik'tc 
Bilecik, 5 ( A.A) - Bu gece saat 18 

de, 19, da, 22 de hafif, 16 da oldukça 
ku\Jvctli dört zelzele olmuştur. Son sar. 
sıntı on saniye sürmüşl 'ir. Vilayetimiz 
bu sarsıntıları kazrısız gcçirm' şlir. 

Zaıa kazasrndakı' özel bildiricinıı'zden :ıldrğmıız bu fotoğraflar, sreçen ay içinde yapılan art mm yı•digiinür.d. 
aluıııır~ ve elimize "' ç varmıştır. Böyle olr:ıal:la her. ber, bu küt;iik kazanu. da ıılusal ölwn.:Jminın 11 ~ f, dar .yi 

inl~ılwakt;ı r;ılduii.unu pek eyi ~öst ermesi ba.~ı rnrndarı, koyuyoruz. 

Ankara Radyosu 
"Y urddaş, yurd ı;evgini., yunl
<la.~a olan 8evgini, özüne olan 

sevgini göstermenin zanıamdır ... , 

Dün akşam radyoda, günün en m6-

him ve ulusal bir işi üzerine konuşul. 
du. Program drşmda verilen bu söylev
den birkaç parçayı günün meselesi, 
fitre.ye temas ettiği için almağt fayda. 

h buluyoruz: 
Fitre, soysal değerinden dolayı tür

kün içine işlemiş ve yerleşmiştir fit
re bu soysallığını kaybetmemelidir ... 

Fitreyi, aralarında, altınbabası uıal 
mülk sahibi çıkan yasa kaçağı dilenci· 
lere vermek ne yazık!. Günde beş on 
kuruşla karın doyurulan, en küçük kü. 
feci çocukların günde en a.;..ğı bir lira 
kazandığı bu yurdda fitreyi hak edecek 
~ok adam bulunduğuna biz inanmıyo
ruz. Şuna buna verilen fitre parasının, 

sizden daha zengin ve mal sahibi bir 
fakirin ( 1) eline geçmesinden pek kQr

karım ... 
Verdiklerinizden, yurdu koruyacak 

tayyare filolarr doğacak; barışta ve sa
vaşta yarahya, hastaya, zavallıya kuca
ğını açarı Hilaliahmer kuvvetlenecek ; 
yoksul yavrulara, analara bakan "Ço. 
cukları Esirgeme Kurumu" canlana· 
caktır. 

Konferansçı, sözünü şöyle bitirdi: 

"Fitre zarfına koyacaklarımızla, u

lusal varlığımızın kuvvetleneceğine, 

can malımızın, çoluk çocuğumuzun ko
runacağına inanarak biribirimizi bu 

yolda anlatalrm : bu, inanan ve anlayan· 
lann vazifesidir. Yurddaş, yurd sevgi· 
ni , yurddaşma olan sevgini, özüne o.. 

lan sevgini göstermenin ır.amanıdu-." 
Cenevre konuşmalarından, uluslar

arası andlaşmaların bel bağlanmaz ma

hiyetlerinden ı;ör. açarak !ilahlanma 

yarışını , tayyare sılahının Ustünlilğü· 

nü anlatan Bay Şakir 1 la.um Gökmen
in konferansını tayyareciliği kuvvet· 

lendirmeğe, tayyaroye yardım ve niha. 
yet yukarda yazdığımız gibi fi tre ile 
ödemekte olduğumuz borcu iyzahla bi

tirmiştir. 

Bu konferanstan önce dün akşam, 

en eyi bir kı§ sporu olan kayaklardan 
bahsedilmişti. En son olacak da Bay 
Ahmed Kudsi güzel deyişlerinden bir· 
kaçını okudu ve Ankara Radyosunun 
Necdet Remzi (keman) • Uulvi Cemal 
(piyano) • Edib Said (viyolonsel) tri

yilsU güzel parçalar çaldı. 

Bu akşamın radyo programı judıır: 

Ziraat Vekaleti saati 

Musiki: 
Dvorak Parçalaı 

Keman : Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cema1 

Teknik saati 
Danı; musikisi 
Musiki : 
Chopin Scherzo 

Piyano: Ulvi Cemal 
Haberler. 

------·------
ÇOCUK ES1KGE,1E Kl RU-

1\tlJNHA P \l{ASIZ 
MlJ \ YENELER 

Çocuk E irgeme Kurumu sağlık ve 
soysal yardım müdürliiğüne tayin edil
miş ol:ı çoc.ık hastalıkları mütehassısı 

B nn Dr. Fahriye her gün nat iZ ye 
kadar hasta• çocukları; 

Bayan Dı·. Fitnat pazartesi, pcrşem· 
be günleri s at 14 den sonra iç hasta. 

lıkh anneleri; 
Salı günleri saat 14 den sonra da 

harici has tal klı anneleri; 
Doğum ve kadın hastalıktan müte • 

hassısı Bay Dr. lsınail Hikmet çarşam
ba günleri saat 14 den sonra gebe ka. 
dın1ar ve k<l lı hastalıkları muayenele-
rini Çocuk mda y pmaktadırlar. 

Gebe kn hnlardan ın mtazamnn mu
ayeneye gelen ıe doğ unda kurum e. 
heleri vasıta her t"rlü yardım yapd· 
malctadır. 

_,,~----~·--------

El-'ki ('ama"'n·larmızı Co<·ul' . . . 
f.,,_ir~c·me Kurm uma ,·priniz 

Kış geldi. Kışın so uı,und n ve t L 

soğuğun getiı lıgi ha t ıkla el n yok
suz yurcldaslar mı ı kon m k 1 pfr,-ü. 
zin boyıll muzd borctur. Bu 1.ıorcu öde· 
miş olm ık için l:ullanmadığınız eski 
çama'i r'arın zı, çocuklarrıuzın eskite. 
rinı cocuk esireı:me kuıumuna verinh 
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l' ubtmcı JHJl'l<ısı 

Vaşington andlaşmasının hozuJması 
1 

Vaşington andlaşmasının ]aponya
e• bozulduğunu ajanc; duyumu olarak 
yazmıştık. Japonları bu suretle hare • 
kete sevkeden sebeblerle, bu hareketin 
Vaşington ve Londra'da uyandırdığı te
~ssürü gösteren aşağıdaki yazıyı, 31 • 
12. 934 tarihli Lö Tan gazetesinden 

alryoruz: 

Vaşington'daki japon elçisi B. Sai
to, japon hüktlınetinin Vaşington and
Jaşmasını bozduğunu resmen bildiren 
notayı B. Kordel Hul'e vermiştir. Va • 
§ington andlaşmasının Amerika hiikO. 
meti tarafından bıfzedilmesi dolayısile 
Japonya bu tebliği Amerika'ya yapmış
tır; fakat aynı zamanda Japonya'nın 

Paris, Londra ve Roma'daki elçileri, 
1922 yılında yapılan andlaşmayı imza
Jryan hUkumetlere, japon kabinesinin 
tnı kararını bildirmişlerdir. Buna gö
re bu andlaşma 1936 sonunda hüküm • 
den düşecektir. Bu suretle deniz si1ah • 
ları meselesi yeniden. bütün genişliği. 
Je meydana çıkmış; önce 1922 yılındaki 

Vaıington ve sonradan 1930 yılındaki 

Londra andlaşmalariyle on iki yıldan 

l>cri elde edilen şeyler hUkfiınsUz kal -
mı§ oluyor. Deniz silahlarını azaltmak 
ve bir hadde tSbi tutmak için faydalı 

gayretler yapmak istenilirse, şimdi blls 
bUtUn yeni prensiplere dayanarak yeni 
konuşma1ar yapılması gerekecektir. 

Vaşington andlaşmasının Japonyaca 

bozulması, sıyasal hadiseleri takib eden 

Jeri şaşırtmayacaktır. Bunun böyle ola

cağı esasen bir kaç aydanberi biliniyor 

du ve 1935 deniz konferansının Londra 

da yapılan iptidai konuşmalarının suya 

düşmesindenberi, kimse bu iş Uzerinde 

hayale kapılmıyordu. Andlaşmanın bo
zulmamasınr temin etmek için bulunan 
tistilnkörü çareler de boşa çıkmıştır. 

Esasen Tokyo kabinesi, bu hususta hiç 
bir müzakereye meydan bırakmıyacak 

fekilde kararını vermişti, zira 1922 ta • 
rihli andlaşma mucibi hatrı harb gemi
leri için tespit edilen S e karşı 3 nisbe. 
tinden Amerikanın vazgeçeceği umul
mıyordu. Andlaşma, bunu imzalıyanta
ra muayyen bir mliddet içinde haber 
vermek sartiyle andlaşmayı bozmak 
hakkını vermiştir. Japonya da bu hak 
kını kullandığından, andlaşmayı bozdu 
}undan dolayı ona gücenilemez. Ja • 
ponya'nın bu andlaflllllyı bozmakla be&
Jediği niıyetler de yanlış anlaşılmama • 
Jıdır. Japonya deniz silahlarını hadsiz 
bir şekilde kuvvetlendirici bir •ıyasa 

güdmeği düşünmemekte yalnız kendi 
gUveni bakımından çok gerekli gördü. 
IU deniz inşaatmı rahatca yapabilınek 

için Jimdiki bağlardan kurtulmak iste
mektedir. 

B. Saito andlaşmanın bozulduğunu 

B. Korden Hul'e bildirirken, japon dı • 
prı işler bakanlığı da Tokyo'da, Japon 
JıUkfımetini bu suretle harekete sevk· 
eden aebebleri anlatmıştır. Bu sebebler, 
Londra'daki deniz konu§matarında iki 
ay müdetle ileri sürülen sebeblerir. 
Bunlardan başlıcası, ulusal izzeti nefis 

meselesidir: japonlar, İngilizlere ve 

amerikalılara göre daha aşağı şartlar 

altında tutulmağı istememektedirler. 
Sonra japonlar, 1922 den beri büyük 
devletler·n hava ve deniz kuvvetleri bü 
yük mik} asta arttığından Vaşington 

andlaşması mucibi İngiltere ve Ameri -
kanın 5 nisbctine karşı Japonya'ya ve
rilen 3 nisbctinin, ülkelerini korumağa 
yetmedirr ini ileri sürmektedir, ve niha. 
yet, yeni bir anlaşmada muhtelif dev -
Jetlerin deniz silahlarının bir nisbete 
tibi tutulması prensibi yerine hiç bir 
devletin aşamryacağı bir müşterek had 
tayini prensibinin kaim olmasınr iste -
mektedirler. Japonlar bu haddin, hiç 
bir devlete taarrı.ız imkanını vermiye -
cck şekilde tesbitini, bununla beraber 
bütün devletlerin kendilerini tesirli bir 
tarzda koruyabilmelerini dilemektedir
ler. Japonya da, büyük devletler arasın 
da her türlü taarruz korkusunu yok ede 
rek aynı zamanda ulus1arın üzerine çö
ken silahlanma masr flarını azaltacak 
ve her ülk'.enin korunma ihtiyaclarına 

tıygıın yeni bir anlaşma için konusma _ 
Jara başlanması düşüncesi Uzerinde ıs -
rar olunmcıktadır. 

Japonya'nın nasıl bir düşünce ile h-:ı
reket ettiği bundan anlaşılmaktadır. 

Fakat yeni bir formüle dayanarak pr~n 
sib itibariy1e bir anlaşma yapılın..'\~ o • 

dan emin olmadan önce 1922 andlaşma
sını bozmaktan ibaret olan bu metodun 
tesirli oluşu hakkında Londra ve Va. 
şingtonda ayn ıemniyetin beslenildiği 

pek de sanılmamaktadır. B. Kordel Hul 
yaptığı bir bildirimde Amerikanın, Ja
ponyanın andlaşmayı bozma hakkını ta
nımakla beraber, mevcud anlaşmalar 

bunları Imzalryan1arın hak ve menfaat
lerini korudukları için, japon kabinesi
nin aldığı kararı teessüfle karşıladığı -
nı söylemiştir. B. Hul, Londra'da da 
yapıldığı üzere, silah müsavatiyle em • 
niyet müsavatı arasında yapılması ge -
reken tefrik ilzerind eısrar etmiş, fakat 
Vaşington andlaşması 1936 yılı sonuna 
kadar meri olacağından, allkadar ulus -
ların her dürlü deniz anlaşmalarının 

bırakılmasından doğacak vaziyet hak -
kında düşünmek için iki yıl vakitleri 
olduğunu da ilave etmiştir. B. Hut Ame 
rika'nın, iyi sonuclar verecek gibi gö
rünen konuşmalara girmeğe hazır bu • 
lunduğunu: Vaşington konuşmaları es. 
nasında halli istenilen meselenin, betti 
başl ıçizgiler mucibi yapılacak iş birli
ği ve silahsızlanma sayesinde, barışı 

kuvvetlnedirmek olduğunu; bu amac • 
larşn daima Amerikanın dış sıyasasının 
amadan olarak kalacağını söylemi§tir. 
Buna göre, yeni konu~aların ba~ta -
ması için Amerika'dan yana bir engel 
yoktur. Fakat umumiyetle Amerikan 
efkarı umumiyesi japonların bu hareke 
tinin sonucları hakkında niye bedbin • 

dir. Amerikan efkarı umumiyesi Va • 
şington andlaşmasının bozulması uzak 
doğu ile cenub Amerikasında ve büyük 
Okyanos'ta bahri ve ticari rekabet me. 
setesiyle İngiliz - amerikan münasebet
lerinin heyeti umumiyesini ortaya attı· 
ğından, bunun acun barışı için hesabs1~ 
sonuctar doğuracağını, amerikahlar de 
niz kuvvetlerinin intigillerinkine müsa
vi ve japonlarınkinden yüksek olmasını 
isterlerse, deniz silahları yazısının ye
niden başlamasının muhakkak olduğu • 
nu dlişünmektedir. 

Londra'da ise, deniz silahsızlanma

sı işinin büsbütün suya diişmediği dü
şilnülmekte, fakat Vaşington andlaş -
masının bozulması keyfiyetinin doğu • 
racağı akislerin, dokuz devlet tarafın
dan imzalanmıı olup Çin'in herkese 
açık olmasını temin eden andlaşma ite 
Büyük Okyanos'ta şimdiki vaziyetin ol 

duğu gibi kalması hakkında olan anlq. 
malar üzerinde yapacağı tesirlerle bil
hassa meşgul olunmaktadır. Andlaşma
nın Japonyaca tanınmamasının Ameri
ka ile fngiltere'yi biribirlerine eyice 
yaklaştırarak böylece Anglo • Sakaon 
Uemlni iyice birleştirmeğe mi, yoksa 
İngiltere ile Amerika arasında mevcud 
bağları büsbütün çözmeğe mi yol açaca
ğı düşUnülmelrtedir. Alikadar devlet • 
ler için çok zararlı olacak bir silahlan. 
ma yarııma biltUn bütiln ıed çeken ye • 
ni bir andlapıanın 1937 yılından önce 
yapılması kabil olduğundan. bu i9 tlze
rlnde 9imdlden mUnalrafa yapmak sa • 
manr fikrimizce henüz gelmemiştir. 

ı'lll-llH •tıllllH•I 

1 MUTLAK SURETTE 
OK fili ALISIN 1 Anne; baba, Yurttaş (Hilmi Ma

elik) H. Malik Evren'in bitikterin
s 
=Jen birisini mutlaka okumahşın. ""i 
i 1 - Çocuk ruhu 2 - yaratıcı 
-ıküçük insan 3 - Demokrasi mefhu 

nu ve mücrimlerimiz 4 - Türkiye. 

de suçlu çocuk 5 - Türkiyede sine
ma ve tesirleri 6 - Annelerin kızla
rına ö~üt1eri 7 - İnkılap yolunda. 

Y enışehirde Bom on ti 
karsısında Dikmen cad
desinrle Dr Miralay Bay 
Kem l'in evi kiralıktır. 
üc oda, mutfak, b:ınyo, 

sandık odası, bahçe ve 
konfor. 

Görmek ictiven1er gü
nün heı sa:wnda ~e/.e

bilirler. 1-16 

ULUS 

Japon köylüsü 
Yazan: Noyc Zürher Saytung gaze

tesinin hususi muhabiri Prufesör P. 
Keller 

IJkkanun 1934 Tokyo 

Japonya'da bir yandan sanayiin ka -
zanc artığına son yıllarda konmuş olan 
vergiden 30 - 40 milyon yen temin edil
mesi beklenirken, öteki yandan da ja. 
pon köylüsü feci bir sıkıntı içindedir. 
EylOl ayında ülkenin bir kısmında had 
dinden fazla yağmur yağması, öteki ta 
raflarında şiddetli soğuklar olması ve 
yıkıcı yakıcı tayfunlar yüzünden bu 
yıJ mahsulünün büyük bir kısmı mahv 
oldu. Sıkıntı ve yoksulluk icinde çırpı
nan japon köylilsiine yardım tedbirleri 

almak için parlamento bugünlerde fev
kalade toplantılar yapmaktadır. Japon
yamn iç sıyasasından daima büyük bir 
çekingenlik ile bahseden İngilizce çık
makta olan gazeteler bile, japon köylü. 
sünün yoksulluk ve sıkıntısını anlatan 
slitun sütun yazılarla doludur. Bunlara 
karşı öteki gazetelerde çıkan duyum
lar ise vaziyeti daha elverişli göster -
mckte ve kriz'in görünüşteki biçimini 
değiştinneğe uğraşmaktadırlar. Bun -
dan dolayı işlerin doğru durumunu ol
duğu gibi görUş anhyabilmek maksa
diyle Japonya şimalindeki villyetlerde 
iki haftalık bir dolaşmaya çıktım. 

Bugün Japonya'da köylü sıkıntı ve 
yoksulluk içindedir. Bu durum, Ulke -
nin sanayi kalkınma ve ileri gidişi hak· 
kındaki pırıl pırıl pırıldayan yazıların 

yanında kapkara bir gölgedir. Köylil 

yoksulluğu bugünkU bir mesele değil
dir. Bu mesele bir yandan japon toprak 
tevzii, öbür yandan eskimiş olan japon 
vergi sistemi ve daha başka sebeblerle 
(din ve beslenme biçimleri arasında ol
duğu gibi) yakından bağlı olan bir me
se1edir. Köylil sıkıntısının her hangi 
bir mahsul kıtlığı yüzünden doğmuş ve 
bir defaya mahsus bir iş olmadığı haki
kati de japon çiftçilik meselesini da • 
ha çok çetrefil bir biçime sokmakta, ve 
bugünkü japon ulusal ökonomisinde en 
önce ve tez elden düzeltilecek bir me
sele halini aldırtmaktadır . 

Çabuk çoğalan satın alına gücU olan 
halkın ananevt gıdası olması ve acun sa 
vaşında mUstesna olarak çok para et -
mesi, pirine ekimi tarlalarım çoğalt • 
mıştır. Japon ana adasının şimalinde 

günlerce dolaşılsa bir tek mera veya 
buğday tarlası görülemez. Vadilerde, 
yamaclarda, deniz kumsallarından dağ
Jarak.i ormanlara varıncıya kadar biri
biri arkasından pirinç tarlaaln gelmek. 
tedir. 

Acun savaşı bittikten sonra, bu ar • 
tırılmıf istihsalin akıillamelleri ekseri
ya maliyet fiatından da aşağıya inen 

bir yılın geçimi için 150 yen kalmakta, 
bazıları da daha kışın başlarında karın
larını doyurmak için ot ve ekim hay • 
vanlarını satmak mecburiyetinde kal -
maktadırlar. Bütün bunlara rağmen sen 
yıllarda Çin'in başına ge1diği gibi Jı
ponya'da açlık olmıyacaktır. Böyle bir 
duruma karşı Japonya çok mükemmel 
kurumlanmıştır. Hususi surette para 
toplamak ve uluş yardım kurumlan ile 
daha şimdiden harekete geçilmiştir. Bu 
güne kadar sıkıntı içinde olan atanlar
da 48 milıyon yenlik uluş yardımı ya • 
' ll"'•ştır. 

Bu yardımlarla bi r çoklarını açlık
tan kurtaracaklardır. Ancak, köylü ara 
sında soysal olarak bas gösterecek olan 
ziyanlara mani olamıyacaklardır. Kiil _ 
tür hakanhğımn nec:riyatmdan anlnşıh
yor ki, bu yıl 230.000 az beslenmiş çocu
ğa uluş yardım etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Kıtlıkdan çok acı görmüş si· 
mal eyaletlerinden birinde her altı oku
la çocu~undan bir çocuk hükumetten 
böyle bir yardım görmek ihtiyacında 

kalmııtır. Beslenmemi,ş fakat henüz 
daha okula mükellefiyeti altına girme • 
miş veya mektebten cıkmış olan bütiln 
çocuklar bu hesaba katılacak olursa, 
bunların sayılan Uç kat çoğalır. 

Yarı resmi duyumlarda krizin hü • 
ki.im sürdüğü şimal mıntakalarında k.ız 
ticaretinin genişlediği görülüyor. Soy. 
sal yardım idaresinin mildürü bu duru
ma karşı diyor ki. "Tohokı'deki (şimal 
mıntakası) kızlar eskidenberi bu işi 

(kendilerini fuhuşda satmak) ftdet 
edinmişlerdir. Bunu ahl&kla hiç bir su
retle bağlı bir mesele olarak telakki ~t 
memektedirler. Hiç şUphe yok ki ja
ponların ahlak telakkileri bi1hassa bu 
:toktada Avrupa hıristiyanlarının telak 
kilerinden çok ayrılmaktadır. Ancak, 
kızlar pek seyrek hallerde tam bir is -
tekle çayhanelere (genel evler) girmiş 
olsalar gerektir. Erkek çocuktan çok 
aşağı değeri olan kız çocuğu, japon ai
le sisteminde adeta bir tanrı kadar güc. 
lü sayılan ailenin önderine itaat eder. 
Bu kız çocuğu ekseriya ba ınn geleceği 
bilmez ve ailesinin kurbanı olur. Usu
len bir kızın bedeli 1000 yen (tahminen 
360) liradır. Kızını satan aileye bu pa· 
ra dehral verilir, o da borclarını ödiye
rek işlerini düzeltir. Kızı satın alan, bu 
parayı kazanıncaya kadar onu yanında 
alıkoymak hakkını haizdir. Halbuki 
aşağı tabakadaki fuhuş işlerinde bu pa
ra kazanıhncıya kadar bütün bir gene· 
lik sürer, geçer gider de gene bu para 
akzanılamaz. Çok defalar bu gibi .,sa. 
tış işleri" ailenin geçici sıkıntıları sıra
larında ve babanın ileride kızını yeni
de geri satn almas vadiıyle yapılmakta
dır. Bugünkü zirai kriz de böyle zaruri 
durumlar iyi mahsul alınan yıllara gö
re çok daha sıklapnıştır. Bundan dola
yı da japon genel düşüncesi genişle • 
mekte otan kız ticaretine karşı tedbir 
alınmasını istemektedir,. Fakat, doğ • 
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Kiiçü i iç duyun1)ar 
1~mir'clc kıqnınan ('ı.ı.rar 

h•klcdcri. 

lzmir - Son bir ay içinde İzmir em 
niyet müdürlüğü tarafından on beş es· 
rar tekkesi meydana çıkartılarak kapa
tılmıştır. Ayrıca dört randevu evi ka • 
patı lmış, 32 hırsız tutulmuş, yedi do • 
landıncılık altı mantarcılık, on dört 
kumar, beş yankesicilik vakasını yapan• 
]ar yakalanmıstır. 

lzmir'cle hir) rlıla •• , lt•ıwnll'r. 

İzmir - Birinci kanun ayı içinde b~ 
Jediye evlenme dairesine 106 kişi ev· 
lenmek için baş vurmuştur 130 kişinin 

nikahJarı yapılmış iki kisi vaz geçmiş
tir. 934 yılı içinde hmir'de evJenenle· 
rin sayısı 1104 dür. 

Bal1kP<1ir' fi.- numnralumn i~i 

Balıkesir - Şehrimiz i n cadde ve so. 
kaklariyle binalarının numaralanma işi 
ne baslanmıştır. Belediyece şeh ir, beş 

mmtakaya ayrılmı ve t ahı iı memurla
rı dün işe başlamışlardır. 

rudan doğruya mani olmak va ıtalaı i
le uluş pek az muvaffak olduğundan bıı 
güne kadar, 14 yasına kadar olanları 

korumak suretiyle harekete r,eçebilmis
tir. 

Buna karşı, köylü k ızlarının japon 
sanayiine sokulması daha zi yade mu • 
vaffakiyet vadetmektedir. Bu takdirc'e 
aileye derhal 20 yen verilmekte, kız da 
çalışacağı yerdeki gün deli ~in yansı ile 
çalışmakta ve bütün kı mevsiminde y i
yeceğini, yatacağını kazar~makta ve bir 
parça da para biriktirmektedir. Japon 
dokuma sanayiinin en uc ız i cisi, k öy. 
tünün kış mevsimi işçil eridir. B u suret
le bir yandan köylüye kolavlık göste
rilmekte , öteki yandan da sanayi mali
yet fiatmın düşürülmesine y"'rd·m edil 
miş oluyor. Bu kızlar acemi ve kı :ı 

müddet işçileri olarak gi'nde 50 sen'e 
(santim) çahsmal<tadır. Bun•bn fabri
kadaki yemek icin 15 sen kesiliyor. 
Köylü kızı bütün kış fabrikada çalı tık 
tan sonra, pirine eken köylü tarla işle

rine başladığı sıralarda biriktirdiği hir 
kac parası ile tekrar köyüne dönmek. 
tedir. 

Tabiatiyle, erkeklerde sıkıntı ve yok· 

sulluk ile boğazlaşmaktadırlar. Amori 

eyaletinde asker mükellefiyetine tlbi 

12,000 ki ı:: iden sıkı bir yoklamadan son 

ra ancak 2000 kisi işe yarar bir durum

da bulunmuştur;' geriye kalan 10,000 
kişi çok cılız çıkmıştır. Erkekler, ken
dilerini beslemiyen ve kendilı>rinin ol
mıyan topraklardan kaçmaktadırlar. Bu 
yerleri kadınlara bırakarak Şt!hre veya 
kendilerini beslemek imkanı olan ve 
köylerine döndükleri zaman ceblerine 
birkaç para bırakan ülkenin şimal ta -
raflarındaki ıtenizlere giderek balıkçı. 
hk yapmaktadırlar. 

fiatlarla kendini göstermeğe baıladı. 

HilkOmet istihsalin maliyet fiatmdan 
qağı dil§lllesi tehlikesi baş g3sterdiğ'i 

takdirde pazar yerlerinde pirine ah§Ve
ri§ini ve fiat kontrol hakkını veren ka
nun çıkardı. Uluıun bu fiyat 11yaaau 
faydalı aonuclar verdi : ancak bu SJya-

sanın sonunda da uluf, koskocaman pi • 
rinc depolarım idare etmekte, serbest 

Holanda Filips fahrikasında türk heyeti 

olarak fiat tesbit etmek mümkün olma
makta, japon köylüsü mahsulUnü iyi 
fiatla uluşa satmakta ve buna karşı da 
ekseriya çok daha ucuz olan Hindistan 
pirinci ile kendisini beslemektedir. Bu
günkü pirine ifatı suni olduğu gibi utu
şun pirine depolarını idare etmesi me-

selesi de pazarları sarsmaktadır. 

Bugün, şüphesiz ki bolluk yılların
dan artan ana yeyimi olduğundan ja • 
pon halk kendini mesud addeebilir. 

Çünkü bu yılın pirine mahsulü normal 
yıllara göre en mühim pirine alanla • 

rında yüzde 50, hatt.'i bazı yerlerde de 
yü .. de 30 dur. Bu büyült fark köylüyil 

çok zor bir duruma sokmuştur. Japon 
köylüsü genel olarak toprağı kira ile 
işler ve aldığı mahsulün üçte birini, ek 
seriya yarısını toprak sahibine verir. 
İşte bu yıl toprak sahibinin payını ver

dikten sonra geriye kalanı, köylünün 
ailesini bile beslemeğe yetmemektedir. 
Köylüye, giyinmek, vergi vermek, çift 
hayvanlarım beslemek, okula ve hekim 
masraflarını görmek icin geriye satıla
ca·~ hiç bir şey kalmıyor. Köylünün 
durmadan borc altına girmesi, birkaç 
yıl ara He karşılaşılan bu gibi k:tlık yıl 
]arının verdiği tabii ve zaruri sonuc -
tardır. Öy1e durumlar gördüm ki, on ki 
şilik bir l:öylü n. 1

: :niıı elinde btti!n 

Lahi, "Huausr,, - Türkiye masla
hatgüzarı Bay Nuri Batu, yanında 
Türk - Holanda cemiyeti genel katibi 
Baron Testa olduğu ha1de, Rindhoven 
şehrindeki filips fabrikalarını gezmişti ... 

Bu münasebetle şehre tamamen ha. 
kim vaziyette bulunan filips fabrikala
rı binaları türk ve holanda bayraklarile 

süslenmişti. Türk misafirleT, genel 
müdür doktor Filips tar.1fmdan karşıla 
narak fabrikanın muhtelif atelyelerini 
gezmişlerdir. Doktor F =1ips. gezinti
den sonra, golf kulübünde Türkiye 
maslahatgüzarı şerefine bir ögle zi ;ı -
feti vermiş ve bu ziyafette fabrikan•n ; 
tün daire şefleri de hazır bulunmustur. 
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'Dkonomik au ştırmalar 

Biı· 11 usal arı mn ~l'Vc ~'" ~ı rem de 
.a..a.a ....... ara y· lI lcoo eratifi 

Eğer bir ulusal ökonomi, halkcılığı 
prer.sip edinmiş ise oı bir piyasacı öko. 
nomi değil, belki bir ihtiyac doyuru. 
cu ökonomidir. İhtiyacları, soysal bi • 
rer ihtiyac oldukları için göz önünde 
tutar. Şüphesiz, ramtabilite kurallarını 
da unutmazsa da, elindeki biricik ışık 

o değildir. İlk önce soysal bütünlüğü, 
soysal başarma (produstivite) gUcünün 
korunmasını ve artırılmasını düşünür. 
Buna C. H. F. hUkQmetlerinin demir • 
yol sıyasası canlı bir örnektir. Bu sı· 
yasaya karşı yapılmış olan itirazlar; 
liberal denilen köhne, küflü ve piya· 
sacı kafalardan gelmekte idi. Bunları 

dinlerken artık, "meJ:ardan sesler,, i ha 
hr1amaktayız r 

Bayındırlık işleri içinde barınma 

sorumu (meselesi), çok özene değer bir 
yer tutar. Barındığımız yerlerin dar ol 
ması, sağlık yöndemlerine uygun ol • 
maması; gUnlük yaşayışımızda bir ek-

ildik, günlUk başarmamızda bir eksili. 
lik, kısaca bütün varlığımızda bir ek
sikliktir. Bu eksiklik, soysal, sıyasaJ, 

6konomik her yönünden bir hesaba vu· 
rulsaydr, korkunc rakamlar karşısmda 

ahrdıkr 

" ,, " 
1927 sayımı şunlarr meydana çıkar-

mıştır: 

15 milyon (1) yurddaş sayısına kar
§1 2,769,000 barınak. Ynni, aşağı yuka· 
n 6 kişiye bir barınak!. 

En büyük şarxmız olan lstanbul'da 
690.857 kişi 95526 bannak~d sığınmıştı, 
ki böylece 7 kişiye bir barınak düşmek
te idi. 

Bütün bu barınaklardan her birinin 
kaçar ve ne biçimde gözlerden ibaret ol 
duğunu düşünürsek nasıl acele bir ih
tiyac karşısında bulundu~umuzu anla
nz. Ulusal bir yapı sıyasasr, önüne du. 
rulmaz bir ihtiyacdır. Çünkü pek ya • 
kın bir uzada bu ülke içinde 25 milyon 
müreffeh türk görmek de, "ordular, 
hedefiniz Akdenizdir!,, işaretini ver· 
miş olan yüce varlığın, en eski bir ta· 
rihin en gene iradesinin dileğidir! ,, 

., ., 
Almanya'da yapılan bir hesaba göre, 

65 milyonluk bir nüfus içinde, 1932 yı

lında bir milyon doğum, 700 bin ölü"\ 
olmuş, 300 bin kişi artmıstır. Genel nU. 
fosa nisbetle doğum %1,6, ölüm % t,1 
nUfus artımı ise % 0,5 dir. Bu durum. 
da her yıl yeniden yapılması, gereken 
bar:nak savısı da 250,000 olarak hesab 
edihdştir. Bu rakamlar, % 30 u köy • 
]erde % 70 i de oı;arfarda oturan bir ulus 
için doğrudur. Nüfus artımı, hep hili • 
riz, ki şarlarda az, köylerde çoktur. 

Bizim nüfusumuzun durumu ise 
udur: 

% 76 Köylerde oturan, 

( 1) Son düzeltme ve tiimleme araş. 
tı: J !arından anla~ıldığma göre, 1921 
say:mmda sayılsmıyan yurddaşlarımız
Ja birlikte nüfusumuz o zaman 15 mil· 
yandan :ışağ olmamak gerekiyor. 

Ulııs't•n Romanı: 4 

(Mli:A 

'r azan: 
ANNIE VIVANTI 

- Eğer benim oğlum d'1, aziz 
dostum, sizin olduğunuz kadar ta-
lili olursa ben kendimi gerçekten 
imtiyazlı bir baba sayacağım. 

Norman heyecanh bir gülüm· 
seme ile eğ-ildi: 

- Pek fazla bir bahtiyarlık ve 
şeref duyuyoruz. 

Fakat Astrid, solgun, gözlerin 
de yaşla, onun sözünü kesti: 

- Zatı Fahimaneleri bize ver
dikleri yüksek şerefi ne derece 
;takdir ettiğimizi pek iyi anlarlar. 
Ancak Darling, daha o kadar ço
cuk ki ... - hemen de çocukca bir 
yalvarışla ilave etti: - Onu eli .. 
mizden bu kadar tez almayınız. 
Zaten bu öyle beklenmeden, öyle 
ansızın olmuş bir şey ki .... 

Dük, geniş bir gü1ümseme ile 
nrotPsto etti: 

Yazan: SAiD AYDOSLU 

% 10 Küçük şar ve kasabalamnızın 
bir köyfüden farklı olınıyan nüfusu, ki 
bütün nüfusumuzun % 86 sı köylü veya 
köylü benzeridir Doğum Vf' ölüm hı·a -
tistiklcrimiz henüz tamam olmamakh 
beraber, bizde her yıl nüfus aı tımmı.a 

- normal uzada (zamanlarda) - her 
halde tüm nüf•ısum.ıı··n % 1,5 undan 
aşağı olmıyacağını onayhyabiliriz. 

Buna göre her yıl, bir yandan nüfus 
artımını karşılamak, öte yandan da yı· 
kılan yapıların yerini doldunr.ak için, 
yeniden yapılması gerekecek barınak 

sayısı da şöyle böyle 60,000 dir. Buna 
karşı, Almanya bize örnek olabilir mi 
Diyenler olacaktır. Onlara sorarız: 

medeniyette en ön safta yer almağa 

azmetmiş bir ulus, örneğini (Çin) den
mi ahr? 

.. ., ,, 
İmdi bu gerçeklikler, bizi bir barı • 

nak sıyasasınrn özUne inmeğe zorla
maktadır. Her şeydne önce ulusal para 
ve kredi gücümüzün darlığı: gerek ye
niden yapılacak yapılar, gerekse mev
cudlarrn onarılması (tamiri) için kök
lü bir ptan ve sıra istemektedir. Böyle 
bir plan değil yalnız şarlar için, batıl 
daha ziyade köyler için de gereklidir. 
Yoksa, oturma ve yaşama güdüğü, ha· 
şarma zorluğu yüzünden en canlı, en 
yetirici nüfusumuzu köylerden şarlara 
kaçırırız. Bu ise, Avrupadaki yaşan • 
mış örneğin! hatırladıkca, hiç şüphesiz 
en korkunc soysal derdlerden biridir. 
Barınma ihtiyacının şarlarda ve köy· 

Jerde ayrı ayn ölçü ve biçimde araştı· 
rdmaya yeri olduğu meydandadır. Bu· 
nu, halkın gerek kültür kerteleri, ge • 
rekse ulusa] iş bölümünde tuttuklan 
yerler ve yükümler (vazife) bakımın

dan da gene ayn ayn katagorilere böle. 
biliriz. Fakat, bunların hepsinde de, 
yer yer başka başka olan imkanlara uy· 
mak us'a yakın ve doğru olur. 

İlk önce köyler ve şarlar bakımın-
dan araştıralım: • 

Her köylU, aynı zamanda çiftçidir. 
Onun başarması gUc, verimi ise, para 
ölçüsiyle değerlendirilince - her ne 
kadar soysal bakımdan en dirik ise 
de - en aşağıdır. Köyler, becerikli za· 
naat erbabının en az bulunduğu yerler
dir. Köylüye en konforlu bir ~ar evi 
yapsak bu, onun başına bir bela olur. 
Çünkü, kullanma ı;orluğunu ve ihtiyac· 
Jarrna uygunsuzluğunu bir tarafa br • 
raksak bile, onun bozuğunu ve yıkığı. 
nr onarmak (tamir etmek) için köylU, 
köyde ne malzeme, ne usta ve nede 
bunlara yeter para bulabilecektir. Kö • 
ye, köyde yapılabilir bir yapı gerektir. 
Bugünkü alman bayındırlık sryasası, 

değil köylerde, hattft şarlarda bite bl. 
zim kerpiç yapıları bir ideal edinmiş • 
tir!. 

Köylerle şarlarda yapılacak barınak 
]arın biçim, bölilm ve büyilklilkleri bi
ribirine bcnzemiyeceği gibi, pr evleri 
arasında da bu farklılıklar olacaktır. 

Tefrika: 51 

ahım 
CUl~PA) 

ltnlyancn ıuunıuun turKçeye çt:vıren: 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

- Beklenmeden mi?. Ansızın 
mı? .. Fakat aziz Lady Grey, be .. 
nim oğlum Harold, kızınızla ev -
lenmek niyetinde olduğunu bana 
daha on yıl önce söyledi idi. 

Astrid anlam2mış gibi görün· 
dü: 

- On yıl önce mi?! 
- Evet .. on yıl önce, Nil üze-

rinde bir villada, Harotd kızınıza 
evlenme teklifinde bulunduydu. 
Bugün bu dileğini resmen tekrar 
için beni memur etti. Şimdi ben, -
ki bu biricik ve sevgili oğlumun 
hiç bir dediğini reddedemedim -
tutup da buncaları arasında be • 
nimkine en hararetle uyan arzusu 
rıa karşı mı gelecektim ki? .. 

Astrid başını eğdi; mırıldandı: 
- Zatı fahimaneleri bi.zi okşa

vorlar ..• 

ULUS 

Çünkü, içinde barmacakların yaşayış, 

yapış ve ulusal ; bölümiindeki yerleri 
ve yükümleri ayrı ayrıdır. 

u 

" " Ankara'daki bizim de üyesi bulundu 
ğumuz "türk kooperatif< ilik demegi,, 
nin önünde birlikle r.anlanan bir te3eb
büs var: Yapı kooperatifi. 

Bunun yasasını ve p• c.pag.ında ya::•. 
tarını herkes okuyor. Bu kurum, ulusal 
bayrnc'hrlık ve bamı~na işle .. imfade ilk 
ve hayırlı bir adundır. Amaca ermesini 
hep diliyor ve yardım etmek isteğini 

taşıyoruz. Kooperatifin güttüğü dile • 
ğin gerçek olmasını ülkü edinmiş de .. 
ğerli önayaklar, bu birliğe karşı güven 
ve inan uyandırmaktadır. 

Ankara yapı koperatifi önünde, ye
nilecek bir çok güçfükler vardır. Başlı
calarını sayalım: 

l - İşe başlamak için toplu para; 
2 - Kooperatife yazılacak ortakların 

çoğunun memur olması, Ankara'da te
mcm kalmaktan ve taksitlerini munta. 
zam ödiyebilmekten emin olmaması; 

3 - Yazılmıya istekli olanların ço. 
ğunun mirasyedi zevkli entelektüelden 
bulunması, yani zevklerde ve ihtiyac
larda tecanüs bulunmaması. 

Bitiyoruz, ki Ankara'da her yıl buri
ca yeni evler yapılmasına rağmen, barı
nak bulıranı hiç eksilmeden vardır. Bu, 
Ankara nüfusunun her gün artmasın -
dan ileri geldiği kadar, Ankaraya yeni 
yerleşen halkm gittikçe çeşidleşen, 

aienksiz ve kararsız konfor dileklerin • 
den doğmaktadır. Görüyoruz, ki her 
yıl, birkaç yıl önce yapılmış evlerden, 
yeni yapılan evlere doğru bir akın var
dır. Kiralar, eski yapılarda ucuzlamak· 
ta, yenilerde ise yüksekliğini muhafa. 
za etmektedir. Zevkine bir ölçü ve stan· 
dard konamıyan ortakların birlikte ya
pış, aynı tarzda, aynı civarda yaşayış 

ve barmış mecburiyeti, kooperatife bü
yük güçlükler verebilir Başka memle • 
ketlerde muvaffak olmuş yapı koopera
tifleri; bir yerde yerleşmek karar ve 
kabiliyetinde bulunan, yerli ve aynı 

şartlar altında yaşıyabilir, hemen be· 
men aynı kültür seviyesindeki kimse
lerden toplananlardır. Bu, sınanmış de. 
nenmiş bir gerçekliktir. 

Bütün bu zorlukları sayarken, An • 
kara yapı kooperatif ini, umkularla 
(ümit) karşılamakta olduğumuzu da 
söylemeden geçemeyiz. Ankara yapı ko 
operatifi, umarrz ki başka şarlamnıza 

ve bütün yurda örnek olacaktır. 
., 

u " 

Köylerimiz için kurulacak yapı ko
operatifleri, yukarda saydığımız Uç te
mel güçlükten yalnız ilki ile karşrlaşa.· 
cağından kurulmaları ve yürümeleri 
daha gUvenli, daha kolay olacaktır. En 
büyük sorum (mesele) işe ba§hyabile. 
coJr serrnayededir. Bu iş için dışardan, 
yabancıdan para getirtilebileceğini dü
§Ünen yurddaş1arımıza asla katı§mayız. 
yabancıdan para getirilebileceğini dU· 
dan doğruya veya dolayısiyle tahakkuk 
ettjrilen, şöyle % 30; 4() dan aşağı k~r
larla bugünkü günde yerinden kımıl • 
damaz. Bu hükmümüzü, bu gibi teşeb
büsleri yakından görmüş, tanımış ol • 
manın salfilıiyetiyle veriyoruz. 

Kalır, kendi yağımızla kavrulmak. 
Yurdumuzda yeryer ayaklandınlmak 

- Aziz Lady Astrid, sevgili 
10.zımzm mesud olacağını size 
vadedebileceğimi sanıyorum. Faz 
Ja baba müsamahası dolayısiyle 
kusur etmeden diyebilirim ki Ha· 
rold gayet asil bir karakterdir: 
kuvvetli yürek ve nazik bir ruh. 

Norman titrek sesle, 
- Ondan eminiz, - dedi. 

Darling, kendisini bekliyen 
parlak tecelliden habersiz, hala 
kollej esvablan ile, Lady Muriel 
ve Lady Maisy ile kol kola, Rich
mond'da, büyük W est H eath par
kında dolaşıyordu. Burada, dört 
yıldanberi, sert Anglo - Sakson 
korrektliği ile terbiye edilmekte 
idi. 

Duckland dükleri, kendileri, 
Sir Norman'la Lady Grey'e, va -
tana döndükleri zaman, iki kızla
rının bulunduğu bu aristokrat ter
biye müessesesini tavsiye etmiş
lerdi. 

Epiy büyümüş olan Lady Mu
riel'le Lady Maisy, o bir zaman, 
El Vasta'da, Mimoza Yuvasında 
tamdıklan küçük dostlarının ge -
lişini sevinçle karşılamışlardı. 

Çok geçmeden, Darling'in ek-
2otik ahmlılığına ve sanşm tath-

SAYIFA 5 

Neden herkesten ayrıyız? 
Balkan ayaktopu şampiyonluğu bu 

yıl da Atina'da yapıldı. Bu şampiyona· 
nın tafsilatını burada yeniliyecek deği· 
Ji.z. Anadolu Ajansının verdiği telya
zılarında hep gördük ve okuduk. 

Sıyasal ve ökonomik sahalarda oldu
ğu gibi spor alanında da balkanlarla sı
kı bir münasebetimiz var: iiç seneden. 
beri Balkıtn güreş birincilikleri mem -
leketimizde yapılıyor. Balkan atletizm 
birinciliklerine her sene bir takım gön
deriyoruz. Teniscilerimiz komşu Bal • 
kan memleketlerini ziyaret ediyorlar ve 
karşılık gelen sporcularla burada mıı.~
lar yapıyorlar. 

Y~lnız ayaktopu işlerinde grupun dı· 
şındayız, Balkan ayaktopu birincilikle. 
rine bir tUrlü giremiyoruz, girmiyoruz. 

Neden 
Bugün de biraz bu noktayı liurcalr

yacağız. 

Epiyce zaman oluyor ki - beş alh 
senedir - yabancı takımlarla karşılaş

mıyoruz. Ne dışarr takım gönderdik, 
ne de dışardan takım getirttik. Eğer 

kulüplerin kendi başlarına giriştikleri 
ve başardıkları organizasyonlar olmasa 
yurdda ayaktopunun, dış memleketlere 
göre ne durumda olduğunu anlamaya 
fırsat bulamıyacağız. 

Viyana'dan, Peşte'den, Yunanistan
dan takımlar geldi. Bunların karşısına 
yerli takımlarımız çıktılar. Alın:m so • 
nuclar, olsa olsa karşılaşan iki takı;nın 
kuvvetleri arasındaki denkteşmeyi gös
terme k bakmıından faydalr olabilir. 
Fakat herkesin görmek, öğrenmek iste
diği şey bu değildir: budun, ulusal ta
kımın kuvvetini öğrenmek ihtiyacın • 
dadır. 

Son yapılan balkan ayaktopu şam. 

piyonasmda yunan takımı şaşı\-tcak 

derecede iyi sonuclar aldı Eğer, son kar 
şılaşmada bu1garlara taıltılmasaydı hat
ta balkan birinciliğini de atacaktı. Hal· 
buki yunanlrlar, bundan 4 • S sene evel, 
balkanlarda oğza alınamıyacak kadıır 

değersiz bir kuvvettiJer. Çalıştılar, ça· 

gerekliğini hepimizin duyduğumuz ve 
dilediğimiz bu çeşid hal kurumlarr; 
gerek kuruluş kredisinin kapanın elin. 
de bırakılmıyarak plinlr ve anlayışlı 

bir surette dağıtılması bakımından, ge
rek sağlık bakımından, gerekse ulusal 
ökonomik ve sUel bakımlardan, bUtiJn 
yurdu lı:ucaklıyan bir ulusal özen ve 
dilzene ihtiyac göstermektedir. EmUik 
Bankası, daha genişletilerek ve güclen
diriJerek öyle bir ulusal düzen ve kuru· 
mun emrindeki bir kredi vasıtası olur
sa. her halde daha halkcı ve daha or • 
ganik çalışabileceğine inammız var • 
dır. (2) 

(2) Halkcı ve organik kredi sıyasa
srndan ne anladığımızı, artım (faiz) 
hakkında yazdığımız ve gazetemizin 
2J illrlranun, 3 ikincikfmun sayılarında 
çılmn yazılarımızda nnlatmağa. çalıştık. 

lığına tutularak ona taptılar ve da 
iriıa beraber olmalarım istediler. 

Sonraları, iki aile, yarışlarda, 
polo müsabakalarında, garden 
partilerde, hulasa Londra sosyete 
sinin yüksek tabakasının "Sea -
son .. esnasında toplandıkları her 
yerde daima buluştular. 

Bir gün, Hanley kayık yarış
larında, Düses, Astrid'e, 

- Aziz dostum, - demisti. -
EaroJd'un bahriye mülazimliğine 
terfii dolayısiyle vereceğimiz kü
cük suvareye geleceksiniz değil 
mi? 

Astrid, memnun kabul etmişti. 

Buckley S2.rayındaki "küçük 
süvare,, de iki yüz kisi vardı. 

Fakat gene Harold için yalnız 
bir tanesi vardı. 

Bahcede, fiskiye sularının ele
ğümsağma renkleri ile aydınla
narak dans ettikleri yerde, hUyiH:: 
Venedik fenerlerinin altında, o 
Darlin~'e yaklasmıc-tı. 

- Tün aydın, Mimoza! 
Gök renği gözleri ona soruyor

du: 
- Mimoza mı?. l'!cd~n? 

baladılar, dış takımlarla karsılaşaral: 

güçlerini berkittiler ve bugün sayılı 

bir fırtına haline geldiler. Bir zaman 
için bizimle karşılaşmayı aklından ge. 
çirmeğe korkan yunan ulusal ayaktopu 
takımı, bugUn, bizim karşısına çıkmak· 
ta duraklayacağımız bir haldedir. 

Ulusal ayaktopu takımrmızı Anka'ya 
çevirerek bu hale düşüren doğrudan 

doğruya federasyondur. Bu kuru .. 
mun başkanı Bay Hamdi Emin, şüphe 
yok ki bu işten anlıyanların başında ge• 
lir. Fakat ulusal takımımızı Abdülha • 
mid devrindeki osmanlı donanması gi. 
bi yosunlaştırdığr saklanamaz. 

Federasyonun, yabancılarla karş1 • 
taşmamak için bir karar veridği ve ye .. 
nilmek korkusunun bu kararın veril • 
mesinde önayak olduğu söyleniyor. Biz 

den çok güçlO bir takıma ve ayaktopun 
da çok ünlli bir geçmişe malik olan ulus 

ların bile yenilmek korkusuna bu ka • 
dar yer vermediklerini, bir kaç defa ye 

nildikleri kuvvetlerin önüne yeniden 
çıkmalariyle anlıyoruz. Şu halde biz 

neden ilrkeceğiz ?takımımızın yenilmez 

pir güce aahib olduğunu kime karşı id. 
dia ettik ki hadiselerin bizi yalancı çı-

karacağından korkuyoruz? 

Beş altı senedir dünya ile ilişiğimi
zi kestik. Bundan yurddaki ayaktopu 

faaliyetinin zarar görmediğini iddia 
eden yalan söyler. Madam ki takımımt• 
zin yenilmesinden korkarak elin önU • 

ne çıkamadık: Bu geçen zaman içinıJe 
çalışmamız, ulusal ayaktopu takımımı. 

zı elgün içine çıkacak bir hale getir • 
memiz gerek değil midir? 

Ne yaptık? 

Ulusal takımımızın bugün ne kadro

su vardır, ne de federasyon başkanının, 
yahud üyelerinin bu mevzu etrafında 

bir fikri .. Eskiden iyi kötü bir antrf' • 
nör getirtir, hiç de olmazsa budı• 1n 

gözünü oyalıyorduk. Fakat şimdi onu 

da yapmıyoruz: Federasyon büdcesin
deki antrenör tahsisatı iki senedir 
''irat,, yazılıyor. 

Bütün acuna küsmüş gibi sırtımızı 

çevirmekle zarar eden etrafdakiler de. 

ğildir, biziz. Ayaktopu yurdda hızını 

çok kaybetmiştir. Bunun sebebi de fe· 

derasyonun durgunluğudur. Etrafta 

kendi sporu için bir hareket yaratmak 

vazifesiyle bağlı bulunan federasyon, 

deliksiz uykusjyle gencliğe fena örnek 
oluyor. 

Maksadımız kabahatı şuna veya bu· 

na yüklemek değildir. t~ başında bulu
nanlar heb sevdiğimiz ve saydığımız 

adamlardır. Fakat tuttukları yolun za· 

rar verdiğini artık görmelerini, anla • 

malarını ve ondan sonra da bu yoldarı 

dönmelerini istiyoruz. 
SALİM HAMDİ 

- Çünkü hana, bu akşam, bir 
uzak gün, Nil kıyısında adının 
Mimoza olduğunu söyliyen kız • 
cağızı hatırlatıyorsunuz. Hatırlı
yor musunuz' 

Hayır .. Darling hatırlamıyor~ 
du. 

- Cok tutuk ve c.ekinp;endi -
niz. Daima ucup gitmek üzere 
olan b;r kelehe«e ben?iyordı nuz .. 
Hanı:ri füemde olduğunuzu bilmi
yordunuz. 

Darling, fant~sitik bir surette 
ısıklandınlmıs olan dört yanına 
bakınarak gülümsedi: 

- Hemen hemen buaün de 
onu bilmiyorum. Eir büyüler le -
hnrlmda yaşıyorum gibi geliyor 
bana. 

O lejandın Mavi Prensi devam 
etti: 

- Hiç bir sey, hic hir fey bil
miyordunuz. Adınızı bilmiyordu
nuz .. Yalan n:ısıl şeydir bilrni •r.r
dunuz (Bunu da, clh,.t, bupi1n bi
le bilmiyorsunuz) ... Hu15sa kız"r
maktan ve ~ülümsemekten ba m 
bir scy bilmiyordunuz. 

Darling, o z~m:mki gibi, bu · 
lümsedi ve kızardı. 

-Sonu v"r -
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Nafıa Bakanlıiı : 
'""" 

Sular Umum l\tlüdürlüğü Artır 
ma ve ek iltme ve ihale 

l(omisyonundan: 
V'apısı ilerliyen ve bundan böyle su tutabilecek bir bi-

• 
çıme sokulan Çubuk barajında, idarede mevcut planda 
gösterilmiş üst daire içindeki beton karıştırma ve yükselt
me tertibatiyle makinelerin ve elektrik motörlerinin ve 
su altında kalabilecek bütün levazımatın hava yününe kal
dırılması ve bütün makine parçalarının ve motörlerinin 
ayrı ayrı ve birbirlerine karıştırılmadan sandıklar içinde 
yerli yerine ambalaj yapılması kapalr zarf ulsuliyle eksilt
yerli yerine anbalaj yapılması kapalı zarf usuliy le eksilt
meye konulmuştur. 

İşin tahmin edilen bedeli 9350 liradır. 
İse ait şartname, plan ve diğer evrak Sular umum Mü

dürlüğünden parasız alınacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 701 lira 25 kuruştur. 

Eksiltme 12. 1. 935 tarihine tesadüf eden cumartesi gü· 
nü saat 15 de Nafıa Bakanlığı Sular Umum Müdürlüğü 
odasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 2 nci 
maddesile 3 üncü maddesinin A ve B f ıkralarrnda yazılı 
vesikaları ve 16, 32 ci maddelerindeki teklif ve teminat 
mektuplarını 12. 1. 935 tarihine müsadif cumartesi günü
nün 15 saatine kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde vereceklerdir. 

Gerek teklifler ve gerek fenni ehliyet ve mali iktidar 
vesikaları zikrolunan 2490 numaralı kanunun tarifatma ve 
umumi ahkamına uygun olacak ve kanunun 4 üncü mad
desinde yazılı manileri bulunmad1ğma dair b\!yannameyi 
komisyona vereceklerdir. 8--5853 

Ankara l\lusikj l\f uallin1 1\fektehi 
MiiflijrJü-;.iindr~n: 

1 - Musiki Muallim Mektebi t alebeleri icin yerli mal· 
Ja r satış mağazasından Jıeğenilen n i" munelik kumaşlardan 
kasket, elbise, ve P.alto yaptırılacak. 10-1-935 tarihimle 
açık eksiltme ile ihalesi yaprlacaktn. 

2 - Diktirilecek elbise ve paltonun dikiş evsafı ve 
bunların imalinde kullanılacak harçların umumi evsafını 
gösterir nümunelerle şartnameyi istekliler her gün mek
tep idaresine müracaatla görürler. 

3 - Eksiltme 10-1-935 perşembe günü saat 15 de Mek
tepler alım satım komisyonunda yapılacağından istekli
lerin saat 14 de muvakkat teminatlarını Mektepler Muha
sebeciliği veznesine teslim etmeleri lazımdır. 

4 - Kız ve Erkek Elbiseleri palt~ ve kasketle beraber 
bir şartname ve muvakkat teminatı 257 lira elli kuruştıır. 

EVSAFI 

Evsaf r Cinst ı akım Palto 
Yerli kumaşlardan Erkek ve kız tale- 100-125 100·1~5 

be elbise ve paltosu 

Erkek ve kız elbisesinin palto ve kasket ile beraber 
Ticaret Odasınca yapılan tahmini bedeli 3437 lira 50 ku-
ruştur. 8-5885 

İmar Müdürl~Jiiıı cleıı: 
Bir adet pafda dolabı şartnamesine göre eksıltmeye 

konulmuştur. Taliplerin 20. ı. 935 pazar günü saat on beşte 
imar müdürlüğünde mütesekkil komisyona müracaatları. 

(26) 1-73 

Ankara Ha11 evi Sinemasında 
Cemiyetimiz tarafından getirilen çok faydalı bir spor 

filmi 7. 1. 35 pazartesi günü saat on yedi buçukta sporcula
ra parasız gösterilecektir. Meraklılar gelip sey redebilirler. 

İdman Cemiyet leri İttifakı 
1-79 U. Merkezi 

~,.~~~~~~~Y.~~~·~~~·.~~ .. ~·~·~Y.~~~~~~~~~~~ .. ~~ 
Kuruluş U y A N 1 S Serveti fünun 

1 8 9 1 ' yerine çıkar 

44 senedir durmadan cıkmakta olan bu haftalık 
resimli gazetenin Ankar~'da satıs yeri A KB A Ki
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Simav Genclerevi 
Başk:aıııığıııdan: 

1. 1. 1935 günlemecinde çekileceği bil
dirilen eşya piyangosun~n görülen lü
zum üzerine 1. 3. 1935 günlemecinde çe-
kileceği n~ 1 0111 i~·-1 :-. ..1 - 72 
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~· , BEN BİR CASUS TUM 1 
1 Madleine Caroll - Conrad Veid - Herbert Marıhall 1 
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Devlet Demiryolla rından: 
Sağlam çuvallar içinde olmak şartile 10. 1. 935 tarihin

den itibare perakende taşınacak maden kömürlerinden 
ton ve kilometre başına (2) kuruş ücret alınacaktır. (3863) 

1-38 

\n.'-ara Valili'!ind~n: 
Vilayet dahilinde bulunan bilumum naklıye vasıtaJa

rmın yazılması gerek olduğundan nakliye sahiplerine va· 
pılan tebliğatın iyice anlaşılmaması yüzünden bazılarının 
mevcut nakliye vasıtalarını yazdırmadıkları anlaşılmış 
olrluğun<l m ydzım i~inin 26-1-935 günlemecine kadar ULa
tılması onaylanmıştır. Heni.iz nakliye vasıtalarını yazriır
mamış olanların hu tarihe katlar nakliye vasıtalarını yaz
ım komisyonuna müracaatla yazdmnalarr ilan olunur. 

(3845) 8--5884 

lV ~ar· f Vekil etinden 
Orta Tedrisat Muallimliği vasıflarını haiz, yüksek tah

silini bitirmiş olanlarla muallim muavinliği ehliyetname
si bulunanlar ve Lise, beş ve altı senelik muallim mektep
leri mezunlarından 2624 sayılı kanuna göre aşağıdaki ya
zılı münhallere muallim tayin olunacaktır. Ankara'da olan
ların doğrudan doğruya Vekalete, diğer vilayetlerde bu
lunanta ~m ise vilayetlere istida ve tasdikli fislerivle mü
racaatlcırı gerektir (3) 
Bursa Lisesi Almanca 
Kars 
Kayseri 

Yurt - Tarih - Cog 
Fransızca 

Sıvas 

., ,, " 
Denizli 
Malatya 
Yozgat 
Adapazarı u. ı ı; 

Akşehir ., ,, 
Artvin ., ., 
Ayvalık İkmal Mek. 

.. " 
,. 

,, ', 
Bergama ,. ,. 
Düzce ,. ,, 
Gümüshane Ö. M. 
Hopa İkmal Mek. 
İnegöl O. M; 
iskilip O. M; 
İzmit O. M; 
Kastamoni Kız O. m. 
Karaman İkmal ~.1:ek. 
Muğla O. m. 
Osmaniye İkmal Mek. 
Silifke O. M; 
Şebinkarahisar 
Van O. M; 
Akhisar İkmal Mele. 
Edirne Kız Muallim M; 
Sıvas Erkek 

" H 

13 
., ,, 

İngilizce 
Fizik-Kimya 
Musiki 
Fransızca 
İngilizce 
Fransızca 
Tabii ye 
Fransızca 
Fransızca 
Tabii ye 
Riyaziye 
Fransızca 
Fransızca 
Fransızca 

Fransızca 

Türkçe 
Riyaziye 
Fransızca 
Fransızca 
Fransızca 
Fransızca 
Tarih • Coğrafya 
Fransızca 

Fransızca 
Fransızca 
Riyaziye 
Riyaziye 

BALO 

~ 

~~ 
~ 

Yeni senenin büyük ve en 

neşeli balosu 

.-32 

10 
20 
6 

18 
12 
6 

10 
13 
22 
19 
18 
18 
18 
18 
18 
13 
14 
12 
13 
15 
18 
17 
22 
13 
21 
18 
13 
25 
21 

9 

~ 7. Şubat. 935 perşembe akşamı ANKARA PALAS 
~~ salonlarında GÜVENÇ spor kulübü veriyor. 
~: Masarikinin zengin cazı, kotyonun çokluğu ve An· 
~ kara Palas'm hususiyeti balonun muvaffakiyetini b ir 

~~ kat d <!ha artıracaktır. 
~~ BÜFE bugece için tarifesine b ir zam yapmıyacak
~~ tır. Biletler iki bayan bir bay icin 5 bir bay için 3 lira 
~~ mukablinde Akba Kitapevleri YENİŞEHİR ve SE .. 
~ BAT eczahanelerinden temin edilir. 

Elbise: Frak ve Smokin 

Dahiliye Vel{aletinden: 
Vekalet daireleri odacıları için yerli malr fotin alma

caktır. Vermek istiyenler nümuneyi görmek üzere her 
gün Vekalette vilayetler idaresi üçüncü şube müdürlüğü
ne müracaat edebilirler. İhale 16. 1. 935 günü saat 16 da 
Vekalet satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

(2) 1-31 

Devlet Demiryollarından: 
Samsun - Sıvas kısmına mahsus % 60 ve Banwrma -

Manisa kısmına mahsus o/o 50 tenzilata, 31 Mart 1935 sonu 
na kadar devam edilecektir. (16) 1-51 

Anl<ara Belediyesinden : 
A - Hamamönünde Nişantaşr sokağmda adi kaldırım 

yaptrrrlacaktır. Keşif bedeli 1536.53 lirarlcr. 
B - Keşif ve şartnamesini görmek icin Fen kalcınınc 

gelinecektir. 
C - Eksiltme 17 - l - 935 perşembe gilnii saat 11 de fen 

müdürlüğü odasında açık yapılacaktır. 
D - Muvakkat teminatı 115.22 liradı r. (3856) 1-'4 

..__.... - ~-------------

Gümrük muhafaza umum ku -
mandanlığı istanbui satın alma 
komisvonundan: 

" 
l - Dnıiz 'ası taları için 120 0 Ton !\l ad l'n kcim ii rü 

kap~lt z:ırf ile l'ksiltnw~ t• koıın!rnu~ıur. 

2 - ~arınam•·~i lwr giin Komi..;yorıclun almah il ir. 

~ - l2-l-9:l5 cunu~rl•·~i "iaat "'15,. k ilıaleı;; i yapı· 
lac·uldır. 

•1 - İslt•klilt>r mm·akkal tnniuat ola rak '~15 :-10 .. li· 
ralık hanka nwktubu Vf') a l'•·zm· mnklm :.darmı h·k lif 
mektuplariyle l•irlikt.- ~:ıat ''14 .• ı.~ J ... ıımhul Giimriik 
Muhafaza Ra~miidiirliij!ii Oairf'ı,;İmlt·ki Knmaruhmlık 
~atm alma komisyonuna vernw)t>rİ. (3393) H-aR l O 

ANKARA BELEDİYE 

BAŞKANLIGINDAN: 

!~elediye Su isleri müdürlüğü işçileri için (47) takım 
elbise yaptırılması açık eksiltme yön<lemi ile eksiltmeye 
k:mulmuştur. Bunların oranlanması tüm tutarı 1034 lira 
ve muvakkat teminatı 77,63 liradır. İstekl iler şartnamesini 
İtfaiye meydanında belediye Su işleri nuidLirlüğünde göre
bilirler. Eksiltme 10. 1. 935 G. perşembe günü saat 1 'i de 
İtfaiye meydanında Bel. Su işleri artırma, eksiltme vf" ıha- · 
le komisyonunda olacaktır. (3782) 8- 580 } 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine manı 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESl 
miistahzaratmdan. 
KOMO]EN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMO JEN: Saçların kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç tosyonudur, deposu ~ 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve ıtriyat mağazala-
rından arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatından.. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her Eczahanede bulunur. 

Ankara Belediyesinden: 
A- Yangın yerinde muallimler sokağında Toprak tes

viyesi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 401.76 liradır. 

B - Keşif ve şartnamesini görm ek için Fen kalemine 

gelinecektir. 
C - Eksiltme 17 - l • 935 perşembe günü saat 11 de fen 

müdürlüğü odasında açık olarak yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminatı 30.14 liradır. (3857) 
1-2~ 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümcııinaen: 

Vilayet içın alınacak hır ekskavat ör makinesi kanunu
saninin on dördüncü pazartesi günü saat on dörtte pa~ar
lık suretiyle ihale olunacaktır. T alip olanların bin yüz y ir
mi beş l iralık muvakkat teminat mektubu ile vilayet en
cümenine ve şartnamesini görmek istiycnlerin encürrcn 
kalemine müracaatları. (18) 1- 55 

Ankara Milli Eml" { 
l\lüdürlüğündeıı: 

Mahallesi Sokağı Cinsi Umum Metruke H isse 
No. N o. mıktan 

Vattarin Tahtacı H ane 2 538 136 Tamam 
Yukarda yazılı üç oda bir mutfak hala , taşlık ve iki so

fadan ibaret hanenin mülkiyeti mukaddema 3510 lira be
delle talibine ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa edilme .. 
mesinden 19-1-935 cumartesi günü saat 15 te ihale e<li lmek 

ı 
üzere yeniden açık artırmaya konulmustur. İhale bedeli 
nakten veya ikinci tertip mübadil bonosu ile alınacaktır. 

İsteklilerin 262 lira 50 kuruş depozito ai<ce iyle el~ l rd'1 r
lıkta kurulan satış komisyonuna mür:::ıca:\ t\ ::ırı . (1 <1) 1- ~ 
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ADAPAZARI 

Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiş sermayesi 

2.200.000 Türk Lirası 

Türkivenin her yerinde şube ve muhabirleri vardır 

• n lJl 

Ankara Belediyesinden: 
Keşif bedeli yapılacak yeri Cinsi 

Lira 
387.20 Duatepe yağlı dede sokağ·r adi kaldırım 
327.60 Hamam önü evkaf evleri s. 
511.20 Duatcpe uzun sokak 
504.60 Tacettin ve dutlu sokak 
143.32 Kurtuluş M. dibek sokak 
154.70 Musa be M. dar 
255.60 Hacı Seyit menzil 
725.40 :Musa bey kara musalla 

a - Yukarda keşif bedelleri ve mevkileri gösterilen so
kaklarda adi kaldırım inşa ve tamir ettirilecektir. 

b - Keşif ve şartnamelerini görmek için fen kalemine 
gelinecektir. 

C - Eksiltme 17 • 1 - 935 per~embe günü saat 11 de fen 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

• 

d - Eksiltme açrk yaprlacaktrr. 
e - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuktur. (3855) 

1-23 

Ankara Şoförler Cemi yetinden: 
Nizamnamemiz mucibince her sene denişmesi icabeclen 

idare heyetini seçmek için kanunu sani 1935 ayının doku. 
zuncu çarşamba günü saat ondan on ikiye kadar Halkevin
de intihab yapmak üzere cemiyete kayıtlı şoför ve işcile • 
rin gelmeleri rica olunur. 1-30 

inhi~arlar Umum 
l\ıliidiirlii«iinden 

1 - Antalya'da yapılacak (23386) lira (60) kuru;? bede
li keşifli idarehane binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartname ve projeleri (120) kuruş muka
bilinde Cibali'de levazım ve mübayaat şubesi nakit muha -
~ipliğinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 10-1-935 tarihine müsadif perşembe gii
nü saaat 15 de Cibalide'ki alım, satın komisyonunda icra kı 
lrnacaktır. 

4 -Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu -
karda tayin olunan gün ve saatten bir saat evetine kadar ko 
misyon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Kırdırma şartnamenin mahsus maddesinde yazılı 
şeraiti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların (o/o 7,5) muvakkat güvenme parası 
olan (1754) lira ile birlikte müracaatları (8565) 

8-5751 

2 
4 

6 

300 
150 

80 

3 
5 
7 

100 
40 

8 25 kuru~tur. 

ABONE ŞARTJ,ARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

BÜYÜK BİR TRUST 

Yalnız hükumete satmak 

ve teslim etmekle meşgul 

ve tecrübeli müteahhitler a

rıyor. Alakadarların "A. P. 
A. 5205,, rümuziyle bu adre

se yazmaları: ALA, Bertin 

W. 35 1-50 

~ - -, 

1
'. lmtı y;ıt ~ ahıbi v ~ B<ış mu· ı 
1 harriri ralih RıfluATAY. 
; u . . • .ı d 1 i. mumı ne~rıyat1 ı;ıare « en 1 
11 YAzı işleri müdürü Nasulıi 

T BAYDA& 

Çınkrrr ~ıc!dtsl civ1ı1m:Ja \ 
Uftıı maffJaasrnda 6astlmti!") 

a 
İstanbul şubesi: Tel. 22042 
Galata şubesi: " 43201 

Ankara Sıtma Mücadele 
Heyeti Reisliğinden: 

Srtma mücadelesi için sıhhat memuru yetiştirmek üzere: 
Reisliğimiz tarafından 1 S kanunusani 1935 de bir kurs 

açılacaktır. Bir ay sürecek olan bu kursa" aşağıda vazıh 
şartlan haiz olanlar kabul olunur. 

1 - Türk olmak. 
2 - Sıhhati yerinde bulunmak vücudunda bir arızası 

olmamak. 
3 - Askerlikle alakası olmamak. 
4 - Yaşı (35) den yukarı olmamak 
5 - Eyi ahlak sahibi olmak hiçbir mahkumiyeti bulun

mamak. 
6 - Eski Rüştiye veya o derecede tahsilini bitirmiş ol

mak (daha yüksek tahsil görmüş olanlarla lisan bilenler 
tercih olunur.) 

Kurs için en çok (30) kişialmacaktrr. Müracaat edenle· 
rin adedi (30) u geçtiği takdirde ; talipler arasında ayrıca 

müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Arzu edenler: lazım olan nüfus tezkeresi, sıhhat rapo • 
ru, mektep şehadetnamesi, hüsnü ahlak mazbatası, ve as • 
kerlik vesikalariyle ve üç tane fotoğrafla beraber şimdiden 
Ankara Sıtma Mücadele Reisliğine müracaat edip kayıt ola 
bilirler. (31) 1-77 

1 Ankara Belediye Reisliği 
hanları 

İLAN 

A - Mezbahada salon et
rafındaki yağmur oluklariy .. 
le boruları salon ve kubbe 
üzerindeki eternit ve robe
roitler tamir ettirilecektir. 
Keşif bedeli 1015 liradır. 

B - Keşif ve şartnamesi
ni görmek için baytar mü~ 
dürlüğüne gelecektir. 

C - Eksiltme 23-1-935 
perşembe günü saat 11 de 
baytar müdürlüğünde açık 
olarak yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat 
yüzde yedi buçuktur. (39) 

1-81 

ULKO 
MALKEVLBRI MECMUASJ 

22 II. Kanun sayısı çıktı 

l'.:~f':i~~".l/tf ... ~Y.;~;Y.;~:.Y.~;y""~~~~~y~~~~...:~~:Y.~:Y:~~~ .... ~~~~~~~~~ ~ ~ ..t-.... Z:,..,~""'~:.o.:~:.:~~~~~ 

~ ~ 

~ Ank~ara Palas otelinin Bayan''Coiffeur,, salonu yıl~ 
~ 

~ })aşı müna selletile Suadiye plajı l{adın berberi 
~ ~ 

~ Bay Mehm ed Hilmi idaresinde olaral{ tel'-rar 
\ açıl mışbr 

...___...SİNEMALAR 
viNI 1 l 

Bugün matinelerden itibaren 
Çapkın, sarışın yıldızın enfes komedisi: 

KAFESTE AŞK 

Nükte dolu kahkahalı filim. 
ANNY ONDRA 

1 
1 

BU GıtCE 
Şimdiye kadar yapılan CASUSLUK fi_ 

]imlerinin en güzeli: 

BEN BİR CASUSTUM 
Dünyanın zevkle seyrettiği büyük film. 
MADELEINE CAROL - CONRAD 
VEID - HERBERT MARSHALL 


