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İspanya karada denizde 
kordon altına alınıyor 

- • 
• HER YERDE 5 KURUŞ 

Tersane 
Balkan antantı konseyi 

iz ihya edilecek 
lı lstanbul limanında 
Başvekilimiz iktisat Vekili 

~ ile geniş tetkikler yaptılar 

Dış Bakanımız Doktor Aras yunan Başbakanı Metaksasla beraber 

ismet İnönü istanbulda 
• 
ınsa _, 

beşbin tona kadar gemi 
kurulmasını emrettiler edebilecek bir tersane 

(Hususi muhabirimizden t:elefonla) 
Deni"yolları idaresi bugün saat 13,30 da Eğe 

vapurunda Başbakan ismet lnönü ve Ekonomi Ba
kanı B. Celcil Bayar şerefine bir öğle :ziyafeti ver· 
miştir, 

Ziyafette BO§bakan lnönii, Ekonomi Bakanı 

Celal Bayar, Başbakanlık hwusi kalem müdürü 
Vedid, lstanbul valisi B. Muhiddin Üstündağ, lktı-

sad Vekaleti denn müsteşarı B. Sadullah, Akay 
müdürü B. Cemil, Tahlisiye umum müdürü B . Nec
meddin, Liman umum müdürü B. Rauli Manyas, 
Havuzlar müdürü 8. Cemil, Fen müşaviri B. von 
der Porten deniz ticaret müdürü B. Müfid Necdet, 
yüksek deniz ticaret mektebi müdürü B. Zeki bu-

lunmuştur. (Sonu 5. inci ııayfada) 

·-------------------------------------------------------------------------------
Ati nada kabu ı resminde Balkan antantı basın 
alkan 

• ~ 

samımı 

f .ariciye 
nutuklar 

Türk parası 
YAZAN: SELAHADDİN ÇAM 

Merkez Bankası Direktörü 

Büyük harbten muka~de.ı:ı Tür~i
ye'de cari olan nakid usulu, çıftc mık· 

1.. .. aksak nevi idi Altın mes-yas usu unun · . 
k ükat darbınde tam bir serbe~tı~e mu-
k abil iri kıt'ada gümüş mes~ukadt.1da~ibi uzun müddetten beri tatıl e ı mış 
bulunuyordu. Büyük harb sırasınd~ 
tad"le uğrayan para mevzuatı e~velkı 1

1 yerı'ne altından müteşekkıl tek 
usu d' T .. k' ' maden usulünü ikame eyle ı. ur ıy:e • 

d h 'd' nakd"ı altın kuruştur. Turk 
e va ı ı · F'T lirası 100 kuruşa münakasemdır. ıı ı· 

. . kdA )arak müstamel bu
yatta vahıdı na 1 0 

A d 7 21657 
lunan lira 916 ~/3 ayarın \ali~ altı
gram altını, yanı 6,615 gr~ . 

h 
. d. (bir ingılız lırası da 

nı mu tevı ır. altını yani 
916 2/ 3 ayar;~a 7·;1ts:rr~iva ~der). 
7 .322 gram a ısd tedavüldeki para-
Harbten mukad em kAkat 

kaffesi maden mes u 
larm hemen b'" bütün mef· 
'd· Fakat kağıd para us . 
~~d değildi. 1863 se:ıesinden~.~ ~::::: 
lekette tedavül imtıyazına banıknotları 

O anlı Bankasının nan sm d ticaret sa-
da, halk arasında o.lmasa a u kadar ki 
hasında tedavül edıyor~u. sk sebebler
burada tadadı uzun .. sure.c; bu tedavül 
den dolayı kağıda mus.tenı 14 de 
b' t"' 1" inkisaf edemıyordu. 19 
ır ur u . . . kinden 

Tüdciye'nin muh~~e~ata a~~t~~amesku
mukaddem altın gumuş O: dar tah· 
k at mikdarı elli milyon ı.ı~:e k:zami in
nıin edildiği hal~e 0 tarıOsmanlı Ban· 
kişafmı göstermı~ . 01 a:11 ona baliğ ola
kası banknotları ıkı mı V 

ııniyordu. d ld gyu 
H b . . digy er devletler e o u 

ar a gırmış .. .. ecburiye 
gibi Türkiye'de de tedavu~u ~i finanse 
t abi kağıd cıkarmaksızın ar hte 

. ~ 1 adı Yine mu • 
etnek ımkanı bu unam · lr Ban· 
lif sebebler dolayısiyle osı:nan • l' 
~- . nun mes u ı
""ası mevzuu bahis emısyo · ·ndir 
Yet. . .. . l azdı Bunun ıçı 

ını uzerıne a am . d' 't'barına 
iki hükümet daha ziyade ke~ 1 1

•
1 
bizzat 

istinad ederek evrakı nakdıyeyı kd" e 
tedavüle çıkardı. Bu evrak~. ;;eti~~e 
harb senelerinin devamı m.u .. b"tün 
hladdi manevi karşılıktan bu.s u n 
lllahrum değildi. Muhasematın _hıtaını i: 
da Türkiye'de 158,8 milyon lıralık b 
tedavül kitlesi bulunuyordu ki osınan
h Bankasının az mikdardaki banknot
ları bu mikdardan hariçtir. 

·dA dev· Krsa bir mütareke ve nevmı 1 .. 
resinden sonra Anadolu'da istiklal mu· 

(Sonu 5 incı sayfada) 

Atina, 16 (A.A.) - Atina a
jansı bildiriyor: dün akşam, Elen 
başvekili B. Metaksas ve refikası 
Balkan koferansındaki murahhas 
heyetleri reisleri şerefine, Büyük 
Britanya otelinde büyük bir ziya
fet vennişlerdir. Murahhas heyet 
leri r~islerinden Başka Balkan an 
tantı devletlerinin Atina elçileri 
hariciye nezareti daimi müsteşa
rı B. Mavrudis matbuat ve turizm 
müsteşarı B. Nikolodis, balkan an 
tantı matbuat konferansı reisi u
mum müdürü B. Papadakis ve hari 
ciye nezareti yüksek memurları da 
bu ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

----'~------------------------· 
Atatürkle Mısır 
kıralı arasında 

telgraflar 
Ankara, 16 (A. A.) -
Mısır Kıralının doğumunun 

yıldönümü ınünasebetiyle, Rei
sicumhur Atatürk ile Kıral Fa
ruk arasında a§ağıdaki telgraf
lar teati olunınu§tur: 

s. M. Birinci Faruk 
Mısır Kıralı 

Kahire 

Majestenizin doğuın . yıldönü
mü münasebetiyle, samım1 teb-

rik/erimle birlikte, şahsi saadet· 

1 . ""ısır'ın refahı hakkında 
erı ve ırı. . • 
en hararetli temennilerımı arze-

derim. 
K.ATATÜRK 

Kama.I Atatürk 
Reisicümhur 

Jstanbul 

Beni çok mütehassis eden l~
fkar telgrafınızdan dolayı sıze 

tu .. d ve gerek 
tle te<:ekkur e er 

harare 'S r ·· ' . . . gerek uncıye-

şahsi saadetınız . 
. !ahı için hararetlı temen· 

nın re . 
nilerimi takdim eylerım. 

KIRAL FARUK 

'-----~--

Nazırları 
verdiler 

Ziyafeti, parlak bir kabul res
mi takib etmiş ve bu kabul resmi
ne bütün elçiler, hükümet azalan, 
yüksek devlet ricali ve diğer yük
sek zatlar iştirak etmişlerdir. 

B. Metaksas'ırı nutku 

Ziyafet sonunda, Başvekil Metaksas 
aşağıdaki nutku iradetmiştir: 

"- Üç dost ve müttefik devletin 
muhterem mümessillerini selamlamak 
ve onlara kraliyet hükümeti ve Elen 
milleti adlarına en samimi bir surette 
"hoş geldiniz" demek benim için çok 
büyük ve hususi bir şeref teşkil etmek-
tedir. (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Matbuat Umum Müdürü Vedat 
Nedim Tör 

Vataniler Hatayın silihla 
istirdadını düşünüyorlar 

Sancakta 111ekteblerinin kapanması üzerine açıkta kalan talebeler babalariyle. 

Humus, 16 (Hususi) - 2 ~ubat ge
cesi Halep Vatani partisi merkezinde 
umumi bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıda Sadullar Cabiri ve Abdurrah • 
man Kiaki de hazır bulunmuşlardır. Bu 
itçimada Sancağın silahla istirdadı için 
Jüzumu kadar siliihın fransızlar tara • 
fından verileceği Vatani şefleri tarafın
dan temin olunmuştur. Vatani şeflerin 
ileri sürdükleri fikirler, içtimada bulu· 
nan bir kısml halk tarafından kabul e
dilmemiş, türklere karşı silah atmıya -
caklarmı açıkça izhar edenler, partiden 

(Sonu 5. inci sayfada) 

-
_!\. rliada~ları nıız

• dan rıcanıız 

Ulus'tmı alındığı l<lsrih 

edilnıelLsiz:n gm•etemiz ~ 

derı hit,..· bir yazı i kt:öus 
edilmemes'ni ark-luluşla
rmıızdarı rica eder;z, 

birliğinde 
Atina, 16 (A.A.) - Atina ajansı bil· 

diriyor: Balkan antantı matbuat kon
feransı, dün öğle üzeri, Atina akade
misinin büyük merasim salonunda ilk 
toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda 

BB. Metaksas, Stoyadinoviç, Antones
ko, Tevfik Rüştü Ara!i ve Badulc:.ko 
da bulurunuş ve bu zevat, gerek geliş
lerinde gerek gidişlerinde konferansın 
sürekli alkışlariyle karşılanmışlardır. 

Konferans açılırken •• 

Matbuat ve turizm mÜSk§an B. Ni
koludis, konferansı büyük bir nutukla 
açmış ve ezcümle demiştir ki : 
- Bu klasik topraklar üzerinde, romen. 

türk ve yugoslav gazeteciliğinin muhte· 
rem mümessillerine hoş geldiniz demekle 
bahtiyarım. Balkan harici siyasetinin 
muhterem idarecileri, antantımızm yük> 
sek menafii ve büyük hedefleri hakkın· 
da müzakerelerde bulunurlarken, mat
buat delegeleri de dört memleket gazc• 
tecilcri arasında sıkı ve samimi bir teş.
J:iki mesai yolunda atılaeak yeni adını-

( Sonu 6. rncı sayfada) 

Fıkra: 

Sırt ve sırık 
lstanbulda yük altında bir hamal 

daha ölmüştür: bu frrstala iç işler baka 
nrmızın yaptığı bir tamimi neşrediyo
ruz. 

Vagcn perdesini kaldırdığınızda, 
şark toorağına ayak bastiğınızı bildiren 
faicalardan biri sırt ve sırık hamalı'dır. 

insan, derhal, değcrı'ni kaybetmiş gibl 
olur. Bir insan sırtında veya birbirine 
sınkla bağlı bir kaç insanın omuzları, 

üstünde deve çökertecek, beygir inlete• 
cck ve dingil kıracak ağırlıkta yük! 
körük sesi veren göğüsler, fırlamış da
marlar, kanlı bakışlar! 

Ankaramız bu manzaradan kurtul· 
muştur. Hamallar küçük yükleri eld., 
ve ağırlarını arabada taşımaktadırlar. 

Diğer şehirlerimizin niçin bekledikleri• 
ni sorabilirrni Y,iz? Aceba bize araba te. 
kcrleklcrine elverişli düz yol1ar olma
dığını mr söliyecekler? Böyle bir iddia 
me~hur özür ve suç fıkrasını hatıra ge· 
tirebilir 

Daha krsasrnı söyliyeyim: ilci bük· 
lüm cumhuriyet vatandaşı olamaz 1 Srrt 
ve 1ı>rrık hamallarrnrn rztırcıbınr seyret· 
meğe daha uzun m ii det talıammiıl et
mek istemiyoruz. - F atay 



Futbol f edeTasyonu başkanlığı 

ve futbol başan trenörlüğü 

Federasyon başkanlığına 
8. Sedat Riza gEitirildi 

Bay, Bayan Sırt hamallığı kalkıyor 
tabirleri B. Şükrü Kaya alakadarlara 

nasll kul- ehemmiyetli bir tamim yaptı 
lanılacak? Gescnlerfie bir l •tan6ul tclJon laabai o/aralı, 6ir hamalın yiilılıf 

nün afarlığı, alhnJa ltalmalc )'iia ntlen öldüğünü yamqhJr. 
Oliimiin tclıli. pltrimmle teeaiir rqGlll/U71Uf .,. DMili~ V dit 

11e P•ti Genel Selrreteri a. Şiilri Kaya unmmi rnületfitlere, ,,_,,,. 
.,. ltallıeoi ~ IHr lllmiın 7fllHIJ'Ü .. ,, ı..m.u...nu 
lıinıla Dalailiyc Velıaletinin gesen Nne .lmlf olduğu tdbirl~ ~ 
lallftlf ve 6a ,,...,3111111 üarinde elaemiyetli aurelle flıııvlııvuuu. İ8tcmİı9lj 
tir. 

B. Buıa neden çekldi? - B. Hamdi Emin Çap niçin istifa 
etti? - l ıtanbul gazete ve mecmualarında çıkan y~ıların 
mahiyeti nedir? 

Herhanıi mil:etten oluua olsun, ka
dınlara Bayan ve erkeklere Bay denme
si haldand.tlri kanunun tatbiklerde ih
male uiramaaı ve yanlış kullanılması 

dolayısiyle Dahiliye Vekili ve Parti Ge-
Son günlerde, buı latanbul gazetele- nel Sekreteri B. Şükrü Kaya. Umum 

ri ıle apor mecmualarında Türk Spor M ı Müfettiflerle Parti ve Halkevi Başkan- Her iki tamimin de birw ıureti-
Kurumu ve bu kurumda vazıfe alınış ve- ııam e e lıklanna bir taminı göndermiştir. ni, bu ite karfı gösterilen alakayı 
ya bu vazifelerden ayrılmlf bulunan Tamimi ehemiyeti dolayısiyle aynen tebarüz ettirmek için, aynen ko-
zatlar baklanda bir takım yazılar inti- • • d alıyoruz: yuyoruz : 

• · •d'r Meseli futbol başantre- ver:o-4' ısın e "Türkiye Büyük Millet Meclisince 
fU' e • ı · ...... B. şu··L-.:! Kaya'nm dünkü nörü olarak tngiltereden getirtilmiş o- bazı unvanların ilgası baklanda kabul a.ru 
lan B. Buts'un ifİnden ayrılması, futbol ı edilen kanunda türkçe konuşmada ve t a m İ mi 
federasyonu batkanı B. Hamdi Emin esas 1 yazıda erkek isimleri yanına herhangi c. H. P . Genel Sekreteri ve Dahili-
Çap'ın iatifaaı aebebleri bu yazıların milletten oluna olsun Bay ve kadın ye Vekili B. Şükrü Kaya Umum Müfet-

batlıca mevzuunu teşkil etmektedir. d w • •kı •kı isimleri yanına Bayan konu!mau kabul tiflere, Parti ve Halkevi bqkanhldanna 
Bizim alakalı mahfıller nezdinde yap- e!!9ISI ı er edilmişti. Bazı gazete ve risalelerde bu- ıu tamimi yapmıttır: 

tıiımız tahkikat, bu ıki .zat hakkındaki 4.:J -..> na riayet edilmediği, gelişi güzel kulla- İatanbWda sırat hamattanndan bir 
yazılarla beyanatın hakikate hiç bir au- Yeni muamele vergisi kanunu pro- ruldığı görülmektedir. Her ecnebi lisan- yurddqm yükünün afırlığı altmda öl-
retle uygun olmadığı neticeaini vermit- jesinde ta.diller yapılması hakkında üç da kendi leh~eleriyle muttariden kulla- düğünü büyük teeuürle haber aldım. 
ti. aydanberi latanbulda çalışmakta olan rulan bu unvanın türkçeye yerle·--ı l bil 

r. r-- manhiuı ve inaafm baynnlara e re-
Futbol başantrenoriı Bay Buts'un sanayicilerin raporları üzerinde İkti- dilimizin ıüzelliği ve zenginliği için la- va &örmediii böyle ifkenceye inunbrm 

itinden ayrılması, Tan gazetesindeki be- aad ve Maliye vekaletleri tarafxndan zımdır. Binaenaleyh türkçe yazılarda ve mahkOm olınuı her diyar için ayıb teı-
yanatında, kayıt ve ipret edil.mit bulu- tetkikler yapılmaktadır. baaılarda her ne milletten oluna olsun kil eder. Sırt hamalhfı meselesi qajıda 
nan aebeblerden Deri gelmit değildir. Sanayicilerin teklif ve temennileri, ismi geçenlerin c:inaiyetlerine göre Bay sureti baih 4. 4. 936 tarihli 117 /50 nu-
Bu zatın mukavelesinde maa!da Türki- . ve Bayan kelimeainin kOllulmau ve maralı tamimle ne yapılmak uı-•eldi-~ bugünkü ttklın aanaiye iras ettiği müş- uulllla 
yenin her tarafında vazife görmek mec- franaızca, almanca, ingilizce ve sair mu- ği b:u: .. "1-: • .: 

d külleri bertaraf etmek üzere, muamele ha dilin Ba B 1r .._..........,_ 
buriyeti tasrih edilmiş bulwıduğu hal e rrerata o y ve ayan ma amı- Tilrtiyede bir "Ok ~ehirler tedbirler 
k d. · ı tanb ldan A k raya davet e-- vergisinin mamul maddeler üzerinden na kaiın olan unvanlarmın kullanıJ!ftMı :s s 

en ıaı, ı u n a bularak bu sefil manzaranın ortadan 
dili. "'- 40 zam icraBiru ve değil, ham maddeler üzerinden ve mem- türlderin medeniyet ailesi i,.erisinde her 

nce, maaıına ~0 -s kallctığınz hazin facialara meydan veril-
mukaveleainde mevcud senede bir aylık lekete gelirken gümrüklerde ahnmaaı milletle beraber müsavi ve cihanfümul . 

bir lakabla amlmamnı temin eder. Za- mediğini memnuniyetle ıörmektedır. 
mezuniyetin de iki aya çıkarılmasını is- merkezindedir. lstanbulddi acı hadise ıösteriyor ti 
temiı ve bu istekleri 7erine ıetirilmez İktiaad ve Maliye vekaletleri bu tek- ten beylik, pqalık, ağalık, hocalık, ha- memleketin bazz yerlerinde Wi ba kö-
• .._.___ e1mi w• • bil"':-:.tir rumhk lakablamun kaldmlmau bu rnalıc-
•e IUUUUaya i yeceeını _._, • lifi olduiu pbi kabul etmeseler bile, tü itiyat devam etme~dir. Tarihi ııu-
Bu talebleri Genel Merkezce muvafık sacla müatenit idi. Bütün vatandatlarm 

alika k silmi · B cereyanın az çok bu temennileri tatmin ve Türkiyede yabancı lisanlarla gazete marası yukarda yazılı emir dairesinde 
görülmediğinden u e ştir. u d tedbir alarak sırt ba.mallıiınıa ortadaıı 

_ T •..ıı-ı.: be-n.atında bahacttiır.: e ecek bir tadile matuf olduiu iatidlll ve risale ne*fflen r.ııbancılann bu esasa 
za.-.. an UllAA ı- •• ". ı- kaldırılmasım tehar rica ederim. 
dört aylık mesai proçamına gelince: olunmaktadır. riayetklr olmasını rica ederim." 
böyle bir proıram buıüne kadar genel Bir de tehirlerde yoturtçu, IUC1I, 

merkeze celmcmi§tir. 1 t b 1 tr aefertaaı ile yemek tqıyan buı kimaele· 
Futbol federasyonu başkalı Bay s an u am vay ri ommlannda iki tarafa eıya uılı mun 

Hamdi Emin Çap, Tandaki beyanatın- sırıklarla ıeleni ıeçem rahata. ettilde-

da. tetriki mesai imkinaızlığı karpsm- tarı·f esı· ı·ndır· ildı· ri ve yollarda ıelip ıitmenin intbamı-
da istifaya mecbur olduiunu söylemek- m bozduklanndan tikiyet olunuyor. 
tedir. Halbuki böyle bir ıey varid de--
gw ildir. Zira T. S. K. nizamnamesine gö- Birçok ntv>dat'ardan alınan bu tilııl· 

l.tanbul tramvay tirketinin tarüele- - 1- ... _ ... ,_ • ded' M 

Sıhat bakımından 

Sıhat bakımından, bütün &ününü .. 
in" Jülder altında ıeçiraı cüçlü lair İQıt 
aannı, uğlam da olsa, bu ite ıuun müdıa 
det dayanamıyacaiı .qikirdır. Netckiart 
yük altında aalrat olaıı ve ölenlerin ... 
yıaı u değildir. Bu zorlu itin phıa U... 
rine olduğu gibi neail üzerinde kitil teıı 
airler yaptığına fÜphe yoktur. Ağır yillİI 
ler altında ild büklüm eılilerek ıeçinea 
h•mattarm hali, vuiyeti, vatandaf p 
rur ve tcfkatini zedeleyen bir mansaraıı 
dır. 

Alınacak tedbirler 

Efya nakliyatı, hayvan ve malıineı. 
rin tahammiil kunetleri na.san itibu:ıl 

alınarak hayvan veya makineye 11a.
edilmektedfr. Binaenale7b, bu ite hemal 
müdahale edilmeaine, hiç bir mBlahaıra 
mani olmamalıdır. Yalnu, yapılacall 

müdahaleler, iyi diifiiniilmcli ve naldil 
yat işini sekteye uğratmamalıdır. Bil 
kere, idaresi reislerle belediyecilerin •• 
Ticaret odaları gibi alakadar tqkilitui 
menauplan bir araya relerek fehrin büı. 
tün nakliyat itlerini mahalD prtlar te'9 
kik edilerek, bir gözden ıeçirmeli, ve 
yapılacak ıalihatı bir pliıı dahilinde V9 

irademe kademe tahakkuk ettirmelidİlll 
ler. Bu huauata hatıra. tahmil ve tahJilı 
ye i§lerinde yeni 9Ultalann Jnıllanıbne. 
aı, hamalların tenaiki ve el araNlan il• 
teçbizi buı eıya nakliyatının (ev eıya. 
BI) &ecen amyonlarja yapdmuı, MI 
eıyuı nakli111t firketlerinln teüi. .. 
aırtta tatrnacaır yükün aaıari ttir lwdd• 
indirilmesi P>i ıeyler edebilir. Kan1111 
ol mtieyyedelere de ihtiyaç yoktur. 

re federasyonlar, ıenel merkezin teknik Yeni fiyatlar eski- yet ç~ uaAU ve yenn ır. evzuunun 
k ri 1 mart 1937 tarihinden itibaren indi- d hal .__,..ıı_.____ · h · birer orpnıdırlar ve bu itibarla mer ez- er: IMUuu-~ n ıcnatı aft w- Bam taTBiyeler 

leri Ankarada bulunmak Jizımdır. Bay rilmiftir. VerıiJer ve bütün reaimler ba- SİDe göre yüzde 13 • vabmuı rica ederim. 

Hamdi Emin Çap'm memuriyetinin An- riç olmak illere yeni tarifelere göre bi- 20 ucuzdur asker ve * ..:ıı ... :•: .=ette u! ~ 
karaya nakliyle federasyon ba§kanlığmı rinci mnkide bir bü-m. kıta İl'İn "- '""9" -.,.-

muhafaza etmesine çahu'mı9 ise de bu· ı- -:s- _, mektehliler de hu• lJahiliye f'elcôleıi 4 / 4/936 icap ettireceii hatıra ıelebilir. Zaruri 
r kurapıa..-.cJirt kunıf Qll par8Jili 7-3 kı· 

na imktn bulunamamıı oiduğundan bu talar için 7•5 kunıftan 6•5 kuruf& indi- susi tenzilAt vardır. tarilainde ..,..1ı laan&Gllıjl için de olsa, bu netice lnaınlctir ve ceçicidir. 
auretle latanbuldan aynlamıyan Bay rilmİftir. "ilôyellere fU tamimi yapm.ftİ : Aynı vatandaflar, ıalih edilecek nakli-
Hamdi Emin Çap da, nihayet istifa et- yat '-'erinde it bulabilecek*i ..:w a 

"f İkinci mnkide bir ve ild kıta için Bü0 m ...... :rıerin ve bilha.-a ..:ıı ... ti- "'° 5 ._ 
mek zaruretinde kalmıştır. Hatti ilti a B ~ükrü· •• Ka ı- r- ..., bayet bir~ yüz vatandapn memleket-
karannı vermeden önce federasyon 2,5 kurut yerine 2 1aırut on para. 3-7 • ~ ya carete ve toptan ticarete merkes olan li-
merkezinin Ankaraya naklini ve aabq- kıtalar için 5 kuruı yerine 4 kuruı ı o İ W • • manlannuda, qya nakliyatı. eski ipti- lerine avdet ederek toprakta çalııpmla. 
kanlı" kurum muhasebecisi Bay Cemi· tan.b 8 gıtti nnm temin edilrneei, kendileri ~ " 

•• para aimacaktır. Asker ve mektebliler S dat halini bili muba.fua etmekte ve in- devlet için btlyilk bir lrlllfet ve feclalrbl 
lin getirilmesini ve kendisinin de baacab için ikinci mevkide seyahat etmek kay- Dahı'lı'ye Vet....:ı~-~. ve Parti Genel aan aırtiyle yapılmaktadır. hk tqlıil etmez. 
ettikçe Ankaraya gehntkle beraber, f- - ........ 
kanlık vazifesini lstanbulda ifaya deva- diyle her kıta için 2,5 kurut yerine 2 Sekreterimiz B. Şükrü Kaya dün ak- Hamallık, nilıayet bir kül olan nakli- Bittabi, "'n"KÜ tedbirler ,ahi ve itıı 
mma muvafakat olunmuım teklif et- kuruı verilecektir. pmki ekspresle latanbula gitmitur. B. yat itinin kademelerinden biridir. insan tima! bakımdan oldulu adar, ekenemili 
m·9tir. Bu teklif genel merkezce muva· Yeni tarifelerin eskilerine cörc olan Şükrü Kaya'yı i.ataayonda vekiller, meb- gücü ile inun mrtmm yalnu ve doinı· bakandan da milabet neticeler yermeJi,. 
fıt görühnemittir. tenzilit niabeti yüzde 13.40 ile yüzde uslar, vekilet ileri gelenleri ve dostları dan dofruya bir nakil vuıtuı olarak dir: Yani, nakliyat fiatlan, bu yü&deaı 

Futbol federasyonu sabık başkanının yirmi araunda değipıektedir. uğurlamıttır. kullaıuldıp devirlerden bir bakiyedir. ucıulaml§ olmahdır. Btitün bu neldalq 

Top mecmuasında intisar eden beyana- -------------------------- ----------------------. ıöz önünde bulundurularak bu hususta tındaki on bir maddede zikrolur.an hu- •tanbulda renk ltirk.aç aabr IODl'a 
suslar, ancak kendisinin, Türk Spor Ku- renle aokaklar ıu mitalea- " .. 1937 verilecek kararlann ve nrld olan mütao 
rumu merkezi olan Ankarada çalışama- latanbalda, 987- MrSİeİ dola,..iyle lealann Vekilete bildirilmelinf rica edeıı 
ması ile alakalıdır. Her federasyon gibi yahlum ak PÇ• lriitiin clüayanm rim. 
futbol federasyonunun merkezi de An- melde oldaldan taraflardan bqlan- yor. Hitlw: "Biz, kimueye sarar ._.. Pllriae akm ecl~eii mevaim yaldaıır- Umum Müfettitliklere, Villyetlere 
karada bulunduğu takdirde itlerinin aü- mak aaretiyle binalarm boyanacaiuu meclen bir sömürge imparatorluju ken bu süzel binayı böyle harap br- yuümıı Bqvekilet, Sıhat ve lçUmal 
rüncemede ka mıyarak intizam ile görü- gazetel• haber vmyorlar. Belediye- k ...... uttuk. 1918 ele b-1an bizden rakamayız.,, muavenet ve İktıaad Vekiletleriae aa.-
lebilecegi i!;indir ki Bay Hamdı Emin nia bu kararı pek yerindedir. Kara- alanlar oralar yerlileriııııia bizi iste- Mütterek ıay• ujru:ntla dayanıı· nulmuıtur." 
Çap'm iıtifanamesi kabul olunarak fut- nn _ taYet ıazeteler dofru öğren- mediklerini iddia edi,..ıar. Bunu oa- manm ı\isel öraeii! 
bol federasyonu başkanlığına aabatkaru miti_..._ clikbte deiw bir hamsi- lardan kim .. ae vakit BOl'lll11f? A.ca-
Bay Sedad Rıza getirilmi§tir. yeti nr: h• bir sokaktaki binalar ba yerliler fimcliki efendi1-ini iati-

1 KUÇUK HABERLER 1 
* Adlıye ve.kalctı ayırma meclisi 

dün çallfJMlarma bqlamıttır. Meclis 
terfie değer görülüp de vekiletcc def
terleri tanzim edilerek ilan edilen ha
kimlere aid defterler üzerinde tetkikat 
yaparak hikimlerin terfi sıralarını tan
zim edecektir. 

* Gümrüklerde ecnebı döviz yazdı 
faturaların türk paraauıa çevrilişinde 

göz önüne alınrnak üzere boraamuda 

kote olan ve olmıyan dôviclerin mart 
ayı içinde muteber olmak üzere teabit 

a7111 rense boy•a•cak, yani bir ao- ,..ı.r mı İmif? ,, eliyor. 
kaktald biaalar beyaz, diferlerinde- O.va ba Taziyette iken fnuwz 
kiler mavi 99ya yepı olacaldarcbr. ufa sueteei Le Joamal'in aeai 1'ik· 

Znld• •e renkler hakkmdaki aeliyor: "'MailUb A.lmanJ'aya aömiir-
münakqa neticesiz blmasw a mab- seleri iade etmek mi? Hayır!,, 

Politikanın ne tuhaf tecellileri kUındur; fakat penbeain açıklı koyu-
vardır! 

lu bütün toalarnu bir araya ıetirmit 
irili ufaklı evleri •e dükkanları bir 

sırada taaaYY111' ed.inia. Karar tatbik 
edilirse İstanbul sokakları birer renk 
sergisi haline selecektir. 

Halbuki aaranızda, yapı malze
mesi tat, çimento ve demir dejil mi
dir? Biz bualan mı sarıya, mora, la
civerde boyıyacafız? 

Parola 

FranAS pzeteı-mde, aon saman

ların parolası tudur: Her naile ile q 

her tekilde 1937 sersiainden bahset

mek. 

edilen vuatl çek fiyatları Gümrük ve Yerıailleı'dan lB ıene .onra 
İnhisarlar vekaletince alikahlara bildi- m------ -------

"Eyfel kulesi Yılolıyor mu?,, bat
hiı altmcla okuyonuaaz: '' ... bayır, 
sadece 1937 Ml'Siaiae buırbk olarak 
tadil edilip temi:aleni,.or. 

rilmiıtir. .Almanya, timdi de sömürge isti- "'Mali:re veküeti biaaa eekiclir" .. 

Ay 30 6Ün mü, 4 hafta mıdır? 

latanbulclald aslık ve yabancı 
mektebleri:rle maarif idaresi araam

da, muallimleria maqlan mii•aeM
ti,.le, bir anl&flD&zlıık varcbr: ita 

mekteblerden bazıları muallİllalerİae 
aylıldaruu dört hafta hesabiyle ,,_._ 

mekte, maarif iclanei iae otuz ıün 

heubi,.le verilmeainıi Utemekteclir. 

Ocret, --., sündelik, ay, hafta 

tatili, den baftaaı... bütün bu mef

humlar bir ara,.a selinc:e "muh ... -
be,, cleail- be~ mekaaivn•, 
bunlardaki ince faridartlan keacli le

hine f.ycla t.min etzrnui=i .....ı l>ilirl 
a. mekanizma, mu....-i lisuhin 

bir muallimine, dolma MDede, 700 
kiUar lira ekMk ücret ...... ..un J'O
hmu bulmuttur. , 

Dahiliye Vekili 
Ş. KAYA 

Yeni yıl hüdçeBi 
hazırlığı 

Maliye Vekileti 1937 büdee pNj .. 
sinin varidat kumı U&erinde çalıflD&laı
rma devam etmektedir. Varidat bOclce• 

sinin bMırlıiı ikml1 e4lildikten IOllft 

muraf büdceai buırbiına bqlamcak 

tır. Muvazenei Umumiye,e dahil bi.a 
tün daireler kendilerine aW ımeral 
büdcelerini hazırJamaia batlamıflardı ... 

Bu hazırlıklar ltittikten eenra Jı1a. 

liye MU.tepn B. Faik Bayulm, I~ 
bulda ~ulunan Bapekilimis ve Mali,. 

Vekilimize bückc üzerinde izahat wr
mck üzere latanbula ptmeai mubt.,. 
meldir. 
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f!JA•WMll adrid c ·varı da 
ispan~::i~e:Skeri bin kadar maktul 

as·ıer 

verdiler 
1 spanyada havaların bozuıması 
U ile tavsayan askeri harekat, 

son bir hafta on gün içinde tekrar ' ~ başladı. Havaların bozuk oldugu aY· 
lar zarfında devam eden bazalıktan 
sonra cumhuriyetçi kuvvetle~ ta· 
arruza geçecekleri tahmin edıhyor· 
du. Öyle olmadı. General Franko, 
İnisiyatifi elden kaçrrmryarak Mala
ga cephesinde taarruza geçti v.e. kısa 
bir çarpışmadan sonra bu şehn ışgal 

k skeri etti. Malaga'nın işgali, gere a 
ve gerek siyasi bakımdan Burgos bü-

k .. tini" • • tın" 1• hayli kuvvetlen· ume n vazıye 
dirmektedir. Bu ıehrin işgaliyle ne• 
ticelenen askeri hareketlerde ltalya 
askerlerinin ve ltalya donanmasının 
Franko kuvvetlerine ehemiyetli yar
dımlarda bulunduğu tesbit edilıniştır. 
Esasen İtalyanlar da bu yardımı ın• 
kar etmiyorlar. Fakat harekata ital
yan askerlerinin değil, macera seven 

~k tt.~in' bil· 
bazı İtalyanların iştira e ıg 1 

diriyorlar. 
Malaga'nm işgali, f ranko kuvvet

leri için ehemiyetli bir zafer olmakla 
beraber, askeri harekat bundan son
ra da gene olduğıı yerde sayıp dur· 
maya başladı. Madr idin muvasalast.nı 

bb"" henuz kesmek için yapılan teşe us 
müspet bir netice vermediği gibi, diğer 
cephelerdeki hareketler de inki~af ede-

memi~tiı·. 
işin hakikati şudur ki bugün, is

panyada hükümet kuvvetleriyle Fran
konun asker1eri arasında müselsel 
bir cephe yoktur. İki kuvvet belki de 
ayrı ayrı sekiz on cephede çarpı~ 
maktadır. Böyle dağınık askeri hare· 
katı derleyip toplamak, bir cepheyı 
diğer cepheye karşı oynayarak biı· 
yÜk bir manevra ile ispanya hareki.· 
tına nihayet vermek için askeri deha 
sahibi bir kuma ndan lazımdır. İspan
yadaki a skeri harekata başka türlü 
n ihayet vermek mümkün olmıyacak 
gibi görünüyor. G eçen temmuzun or
tasır. cf ;ınheri devam eden harekat, 
mun tazam askeri k uvve tler arasında 

b ir muharebeden ziyade görilla har· 

hını andırıyor. Bütün a skeri roi.ite
hassıı<lar, Franko'nun geçen sonba
harda Madrid in muvasala hatlarını 

keseceği yer de sebir üzerine cephe
d en taarruz etmesini tenkid ebnekte 
rnüttefihtirler . O yolda hareket et· 
seydi, behem ehal Madridi eline geç.i
recek, bo.:gun arasında mukavemeti 
kırılacak olan hükümet kuvvetlerini 
m,.ğlUb edecek ve belki de bütün ha
rekatı nihayetlendirecekti. Bu fırsatı 
kaçırmıştır. Son birkaç ay içinde her 
iki tl\raf da mütehassıs askerler ta.ra
fından takviye edilmiştir. Franko'ya 
Almanya ve ltalyadan erkanı harbi
ye zabitleri gitti. Hükü.met kuvvetle
rinin kumandası da Sovyet ve fran· 
sız mütehassıs aske..lerinin kumanda
sı altındadır. Hükümetin mütehassıs 
askere Frankodan ziyade ihtiyacı 
vardır.' Çünkü ispanyada askeri bilgi 
namına ne varsa, Frankoya iltihak 
etmi~tir. Yüksek generallar, zabitler 
Franko ile birliktedir. ' Donanmanın 
büyük bir kısmı hiıkümete sadık kal
dığı halele gemilerdeki bahriye zabi
tanı ilk isyan günlerinde efrad tara
fından katledildiğinden hüküınet ge
mileri, daha zayıf olan asi gemiler 

karşısında aciz kalmışlardır. 
Herhalde hükümet kuvvetleri son 

günler zarfında hayli hırpalanmış ol
makla beraber, vaizyetJ.eri ümidsiz 

değildir •• A. ş. Esmer 

Üzüm Standardizasyo· 
nu üzerınde çalışmalar 

Çekirdeksiz kuru ü .. ürnün starı ıar
dizasyonu için alınacak tedbirler hak
kında alakalıların mütalaalarını almak 
maksadile Martın 10 unda Ankarada 

d k · kuru yapılacak toplantıya, çekir e sız 
Üzüm ihracatçıları, İzmir bor~ı~dan 
üç murahhas, İzmir ve Manisa vılayet· 
lerindeki üzüm istihsal mıntakalarm
dan toplantıya gelmek isteyecek bütün 
alakalrlar İzmir ve Manisa Mebusları ' . 
Üzüm ticareti ile alakalı veya vazifelı 
diğer zatlar davet edilmişlerdir. Mu
rahhaslara vekalet tarafından, standar
dizasyon mütehassısı Dr. Boade nin bir 

raporu ı;önderilmiştir. 

tayyare iki ingiliz Bir asi 
muhribine 

Karışmaz

lık komite· 
sinde veri
len Karar· 
lar 

bombalar attılar 
Hükümetçilerin tebliği 

Madrid, 16 (A.A.) - Hükümet kuvvetlerinin 
Jarama mmtakasmdaki vaziyetleri, son harbler 
neticesinde his olunur surette salah bulumuştur. Bu 
muharebelerde asiler binden fazla ölü ve yaralı 

İspanyada 
ve denizden 

karadan 
kordon 

Londra, 16 ( A..A.) - Elçiler komite
sinde elde edilen anla§ma lspanya·ya gö
nüllii gitmesinin menini ve kontrol planı
nın ana hatlarını derpiş etmektedir. Gönül
lü sevkinin meni i;nünıiizdeki cunıarıesiıı
den itibaren w.ıbik olunacaktır. Kontrol 
planının ise 6 martta tatbikine geçilecekıir. 
Bu plan mucibince, lspanya'ya siUih, nıii
himnuıt ve göniillü girmemesi için karadan 
ve denizden bir kordon tesis olunacaktır. 

bırakmışlardır. 
Guadalajara cephesinde duımanın tazyiki de-

vam ediyor. 
Asilerin tebliği 

Salamanka, 16 (A.A.) - Reami bir tebliğde 
hükümetçilerin Madrid cepheıinde yaptıkları bir 
mukabil taarruzun tardedildiği ve entemasyonal 
livaya mensup bir müfrezenin imha olunduğu bil
dirilmektedir. Hükümetçiler harb meydanrnda 
yüzlerce ölü bırakmışlardır. 

Cenub ordusu, Montrilin prkında T ahlonus 
ve Garnatille mevkilerini ele geçirmİ§ ve bir çok 
esir almıştır. 

İngiliz tabiiyetindeki esirler 
Salamanka, 16 (A.A.) - Genera 

de Lano, dün gece radyo ile yaptığı be· 
yanatta, Madrid cephesinde Franko 
kıtalarınm ingiliz tabiiyetinde 35 aske
ri esir ettiklerini söylemiştir. 

Bir asi tayyare, ingiliz gemilerini 
bombardıman etti. 

Londra, 16 (A.A.) - Resmen bildi. 
rildiğine göre, ispanyol asilerinin bir 
tayyaresi, pazar günü Cezair sahillerin
de Havock ve Gypsi adındaki ingili% 

muhriblerini bombardıman etmıştır. 

Tayyare, 10 bomba atmıştır. Ancak 
muhriblere isabet vaki olmamıştır. 

B. Şilton, İngiltere hükümeti tara
fndan Burgos hükümeti nezdinde pro
testoda bulunmağa rtıemur edilmişti r. 

Asi t ayyare, Baleares adalarına doğ

ru gitmiş, muhribler ise Malta istika· 

metine doğru yollarına devam etmiştir. 

.Fransadaıı hükümelçilere 
yardım. 

Paris, 16 (A.A.) - Eko de Pari'nin 
yazdığına göre, Hollanda Dabesa vapu

ru harb levazımı, 20 k.., yon ve 340 mit

ralyözü hamilen dün Marsilyadan Ali· 

cante'e hareket etmiştir. 

Madrid valisi Madrid ciavrrnda kazrlan 
siperleri teftiş ederken 

Şubatın ilk haftasında hükümetçi 

İspanyaya gitmek üzere Perpingnandan 

850, Cerberden 450 Perthustan da 300 

gönüllü gelmiştir. 

B. Göring 
dün V arşovaya 

hareket etti 
Berlin, 16 (A.A.) - B. Göring Po

lonya cumhur reisinin Bialoviecza or. 
mantarında tetrtib ettiği ava iştirak i
çin vaki daveti kabul ederek Berlinden 

hareket etmiştir. 

Yalanlanan haberler 

Var~ova, 16 (A.A.) - Selahiyattar 
mahfiller B. Göringin dançig ve Leh 
koriclo ru mt:selesinin kati surtete halli 

için heyecan uyandırıcı t ekliflerde bu. 
lunacağma dair yabancı kay naklardan 
sızan haberleri yalanlamaktadır. 

Belçikada 
Reksistler 
meclisin 

27 devotine sisteminde her biri iki 
mitralyözle mücehhez iki fransız harb 

tayyaresi de hükümetçi İspanyaya git

mek üzere Montanban tayyare kararga

hından hareket etmiştir. Aynı sistem

den bir çok fransız tayyaresinin • gene 
İspanyaya gitmek üzere Tuluz'e gelme

si bekleniyor. 

feshini istiyorlar 

oman ya 
Alman ve İtalyan 

e çilerinin geri 
alınmasını istiyecek 

Bükreş, 16 (A.A.) - Hükü
metin Ber1in ve Roma hükümet
lerinden Bükreş'teki elçilerini 
geri çağırmalarını taleb ebnek 
tasavvurunda olduğu haber ve
rilmekterur. Buna sebeb, bu iki 
dip4omat General fran.ko'nun 
ordusunda hizmet ederken 
maktul düşen ve cesedleri mem
lekete getiren Romanya lejioner 
lerinden iki kişinin cenaze me
rasiminde üniforma ile hazır 
bulunmalarıdır. 

Bu iki lejionerin cenaze me-

rasiminin siyasi bir nümayif 
şeklini almış olduğu kaydedili-

yor. 
Öğrenildiğine göre, mahafıl-

ler bu iki diploınatm hattı ha

re~eti hakkında bugün mebu
san meclisinde hükümetten ıs-

tizahta bulunacaklardır. 

Brüksel, 16 (A.A.) - Reksist'lerin 

lideri B. Döğrel, Kırala göndermiş ol • 

duğu bir telgrafta şöyle demektedir: 

" 20,000 reksiste, dün spor saıayın

da toplanarak parlamentonun feshini 

ve yeni intihabat icrasını istemişlerdir. 

Zira, memlekette sulh ve sükunun an· 

cak böyle bir tedbir ile temin edilebi • 

leceğine kanidirler." 

Siyasi müşahidler, kıralın reksistle

rin bu teklifini dikkate almasx ihtima

li mevcud olmadığım söylemektedirler. 

Akdenizde bir İngiliz 
tayyaresi kayboldu 

Londra, 16 (AA.) - Hava nezare. 

retinden bildirildiğne göre, Akdenızde 
bulunmakta olan Couragus tayyare ge-

mısine m. nsub bir tayyare, içindeki üç 

kişilik ınüerttebatiyle dün sabahtan beri 
kaybolmuştur. 

Kredi f onsiyeden 
kazanan ... ar 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 faiz
li ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tah
villerinin dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 419.905 
numaralı tahvil ile 1911 senesi tahvil • 
terinden 270.174 numaralı tahvil 50.000 
ner frank kazanmışlardır 

Reksistlerin lideri Dögrel 

Romanya'da kabine 
buhranı yalanlanıyor 

Bükreş, 16 (A.A.) - Rador ajansı 

bir kabine buhranı çıkmak üzere oldu. 

ğuna daır dolaşan şayiaıarı resmen ya

lanla.maktadır. 

Yeni Alman pıotestan 
kilisesi 

Berstesgaden, 16 (A.A.) - B . Hit. 

ler, yeni alman protestan kilisesinın te 

sisi için umumi kiliseler meclis:ni iç

timaa davet eden emirnameyi imzala.. 

mıştır. 

Balkan Antantı 
Konseyinin toplantısı 
Cumıburiyet'te Yumıs Nadi, Balkan 

antantının hükümden sakıt kaldığı, da
iılmak Üzere olduğu hakkında her fırw 
aatta ortaya atılan bedbahça şayiaların 

daüna, Balkan milletleri araıındaki sa• 
mimiyet ve işbirliğini çekemiyen)erin 
eıeri olduğunu, fakat hadiselerin bu gİ· 
bi aıdıız rivayetleri tekzib ettiğini, Bal· 
kan antanbnın, her konsey top)antısm
dan ıonra, her zamandan daha aağlam 

bir manzarayla ortatra çıktığcru anlatı

yor, ve sulhçuluğu ana ıiyaseti yapımı 
olan Balkan antantmm anlaşmalarım 

her istikamette kabil olduğu kadar geııı 
nişletmek prensipini küttüğünü, grup 
halinde yapılamıyan anlaşmaların an
tanta dahil devletlerden biri tarafından 
yapılmasının birliğe hiç bir zarar vere
miyeceğini., bu suretle Ba'kan Birliğinin 
bütüın sulhçu kombinezonlara köpı üler 
kurmakta olduğunu kaydederek diyor 
ki: •ısu muvaffakıyetin sırrı Balkan 
antantman bütün kuvvetini, bütün sami
miyetini ıulha hadim kılmış olmasmda
dır: Evvela kendi sulhumuza. Bu bizle
re göre ilk ve büyük nimettir. ikinci de
recede dünya sulhuna. Kendi sulhumu
za hakiın olunca dünya sulhuna hadim 
olmamaşlığmuz ihtimali yoktu. Bun· 
lar az şeref ve az menfaat midir?" 

• 
MESELE HENÜZ BiTMEDi 
Akşamın imzasız ba~makalesi, Cenev

rede yapılmış olan Hatay anlaşmasnu 

akim bırakmak için Suriyede görülen 
tahriklerden bahsederek, Hatay davaın
run henüz kapanmış olmadığını kayde
diyor. Filhakika, Cenevrede elde edil
mit olan netice ancak bir prensip anlaı
masıda. Tatbikatta ve tefernıatrn teı
bitinde gösterilecek bozguncu bir zihni
yet bu anlaşmanın bizzat esasını da su
ya düşürebilir. İşte, şimdi Suriyelilere 
düşen vazife, manasız tahriklerle bu kıy
metli sulh eserini ba)tahyarak ortaya 
yeni battan bir gaile çıkarmamakbr. 
Cenevre a.nlaşmasının kıymeti tatbht
ta göııterilcoek hüsnüniyetle ölçülecek· 
tir. Bizim için, Cenevrede kabul ettir
miş olduğumuz esaslardan en küçük fe· 
dillrbkta bulunmak asla mcvzuubahı 
olmaz. Bu hakikatin iyice anlaşılması 
lazımdır. uOmid ederdik ki mesele bu 
ıekilde bittikten sonra Suriyeliler Tür
kiyenin dostluğunu kazanacak yollara 
tevessül eder ve Türkiyeden yükselen 
samimi dostluk sesine aynı surette mu· 
kabele ederler. Suriye ricalinin, ergeç 
hakiki menfaatlerini idrak edec~klerin

den ümidim.izi kesmiyoruz." 

• 
LiSE TAHSiLi 

Kurunda Hakkı S\ıha Gezgin, herkesin 
yüksek tah'11 gÖrerniyeceğini, bazı ço
cukların doğuştan veya muhitlerinin te
ıiriyle tahsillerini ilerletmeye gerekli 
seviyede olmadıklarını, ve liseleri dol
duranlar içinde bu gibilerin büyilk bir 
mikdar teşkil etmesinin tahsil seviyesi· 
ni düıürdüğünü söyliyerek, buna bir 
çare gösteriyor: ' 'Liselerimizde tahsil 
paralı olmalıdır.', 

Bize göre bu, gerçi talebe adedini 
azaltacak bir tedbir olur. Fakat bugün 
orta tahsil talebesini azaltmak maksadı· 
nı güdüyor değiliz. Hem böyle bir ted
bir yalnız kalitesiz talebeyi mi mekteb
ten uzaklaıtrrır? Bu nokta pek şüpheli 
değil midir? 

Anayasamızdaki 
tadiller dolayısiyle 
Kamutaydaki müza
kere zabıtlarını aynen 

neırediyoruz 
Anayasamızın bazı maddeleri

nin değiıtirilme•İ üzerinde Kamu· 
tayın beı ıubat tarihindeki müza
kerelerinin, bütün memlekette her 
vaada ile neşredilmeıi, gene Ka
mutayca kC1Tar altına alınml§tır. 

Bir çok gazetelerde eksik ve ha
talı çıkanlmq olan bu müzakere
leri ''ULUS,, cumarterigünkü 12 
sayfalık nüshasında aynen neşre· 
decektir. 

Gazetemizin haftalık lransızca 
nüshası olan "ANIC4..R.A,,c!a mü
zakerelerin franıızca m .... tnini bu
lacaksmız. 
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( 'ı Yabancı Gazetelellde Okuduklarımız 

~------------------------------------------' 
Son zamanlarda en 

münakasa _, edilen mesele 

nazariyelerini n 
İ nsanlara hu-

sumet veya 
kin beslemekten 
.zevk duyan, ve 
kendi renk, iman 
ve dil hususiyet
lerini, kendi kar
deşlerini ezmek 
veya sömürmek 
için bir mazeret 

ilmi kıynıeti 
var 

telakki etmek istiyenlerin llıgatlerinde 
"ırk,, kelimesi büyük bir ehemiyet al
mıştır. 

Bununla beraber, ırk üzerinde müna
kaşaya girişmeden önce bunun ne de
mek olduğunu tarif etmek lizımdır. 

Irk, tamamiyle fizik bir tarifi ifade 
eder. Bu kelime, insanları, renklerine, 
uçlarının ve gözlerinin biçimine, boy· 
larına, yapılarına ve bilhassa kafaları
nın ıekline göre tasnif etmek için kul
lanılıyor. 

Antropolojistler, insan nevilerini, 
tıpkı bir hayvan yetiştiricinin köpek 
veya güvercin cinslerini gördükleri 
gözle görürler. Fakat, köpekler ve gü
vercinler, kolayca tasnif edilecek müş
terek vasıflar arzederler a~ insanlar 
için hal böyle değildir. 

Meseli bütün zencilerin kısa boylu 
olmaları, bütün sarı derililerin yuvar
lak ba~lı olmaları ve bütiln beyazların 
da kumral olmaları bir tasnif işini pek 
kolaylaştmrdı. Fakat hakikatte böyle 
değildir; Eenci'erde Nilotlar gibi Pig
meler de vardır: bunlar dünyanın en u
zun ve en kısa boylu insan nevileridir. 
Sarılarm ekserisi yuvarlak ba~rdır, fa
kat içlerinden mühim bir mikdan uzun 
başlıdır. Ve Avupada saçları siyah o
lan çok beyaz insanların mikdan epiy
ce kabarıktır. 

Şu halde kabul etmek lizımdır ki 
dünya yüzünde saf ırktan pekaz insan 
mevcudur. Bu itibarla, fizik: kaliteleri 
bu k?dar (!avri muayyen kalırken, bazı 
insan topluluklarının zihni vasıftan ü
zerinde kanunlar yapmak tamamiyle 
manasızdır. 

A ntropolojistler, insanlığı altı ana 
ırka ayırırlar. Bunlardan ikisi 

eiyahtır. Negroidlcrle Ostraloidler. Bu 
tefrik saçların şeklindeki {ark dolayı
aiyledir. 

Sonra sarı ırk gelir ki, prki Asya 
halkiyle mnerika yerlilerini ihtiva e-
4'er. bu ırkın vasıfları san derili, çıkık 
elmacık kemikli ve siyah dil% saçlı ol
masıdır. 

Bize daha yakm olarak üç ırk bu
luyoruz. Bunlardan en kalabalık olanı 
Akdeniz ırkıdır ki emner renkli, ıiyah 
kıvırcık saçlı, dar alınlı uaun bir haf. 
ince ve bariz çizgiler taşır. Bu ırka 1-
ıranda. Hindistanda. Afrikanın §imalin
de ve cenubi A•rupada rutlaaır. Bri
tanya adalarında da bu taenife dahil in· 

mıdır? 
unların birçok mümessilleri bulunmak
tadır. 

Alpin ırkı Avrupa ve küçük Asya
run içerilerinde bulunur; birçok Avru· 
pa memleketlerinde, bu arada Almanya 
ve Fransa.da hakim unsur bu ırka men
sup insanlardır. lngilterede daha az ka
labalık olmakla beraber gene epiyce 
mikdarda mevcuddur. Bu ırka mensup 
olanlar umumiyetle kısa boylu, yuvar
lak başlı, düz siyah saç1ı ve yayvan bu
runludur. 

Sonuncu ırk ıimal ırkıdır ki mik
darca en az olanıdır; bu ırk hemen 
münhasıran Baltık ve şimal denizleri 
sahillerinde yaşamaktadır; şimal ırkına 
mensup olanlar urun boylu, uzun kafa
lı, mavi gözlü ve kumral saçlıdır ki bun
lar insan nevinin umumiyetinde nadir 
olan karakteristiklerdir. 

B u ırki tiplerin muhtelif menşe

lerden mi geldiği, iptidai ırkla
rın ihtilitmdan mı husule geldiği, yok
sa iklim ve tesadüfün mahsulü mü ol
duğu bilinmiyor. Yalnız şunu söyle
mek mümkündür ki, bu muhtelif ırkla
rı vücuda getirmek i~in mazide müda
hale etmiş olan sebebler neler olursa 
olsun, ve hatta bu sebeblerin bu~n de 
tesirlerini icra ettikleri kabul edilse bi
le, bu tesir farkedilemiyecek kadar ya-

• 
vaştır. 

Derinin siyahlığı, sıcak iklimlerde 

bir nevi müdafaa vasıtası halinde husu· 
le gelmit olabilir. Fakat ıurası muhak

kaktır ki sıcak bir iklime göçen insan

lar, yüzlerce nesil sonra bile derileri
nin asli rengini kaybetmemektedirler. 

Cenubi Amerikanın bazı tarafları Af
rikanm herhangi bir kısmı kadar sıcak

tır; bununla berabCr sayısız asırlardan 
beri orada yaşıyan yerliler ıiyah degil, 

esmer sarı bir renktedirler. Buna mu
kabil, binlerce yıldanberi İngiltereye 
benzer bir iklimde yaşayan Tumanb
lar siyahidirler. 

Avrupada hakiki ırk aynbldan mev
cud delildir. Ahmınlar ye franaızlar 
muhtelit ırk tipinden ild politik grup
tur. Almanlar, umumiyetle, Oçte iki 
Alpin" içte bir timal ırkındandırlar, 
halbuki fraıwzlarm yamı Alpin ır• 
un 8çte biri Akdeais ırbndan n alb· 
da biri de fimal ırkındandır. 

Vakti1le Aft'Upıuım yarnmı fet
hetmiı olan uıl Seltler, umumiyetle fi· 

Yazan: 

Lord Roglan 
• Le MOJs 

mecmuasından 

mal ırkmdandılar; bununla beraber, 
bugün lngilteredeki Scltler bilhassa 
Akdeniz ırkmdandırlar ve Bretonlar'· 
da Alpin ırkındandırlar. Bunun gibi, 
ekserisi hıristiyanlıgm ilk asırlarında 
yahudi misyonerleri teıkinleri neticesin
de bu dine girmiş olan Avrupa musevi
leri ırkan çok karışıktırlar; fakat ekse
riyet itibariyle Alpindirler. 

Muhtelif ırktan insanlar arasında do
ğuştan bir zihni fark bulunduğu hak.kın
da ileri sürülen fikir vakıalardan ziyade 
batıl bir itikadın ifadesi olmaktadır ve 
bu müşahede yalruz AvrupaWar arasın
da iddia edilen farklar hakkında değil, 
aynı zamanda sanlar, beyazlar ve siyah
lar arasında mevcud olduğu i'eri ıürü
len farklar baklanda da muteberdir. 

Avusturalya ve Afrikada yapılan 

zeka denemeleri göstermi,tir ki zenci 

çocukları beyaz çocuklardan daha mah

dud zekilı değildirler. Bu neticeler bir 

az sürpriz uyandın1Uftır. Fakat haki

katin başka türlü olması için de acbeb 

yoktur. Çocukların zekasının temeli i

yi işitme ve görme hassalarına malik 

olmaktır. Kuvvetli gözler ve kulaklar

la doğmuş olan her çocuk zeki doğmuş 

demektir; Pipbesiz, ekser hallerde, bu 

çocuk, hastalık, cahil bir muhit veya 

dogmatik bir tedris yüzünden abdallaş

tmlm:ı.ktadır. 

İ rk farkları denilen şeyler, tecrübe
lerimize göre, yetiştirme farkların

dan başka bir şey değildir. 

Şu halele nasıl oluyor da eksedya 
bir yahudiyi bir hıristiyandan, bir fran
srzı bir almandan tefrik edebiliyoruz? 

Dini Jisani veya mesleki her insan gru
punun karakteristik yüz ali.metleri ol
masından ileri gelmektedir. 

Pek çok yahudiler burun kapaıldarı

nı kaldırırlar; pek çok franaızlar du· 

da1dannı imar ve bafkalamu kaldınrlar; 

biz in&ilizlerııe ban tiplere malim ki 

yabancı bizi bu sayede kolayca tefrik 
eder. Müslümanlar da daha ziyade fa
talist bir ifadeye maliktirler. 

Herhangi bir kimse aynanın karşı

ama geçerek kendisine bir franıızm 

bir yahudinin ifadesini verebilir. 

1 Va•lngton mektubu 1 , ___ ____. 

Amerikalı 
ne yer ne içer? 

Amerika'da son yıllarda çok 

süt içiyorlar. Bu adet onlara içki 

"" yasagı 

V aşington, şubat 1937 - Ameri • 
kan milleti gibi biribirleriyle hiç 

bir alakası olmıyan muhtelif ırk ve mil
letlerden toplarunış bir halk yığınının 

hayatı hakkında umumi hükümlerde 
bulunmak bir parça fazla cüretkirlık 

diye telakki edilebilir. Fakat, Ameri· 
kanın herhangi bir büyük şehrinde u
fak bir tur yapmak, bir çin lokantasın
dan çıkıp bir italyan ve alman lokan
tasına girmek, bu memleketin iaşe tar
zındaki büyük farkları görüp anlama
ya kafidir. Teferruat kabilinden olan 
bu büyük farklara rağmen, iaşenin umu· 
mi vaziyeti, ilk bakı~ta sanıldığından 

çok daha yeknesaktır. Şunu gözden 
kaçırmamak lurmdır ki, amerikan me
deniyetinin gösterileri - buna iaşe tarz 
ve adetleri de dahildir - ferd üzerinde 
bir nevi cebir icra etmektedir. 

A merikaı yığın halinde istihsal 
eden ve gene yığın halinde tevzi 

eden bir memlekettir. Yığın ba.linde 
istihsal ve tahrik vaki olunca, insan 
kuvveti de buna nisbetle dar bir sınır 
içinde kalınca, istihsal edilen madde de 
gönlün istediği değeri t8fıyabilir. 

İstihsalin çok kuvvetli bir şekilde 
standardize edilmesi, ambalajın yekne
sak olU§u, tevzi işinin organizasyonu, 
hayata bir formada ,ekil vermek meyli, 
istihlikin yeknesaklqması istikarne· 
tinde tesirini &östermektedir. 

Kafetaria adını verdikleri ve her
kesin kendi kendine hizmet ettiği ucuz 
lokantalarda yenilen şeyler alelade lo
kantalardakilere göre çok daha tipiktir. 
Keza ufak bakkllarda hemen hemen 
baştan aşağı hepsinde aynı ambalajla ve 
şık bir şekilde sarılmış gıda maddele
rini almak, aynı ve çerçeve ve etiketiy
le hareket eden mağazalardaki alış ve
rişten daha iyi bir tesir yapıyor. 

Şimali Amerikada, "mutad" çerçe • 
vesinin dışında kalan her fevkaladelik 
çok pahalıdır; fakat bu bal, piyasada 
ve hususiliği olan şeyleri satın alanla
rın muhitini de çok darlatJtırmaktadır. 

D iger taraftan, bu kadar büyük, ik
lim şartları çok muhetlif olan bir 

memlekette gıda malzemesi de çok çe
şidlidir. Birlepk Amerika hükümetle
rindeki ekonomi ve münasebet politi• 
kasının eakidcnberi göddüğü gaye, zi
rai işleri esaslı bir surette taksim etmek 
ve buna bafh olarak da rejional eşya 
mübaAelesini kuvvetlendirmektir. Adam 
başına alınan kalori, bir çok Avrupa 
memleketlerinde istihlak edilen mikdar
dan çok farklı değildir. htihlik edil
mek üzere mevcud gıda malzemesinin 
tenevvuu bilhassa aebze ve meyvada ken· 
dini göstermektedir. Seme ve meyva 
piyasasında her mevsimde o kadar çeşit 
var ki, buna ancak muhtelif iklim böl-

zamanından kalmıştır 

geleri bu bd.u bol olan bir memleke"" 
te rastlamak mümkündür. Patates, bb 
çok Avrupa memleketlerinde ve husu• 
ıiyle Almanyada olduğu gibi esaa gıe 

da değil, TUrkiyede ve balkan memle
ketlerinde olduğu gibi diğer aebaele~ 

ayarında yer almaktadır. 

A merikadaki iıtihli.k adetleri, i
aşe vuiyetini ve gündeliklerin 

yüksek seviyesini göstermcktf:dir. Şi· 

mali Amerikada tasavvur edilemiyecek 
bir ölçüde meyva i&tihlik edilmektedir, 
Çünkü gıda halinde alınmakta olan meJ" 
vadan aynı zamanda salata, ve turıu da 
yapılmaktadır. 

Et isti.lılalu da Avrupaya ruu:araa 
tamamiyle deği,ik bir manzara arzedi
yor. Meseli, sığır etine gösterilen rağ· 
bet Domw: etine gösterilmemektedir. 
Kümes hayvanlarının eti çok aranmak· 
tadır. Sığır etinin diğer etlere nillbet· 
le daha fazla harcanması da Amerika· 
nın zenginliğine bir delil ve ili.mettir. 
Malumdur ki, sığır haycanı, yedi&ini 
ete tahvil etmeğe pek te elverişli deiil· 
dir. Domuzla elde edilen aynı miktar 
et, ve kaloriye varabilmek için çok genif 
topraklara ihtiyaç vardır. 

A merikada yağ meselesi de bam 
~adır. Meseli, hemen hemen 

bütün Avrupa memleketlerinde Marga
rin ehemmiyetli bir rol oynadığı halde 
burada bu yağ hemen hemen hiç kulla· 
rulmamaktadır. Domuzdan kazanılan 

yağ en başta yer alıyor. Süt yağı da çok 
harcanmakatdır. 

Amerikalılar aon yıllarda çok ıüt içi· 
yorlar; buna vaktiyle konmuı olan içki 
yasağının da büyük tesiri olmU§tur. 
Fakat. içki yasağı kalktıktan sonra da 
süt istihlaki azalmış değildir. 

Amerikalının iaşeeindeki yeknesak-

lık hakkında söylenen ıeyler, diğer ih

tiyaç sahalanna da teşmil edilebilir. Me-

sela, kendi zevkine göre kılık ve kıya

fetine şekil verebilenler pek azdır. Çün

kü hazır elbise ile ı&marlama elbisenin 

fiatı arasındaki fark çok bU,üktür. Fa

kat buna mubbil toptan ve ıeri halinde 

yapılmış olan eıyanın kalitesi hem yük· 

aek ve hem de ucuzdur. 

Amerikalı gündelik bayat içinde g~ 

ze batmaktan hOflaamu; o mümkün 

olduğu kadar yıiınmdan ayntmamak 

iater. Onun ev qyuı ıtanclarize edilmit 

seri imalitıdır. Fakat diğer taraftan, mo

dern medeniyetin bir insandan talep 

ettiği eıya ile techiz edilmit olauya, çok 

büyük ehemmiyet verilmektedir. Banyo, 
buz dolabı, radyo, elektrikli süpürıe ve 
toz alma cihazı. ilib. pbi fCylcr zaruri 
ihtiyaçlardandır. 

Tefrika: 70 Baghira: tattı, sonra tükürdü. dan başka bir şey değiller. Hep birbirlerini 
öldürmüşler; herhade bundan memnun da 
olmuşlardır. Birinci küçük orman adamı iyi 
avcı imiş. 

iKiNCi 

CENGEL{IKiTABI 
Y uan: Çeviren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Movgli, Cengelin, bodur dikenlikleri için
öe seğirtmeğe devam ederek cevab verdi: 

- İnsanlar, l· naldan daha fazla ka
nnlanm doyum .. düşkündürler. 

Sol tarafta bulunan Baghira, boğazın
(ta.n tasavvur edilmez bir gürültü çıkardı ve: 

- Birisi burada karnım doyururken hapı 
yutmuş, dedi. Açık renkli esvablardan bir 
yığın, bir dikenin altında duruyordu; yanı· 
başma bir mikdar un dökülmüştü. 

Movgli: 
- Bu da bambu ile, dedi, bak, şu beyaz 

toz insanların yediği bir yemektir. Bu adam, 
onların yiyeceğini taşıyormuş, onu öldür
müşler ve şimdi onu akbabalara bırakmışlar. 

- Bu üçüncü, dedi. 
Movgli, kenid kendine: 
- Kobralann babasına yeni kurbağalar 

götürüp onu besliyeceğim, semizleteceğim, 
dedi, fılin kanını içen şey, ölümdür, fakat 
buna bir türlü akıl erdiremiyorum. 

Baghira: 
- Yürü! dedi. 
Yarım mil kadar ileri gitmemişlerdi ki, 

gölgesinde üç kişinin yattığı büyük bir ağa
cın üzerinde karga Ko'nun bir ölüm şarkısı 
söylediğini duydular. Bir demir tabağın al
tında yan ölmüş bir ateş vardı; üzerinde 
kavrulup siyahlaşmış hamur bulunuyordu. 
Ateşin yanıbaşında güneşte parıl parıl ya
nan ankus duruyordu. 

- İş hızla yürüyor, her şey burada bit
miş, dedi Baghira, bunlar nasd ölmüşler? 
O zerlerinde hiçbir iz yok. 

Cengelde yaşayan bir kimse, zehirli otlar 
ve yemişler hakkında herhangi bir doktor 
kadar bilgi ve tecrübe sahibidir. 

Movgli, ateıten gelen kokuyu kokladı; şa 
hanm üzerindeki çörekten bir parça koparıp 

Öksürerek: 
- Ölüm elması, dedi, önce gondu öldür· 

dükten sonra, öldürdükleri ikinci adam tara
fından bu yemek hazırlanmış. 

Baghira: 
- Öyle ise, uğurlu avlar, dedi, ölümler 

biribirini pek yakından kovalıyor. 
- Cengede diken elması veyahud dha· 

tura adı verilen bu yemiş, Hindistarun en 
dehşetli bir zehiridir. 

- Ey, şimdi ne olacak? Ötede duran kır
mIZI gözlü uğursuz nesne için ikimiz birbiri
mizi mi öldüreceğiz dedi. Baghira: 

- Öyle söz mü olur? diye fısılda4lı Mov
gli Onu fırlatıp atmakla, bir yanlışlık mı 
yaptım? Bizim aramızda ihtilaf çıkmaz; çün
kü biz, insanların arzu ettiğini arzu etmeyiz. 
çğer bu nesneyi burada bırakacak olursak 
bu yüzden insanlar, rüzgarlı bir havada ağaç-
tan ceviz düşer gibi birbirlerini öldürecek
ler. Benim insanlara karşı hiç sevgim yok
tur. Fakat bir gece içinde altı kişinin ölme
sini de istemem. 

- Ne olur? dedi Baghira, bunlar insan-

- Bunlar çoluk çocuktan başka bir şey 
değiller. Bir çocuk da suyun içinde parlayan 
ay ışığını ısırabilmek için kendini boğar. A 
sıl kabahat benim. 

Movgli, bu sözleri her şeye aklı eren bir 
adam tavriyle söylüyordu. 

- Bundan sonra Cengele böyle acaip 
nesneler getinniyeceğim. Bunlar çiçekler 
kadar güzel şeyler de osalar. Şimdi bu· an
kusu gösterdi - gerisi geriye kobralann ba
basına gidiyor. Fakat önce bir uyku uyuya
lım. Yalmz bunların yanıbaşmda uyuyama
yız. Sonra bunu da bir tarafa gömelim de gi
dip altı kişinin daha başını yemesin. Şu ağa
cın altında bir çukur kaz. 

Oraya doğru yürüyen Baghira: 
- Fakat küçük kardeş, dedi, ben bu kan 

içicisinde hiç bir kabahat yoktur derim; bü
tün bunlar insanların yüzünden oluyor. 

- Hepsi ibr ,dedi Movgli, çukuru derin 
kaz. Uyandığun zaman onu çıkarır, geri g(). 
türürüm. (Sonu var) 

• 
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Türk 
(Başı ı. inci sayfada) 

cadelesi açıldığı zaman yeni hükümet 
bu tedavül kitlesinin mesuliyetini de 
Üzerine filen almış bulunuyordu. Bu· 
gün Türkiye hükümeinin milli paraya 
ve para meselelerine atfettiği dikk~t 
\'e ehemiyet de o tarihten başlar, denı· 
lebilir. Mutlak bir inhilal ifade eden 
lllütareke devrinden sonraki bu iki se· 
nelik ateşin cidal devresi (1920-192~) 
2~rfında Anadolu hüküıneti ço~ ç~~ın 
bı . .. "dsız aunr. ımtihan geçirirken o um.1 .• ".' 
lerınde hile tedavül kitlesı uzenn?e 
bir enflasyon yapmağt hatrrı:ıa. getır: 
in.emiştir. İstiklal mücadelesını~. m~ 
Vaffakiyetle neticelenip yeni .reJıının 
d · .. zenne cuın· e tamamen teessüs etmesı u . . el 
huriyet hükümetinin 3 teşrınıevv 
l931 de faaliyete geçmiş Merk:ız B~~;. 
kasına devreylediği tedav . . . 
lesi 158.748.563 liralıktır ki ken~ısıı:ı; 
de bizzat eski rejim devir aldıgı mı 
dar aynen budur. 

* 'b" amil~ Başka memleketlerde ne gı 1 

ler paranın kıymetten sukutun~ sebeb 
olmussa Türkiye' de de ayni funıller,. • 
B · · kmış ve ıs· urada harbten münhezım çı k 
tiklalini yeniden ve çok pahalıya a; 
zannuş bir devlet için vü~udu ~<l;sa';~ 
olunabilecek en fena şeraıt dahılı~d ·. 
P ··ı" k metinde muessır aranın tenezzu u ıy · d Avusolmuşlardrr. Harb senelenn e .. • 

· ·1 · fakat mutare turya'da tesıs edı mış ve 
, d d" l' mu'telife tarafın· ;ı:e esnasın a uve ı . 
dan zabtolunmuş altı buçuk milyon lı• 
ralık bir altın karşılıktan sarfı nazar e-
dilirse türk parası için devletin i~b:; 
rından başka medarı istinad mevcu ·: 
~ ·1d· . . . b "tı'barı her zaman ı gı ı. Yanı re1ım u ı .. .. 
• ld" ~. kadar her turlu 

c;;ın ve elinden ge ıgı addi kar-
halelden masun tutmu.ştur. !ar teknik 
§ılıktan ve 1930 senesıne. k . ra ~ _ 
b . . d .:ı mahrumıyetıne g 
ır ı arerıen 

k ~ memleketlerde
men türk parası e sen 1 d k" . memleket er e ı ki ve ezcümle cıvar ~ d" 
sukut seviye]erinden daha aşagı uş· 
rr.emiştir denilebilir. Harbın s-011 sene· 
sinden 1g29 senesine kadar türk p<ınısı• 
nm ingiliz lirasına ve eski altın dolara 
nisbeti şöyle idi: 

Bir sterling muadili Bir türk lira-sı 
Türk lirası muadili dolar 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

7,t:8 O,bi 
7,63 0,60 
u,39 O,'iı 
8.94 0,53 
9.34 0,52 
9,50 0,51 
9,56 0,51 

10,08 0,48 

1929 senesi sonlarına doğru araya 
teknik bir takım sebeblerin de girmesi 
üzerine para sıkı bir buhran geçirdi, 
Bir sterling birden bire 1.100 kuruşa 
kadar çıktı. Hükumet müdahaleye mec• 
b~.r ~aldı. 1930 şubatından itibaren 
Turkıyede döviz takyidatmın tesisi bu 
S:behlerden doğmuştur. Şubat 1930 dcı 
?ı~ sterling fiatı, filiyatta 1030 k..ımş 
ıtıbariyle tesbit olundu. Fakat 1931 ey· 

•lfilünde sterlingin altına kabiliyeti.tah· 
viliyesi ref'edi]mesi üzerine türk hrasx 
sterlnP.den avrıldx, bir türk Hrasx mü~
vt 12,06 frangı paritesini ka?ul etti. 
l!akikatte türk lirası ne sterlınge, .n~ 
fransxz frangına bağlanıyordu. Mılh 
para altına nazaran fili istikraz~ı n:u
hafaza eylemeğe bakıyordu. Nıtekım 
~n son defa fransı:ı frangının da _kıy
metten düsmesi ib:erine türk lırasx 
12 06 paritesinden de ayrıldı. Altı~a 
na'zaran sabit kıymetini muhafaza a 

d. ·· k ara&ı devam eyledi. Yedi sene ır tur p 
l>u fili istikrarından hiç şaşmanuştır. 

* 1930 da kabul edilen bir kanunla 
Tiirkiyede de milli bir tedavül bank_a· 

. ı t r On bes mıl· sının temellen atı mış ı · . · 
:Yon liralık itibari bir sermaye ıle 19~1 

teşrinievvelinde faaliyete geçe;ı al~ 
ibanka tedavüldeki 158 milyon lır 1 

evrakr nakdiyenin de mesuliyetini üze
rine aldı. o tarihe kadar karşılıktan 

·· k parasınm ttıahrum yaşamış olan tur .. 
karşılığı 0 tarihten itibaren teessus et· 
ltıeğe başlamıştır. Bu karşılık her sen~ 
bir rnikc!ar artmaktadır. 1931 de 6,12 
kilo olan bu altın 1932 de 14,533, 1933 
de 17,695, 1934 de 19,522, 1935 de 20•9~8 
kiloya baliğ olmuş ve 1936 da 21 hın 
kiloyu gecmistir .Altın karşılığın va· 
desiz tl.'ahhüıi~ta ni~beti son zaına~]ar· 
da YÜzde on besin fevkinde ve vuzde 
Jlittninin dfınunda mevki almaktadır. 
lvıerkez bankasının 1931 de devletten 
devren aldrftı 158 milyon fü;'ıhk t:· 
da ··1 · · k" l'<'Ye ma-~ vu gayri tabii hiçbır şış ın 1". • • 

~uz değildir. Bankanın is mevsımıerı 
ıcabı ba;ı;an o mikdar fevkine çıkan te
davülü, iş hacmi daraldığı mevsimlerde 
tene normal seviyesine iner. Sene ga
Jlcleri itibarivle ~iitedavil banknotlar 
lniktannx aşağıdaki cetvel F-=->sterir. 

Senesi 
1931 
19]2 
1933 
1934 
1935 

1936 f P••liil gayesi) 

Bin lira 
165.587 
148.582 
146.826 
158.157 
162.754 
152.74~ 

para sı 
bı. r mikyası kıyem, bir va

Paranın 
. "badele olınak hassalarına mun-

artaı ~u de aleti tasarruf olmak hassası 
zam bır Son zamanlarda gerek nazari 
vardır. lAı sahada bu son hassaya o 
gerek ame dak. 

b kıymet vermemek yolun ı 
merte e . · d ı t 
temayüllere Türkıye zı~b"I':1'. arıF.al-

abancıdırlar dıye ı ırız. ı • 
mamen Y ' b' 
hakika para bir mikyası kıyem ve ~r 

. mu"'badele olduğu kadar da bır 
vasıtaı h . d" 
ileti tasarruf olmak hassasını aız ır. 
Yıllardan beri hiç sarsılnıamı~ ~lan bu 
noktai nazar maddi .semere1~rını neva· 
ma bir mükafat şeklınde o sıyaset ta -

ftarlarrna ibzal eylemekte kusur et
ra . tir Milli bankalardaki mevdua
memış · ·· .. "kd rı 
tın her sene artarak yuruyen mı a 
bunun delilidir: 

Senesi 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Bin tür!:: lirası 
13.157 
47.873 
41.769 
52.700 
77.923 

11 (". ~"0 

116.011 
115 573 
111.929 
121.105 
124.047 
138.645 

Paraya halkin emniyet ve itimadı 
ile sermaye tasarrufu arasındaki miina
aebeti pek yakından görerek hasıl olan 
bir selabeti nazarladır ki fransız fran
gı ve emsalinin inhidamlarına 26 eylül 
giinü öğleden evel muttali olan Türki
ye hüklımeti öğleden sonra matbuata 
verdiği beyanname ile para üzerinde 
oynamıyacağını dahile ve harice bir 
kere daha ilan eylemekte zene kadar 
tereddüd etmemiştir. 

Türkiyede yeni rejim dahilde olsun 
hariçte olsun çok istikraz akdetmemiş
tir. Bir taraftan büdce muvazenesi en· 
dişesi, diğer taraftan döviz ithalat ve 
ihracaıtı muvazenesi endi§esi yüzde 
yüz istihsale masruf olmıyacak istik· 
razlardan veya borçlardan Türkiye hü
kfimetini her zaman geri tutmuştur. 
Bu sağlam siyasetin türk parasına aid 
istikrar üzerinde hayrrkra bir tesiri ol
muştur. Gene bu mali siyaset sayesin
dedir ki Türkiye bütün dünyayı sar
mıs olan buhrana metanetle mukavemet 
ed~bilmiş ve hatta bu çetin devre zar
fında malen kalkınmaya da imkan bu
labilmiştir. Devlet varidatı tahsilatına 
aid aşağıdaki rakamlar mali vaziyetin 
setahmı bariz bir surette gösterir: 

Senesi Bin türk lirası 
1928-29 218.924 

1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 

218.532 
190.196 
165.228 
189.462 
173.514 
209.921 
235.266 

(Financial Times'den) 

Sıhhat vekilimizin 
verdiği öğle yemeği 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili· 
ıniz Refik Saydam, Hıfzıssıhha Ensti· 
tüsündeki kursa gelen sıhat müdürleri 
şerefine dün Ankara Palasta bir öğle 
yemeği vermiştir. Yemekte Sıhat Ba
kanlığı ileri gelenleri de bulunmuşlar· 
dır. 

Bir kısım sanayi 
makineleri memleke
timize nasd g irecek 

İktisad vekaletinden: 

1 ~ubat 1937 tarihinden evvel güm
rüklerimize gelmiş bulunan ve gir' ka.. 
rarma bağlı a ve m. listeleri meyanma 
gi,rmiyen sanayi makineleri ve diğer sa
yılı pozisyonlara aid olmıyan eşyanın id
haline müsaade edilmesi için müracaatlar 

devam etmektedir. 
Vekaletce bu kabil eşyanın 1 mart 

tarihinden itibaren aşağıdaki şartlarla 
idhaline m::saade edilecektir. 

ı _ İdhaline müsaade edilecek mal 

larm mart sonuna kadar resmi verııip 

filen gümrüklerden çıkarılmış olması 

ve bazı memleketler menşeli ise kredi 

ile idhal edilmemekte bulunması şarttır. 

2 _ Alakalıların nihayet 15 mart ta 

rihine !<:ıdar iktisad vekaletine muraca· 

atla bu kaıara tevfikan gümrükten çı

karmak istedikleri malların mıktar ve 

kıymetlerini ve dahil oldukları pozi~
yonları bildirerek müsaade alması la-

zımdır. ·1 k l 
3 - İdhaline müsaade e~ı ece o an 
. l bu prensip karanyle beraber 

pozısyon ar k d 
A b"t edilmiş bulunma ta ır. 

vekaletce tes 1 (A.A.) 

1 İstanbul 
da • ma 1 

(Başı ı. inci sayfada) .. 
Saat 14,30 da biten bu ziyafetten 

sonra Baybakan İsmet İnönü; B. Celal 
Bayar, B. Sadullah 'Güney ve diğer ze
vat motörle Haliçte eski Valide ve Taş 
kızaklarma giderek tetkiklerde bulun
muşlardır. 

Burada Ekonomi Bakam B. Celal 
Bayar ve Sadullah İsmet İnönü'ne beş 
senelik sanayi programrna dahil olan 
tersanemizin tesi:; işleri etrafında iza
hat vermişler ve bilhassa Valide kıza
ğından ne suretle istifade edileceği 

hakkındaki tasavvurları anlatmışlar -
dır. 

İsmet İnönü burada Van Gölü için 
inşa edilmekte olan 150 ser tonluk iki 
yeni gemi ile de alakadar 'oımuş ve iza
hat almıştır. Bu gemiler inşaatı bittik
ten sonra evvela monte ve sonra da de· 
monte edilecektir. Gemilerin bir tane
si mart nihayetinde parça halinde Va· 
na götürülecek ve orada tekrar monte 
edildikten sonra tecrübeleri yapılarak 
teslim olunacaktır. Diğeri de teşrinisa
nide Vana götürülecektir. 

Ba~bakan İnönü bu izahatı din -
ledikten sonra hul"asmm ihya edilerek
mükemınel bir tersane haline kon· 
masını ve 5000 tona kadar gemi in
şaatı yaprlmasrnı emrebniştir. 

Bu münasebetle Ekonomi Bakanlı
ğı baş müşaviri von der Porten'in reis
liği altında bir komisyon yakında tet -
kiklere haşlıyacaktır. Evvela bir proje 
vücude getirilecek, Ekonomi Bakanlı • 
ğına verilecektir. 

Valide kızağında yapılan bu tetkik
lerden sonra Başbakan İsmet İnönü, 
Ekonomi Bakanı ve diğer zevat gene 
motörle Kasımpaşadaki havuzlara git
mişlerdir. Fabrika ve havuzlar müdü
rü Cemil Başbakana atelyeleri gezdire
rek, bazı izahat vermistir. 

İsmet İnönü fabrikada yapılan iş • 
lerle işçinin çalışma vaziveti hakkrnda 
sualler sorarak malilmat ·almıştır. Mü
teakiben Ba.şbakannruz fabrikada ha • 
vuzlarda büyük gemilerin baş.tan başa 
tamir edilmekte olduğunu öğrenerek 

memnun olmuşlardır. Bu arada sevin -
cini izhar eden Başhakanxmrz: 

" - Pek yakında demiştir, bura
larda tamamen türk elinden çıkmış 

y 0 ni yeni gemiler inşasını da görece
ğime eminim!, 

Fabrika ve havuzlarda bir sa.at ka • 
dar süren bu tetkiklerden sonar Başba
kan ve Ekonomi Bakanı gene motörle 
boğaza açılmışlar ve Kuruçeşmedeki 

kömür depoları önünde bir cevelan yap
mışlardır. 

Kömür depoları 
Bu sırada Başbakan İsmet İnönü 

kömür depolarının bilahare liman pi
Jiim tamamlandıktan sonra nerede bu
lunacakları hakkında konomi Bakanın
dan ve liman umum müdüründen iza
hat almışlardır. 

Ekonomi Bakanı ve liman umum 
müdürü bu münasebetle İsmet İnönü
ne limanda yapılacak tesisat ve rıhtım
lar hakkında malUınat vermişlerdir. 

Y iiksek deniz ticaret mehtebinde 

Heyet motörle Kuruçeşme öniınden 
dönerek Ortaköy'deki yüksek deniz ti
caret mektebine gitmişlerdir. Bii§bakan 
ve Ekonomi Bak;mı mektebi ziyaret et• 
mişler ve mekteb müdürü tarafından 

verilen izahatı dinlemi§lerd\ı. 
İsmet İnönü mektebin yanında inşa 

edilmekte olan laboratuvar binasiyle de 
alakadar olmu§ ve talebe ile de görüşe· 
rek kendilerine bazı sualler sormuştur. 
aldığı cevablardan memnun olan İsmet 
İnönü mekteb talim ve idare heyetini 
takdir etmişlerdir. 

İsmet İnönü mektebten ayrrlırke5l 
denizcilerimizin istikbali için hüküme
tin Jazımgelen yeni tedbirleri alacağı
nı vadetmiş ve mekteb erkanına veda· 
dan sonra otomobiline binerek, Fındık
lıdaki Güzel Sanatlar Akademisini zi
yaret etmişlerdir. 

Akademide 
Akademide direktör, muallim ve ta

lebeler tarafından hararetle karşılanmış 
ve başvekilimiz yeni inşa olunacak •·yol
cu salonu için açılan maket sergisi" 
ni ziyaret etmiştir. 

Akademinin bütün faaliyetile ya
kından alakadar olan İsmet İnönü mi -

Vataniler Halayın silihla 
· stirdadını düşünüyorlar 

1 HAVA_ 
Hava dün bazı 
yerte:rne sogudu 

ıueteoro!oJi cn1:>utüsun<..len verilen 
malumata guı:e, dün şehrimizde hava u
ımmııyeth: kapalı ve rüzgarlı geçmiş

tir. huzg .. rın t:n çok surati sanı.yede 7 
ı .ctrcyı ouırnuştur. lıur.un en duşı.ik 

Slth,ıneti sıurın üstWıae 3, en yuksek 
siıhuııeti <le 5 dereceyı bulmu~mr. Dun 
yur<lun Ege ve Karadeniz sahilleriyle 
urıa Anadolunun garb ve şimal çevre. 
!erinde yağış olmuştur. Yağ.§ Bolu, 
Kas,amonu ve Eskişehirde karla karı
şık yagmur, diğer yerlerde yağmur şek
linde olmuştur. Dün en yüksek sıcaklar 
evelki günden 2-3 derece arasında bir 
düşükliık göstermiş, en düşük derece
ler ise şark mıntakalarından başka yer
lerde küçük farklarla aynı vaziyeti mu
hafaza etmiştir. Dün yurdda en soğuk 
yer sıfırın altında 6 derece ile Kars en 
sıcak yerler de sıfrm üstünde 15 dere
ce ile Antalya, 17 derece ile Adana, 18 

derece ile Dörtyol idi. 

Halkevinde Puşkin 
• 

gecesı 

Büyük rus şairi, Puş.kin'in ölümü
nün yüzüncü yrldönümü dolayısiyle, 

bu gece halkevimiz bir anma töreni ha
zırlamıştır. 

Matbuat umum müdürlüğü memle· 
ket müşaviri Sadri Ertem Puşkin'in ha
yat ve eserlerini anlatacak; arkadaşı· 
mız Yaşar Nabi, şairin manzum eserle~ 
riyle lirik sanatın inkişafı ve safhala
rı üzerinde konuşacak ve bu arada şi
irlerinden misaller verecektir. Ayrıca 
Pıışkin'in en güzel hikayelerinden biri· 
nin tercümesi bir halkevli arkadaş tara
fından okunacak ve şairin "Dubrovski,, 
isimli eserinden Sovyet sanatkarları 

tarafından sinamaya alınmış olan gü· 
zel bir film gösterilecektir. 

Saat 20,30 da başlıyacak, ve bu gecede 
hazır bulunmak isteyenler davetiye
lerini halkevi idare memurluğuna mü
racat ederek alabilirler. 

mari şubesindeki faaliyeti de tetkik et· 
mış akademi müdürüne şunları sor
muştur: 

'
1
- Mühendis mektebinde de bir mi 

mari §Ubesi vardır. Bu suretle Istan • 
bulda iki mimarlık mektebi oluyor. 
Bunları birleştirmek kabil değil midir,, 

Akademi direktörü B. Burhan Top· 
rak Başvokilimizin bu sualine cevab ve
rerek mühendis mektebindeki mimari 
şubesinin akademiye ilhak edilmesinin 
çok isabetli olacatı kanaatinde bulun • 
duğunu söylemiştir. Bundan sonra hey 
keltıraşlık ve resim §Ubeleri de gezil • 
miş resim şubesinde talebenin çalışma
ları tetkik edilmiş, mualimlerinden iza
hat alınmı§tır. 

Müteakiben tezyini sanatlar kısmını 
gezen İnönü, bu şubelerle de yakından 
aHikadar olmuş ve çalışmalarını beğen· 
miştir. Talebeden Rahime ile görüşerek 
kendisinden ne kadar zamandanberi bu
rada çalışmakta olduğunu sormuştur. 

Rahime Ankarada açrlan elişieri sergi· 
sini gezdiğini ve o günden sonra tezyini 
sanatlara karşı kendisinde bir heves U· 

yandığım ve nihayet bu mektebe kay
rled"lıJi ğini, bu kısımda çalışmağa baş
la<l·~mı söylemiştir. 

Ekonomi Bakanı burada Başbakanı· 
mıza demiştir ki : 

''- Şu halde havan bizim kızımız 
demektir. Cünkü bizim sergimizi gezerek 
bu işe heves etmiş.,, 

İsmet İnönü genç talebeyi takdir et· 
mistir. Bundan sonra kağıd ve çiniler 
üzerine yapıJan tezyinat şubeleri de 
gezilmiştir. Eserl-:r karrrsmda çok D'W':m· 
nun olan İsmet İnönü, bu eserlerden 
K''tahyadaki çini fabrikalarivle İzmit
teki ka -; el fahrikalarrndan da istifade 
edilmesini tavsiye etmiştir. 

Burada Başbakanımıza, akademinin 
tezyini sanatlar eserleri fotograflarını 

ihtiva eden müzehheb bir albüm hediye 
edilmiştir. 

Geç vakit akademiden ayrılan İsmet 
İnönü Dolmabahçe sarayına gitmiştir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
kovulmuşlardır. 

Türklere silahla karşı koymaya ta • 
raftar olmıyanlar, bu hadiseden sonra 
Halep'te fransız askeri hapisanesi itti .. 1 

salindeki İstanbul kahvesine gelmişler 
ve kahvede "Yaşasın Türkiye 1 Yaşasın 
Atatürk!" diye ayakta tezahüratta bu· 
lunmuşlar ve kahvede bulunan kesif 
halk tabakası da bu tezahürata ayağa 

kalkarak ve türkçe ''Yaşasın Türkiye,, 
ve "Yaşasın Atatürk., diyerek iltihalC 
eylemişlerdir. 

Demir gömleklilerin yaptığı 

~kınlıklar 
Halep, 16 (Hususi) - Demirgömlek· 

lilerin taşkınlıkları gitgide artmakta • 
dır. 12 şubat günü saat 16 da şehir için· 
de gezintiden dönen demirgömlekliler 
Babucüneydi geçerken bir fransız pos
ta otomobiliyle rastlaşır. Otomobil, sağ
da bir müddet bekler, sonra karşıya 

geçmek için hareket eder. Fakat otomo· 
bilin içinde iki fransız tayyare küçük 
zabiti otomobilin hareketine mani olun· 
rnasından dolayx yere inmeye mecbur 
olurlar. Demirgömlekliler, ellerindeki 
izci sopalariyle askerlere tecavüz eder
ler Küçük zaıbitler, tabanca ile muka· 
belede bulunurlar. Bunun üzerine ku
mandanlık, jandarma müsteşarlıiı, istih 
barat ve emniyeti umumiye reisliği fa. 
aliyete geçerler. Demirgömleklilerden 
bazıları, tevkif edilmiştir • 

Tiirkçe konu§mak yasak edildi 
Hama, 16 (Hususi) - Demirgöm • 

lekliler taarfından çarşı ve pazarlarda 
türkçe konuşulmasına mümanaat edil • 
mektedir. Bu mümanaat »on zamanlar
da tiyatrolara da teşmil edilmiştir. 
Türkçe şarkı söylemek, memnu olan fi· 
iller arasına girmiştir • 

Türkler aleyhine yapılan 
neşriyat 

Halep, 16 (Hususi) - Vatanilerin 
naşiri efkarı olan Ennezir gazetesi, 
türkler aleyhine neşriyatına şiddet ver
miştir. Bu gazeteye g-Ore guya Türki • 
yede arap mezarları açılmakta, arap Ö· 

lülerinin kemikleri dı§ariya atlmak· 
tadır. Parti organının bu neşriyatı, o 
kadar yalandır ki, arab sınıfı arasında 
bile aksülamel husule getirmiştir. Ha· 
lepte aralıların çok itibar ettiği bazı 

zatlarla Ennezir gazetesi müdürü ara • 
smda büyük münakaşalar olmuştur. Bi1' 
hassa bu münakaranın en §edidi arab • 
)arın sevdikleri Abdülvehab Hoca ile 
gazete sahibi arasında Vatani Parti 
merkezinde cereyan etıniştir. 

Zuliim ve tazyik 
Laz.kiye, 16 (Hususi) - Reyhaniye 

hadisesi dolayıslyle tevkif edilmiş olan 
türkler, elan muhakemeye sevk olun· 
mamaktadırlar. Bunun sebebi malfım -
d ı.tr: Hiç bir kanuni esasa dayanmıyan 
tevkif müddetierini watmak, bu suret
le tazyiki devam ettirmek. 

Reyhaniye hadisesinin sürünceme
de kalmasının ihdas edilmiş diğer se· 
bebleri de şunlardır-

Şahitlerin sayısı, 100 e çıkarşlmış. 

tır. Haftada bi rdefa Reyhaniyede top· 
lanan sulh mahkemesi de artık bu mın· 
takaya uğramamaktadır. Mesele haklmı
da Kmkhaın sulh hakimlerine müraca· 
at edenlere şu cevablar verilmektedir-

Şahitler çoktur; Reyhaniyede de 

mutad günlerde mahkemeyi açamıyo -
ruz. Ne yapalım? Bu iş, olsa olsa ancak 
beş altı ayda nihayet bulur. 

Sorgusuz, sualsiz yatan insanların 

hali bu merkezdedir. 

Düriyö Ceneı:reye gidecek 
Hama, 16 (Hususi) - Düriyö'nün 

Hasan Cebbare'yi yanına alarak yakın· 

da Cenevreye gideceği ve maksadın da 

kendisini Hataydaki cemiyeti akvam 

mümessiJliğine tayin ettirmek olduğu 
söylenmektedir. 

Stampa'nın başmuhar
ıiri geldi 

İstanbul, 16 (Telefonla) - İtalya 

gazete!erindeo tampa gazeteainin baş
muharriri Giordono Tulyo buraya geldi_, 
yarın ak§am Ankaraya hareket ediyor. 
Yeni Türkiye hakkında bir eser yaza
caktır. 
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Ati nada 

Balkan 
• A 

samımı 
(Başı ı. inci sayfada) 

Akıl ilahesinin himayesi altında bu· 
Iunan Atina şehri ikinci defadır ki, bal
kan antantı konseyi c1.zasıru kendi sine

sinde toplanmış olarak görmek bahti-
rarlığına nail olmaktadır, sizlerin bugün 
burada bulunmanız, bu sulh eserinin bü

yük siyasi ehemiyetini tebarüz ettirmek

tedir. 

En mükemmel sulh eseri 
9 şubat 934 de gene burada im

zalamı§ olduğumuz paktın en mü
kemmel tarifi, ~'sulh eseridir'' dört 
devlet bu paktla, yalnız kendi 
Balkan hududlarmı garanti etmek 
için değil, fakat aynı zamanda sulh 
umumi eserine de hadim olmah 
için, serbest bir surette ve kendi 
istekleri ile, gayretlerini birleştir

mişlerdir. Bu dört devlet arasında 

mevcud samimi dostluktan gayrı, 

imzaladıkları paktı meşru kılan 

kuvvetli bir bağ daha vardır ki, o 
da bu dört devletin sulha karşı kuv
vetli ve derin rabıtalarıdır. 

Bizler, müsavat üzere, müzake
relerde bulunduk ve bu paktı im
zaladık. Mesuliyetlerimiz ve bu 
pakttan alacağımız menfaatleri
miz de müşterektir ve aymdır. 

Ben kati surette eminim ki, anlaş
mamızı, hiç bir zaman tatbik mev

küne koymak mecburiyetinde lıcd -
mıyacağız. 

Daha yapmamız lazım gelen sulh
perver inşaata diğer memleketlerin de 
kendi işbirliklerini getirmelerini görmek 
istediğimizi söylemekle, eminim ki, müş

terek arzumuza terceman olmaktayım. 

Fakat halen katetmiş bulunduğumuz 

yol dahi, uzundur. Şimdiye kadar başa

rılan eserin mesud neticelerle dolu ol
duğunu müşahede etmekle iftihar duya

biliriz. Esasen çok bü} ük bir memnuni
yetle şurasını kaydedebiliriz ki, bidayet
te ileri sürü' en bazı ihtiraz kayıdlarına 
rağmen, balkan antantının emniyet teş
kilatına getirdiği çok kıymetli yardım, 

bugün hiç kimse tarafından şü.phe ile 

karşılanmamaktadır. 

Dii.nllii ve bugünkü Balkanlar 
Ehemiyetini tebaru.r. ettirmek.en ken

dimi mustagni gördüğüm siyasi bir ha

dise, balkanlaroa takib edilm~k'e olan 
ıulhpcrver gayretlerde son kuvv~tlerde 
yeni bir merhale daha kaydey •• ::nı şt.r. 

VaKtiyie Avrupamr. en karış k bir 
mıntakası te.akki edılen o B:ı.ka.Jarda
ki bugün orada yaşıyan milıetlc:rtlı si
yasi olduğunu ve rca.ist zihniyeti saye

sinde esmekte olan hava, ya.nız anlaşma 

ve istikrar havasıdır. 
Şurasını tebarüz ettirmek isterim ki 

24 kanunusanide Belgrad'da Yugoslav
ya ile Bulgaristan arasında imzalanan 
dostluk paktını, biz er, yalnız bu iki 
memleket için değil fakat bütün balkan 
memleketleri için daha iyi bir istikbal 
müjdeleyen bir hadis:;: gibi telakki eyle

dik. Bundan do'ayı Yunanistan, Balkan 
paktı ile ahenk birliği tesis eyliyeceğin
den balkan antantım 1ayıflatması ihti
mali bulunmıyan bu paktın akdine 
büyük bir itimad hissı ile mütehassis o
larak müsaadesini vermiştir. 

Anla§rna yaşıyacaktır. 

Bızler, bütün balkan memle
ketleri arasında bir antantı, sami
ıni surette arzu etmekteyiz. ~unun 
vücud bulması için hiç bir gayreti 
de ihmal eylemıyeceğız. Zıra hu 
antantı, mazinin mücadelelerınden 
bu derece zarar görmüş olan mil
letlerimizin saadeti için elzem te
laJdci ediyoruz. Aynı zamanda, 
herkesin, hüsnüniyetle mütehas· 
sis bulunması şartiyle, hunun ka
bil olduğunu da sanıyoruz. Ümid 
ederiz ki, bu hüsnüniyet, herkeste 
ınevcuddur. Nihayet, bu antantı 

istiyoruz, zira, bizim en büyük e
:ınelimiz, milletlerimizin hakiki re
fahının yegane garantilerini teş
kil edebilecek olan karşılıklı hür
met ve tam b.ir müsavat üzerine 
müesses sulhün temini takviyesi 
ve · damesi için bütün balkan mem· 
lekGt' "; ~rasına itimadlı bir iş bir-
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kabu 1 resnıinde 

hariciye nazırları 
nutuklar verdiler 

1 Balkan antantı bas n 
birliği konferansında 

liği getirmeye bütün kuvvetimizle 
yardım etmektir. 

Harbm karanlık saatlerini yaşamış O• 

lan bizler, çocuklarımızı, fecaati ölçüle
miyecek derecede büyük olacak yeni 
bir harbin fenalıklarından korumak ve 
onlara, bizim elemlerimizi ve yaslarımı
zı göstermiyecek bir ıstikbal hazırlamak 
istiyoruz. Fakat bizler aynı zamanda 

~ehidlerimizin fedakarlıklarının büyük
lüğünü ve memleketi!erimi'ze düşen va
zifeyi de müdrik bulunuyoruz. Esasen 

bizi meri muahedeleriyle hürmeti ve 
Balkanlarda mevcud arazi nizamının i

damesini temin hakkındaki katt kararı
mızı ilan etmeye sevkeden keyfiyet, bi
zim bu vazifeyi müdrik bulunmaklığı

mızdır. Geniş balkan yarım adasında, 

bütün balkan milletlerinin yapıcı bir 

sulhun verdiği sükun içinde, yaşaması

nı, inkişaf etmesini ve refaha varmasını 
temin edecek derecede geniş yer vardır. 
Temenni ederim ki, bu milletler, bir bü
yük fransız devlet adamının sözlerini 
daima fikirlerinde tutsunlar. Bu büyük 
fransız devlet adamı şöy'e demiştir: 

"- Bir devletin büyüklüğü, arazisi
nin genişliği ile dtğil fakat milletinin 
ruhu ile ölçülür'". 

Kadehimi Romanya Kıralı Majeste 
Carolun sıhhatine, Türkiye Reisicumhu
ru ekselans Kemal Atatürk'ün sıhatine, 

Yuğoslavya kıralı Majeste ikinci Pierre

in sıhatine, Naib Prens Altes Paul ile 
Niyabet meclisi azalarının sıhatine, dost 

ve müttefik romen, türk, yugoslav asil 
milletlerinin refahına ve siz1erin ve 
muhterem refikalarınızm ve şahst saa
detlerinize kaldırıyorum, aziz ve ekse
lans dostlarım.'' 

B. Stoyadinoviç'in cevabı 
Reis B. Stoyadinoviç, bu nutka, aşa

ğıdaki nutuk' a cevab vermiştir: 

Dört doste ve müttefik mem
leketlenmiz mümessilerine hita~ 
ben söy1ediğiniz samimi sözler i
cin ekselansınıza teşekkür etmek, 
balkan antantı konsey reisi sıfa
tiyle bana düşmektedir ve bunu 
ben kendim için büyük bir şeref 
telakki ediyorum. 

Bundan bir sene evel, ekselansıruzı 
ve antantımızm diğer muhterem mümes

sillerini Belgradda selamlamak bahti
yarlığına nail olduğumuz zaman, antan
tırnızın, Balkanlarda sulhun, nizamın 

ve kati istikrarın en iyi garantisini teş
kil eylemekte olduğu ve istikablde de 
teşki! eylemekte devam edeceği hakkın
da hepinizin de tam surettt? iştirak eyle
diğiniz emniyetimi bildirmiştim. Bugün, 

yarattığınız bu çok samimi misafirper
verlik havası içinde, ümitllerimizin boşa 
çıkmadığını ve istikbal hakkındaki ima
nımızın da sarsılmaz olarak devam ey

lediğini kaydedebilirim. Balkan antantı 
eseri, inkişaf ve terakkı yolunda ilerle
mekte berdevamdır. Verilen sözler, tam 
kıymetlermi muhafaza etmekte, tam 
iman da çalışmalarımızın sağ'am esası

nı teşkil eylemektedir. Balkan antantı, 

durmak ve treddüd etmek nedir, bilmez. 
Her adımımız, ileriye doğru atılmış bir 
adımdır. Su'h eserinin hakikat haline 

gelmesi emelini takiben sarfetmekte ol
duğumuz gayretler, mükafatlarını gör

mekte ve şimdiden müsmir neticeler 
vermekedtir. 

Nesillerin saadeti için .• 
Faalıyetimizin merhale!erinin ve saf

halarının her birisine nasıl bir isim ve
rileceği ve bunlarm hangi nevi siyasi 
hadiseler arasına konulacağı ikinci de
recededir. 

Bizler, müşterı;k maz~mizin en asil 
ananelerinin ruhundan mülhem o!arak 
çalışmakta olduğumuzu ve bu çalışma
larmuzın bugünkü nesillerimizin ve biz
lerden sonra gelecek nesillerin saadetjni 
istihdaf eylediğini müdrikiz. 

Bugün, biz balkanlılar, yeni bir pakt 
yaptığımız ve yahut mevcud paktları 

mükemmelleştirdiğimiz ve takviye etti
ğimiz zaman, herkes şurasını tam bir 

his ve derin bir şuur ile bilmelidir ki, bu 
bütün balkanlar için olduğu kadar Av

rupanın bütün bu kısmı için de faydalı 
bir sulh eseridir. 

Balkanlarda lıata devresi 
sona eri§ti. 

Balkanlaraa hatatar yapılması 
devresı aru.c n.ı.nayete ermıştir. 

} atmz suz.erimızcı..,11 değd tanat 
hare.ketlerınuzcıen cıe anıaşıtmaK
taaır. l\1anasız ren:aoetıerın aıca

mete mahıeum mucadeleıermde 

yıpranmış bır halc.ie va.kl:ıy1e biri
bu-ıeriyte çarprşcın kuvveLterı, bu
gl..ı'll, gayredenmız ve milletierimi
zın samimi arzuıarı sayesınde, bir
birlerıyıe atı .... fiı(_ıeşmış ve birleşm•ş 
oıarak gurüyoruz, ve bu kuvvetıer, 
bugün çok daha asil yeni hedetle
re doğru, sutha ve balkan mulet
lerinın refahına doğru yürüme.n."1.e
dir. 

Bu derin iymanı, Y unanistamn 
merkezinde, eiledi akıl zeka ve 
güzelliğin mehdi oıan Atinada 
ifade etmek fırsatını bulduğum
dan dolayı çok bahtiyarım. 

Kadehimi, Elenler kıralı Ma
jeste Georgesin, Romanya kıralı 
Majeste Carolun, ve Reisi Cumhur 
Ekselans Kemal Atatürk'ün şeref
lerine dost ve müttefik asil elen 
milletinin refahına ve ekselansı
nız ile muhterem Madam Metak
sasm sihat ve şahsi saadetlerine 
kaldırıyorum ... 

Aıina' da şenlik. 
Atina, 16 (A.A.) - Gece, bütün şe

hir ve Akroopol balkan antantı tezahür
leri şerefine, parlak bir surette dona

trlmı~tır. 

Kıral dış bahankırı kabul etti 
Atina, 16 (A.A.) - Balkan antantı 

konseyi bugün tekrar toplanarak mesai
sine devam etmiştir. 

Saat 11 de ecnebi heyeti murahhasa
lar meçhul askerin mezarına merasimle 
birer çelenk koymuşlardır. Nümune ef
zun taburu ve bandosu resmi selamı ifa 
ediyordu. 

Bu merasimi müteakib kıral Jorj, 

B. Stoyadinoviç'i müteakiben de saat 
11.30 da Rüştü Aras'ı ve 12.30 da da 
Antonesco'yu kabul etmiştir. 

TEŞEKKÜR 
B ir ay evel zatürreeden hasta yat

tım, ağır ve tehlikeli günler geçirdim. 

Hastaııgımı işiten bütün dostların ve 
beni sevenlerın, sıhatime gösterdikleri 
alaka tekrar hayata kavuşmamda en 
mühim amil oldu. Çok saydığım bir 

çok büyuklerimiz, mebuslarımız, hakim
lerimiz, profesörlerimiz, avukatlarımız, 

hülasa memlekette hepimizin hürmet ve 
sevgisini taşıyan her sınıttan kıymetli 
unsurlar benim gibi naçiz bir türk ol

maktan maada meziyeti bulunmayan 
birisine karşı çok muhabbet ve teveccüh 

gösterdiler. 

Ailemizin doktoru Neşet Naci Ar· 

zan başta olmak üzere operatör ve sağ
lık yurdu sahibi binbaşı Şevket'in ve 

doktor Şükrü Osman Şenozan'.n tedavını 
hususunda geceli ve gündüzlü yorgun
lukları bende ebedi minnet ve şükran

lar uyandırdı. Doktor profesör Neşet 
Ömer, Server Kamil ve diğer doktorla

rın her birisine karşı ayrı ayrı minnet
tar ve müteşekkirim. Hastalığımın he

nüz nekahet devresinde bulunmama rağ
men sevgileri ve teveccühleri ve tedavi

leriyle bana yeniden hayat veren ağa

beylerime, dostlarıma, küçüklerime can
dan şükranlarımı, ancak kendilerine 
de onlar kadar bağlılık, saygı ve mü
habbet göstermekle ödemeğe çalıçaca

ğımı temin etmekle iktifa ederim. 
Ankara Avukat 

Hamid Şevket İnce 

1stanbulda 

ULUS 
Gazetemizi İstanbul okuyucularımız 

Köprü'de, Kadıköy iskelesinde gazeteler 

satıcısı KEMAL'de erkenden bulurlar. 
Beyoğlunda Haşet ve şubelerinde de U
lus satılmaktadır. 

(Başr 1. inci sayfada) 

!arı konuşarak bu güzel esere kendi yar
dımlarım getireceklerdir. 

Balkan antantı matbuat birliği, 9 se

ne süren ihzari gayretlerden sonra, 
13 - haziran • 1936 da Bükreşte kurul

muştur. Bu uzun ihzarat, şimdiden şa· 
yanı memnuniyet ve ümid dolu bir ne
ticeye varmıştır. Dostane fikir taatile
ri, karşılıklı fedakarlıklar ve dürüst an
laşmalar ile, memleketlerimiz matbuatı 
arasındaki münasebetler, mazinin ağır 
yükünden kendilerini kurtarmışlar ve 
yeni ve geniş bir zihniyetin can verici 
havasını hissetmeye başlamışlardır. 

DQst devlet gazeteleri 
Bundan böyle, artık gazete!erimi

zin sayfaları, dost ve müttefik memle
ketleri alakadar eden meselelere daha ge
niş bir surette açılmalı ve halkımız, bu 
memleketlerde olan biteni kendi olan 
biteni imiş gibi alış.malı ve alakadar ol· 
malıdır. İşte o zamandır ki matbuat an
tantının, balkan antantının en esaslı ve 
en yüksek ideali olan dört millet kar
deşliğine ne derece yardım ettiği belli 
olacaktır. 

Yunanistan, cesaretli bir nikbinlik

le, balkan matbuat antantını istiyenle
rin ön safına geçtiği zaman, bu heyeca
nı üzerinde bir kara bulut dolaşıyordu. 
Filhakika, fenalık getirici anlaşmazlık
ların devam ettiği uzun seneler, elen 
matbuatı üzerine kuvvetli bir damğa 

vurmuş bulunuyordu. Fena bir mazinin 
son ihtilaçları, balkan matbuatı antan
tı için yapılan ilk gayretleri boğmak 
tehlikesini göstermekte idi. Hüriyet ve 
serbestinin fena surette istimali aynı 

zamanda hedef, metod ve insicam yok
suzluğu, vücude getirilen eseri her da
kika bozabilecek gibi gözüküyordu. Bu 
güçlükler içinde, bal kan matbuatr an
tantı idealinin Yunanistanda kök sal
ması için mücadele edenlere derin şük

ranımı bildirmek isterim. Hamdolsun

ki bu devre uzun sürmedi. 4 - ağustos -
1936 inkiliibr, Yunanistımda devletin or
ganik hayatını değiştiren ve milletimi
ze yeni bir nizam gayreti veren bu son 

büyük tarihi merhale, balkan matbuatı 

antantının bizde artık bundan sonra 
sarsılmaz temeller üzerine kurulmasın
daki gayretlerimize büyül<: yardrmlar

da bulunmuştur. 4 - a~ustos - 1936 reji
mi, gayretlerimizin muvaffakiyetlerle 
tetevvücü için kıymetli bir garanti ar
zetmektedir. Ben eminim ki bu rejim 
sayesinde, elen matbuatı, dost ve müt
tefik memleketler matbuatı ile olan mü
nasebetlerinde. yukarda işaret ettiğim 

mükemmeliyet derecesine varacakt•r. 
Bu reiim, hakikat ve vüzuh üzerine mü
essestir ve hiç bir kaçamak yolu ve ya
hud tereddüd tanımamaktadır. 

Balkan antantı matbuatının ıkinci 

konferansını, büyük bir itimat hissi ile 
açıyorum. 

B. Nikoludis'in bu nutku sürekli 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Seçim teklifleri 
Balkan antantı matbuat birliğinin 

Yunanistan kısmı reisi ve Etnos gaze
tesi direktörü B. Spiros Nikolopulos 
hasta olduğundan, riyasete, matbuat ve 

turizm müsteşarlığında umum müdür 
ve balkan matbuat birliği Yunanistan 
kısmı ikinci reisi B. Papadakis geçmiş 
ve balkan antantı milletlerinin kardeş
liği asil eserinin yüksek hamileri olan 
balkan devletleri reislerine konferan
sın derin hürmetlerini bildiren telgraf
lar gönderilmesini teklif eylemiştir. 

B. Papadakis, A tinada bulunan dört 
devlet hariciye nazırları ile matbuat ve 

turizm müsteşarı B. Niko'udise birer 
mektub gönderilerek kendilerinin kon
ferans fahri reisliklene intihabları ile 
konferans mesaisinin, balkan antantı

nın yüksek hedeflerinin tahakkuk etti
rilmesi hususunda kendilerinin yapmak
ta oldukları gayretlerden ilham alacağı 
keyfiyetinin bildirilmesini teklif eyle
miştir. 

B. Papadakis, BB. İsmet İnönü ve 

Tatareskoya da birer telgraf çekilerek 
konferansın mesaisinin, balkan antantı
nın yüksek hedeflerinin tahakkuku hu-

rans tarafından alkışlarla kabul olun-
muştur. 

B. Papadakis, bilahare Romanya mu• 
rahhas heyeti re.isine söz vermiş ve ro
men deleğel>i, nutkunda, Yunanistanın. 
delegelere gösterdiği misafirperverlik· 
ten dolayı teşekkür etmiş ve Yunanistan 
ve elen hükümetinin başında bulunan 
B. Metaksasa karşı hayranlığım ifade 
etmiştir. Romen delegesi, nutkunu, korıc 
feransın müsbet neticeler vermesi te
mennisiyle bitirmiştir. 

Türk 1ıeyeıi reisinin sözleri 
Bilahare söz alan türk murahhas he· 

yeti reisi, bütün türk matbuatına ter·· 
cüman olarak, konferans için har ve sa• 
mimi temennilerde bulunmuş ve de!e

gelerin Yunanistanda gördükleri anane
vi misafirperverlikten dolayı teşekkür 

ettikten sonra türk - elen dostluğu hak
kında ezcümle demiştir ki: 

- Bugün, bu dostluğun samimiye
tinden şüphe eden hiç kimse kalmamış
tır. En bedbinler bile, iki millet arasın
da artık hiç bir anlaşmazlık ve hoşnud
suzluk sebebi kalmadığını kabulde müt

tefiktirler. Türk - Elen dostluğu, yal• 
nız bir siyasi kombinezon değildir. Dev· 
let adamlanmız, iki milletin arzularını 
kaydetmekten başka bir şey yapamamış• 
lardır. Şimdi türk - elen dostluğu hak
kında söylediklerimi, her hangi bir tek· 
zibe uğramaktan korkmaksızın, diğer 

balkan dost ve müttefiklerimiz ile o
lan münasebetlerimiz hakkında da tek
rar edebilirim. Türk • Elen dostluğunu, 
haklı olarak, antantımızın sarsılmaz bir· 
liğinin yaşayan bir sembolü gibi telak
ki ediyoruz. Çünkü bizi an:ıyamıyan

lar, daima bu dostluk hakkında şüphe
göstennişlerdi. Düşmanlarımız, demi
yorum, yalnız bizi anlıyamıyanlar diyo
rum, zira Atatürk'ün Türkiye ve türk· 
ler hakkında söylediği bir vecizeyi, bal

kan antantı hakkında da tekrar etır.ek 

mümkündür: ..Balkan antantının düş-

manı yoktur, eğer varsa, bunlar bizim 
düşmanlarımız değil, fakat insaniyetin 
düşmanlarıdırlar.,, Vaktiyle bir karı

şıklık ve nizamsızlık mıntakasının tek
nik ismi olan "balkan,, kelimesinin bu
gün tarihe karşılıklı bir anlaşma misali 

olarak geçmesi, ne muazzam, ne heye
can verici bir hadisedir .. Bundan cidden. 
iftihar duyabiliriz. 

Bütün konferansın alkışları ile kar

şılanan bu nutuktan sonra Yugoslavya 
murahhas heyeti reisi de söz alarak elec 
basvekili B. Metaksasa hayranlığını bil
dirmiş ve balkan antantının sulhsever 
mahiyetini tebarüz ettirdikten sonra Yu
goslavyanın bu siyasete tam bir sada
kat ve samimiyet ile bağlı bulunduğunu 
kaydeylemiştir. Yugoslav delegesi kon
ferans hakkında candan temenniler iz
harı suretiyle sözlerini bitirmiştir. 

Konferans delegeleri, öğle üzeri, e
len murahhas heyeti tarafından verilen 
hususi öğle yemeğinde bulunmuşlardır. 

Konferans, saat 17.30 açılış celsesin

den sonraki ilk toplantısını yapmıştır. 

POLiS 
Büyümeden söndürülen 

yanğın 

1 

Evvelki gün saat 3.30 da Sümer ma• .. 
hallesindeki evinin mutbağında çama
şır yıkamakta olan Haydar kızı Kiraz'· 

m ateşi iyi söndürmemesinden dolayı 

divar arasındaki tahtalar tutuşmuştur. 

İhbar üzerine itfaiye derhal yetişmiş 

ve büyümeden yanğmı söndürmüştür. 

Zabıta tahkikata başlamıştır. 

Ulus'uo yeni Rotatif gazete baskı 
makinesinin nakli işi 

ULUS'un yeni rotatif gazete maki· 

nesiyle teferrüatı Hamburg'dan Kjtarc 

vapuru ile yola çıkmıştır. Vapur şuba

tın son haftasında İstanbul limanında 
bulunacaktır. ( 63 ) ton ağırlığındaki 
makine ve teferrüatının İstanbul lirna· 

susunda kendilerinin gayretlerinden il

ham alacağının bildirilmesini teklif ey- ı 
l~iştir. 

B. Papadakisin bu teklifleri, konfe-

• naknından supalan alınarak Ankara ya 

li ve gümrüklenmesi müna::2saya ı:o-

. . . e-
nulmuştur. Şartnamesının n.ı..c,,vv~ 

mizde görülmesi. 
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Maliye Vekfiletinden: 

Diyanet İşleri Reisliğinden : 

l(urhan Bayramı ba ramı olduğu ilan olu-
22 şubat 1937 pazartesi günü Kurban Y -

nur. (327) 
BAYRAM NAMAZI 

Ezani saatle 
1,28 - Türkiye saatile 

7,05 
1-655 

Açık eksiltme ilanı 

Nafi~ Vekaletinden: 
. A karada İtfaiye meydanxnda ya-

l - Eksiltmeye konulan ış: n . ·d· ,, 
Ptlrnış olan orta okul "ihata duvarları ınşaatı ır. 

Keşif bedeli 6667 lira 50 kuruştur. .. nu" ~~"'t 15 de nafıa ve-
... "h' d cuma ug --

L ".- Eksiltme 5-3-937 at~_ı .~n -~- .. odasında açık eksiltme usu· 
-:aletı yapı işleri umum mudurlugu 
lıyJe yapılacaktır. . rnüteferri diğer evrak 33 

3 - Eksiltme şartnamesı ~e b~na müdürlü~ünden alma· 
kuruş bedel mukabilinde yapı ışlen umum 
bilir. . . talihlerin 500 lira 6 kuruş-

4 - Eksiltmeye girebilme~ ıçın_. eahhidlik vesikasını haiz ol· 
luk muvakkat teminat vermesı ve mut 
tnası lazımdrr. . . . addede yazılı saatten 

İsteklilerin vesaiki havi zarfları ık.ı~~~i: makbuz mukablnde 
bir saat evveline kadar komisyon reıs ıg 1--058 
vermesi muktazidir. (360) 

·Müzik ö«retmen Okulu 
~ Direktörlüğünden: 

b 1 rinin elbiseleri için 8-2-937 ta-
Müzik Öğretmen Okulu tale .e e nda yapılan açık eksiltme-

ı-ihi!1de Okullar ~~:~nal~_.Komısi'9~~~37 cuma günü tekrar okul-
dekı fiat uygun gorulmedıgıx_ıden lacağı ilan olunur. 
lar sayışmanlığında açık eksıltme yapı l--661 

(366) 

Afyon l(arahisar 
icra Memurlıığundan: 

Alacaklı: Afyon idarei hususiyesine izafeten V. Avukat Rifat 

özsel. -ı Ka f s· anpaşa nahiyesinden Abdullah og u --
Borçlu: .A yoRn 10 og-ıu Süleyman varislerı karısı Emine, 

mıl ve amazan . 
e o - 1u Ahmet ve kızı Cemıle. . . . 

v fg t lig-inden re&en tanzım edılmı§ senetle 
Borç· A yon no er . . 

· ·- · bo çlu ve kefil sıfatıyle 13803 kuruşun ıh-
yekdı&"erıne r . kAl 
tiyar edilen masraf ve ücretı ve a ete. 

H 1 ·kame gahı merlıul bulunmuş olmasından Afa en ı c ,.. 
1 

. . 1 . 
· n bu baptaki 936/165 iayı ı ıcra emır erı 

yon ıcrasını . A bl · - · 
borçlulara tebliğ edilememiş ~e ıdlancı:ı1Atc ıga~h~~sı 
da kararından bulunmuş oldugun an ı. an t:trı :. en 
beş gün zarfında i~bu borcun ödcı:~eiı ve bu mudd~t 
içinde borç ödenmezse tet~ik ı:ıercıın~en veya temy:z 
veya iadei mahkeme yolu ıle aıd olduiı:u ma~~eme~-n 
ic1onın geri bırakılmasına dair bir karar .. getırılo:e_dık· 
ce cebri icra yapılacağı ve gene bu muddet . ıçınde 
ın<..i beyanında bulunmak ve bulunulmazsa hapısle taz
yik olunacağı ve ha.kikata muhalif bcy~atta bulunu
lur~ hapisle cezalandırılacağını natık ıhbarı natlk 
borçlulara icra ilanıdır. (369) Z-6

63 

Kimyag·er Aıınacaktır 
A.;k~ri Fabrikalar Umum 

Mii<lürlüğünden: 
Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktı:· ~s· 

kerligini yapmış isteklilerin istida ve vesikalariyle Umum MUdur-
1-548 

lüğe müracaatları. (270) 

[sATILIK EV ve ARSALAR Tel: 1475 

Devlet D~uıiryolları Afyon 
yedinci İşletme 

f üdürlüğünden: 
. oosterilen iki grup balastın cvelce ayn 

ı - Aşağıdakı cedvelde b .• hh·d·n vefatı üzerine iş-
. . 1 d bu sefer mutea ı 1 

• 'b' ayrı ıhalesı yapı mışsa a 33 üncü maddelerı mucı mce 
bu gruplar 2490 sayılı kanm1u~ 32 v~e ıkarılmıştır. 
kapalı zarf usuliyle tekrar eksıltme) ç_ laına balast alınacak 

2 - Balast alınacak ocakların yerle~ı ~el to~u'1amrnen bedelleri 
Yerler ve buralardan alınacak mikdar arı~a~ müddetleri aşağıdaki 
Ye iktiza eden teminat mikdarlan ve tes ı 
tedvelde gösterilmiştir. d .. t 'ldiği veçhile iki gruba ay· 

3 - Alrn···.,1: . .,1ast, ce<.l.vel e gos erı - dan bu her grup i11in 
rılnıı 

1 
. p ayrıca ihale olunacagın 

ş o up ' ~· ., ... 
ayrı ayrı tekııf yapılacaktır. 11 kavelenamesi, kapah zarf 

4 - Eksiltme Devlet Demiryo. ~~ı ;:au ındırlık işleıi genel ş~rt: 
usuliyle balast eksiltme şar:ııaın~sı kliler ~unları Afyonda 7 ~~cı 
namesi mucibince yapılacaktır. ~ste b'l ' 1 Ve meccanen alabılır· t , .. .. ··grene ı ır er. 
Şıetme Müdürlüğünde gorup 0 

ler. Ve izahat istiyebilirler. . . tesadüf eden pazartesi günü Af· 
5 - Eksiltme 22.2.937 _tar~hıne b' asındaki komisyonda saat 

ron şehir istasyonunda 7 ıncı İşletme ını kanuna ve 4 üncü mad
d 6 da yapılaca<ıından iste!diler, 2490 sayı ı kkat teminat ve teklif 

edeki şeraite btevfikan hazırladıkları mhuva t 15 e kadar kom.is· 
ll:ıektuplarını havi zarflarmı mezkur tan te saa 

Yon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. 
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lI. Afyon 3000 3900 292,5 6 Ocak krrma 

227 + 900 balast 

lV. 
Akşehir 

600 8 Toplama ve 
İzmir 223 - 282 8000 8000 kırma balastı. 
Afyon 1-508 

Kalörifer için alınacak 100 ton (ııömi kok) kömürü açık eksilt
meye konulmuştur. 

Tahmin bedeli kömürlüklere nakliyesiyle beraber iki bin dokuz 
yüz elli lira ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi bir lira yirmi beş 
kuruştur. 

Eksiltme, 1.3.937 pazartesi günü saat on beşte vekalet levazım 
müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacak-
tır. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde, lstanbulda Dohnahah§~de 
Maliye evrakı matbua anbarı memurluğunda görülebilir. 

Istekliler, muvakkat teminatlariyle birlikte komisyon riyasetine 
müracaat etmeleri. {316) 1-603 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınması gerek olan 

ve metresine (280) kuruş kıymet biçilen yetmi~ten seksen beş bin 
metreye kadar kışlık elbiselik ve metresine ü~ lira değer verilen o
tuzdan kırk bin metreye kadar kaputluk kuma,a aid pazarlık 1.3.9.17 
pazartesi günü saat on beşte yaµılacaktır. 

2 - Toptan ve ayn ayrı en az fiat teklif edeceğe verilecek olan 
bu kumaşlara aid şartname (17) lira (90) kuruş karşılığında ko· 
misyondan alınabilir. 

3 - Kışlık elbiselik kumaş ilk teminatı (13,750) kaputluk temi
natı (7250) liradır. 

4 - Pazarlığa karışmak istiyenlerin belli gün ve saatte ilk temi
nat banka mektubu veya makbuzu ile şartnamede ya.zıh belgelerle 
komisyona başvurmaları. (206) 1-586 

Denizli Belediye Reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 600 hektar raddesinde bulunan De· 

nizli vilayeti merkez kazasının mevcut kadastro haritalarının 2290 
sayılı kanunun birinci maddesinde istenilen mikyaslara ve Nafıa 
vekaletince tertib edilen şehir ve kasabaların halihazır haritalarının 
alınmasına aid şartname ve hususi şartnameye göre tadilen haliha· 
zır haritalarım tanzim etmektir. 

Bu işe aid ~eşif_ bedeli maktuan (3200) liradır. 
2 - Bu. ışe aıd ı:ıartname ve evrak şunlardır: 
A • Ekultme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C • Şehir ve kasa.baların hali hazır haritasının alınmasına aid 

ı,artnarne. 

D - Hususi şartname 
S • Mevcut haritalar ve hesabat 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli belediye reisliiin

den görebilir '>'e inceliyebilirler. 
3 - Ekailtme 13. şubat 1937 cumartesi günü başlayıp 5 mart 937 

cuma günü saat 15 de Denizli Belediyesinde teşekkül edecek encü· 
men huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksi.itme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 240 lira muvakkat 

• teminat vermesi, bundan başka aşaaıdaki vesikaları haiz olup gös-
termesi lazımdır. b 

En az 300 hektar büyüklüğünde kasabaların haritalarını tanzim 
etmiş ve Harita Umum müdürlüğüne beyendirdiklerini bildiren ve
sika ile 937 senesi için harita işlerine aid Nafıa işleri müteahhitlik 
vesikası. • 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evci Denizli Belediyesine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfm mühür mumu iJe iyice kapatılmış olması lazım· 
dr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (318) 2----596 

Jandarma 
Ankara 

Genel Kamutanlığı 

Satınalma 

({o misyonundan: 
1 - Bir metresine (290) kuruş değer biçilen on sekiz bin met

re erat kışlık ve (315) kuruş kıymet biçilen sekiz bin iki yüz 
yirmi iki metre kaputluk kumaş 4-3-937 pe11em.be günü aaat (10) 
da kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (391) kuruş bedelle komisyondan alınacak ku
maşların ilk teminatı (5155) liradır. 

3 - Eksiltmeye girecekler ilk teminat makbuz \·eya banka 
mektubunu muhtevi teklif mektublarını eksiltme günü saat (9)za 
kadar komisyona vermiş olmaları ilan olunur. ( {352) 1--{)57 

Jandarma 
Ankara 

Genel Kamutanlığı 
Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Vasıf ve ömeklerine uygun (318) kilo ince, 355 kilo ka

lın, 210 kilo siyah kösele, 132 kilo kesilmit za.hma kay1'r 36 kilo 
kesilmiş tarlr kayışı, 331 kilo siyah vakete, 60 kilo bal ;,,umu 82 
kilo tutkal, 30 kilo çiriş, 225 kilo balık yağı, 45 kilo küçük ~ivi 
17 kilo perçin çivisi, 6 paket demir halka, 166 paket başhk toı..uı: 
3014 tane tartı kayışı, ve kol::ı.n tokası, 27 paket ~lı çivi 267 tane 
saraç bizi 4 - 3 • 1937 perşembe günü saat (14) de açıık

1 

eksiltme 
ile komisyonda satın alınacaktır. 

2 - Tümünün tutarı (3520) lira (65) kuruş tahmin edilen bu 
saraç malzemesine aid şartname parurz komisyondan alınabilir. 
ilk teminat {264) lira (5) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartnamede yazılı belge ve ilk te
minat makbuz veya banka mektulılan ile birlikte belli gün saat 
(14) de kadar komisyona baş vurmaları. (351) 1-656 

Sihat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, 

l\1lerk:ez Hıfzıssıhha Müessesesi 
l\f üdürlüğünden: 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine satın alınacak mecmua 
ve kitabların 3. 3. 937 çarşamba günü ı_ı de açık eksiltmesi yapı· 

lacaktır. z - Bedeli muhammeni 1907 liradır. 
3 - İlk teminat 145 liradır. 
4 _ şar•!lame ve liste müessese muha.sib mutemetliğinden alı· 

nabilir. (370) l-664 

ll 

Kuru""' oıııuu-. 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon • İran tra"• 't 1 

K k
.. ş h B ,_ .... ı yo unun 

ara osc - ey o.., arasında ve takriben 76 + 700 k"l tr 
1 - d k' k · • . ı ome t uzun ugun a_ ı ısmm tesvıye, sınaı ımalat, Ekib binaları ve Ma .. 

kadem şose ınşaatıdır. 
Keşif bedeli (728.473) liradır. • 
2 - Eksiltme 1. 3. 1937 tarihinde pazartesi günü saat (16) da 

Nafia Vekaletinde Şoıe ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisycnu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 39 lira 
42 kuruş bedel mukabilinde Şose ve köprüler Reislifinden ahnabi. 
leceği gibi iseteyenler bu şartnameleri Erzurum ve Ağrı Nafia mil• 
dürluğüne müracaat ederek görebilirler. 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek için taliplerin (35.288) lira 92 kuruş• 
luk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüs. 
halarrnda çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik veıikası ibraz 
etmesi lhımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reıslifine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(59) 1--213 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
3.Mart -937 tarih çarşamba g-ünü saat 15 de İstanbulda Nafia 

müdürlüğü eksiltme komisyonun odasında (32.000) lira keşif be
delli Şile - Ağva yolunda betonarma Göksu köprüsü ın,aatı kapa.. 
lı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işlui genel büyük köprüler 
ve şose inşaatına dair fenni şartnameleri , proje, keşif h.ulasasile 
buna müteferri diğer evrak (160) kuruş mukabilinde dairesinde 

verilecektir. 
Muvakkat temiru1t 2400 liradır, 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az 30.000 liralık beton• 

anne köprü yaptığına dair Nafia Vek~Jetinden almış olduğu mü .. 
teahhitlik ve ticaret odası veaikalarını havi kapah zarflarrnı 

3- mart 937 günü saat 14 e kadar Nafia müdürlüğüne makbuz mu· 
kabili vermeleri. {571) 1.530 

Ankara P. T. T • 
Direktörlüğünden: · 

P. T. T. Müdürlüfünden radyo ile: yapılacak ilan ve reklam 
ücretleri aşağıda yazılmıştır~ 

İlan ve reklamların Ankara ve Yenişehir Telı;:raf gişeaince 
kabul edileceği sayın halka ilan olunur. {332) 

llan veya reklamın Beher kdime için 
fasılasız olarak Keli~ \ıa.,ına 

imtidadı ilcret 

Ay Gün Kuruş 

1 33 
3 30 

12 25 
1 21 
3 15 

12 13 
1-612 

KREM 
&umraı, Santııs, Eem•r ber tene tevafuk eden ycgine sıhhi 

kremlerdir. Cildi ~. Çil. Leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yarım asırdanberi k.ibar mahfcllerin takdir ite kullan
dıkları ıı:bht gt\nllik kreıal•ddir. 

KREM BALSAlıllN 4 SEKlLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Irem Bı1-min yallı eecı için penbe renkli 
2 -- Xrem belıesmin y~ gUndüz 1çia beye renkli 
S - Krem Beleamtıı aa ba!em gllndib lgiıı. beyu reııklt 
4 - ltrem Bd•ı:ı:dıı acı badem gece için pde renklit 

İNG1L1Z KANZUK ECZANESİ. 
Beyoilu • Iatanbul 
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1 TÜRK HAVA KURUMU ~ 
§ ı~tYül\. PiYANt;osu ~ 

15 . ==~-Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmişcır. 
5 inci keşide 11 mart 937 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. s 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır .•. -DİKKAT: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 günü ak
tamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten 
!lonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ... 

---
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1 
SAKARYA ECZANESİ 

1 Geceleri açıktır. İtina, sürat, fiatlarda itidal. Tel: 2018 

Horıtkrn !ilimleri - İstanhuJ fiatmadır. 
Ankara Halk Sineması sırasında 

Ankara !-larp Okulu Hastanesi 
Baş Tabibliliğinden : 

(50) !ira maaşlı harp okulu hastanesi için bir hasta bakıcı hem
şireye ihtiyaç vardrr. Şeraiti haiz olan talihlerin okul baştabibligi-
ne müracaatları. 1-659 

ANKARA 3. üncü SULH HUKUK HAKİMLİÔİNDEN: 
Ankarada mukis İstanbullu mütekaid tüfekçi ustası Mahmudun 

vefatile tereeksine mahkemece el konmuş olduğundan kefaleti ha -
sebiyle alacaklı olanlar da dahil olduğu halde bilcümle alacaklı çe 
borçluların bir ay zarfında 3. üncü Sulh Hukuk Mahkemesine mü
racaatları çe alacaklarını vaktiyle kaydettirmiyenlerin mirascıya 
ne şahsan ve ne de terekeye izafeten takib edemiyeckeleri lüzumu 
ilan olunur. 1-654 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gl SA TIN ALMA 
KOM1SYO U iLANLARI 1 

İLAN 
Eksiltmeye konulan iş Gazi emirde bir hangardır. Vahidi fiat 

esasiyle yazılacak olan inşaatın tahmin olunan bedeli 35000 liradır. 
Bu işe ait evrak şunlardır: Şartname, bayındırlık işleri genel şart
nar..1esi, resim. Eksiltme 6 mart 937 cumartesi günü saat 11 de İz -
mirde Bornovada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 5k
ailtme kapalı zarf usuliyledir. 8ksiltmeye girebilmek için 2625 lira 
muvakkat teminat vermesi Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müte
ahhidli •i i vesikasını ibraz etmesi ve kendisi mimar veya mühendis 
olma<lı!ı takdirde işin fenni mesuliyetini alacak bir mühendis veya 
mimarı in..:;aat müddetince istihdam edeceğini kabul etmiş buluna
cağı şarttı~. Teklif mektupları ihale sa~t~nden bi~ saat ~vveline ~a
dar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde verılecektır. Posta ıle 
gönderilecek mektupların eksiltme!e ~o.nulduğu saate kadar g:lmiş 
oltrası ve dış zarfın mühür mumu ıle ıyıce kapatılmış olması lazım-
dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (367) 2662 

Ordu ıı .. ı..- -<:ri için 4500 
metre erat ve 900 metre subay 
hasta abalığı kumaşr şartname • 
sinde değisiklik vapıldığmdan 
1. Şubat. 937 tarihindeki eksilt
me sarfınazar edıl erek yeniden 
eksiltmesi 19. Subat. 937 cuma 
ı?"Ünü saat 15 de Tophanede Sa
tın alma komisvonunda kapaiı 
zarfla yapılacaktır. Hepsinın 
tahmin bedeli on sekiz bin lira
dır. İlk teminatı 1350 liradır. 
Şartname ve ni.imunesi komis -
yonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde vazıh vesika • 
larla beraber teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri (251) 

1-481 

f T /\ ?>.J 

1 - Ceebci askeri hastanesi 
için 1800 kilo tavuk 26.2.937 cu
ma günü saat 15 de açık eksilt
me ile alınacaktır. 

2 - Tavuğun tutan 1080 li
ra olup muvakkat teminatı 81 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. 

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

(298) 1-567 

Kiralık miistakil ev 

Kavaklıdere Güven yapı ko
operatifi evlerinden No. 4. 6 och 
ve teferruatı görmek istiyenıer 
aynr yerde 16 No. ya müracaat. 

Telefon 3470 den 142 
1-635 

DOKTOR 

Mecit 

İtfaiv~ meydanında Kur • 
tuluş apartrmanında birinci 
kat. 

~ Pazardan maada her gün 
saat 17 den 19 a kadar hasta-
larını kabul ve tedavi eder. ~ 

Telefon: 1769 1-447 ~~ 

~~ .. ·f'\,~~-~ 

İstanbul Nafıa 
Müdürlüğünden: 

26 - 2 - 937 cuma günü saat 
15 de lstanbul' 'la Nafıa Miidür
lüğünde (19112) lira keşif be • 
delli yüksek deniz ticaret mek
tebi kalorifer işleri kapalı zarf 
usulivle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Mukavele, eksiltme, bayın • 
dırlık işleri genel, umumi ve 
fenni şartnameleri proje, keşif 
hulasasiyle buna rnüteferri di • 
ğer evrak (96) kuruş mukabilin
de dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (1434) li
radır. 

İsteklilerin teklif mektup • 
!arını ve en az (10.000) liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair 
Nafıa Vekaletinden almış oldu
ğu müteahhitlik ve ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarfı 
26-2-937 cuma günü saat 14 e ka
dar Nafıa Müdürlüğüne verme
leri. (554) 1-465 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Hazine namına müsade

reli olup Ankara orman müdü· 
riyeti depolarında bulunan 40 
metre mikabı muhtelif cins ve 
ebadda çam kerestesinin her 
metre mikabı 14.30 liradan 1215 
kilo çıranın beher kilosu iki bu
çuk kuruştan 16356 kilo mahh1t 
odunun beher kilosu 1,5-1.75 pa-

radan 67 adet çam sepetinin be
her adedi 4 kuruştan 100 adet 
meşe araba parmağının beher a
dedi 2 kurustan onbeş gün müd
detle açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Artırma 26.2.937 günil 
saat onbeşte Ankara orman mü
düriyetinde yapılacaktır. 

3 - Artırmaya iştirak ede
ceklerin yüzde 7,5 teminat akçe
leriyle orman müdüriyetine mü
racaatları ilan olunur. (307) 1-579 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Miidüril 
Na'>uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevznde basılmıştır. 

-
Aktif 

l~as~: 

_....___ -- --

Cumhuriyet Merkez Bank~asımn 
13 Şubat 1937 Vaziyeti 

LiRA URA 

Sermaye: 

17 - 2 - 1 ";,,7 -

·-

Pasif 

LiRA URA 

Altın safi kilogram 19.722,405 
Banknot 

27.741.141,42 
11.185.134,-
1.091.663,01 40.017.938,43 

İhtiyat akçesi : 
Tedavüldeki banknotlar: 

15.000.000,-
1.551.182,55 

Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 475.578,83 

Hariçteki muhabirler: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikaıı hazine tara
fından vaki tediyat 

158.748.!l63,-

12.404.056,-

Altın safi Jr;•,. 6.370,991 8.961.308,26 Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 146.344.507,-

A!~ına tahvili kabil serbest 
döviz1e:-
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 

44.172,79 

39.545.040, 72 48.550.521,77 

Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveteıı tedavüle 
vazedilen 
Reeskont muk3.bili ilaveten 
ted. vazed. 

19.000.000,-

20.000.000,-
n~ruhte e,·;•Gf\ evrakı naktiye 
karşılığı 

158. 7 48.563,- Türk liras· mevduatı: 

Döviz teahhüdah: 

185.344.507 ,-

12. 783.915,1. 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine te" fi kan ha .. ine tara
fınd?n vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonnları 
Ticari senedat 

Esham ve ta~.vilat dızdanı: 

A naktiyenin karşılığı es· 
ham ve tahvilat (itibari 

12.404.056,-

24.246. 728,26 

146.344.507 ,-

24.246. 728,26 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif: 

2.445,76 

27.376.634,82 27.379.080,SS 
80. 712.441,5. 

l 
Deruhte edilen evrakı 

kıymetle) 37 .044.620,23 
B Serbest esham ve tahvilat, ___ 3._9_5_8_._944,20 41.003.564,43 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

MiLLi MÜDAFAA 
VEKALET l SA TIN 
ALMA KOMİSYONU 

iLANLARI 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 600 kuruş olan on bin iki 
yüz metre elbiselik haki gabar
din kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2 Mart 937 sah 
günü saat 15 de M.M.V. Satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4310 liradır. 
4 - Şartnamesi 306 kuruşa M. 

M. V. Satın alma Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler ka

nuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evel M.M.V. Satın 
alma Ko. na vermeleri. (314) 

1-592 

Ankara Vilayetin
den: 

1 - Kapalı zarf usuliyle iki 
tane motorlu ve arabalı pülveri· 
zatör satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 
lira, teminat 90 liradır. 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pa
zartesi günü saat 15 de Necati
bey mahallesinde Saylavlar so
kağında Ferah cıpartımanında 
ziraat mücadele ruülettişliği da· 
iresinde yapılacaıctır. 

4 - Şartname Ankarada adı 
geçen müfettişlik .en parasız ve· 
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mek
tuplarını teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (152) 

1-325 

DEVLET DEMİRYOL:
LARI ve LiMANLARI 
UMUM MÜDORLOCO 
SA TIN ALMA KOMiS-

YONU İLANLARI 

Muhammen bedeli (21447.40) 
lira olan cam malzemesi 1.3.1937 
pazartesi günü saat 15,30 da ka-
palı zarf usulü ile Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(1608.56) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 
gün ve 3297 No. lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve 
vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri 13.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak 
Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(305) 1-588 

1.289.501,82 
7 .862.351,85 -------

Yekfın 

9.151.853,67 
4.500.000,-
8.480.434,42 

322.771.126,81 Yekun - 322.771.125 " 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 5 1/ 2 altın üzerine avans %41
/ 2 

.-- - -- ·---

TERCÜME 
işleri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı karşısın
da Denizcıler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1-488 

Balık Yağı 
Taze Kıl. 85 K. Taze 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESi 
Ankara Müd~faai Hukuk 

ANKARA BELEDİYE 1 
REİSL1Ct iLANLARI 

İLAN 
1 - Şehir içinde apartrmanla

ı .. ı. v~ apartıman şeklinde kat 
kat veya kısım kısım kiraya ve. 
rılen binaların bahçeleri dahi ol
:;a horoz, tavuk, hindi ve emsali 
hayvanlar beslemek ve bahçele
ı-ınc kümes yapmak yasaktır. Bu 
~ekilde mevcud kümesler ve 
h<yvanlar 22 şubat 1937 tarihine 
kadar behemehal kaldırılacaktır. 

2 - Münferit evlerin b::ıhçe
lerinde bu kabil hayvanlar ancak 
komşularını rahatsız etmeyecek 
yerlerde beslenebilir. 

'i - Bu karar hilafına hareket 
t-denler cezalandırılacaktır. 

(334) 1 --617 

KİRALIK 
Bir veya iki oda banyolu ha

vadar, Demirtepe Akbay 5/ A 
1-665 

Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Muhammen bedel (320:>) 
lira harta matbaası içın hir adet 
kağıd kesme makinesi açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İsteklıler şeraiti anlamak 
üzere her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de (240) lira muvııkkat 
teminat makbuzlarile 11.mart.937 
perşembe günü saat ( 15) de Ce
becide harta geneı dircktörlü~ü 
satın alma komisyonuna gelmele-
ti (141) 1-348 

-

Nafia Vel'"itletiuden: 
1 - 20 mart 1937 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Vekalet 

Malzeme eksiltme komisyonunda üç grup 11 parça atelye tezgahı • 
nın grup grup ve kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve 
muvakkat teminat mikdarları 
Grup: Adet: Cinsi 

1. 2 225/ 1000 torna 
3 250/1500 torna 
1 1150x350 Ufki freze 

II. 1 1150x325 Şakuli freze 
1 200 p Silindir honik tezgan. 

III. 
2 500x60 Takım zımpara tezgahı 

Muhanunen: Muvakkat 
bedeli teminatı 
Lira. K. Lira K. 
20.000,- 1500,-

11.0UI),. 825,-

13.000,- 975,-
1 500x200 Universal takım bileme tezgahı. 

3 - Her grupa ait eksiltme şartname ve teferruatı parasız ola
rak Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin her grup için ayn ayrı tanzim edecekleri teklif 

mektl•plarım Resmi Gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın
da çıkan talimatnameye göre Vekaletten alınmış 1937 senes: malze
me müteahhitliği vesikası ile birlikte 20 mart 1937 cumartesi guııü 
saat 10 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. (216) 1-463 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden: 

1 - Vekalet kalörifer ihtiyacı için 140 - 160 ton mikdarında (SÖ· 
mi kok - türk antrasiti) açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Bu işin tahmin edilen bedeli beher tonu 29 lira ve muvak· 
kat teminatı (315) lira 35 kuruştur. Bu işe aid şartnameler vekalet 
levazım müdürlüğünde bedelsiz olarak hergün görülebilir. 

3 - Açık ek~iltme 1.3.937 pazartesi günü saat 14 de Vekalet bi· 
nasında alımsatım komisyonunda yaprlacağından isteklilerin bu ta• 
rihten önce muvakkat teminatlarını vekalet veznesine yatırmış bu· 

lurunalan ve belli edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunma· 
lan şarttır. 

4 - İhaleye 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya-
zılı şartları haiz olanlar girebilir. (340) 1-622 

Ankara 

Açık eksiltmeye konup talibi zuhur etmiyen "7996,, lira "11,, ku· 
rus bedeli kesifli mezarlık muvakkat gasılhane ve bekçi binaları 
şa1:tnamesi tadilen yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

İhale 3 mart 937 çarşamba günü saat 17 de İm3r müdürlüğünde 
yapılacaktır. Talipleı in şartname ve sair evrakr görmek üzere her· 
gün İmar müdürlüğüne ve ihale günü teminat makbuzlariyle kO" 

misycna müracaatları ilan olunur. 1-627 

YENi SiNEMAL.t\R HALK 
BUGÜN BU GECE 

DENİZLER PERİSİ 

BU GECE 

100 SENE SONRA 

Sinemacılığın bugüne kadar 
kaydetmediği emsalsiz bir harika 

GtJNDÜZ 
Victor Francen - Jean Pierre Aumont 

- Marcelle Chantal 
tarafından temsil edilmiş Aşk, His, 

Heyecan, vazife ve kahramanlık itiba

riyle güzel bir film. 

İlaveten: En yeni Foks dünya haberleri 

BİR YlLlJıZ UOC~YOR 
Halk matinesi (Saat 12 de bir matine) 

PRENSİN GECELERİ 
Gündüzleri ııoımal seans 2.JJ , 

,r 


