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r MILANO MÜLAKATI 
r 

Milano'da meşhur opera binası. Skola dö Milan 

Fransız gazeteleri işi 
yanlış tefsir ediyorlar 
lilmanlar Milano konuşmalarına 

büyük ehemiyet veriyorlar 

Gündelik 

M1LANO'DAN SONRA 
Kemal ONAL 

Batbakammız, geçen hafta bu
gün Kamutay' daki büyük nutuk
larmda, Hariciye Vekilimizin Mi-
1-anoya. uğrayacaklarını da fU 
cümlelerle ifade etmitlerdi : 

"Doktor Tevfik Rüştü Aras, Ü· 
ınid ederim ki büyük meclisin 
yüksek itimadına, yenilenmit ~e 
artmış bir surette mazhar oldugu 
halde, yakın bir zamanda lta!ya 
Hariciye Nazıriyle görüşecektır. 

Akdenizde İngiltere ve İtalya 
anlaşmasından sonra husule ge
len hava Akdenizde bulunan dev• 
!etlerin emniyeti ve biribir!eriy~e 
iyi geçinmeleri lehine mühıın b.ır 
ıalah kaydetmiştir. Doktor Tevfik 
Rüştü Aras, Akdenizin bu yeni ha· 
vasında İtalya ile görütürken ara: 
mızda bulunan boğazlar meseletı 
üzerine de temas etmek fırsatını 
hulacaktır. Omid ediyonız ki ~uğ• 
lak olan meselelerin mernnunıye
ti mucib olacak bir surette. hal o
lunması, yalnız ar~z~a~ı ~ost
luk ve emniyet vazıyetını v ~lak~
dar eden mesele olarak de?1'1, ~':
tün A vrupada sulh zihnıyetu~ı, 
emniyet havasını ~vv~t~endır
ın~k itibariyle sulh davası ıçın fay
dalı olacaktır.,, 

·· · T'' ki enin İnoni.ım.in bu sozlerı, ur Y 
Milano konuşmalr~.-ı3, gerek ara· 
ınızdaki dostluğu arlr~ma~ v~ ?e
tek A vrupadaki sulh zıhnıye~ını ve 
emniyet havasını kuvvetlendırmek 
bakımından, çok samimi hislerle 
• · · · ·· t mekle kalıştı rak ettiğmı gos er · 
nıaz. Bu sözler, konuşm~lar~n 
lnüsbet neticelerini Türkıyenın 
hangi iyi hislerle karşıladrğını da 
t ebarüz ettirir. 

Filhakika "İtalya ile Türkiye 
arasında münaziünfih hiç bir nıe-
ıele olmadığını ve iki memleket 
ttıünasebetlerinde ancak müteka
bil itimad hisleri mevcud buluna
bileceğini sarih bir surette,, te~
rar ınüsahede etmek italvan efka· 
rx umumiyesinde olduğu kadar 
türk efkarı umumi,,esinde de sem· 
Pati yaratmıshr. Gene Milanoda 
1928 de yap;lan itilafı, T ürkiye, 

(Sonu S. inci sayfada) 

Paris, 4 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: Milano'da cereyan eden 
tilrk • İtalyan konuşmalarının neticesi 
ne olacaktır Jurnal ve Jur gazeteleri
nin Rc>ma muhabirleri, İtalyanın Tlir· 
kiyeyi Sovyet Rusya<lan ayırmaya ça 
lışacağı hususunda mütteffk bulunmak
tadırlar. 

Jurnal gazetesi muhabiri bildiriyor: 
"Tam bir nikbinlik izhar eden resmi 
mahfiller, bu konuşmaların tek taraflı 
anlaşmalar sistemi iç.in yeni bir muzaf. 
feriyet tefkil ettiği kanaatindedirler. 

Öte taraftan, İtalyanın, Sovyet em
peryalizminin maksatlarına hizmet et
memesi şartiyle Montrö mukavelena
mesine iştirak edeceği temin olunmak· 

tadır.,, 

Jur gazetesi muhabiri, İtalyanın, 
Sovyet aleyhtarı politikaya Türkiyenin 
iltihakınr temin etmek için ç.ok çalışa
cağını ve Sovyet emperyalizminin mak· 
satlarına yardım etmemesi şartiyle 
Montrö mukavelenamesine iştirak ede
ceğini yazmaktadır. 

Bu gazete İtalyanın Türkiyeyi Ki· 
rım, Ukranya. Azerbaycan ve Gürcis -
tanla alakadar olmaya davet edeceğini 
ilSve etmektedir. 

(Sonu S.inci sayfada) 

Yunanistan 
Yugoslavya 
ve Italya 

Roma, 4 ( A.A.) - İyi haber alan İ
talyan mahfilleri kont Ciano ile Y ugoı· 
Javya ve Yunanistan dış bakanıarı ara
sında yakında konuşmalarda bulunulaca
ğı hakkındaki haberleri yalanlamamak
tadır. Yalnız bu konuşmalar için bu ana 
kadar hiç bir tarih tesbit edilmiş olmadı
ğı tebarüz ettirilmektedir. 

Yugoslavya da I talya ile dostluk 
muahedesi yapmayı düşünüyor 

BeJgrad, 4 ( A.A.) - Havas muhabi

ri bildiriyor: 
Öğrenildiğine göre, Balkan antantı 

k nferansmın toplanbsı arifesinde vu-
o l . 

kua gelen ve gittikçe daha sıkı aşan ı-

1 Yugoslav yaklaşması ile ayni zata yan· 
mana rastlayan Aras • Ciano konu~ma-

1 dan sonra, bir İtalyan • y ugoslav-
arın . kd" d"" .. "I ya dostluk muahedesinın a ı uşunu • 

mektedir. 

·-···--·~ p •••• 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
Ti? 

5 ŞUBAT 1937 CUl\IA 

6 mcıda 
Dünyadaki iktisadi 
Buhranın sonu mu? 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Kamutay anayasadaki yeni 
değişikliği bugün görüşecek 
PROJENİN SüRATLE MüZAKERESi iSTENDi 

Teşkilatı esasiye encünıeni 
nıetninde bazı değişiklikler 

teklif 
yaptı 

Malatya mebusu İsmet İnönü ve 153 
mebusun, ana yasamızın 2, 44, 47, 38, 
49, 50, 61, 74, ve 75 inci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi, 
''Teşkilatı Esasiye,, encümeni tarafın
dan tetkik edilmiş ve Kamutay ruzna
mesine alınmıştır • 

Projede tadil teklifinin mucib se· 
bebleri şöyle anlatılmaktadır : 

''- Eldeki kanunun esas hükıiimle
ri gösteren faslının birinci maddesin· 
de, Türkiye devletinin bir Cumhuriyet 
olduğu yazılı olup bununla yalnız dev
letin şekli beyan edilmiş oluyor. Hal
buki, devletin şekliyle beraber siyaset 
ve idare tarzında takip edeceği ana 
vasıfların da esas hüküm olarak göste
rilmiş olmasr lüzumludur. 

Bu düşünce ile ikinci maddede de 

(Sonu S. inci sayfaaaJ 

Teşkilatı esasiye encü
meni katibi Resai 

Erişken 

Teşkil§tı esasiye encü
meni reisi Şemsettin 

Gunaltay 

Teşkilatı esasiye encü
meni mazbata muharriri 

Kenan Örer 

-Projenin Metni 
T efkilcitı e•cuİye encümeninin kanun teklifi Ü.zerinde 

yaptıiı deii§tikliklerde• aonra proje fU fekli almlfhr: 

Madde I - Teıkilatı escuiye kanununun ikinci maddesi 
~"faiıda yaZtlı ıekilde deiiıtirilmif tir: 

Türkiye devleti; cwnhariyetci, milliyetçi, halkçı, dev. 
,.tçi, laik o. ink'ilôbçıdır. Re.mi dili türkçedir. Makarri 
Ankara ı•hriılir. 

Madde 2 - Tqkılatı eacuiye kanununun 44 üncü mad
desi aıağıda ycuılı ıekilde deiiıtirilmiıtir: 

B"§vekil, Reisicümhur canibinden ve mecfü a.z:aşı me· 
yanından tayin olunur. Sair vekiller BCJ§Vekil tarafından 

meclia azası Qra•ından intihab olunarak heyeti umumiyesi 
Reisicümhurun tasdikiyle meclise ar.zolunur. 

Meclu, müçtemi değilse arz keyfiyeti, medİşİn içtimaına 
talik olunur. Hükümet hattı hareket ve riyasi noktai zana• 
nnı a.z:ami bir halta ~rlında mecliae bildirir ve itimad ta· 
leb eder. Siya.si müşteıarları ba1vekil, meclia azaşı arasın
dan seçerek Reisicümhurun tcudikine ar.z:eder. 

Madde 3 - Teıkilôtı eauiye kanununun 41 inci mad
den Cl§aiıda ya.zılı ıekilde değiıtirilmifti.r : Vekillerin ve 
aiyaai müstefarlann 11cuıile ve meıuliyetleri ma/ı.auş ko
nunla tayin olunur. 

Madde 4 - Teıkilcitı cuuiye kanununun 48 inci madde.. 
ai aıağııla yıuılı ,ekilde deiiıtirilmqtir: Vekaletlerin ve 
siyui müsteıarların adedleri kanunla tayin olunur. 

Madde 5 - Teıkilatı esaaiye kanununun 49 uncu mad
deai CJ§ağıda yazılı ıekilde deiiftirilmiftir: 

Mezun ve herhangi bir sebeble ma.zur olan bir vekile 
icra Vekilleri Heyeti lllasından bir diğeri veya siyasi müs. 
teıarlardan biri muvakkaten niyabet eder. Ancak bir vekil 
veya bir siyasi müsteıar bir Vekaletten la.zlasma niyabet 
edeme.z:. Siyasi müıteıarın vekile niyabeti halinde karar· 
namesi meclise ar.z:olunur. 

Madde 6 - Teıkilcih eaasiye kanununun 60 inci madde
ai aıaiıda yazılı ıekilde değiftirilmiıtir: 

icra vekillerinden veya siyaai miisteıarlJdardan birinİll 
(Sonu S.inci sayfada) 

Cumhuriyet merkez Almanya ve 
Fransanın 
Kuvvetleri 

A 

bankası umumı 
heyeti 
toplandı 
1 

Cumhuriyet Merkez Bankası Umumi 
Heyeti ve meclis idare reisi B. Nusret 

Cumhuriyet Merkez Ban!{ası Umu
mi Heyeti dün saat 14.30 da iJarc mecli
si reisi B. Nusret'in başkanlığında top
lanmış ve esas nizamnamesinin 19 ve 20 
inci maddelerinin değiştirilmesiyle ni
zamnameye ithali teklif olunan bazı 

maddeler üzerinde görüşmüştür. 
Fevkalade toplantının ruznamesin

deki bu iki teklif azalarca çok yerinde 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Fransanm ne kadar 
ihtiyat askari var? 

Bertin, 4 {A.A.) - B. Daladiye'nin 
fransız parlamentosundaki nutku hak
kında mütalaalar yürüten Berliner Bör
sen Saytung, Fransanın teslihattan me-
sul olduğunu yazmaktadır. Bu gazete, 
B. Daladiye'nin fransrz teslihatına aid 
tablosunun doğru olduğundan şüphe 
etmektedir. 

Bu gazete, diyor ki: 
'' B. Daladiye, Fransanm ihtiyat 

kuvveti olarak 4 milyon 600 bin avru· 
palı askere ve bir milyon beşyUz bin 
müstemlekıe askerine sahib olduğunu 
unutmakta bulunduğunu yazmaktadır." 

B. Daladiye, fransız faI'bikalarının 
yirmi sene içinde harb malzemesi ile 
dolmuş olduğunu bundan sonra başka 
devletlerin yapacakları teslihat ile 
Fransaya yetişemiyeceklerini söyleme· 
ği unutmuştur. 

Bir irıgiliz gazetesi B . Daladiye
nin nutkunu düzeltiyor. 

Londra, 4 (A.A.) - Deyli Telegraf 
(Sonu S. inci sayfada) 



c: 2 

Eşekler ve yabancı 
fotografçılar 

Yazan: Dr· "Vedad TÖR 
H~· nedense, Türkiye'ye gelen avrupah fotografçılarm çoğu, eşeklerimi.zi çok se-

.iyorlar. Halbuki eşek, Avrupa'da tanınmaz bi.r hayvan değ.ldir? Fil, zürafa ve 
ger6 edan gibi valışi ve "exotique" bir hay .,.an da değildir. O halde acaba neden 
memleketimi~ gelen avrupalı fotografçıların çoğu bu mahluka karşı bu kadar 
meclubiyet duyuyorlar? Bu sualin cevabını ben, kendi hesabıma, bir haylı aradım, 
ve bir ~ürlü bulamadım. Öylcya, eşek fottografı almak için Türkiyeye gelmek zah~ 
metine değer mi? Türkiye öyle bir memlekettir ki, her entellektüel alakadar oldu. 
ğu uhada kendisini tatmin edecek bir çok hususiyetler bulabilir. 

Tabiat güzelliği mi istiyorsunuz? Türkiye'de tabiat güzelliği, bir ressam paletin
deki renk1er kadar çeşitli ve nüanslıdır. Türkiyenin bir ucunda kar yağarken, bir u
cunda portakal toplanır. Orada deniz, dağ, orman ve step iklimleri her zaman yan· 
yana yaşar. 

Arkeolojik alakalarmız mı var? 
Türkiye, bütün geçmiş medeniyetlerin randevü diyarıdır. 

Orada bütün bir insa:ıl k tarihinin abidelerini bulabilirsiniz. 
Politika adamı mısınız? 

O halde Türkiye'de, bir milletin nasıl en kısa bir 7.a.manda yoktan var olduğu
ma, ve Atatürk gibi eşsiz bir insanın rehberliği altında nasd bin bir türlü ekonomik, 
kültürel ve natürel düşman kuvvetlere karşı kahramanca bir mücadeleye giriştiğini 
re bu mücadelenin mtİ§ahhas realizasyonlarını görerek dünyanın bu karanlık ve 
karışık anlarında insanın aklr selimine karşı daldığınız pesimist düşüncelerden bey
ninizi yıkayınız. Fakat, eşek fotografı almak için Türkiye'ye gelmek zahmetini ih· 
tiyar etmeyiniz. 

Eşek meraklsı bir yabancı fotografçı ile şöyle konuştum: 
- Neden bu e§eklere karft bu kadar alaka duyuyorsunuz? 
Bu sualime yabancı fotografçı şu cevabı verdi: 
- Eşeklerinizle iftihar edeceğiniz yerde onları hor görüyorsunuz. 
- Neden iftihar edet"ek mişiz? 

- Öyle ya, miUi miıcadeleniz eanasında köylünüzün eşe§lderi olmasa idi ••• ., 
Muhatahml."n sözünü kestim: 

- Milli mücadelemiz esnasında köylümüzün eşekleri hiç şüphesiz çok iıi:mize ya
l'adı. Fakat biz, motörlü nakliye vasıtalannı eıe)derimize tercih ederdik. Eşek, fak. 
.nmrzm bir senbolüdür. Türk köylüsünün fakirliği ile istihza etmek ütiyeceğinizi 
aklıma getirmem. 

Fakat size bir tekJifte bulunayım: 

Mı.dam ki eşeklere kariı bu kadar büyük ve insani bir meclubiyetiniz var, kli
ring yolu ile sizin gÜZel atlarınız ve kamyonlarrnızla değiştirelim. ister misiniz? 

[La Turquie Ke-maliste1den] 

Atinadaki Türk sergisi 

Yunan 
çok 

neşriyat 

gazeteleri 
hararetli 
yapıyorlar 

'4.tina' da açılan ıilrk sergisi et
rafında yunan gazeteleri ha
raretli neş,.iyaı yapmaktadır-
1.ar Bu gazetelerde çıkan va
zılardaıı bazılarını · aşağı niza 
yoruz: 

24 sonkanun tarihli Proia diyor ki: 
Parnas salonunda açılan türk ser

gisi, Türkiye;ıin bu sahadaki terakki • 
yatmı bilmiyenler için hakiki bir sürp
rizdir. Bu sergi muhtelif devirlerde 
~rk milletinin orta zaman teokrasisin· 
aen kurtulmak iizere yaptığı hamlele
ri de göstermektedir. 

Türk ressamlannc:ı ekollere aynl
ınası mev7 uubahs o1mazsa da. ilerde 
meydana gelecek olan hakiki bir türk 
sanatının genel karakterlerini görmek 
a:nümkündür. Genç türk artistlerinin 
<gösterdikleri cesaret, yeni Türkiyenin 
kendine güvenme ruhunu canlandır -
maktadır. Yabancı tesfr.ler inkar oluna
blbzsa da, bunda taklitten ziyade sana. 
b~ bugünkü genel i.deallerine şuurl:ı 
bir tarzda uymak haleti ruhiyesi var
(hr. Kemal Atatürk'ün avrup::thlaşma 
vazına sanat sahasmda da uymak zihni. 
yeti Parnas sergisinde hfilriındir. 

Kitab kısmında da gayet mühlm 
etıerl!l' teşhir edilmektedir. Mekteb ki· 
taplan şayanı hayret bir zarafetle ba
sı!mıştır. Bu meseleye dair ayrı bir ma~ 
JCale yazacağız. 

Eıniki/den. 

Milletler menfaat ve tehlike karşt

smda ittifak edebilirler. Fakat seviş -

mek için tanışmak şarttır. Lozandan 

eonra dış sıya.sala.rmı birleştiren bu iki 

millet, dostluklarını kuvvetlendirerek 
Balkan mi.sakını vücuda getirmişler
dir. 

Son 13 yılın verdiği tecrübe, bu iki 
nülletin biribirini tahminin fevkinde 

sevmekte ve takdir etmekte olduğunu 

isba.t etmiştir. Türklere karşı göster • 
diğimiz riyasız sevgi, Parnas resim 
sergisi münasebetiyle de an.laşrlmıştrr. 

Biz genç türk ressam.lan arasında 

Rafaellcr aramamakla beraber, komşu 

memlekette pyanı hayret gayretler 
gösterilmiş olduğunu inkar edemeyiz. 
Türkleri daha ziyade sevmek için, her
kes bu sergiyi görmelidir. 

Dansözler 

mektebi 

Si ıema endüstrisinin merkezi olan 
La. Angeles• ele bir dans ve spor üniver
sitesi vardır ki filimler ve dansigler için 
lüzumlu görl'leri yetiştirir. Talebenin 
verdiği ücret günde bir buçuk dolardır. 
Fakat bu parayı da mektebin bulduğu 
iıler sayesinde lrazanması kabildir. Mek
tebin pnMSipi "yan yarıya" dır. Mek
teb her iiç ayda elli talebeye mploma Ye

rir. DiplOIDl alanlarm elleri üzerinde en 
az üç metre yürümeleri, ağırlıkları en 
fazla 62 kilo ve belleri öl santimetre ol. 
mak liznndll'. 

Mektebten çıkan kızlar oe olur? 

- Ba.zılan sinema yıldızı olumıtur. 
Baz:dan Rio'nun yolmm tutımqtur. 

Fakat ber sanat, eski tabirle, bir alt:aa 
bileziktir. Neden dansözlüğü küçük veya 
adi görmeli! 

.. 
Bu mıealekdqamz • çünkü Duvernois 

kırk beı senelik gazeteci idi - nüktele

riyle daima amlacaktır. -debiyat alemin
ce ya.ı tutulmakta olan muharririn bir 
kaç sözünü nakledelim: 

- Münevver dediğimiz adrunla.r, ekse
riya, zihinleri bafkalarmm fikirleriyle d:>
lu olanlardır. 

- Kırkrndaki kadmJar neden otuz-

iZ ay osu Yarı 

5 - 2 • 1937 

ıe HABIJIILIRIKll 
Istanhul Dahiliye 
Iktisad Fakültesi dün 
büyük bir, törenle açıldı 

İstanbul, (Telefonla) - İktısad 
Fakültesi bugün (dün) büyük ve canlı 
bir törenle açıldı. Üniversite Rektörü 
Bay Cemil Bilse! açış nutkunu verdi. 
Rektör nutkunda Atatürk'ün 923 de 
İzmir enternasyonal fuvarı ve İsmet 
İnönü'nün 925 de Hukuk Fakültesinde 
söyledikleri nutuklara işaret ederek 
cumhuriyetin, memleketin idaresini e
line aldığı ilk günden itibaren yüksek 
tahsile ve ihtıs.t.S tahsiline verdiği ehe
miyeti tebarüz ettirdi. Cumhuriyetin 
kuruluşundan bugüne kadar ıslah edi
len veya yeuiden kurulan yüksek tah
sil müesseselerinin kısa bir bilançosu
nu yaptı. Milletin kendi ekonomisine 
kendi hakim olduğu bir devirde iktısad 
ilminin ideolojisini yapacak ve yayacak 
olan bu müessesenin hususi ehemiyeti
ni canlandırdı. 

B. Cemil Bilselden sonra, üniversi
temizin en genç dekanı B. Ömer Celal, 
söz aldı ve yeni fakültenin memleket 
hayatında yükümlendiği mesuliyetli ve 
ağır vazifenin başarılmasının; ileri ve 
mesud bir yurd yaratmak yolunda bir 
muvaffak olma şartı olacağını ; cu~ 

huriyetin gençlik önünde geniş ve şe -
refle muvaffak olma sahaları açtığım 

söyledi ve çok alkışlandr. 
İlk dersi Profesör Kesler verdi. 

Sosyal ve ekonomik hayattan bahs~tti. 
Güdümlü ekonomiyi anlattı. Ve libe· 
ral sistemle bu sistemin mukayesesıni 

yaptı. 

İstanbul Belediyesi ile 
Ermeni Patrikhanesi 
anlaşmazhğmm son safhası 

İstanbul, (Telefonla) - Belediye ile 
ermeni patrikhanesi ara~ındaki Sürp A
gob mezarlığı anlaşmazlığr garib bir saf
haya girmiştir. Belediye ile patrikhane~ 
aralarındaki davayı sulh yoliyle hallet
mişler, fakat bu müddet içinde mahke
menin karan da Çtkmt§tır. 

Mahkemenin. karan, belediye lehine
dir. Şimdi makam, hangi cihetin tercih 
edilmesi ~ geldiği hakkında fehir 
medisinin hakemliğine müracaat ede
cektir. 

dan yukarı çıkamazlar? Çünkü otm ya
tmdaki kacbruar ancak yirmiden fazla 
görünürler. 

- Aile tesamühü nedir, bilir misi
niz? Buna kocalarına ehemiyet Termİ· 
yen kadınların vasfıdır, diyebiliriz. 

- Rahat etmek için başkalarının ya
nında sıkılmanuş görün, evinde ise da
ima eğlenen bir adamın tavrmı takın. 

lngiliz kırallannın salôhi.yeıleri 

Sekizinci Edvardın İngiliz kırallığm
dan ç.ekilerek yerine altıncı Jorjun gel· 
mesi İngiliz anayuau ıırlarmm birer bi
rer IDl!lfdana çıkanlmasına sebeb olmuş
tur: "Kıral bütün orduyu terhis edebi· 
Jir; bütün filo:JQ. satabilir; kendi malı O• 

lan Koruceay chıkalığuu - sulhun icabı 

dolayı.siyle • düpnana devredebilir. Kı· 
raJm arabasına numara konmaz. Şoförii 

istediği süratle gidebilir. Kıralın telgraf
ları daima ilk olarak çekilir. Mektabları 

puldan muaftır. Kıra! -.ergi Yermez. Kı
ral, nazırlarmdan birini öldürse hakJan. 

da hiç bir mahkeme hüküm veremn. 

Fakat. ... Nazı:rla.r heyetinin kar-ar altına 

İm7.asmı koymağa mecbur olduğundan 

heyet meseli kıralnı idamını k;ırar altı
na al.a, bu karara aid vesikayı da imza· 
laması İcab eder! 

Gazete 
e kitab 

kigıtları 
İstanbul, (Telefonla) - Gübmük i

daresi gazete ve mecmua kağıdlanrun 

memlekete gümrüksüz girmesine müsa
ade edildiği takdirde, bu kağıdlan diğer
lerinden ayrrd edebilmek için kim
yevi tetkikat yaptırmaktadır. Böylelikle 
muafiyetin kabulü takdirinde, ka:ğıd 

cinslerinin kolaylıkla ayn:lması mümkün 
olacaktır. 

Köy muallimi 

kursları 

için hazırlık 
Maarif Vekfileti ilk ttdrisat umum 

müdürü B. İsmail Hakla ve Ziraat Ve
kaleti köycülük şubesi müdürü B. Fik
ri. Ziraat ve Maarif vekaletleri tara
fından müşıterek bir surette tahakkuk 
ettirilmesine çalışılan köy muallimleri 
kurslarının yerlerfM tesıbit velizım ge
len hazrrlıklarr tetkik etmek üzere 
Trak.ya'ya hareket etmişlerdir. 

Çcorap1arın kalitesi 
atanbul, (Telefonla) - Çorap fab

rikatörleri bugün ticaret odaıımda bir 
toplantı yapml§lardır. Çorapçılar bu top
lantılarında yeni yapacaldan çorablarm 
kalitesini tayin için koncuna srcak ve de· 
likli damğa vumıaya, SOD!'a satılığa çı

karmaya karar verdiler. 

iyi koca 

ııasıJ olur? 

Bir amerilwr dergisi ''mükemmel ko
ca" müubakaaı 8§Ul1Jlı. Şinıdi, müsaba
kayı kazanan zatın vasıflanm ilan ediıro
nız: 

1 - Sabahleyin keyflidir. 
2 - Yemek zamanlarında sofra ba

şında bulumnaktadır. 

3 - Ev idaresini kaıuına. bırakmqtır 
ve bu yüzden ona hiç ihtarda bulunmaz. 

4 - Cömenkliı- ve buymzluk etmez. 

S - Evini kulübüntkn çok sever. 

6 - Cemiyette daima neşelidir. 

7 - Kadın gw:? • ği hakkındaki hii· 
kümleri daima doğrudur. ilah ilah ...• 

Bu sa.taları, kadınlı - erkekli b;r top
lanhda okuduk ve sebeb olduğu müna
kaşalar dolayıuyle pipoıuı olduk. Sakın 
ayni hataya düşmeyin.iz. 

Mudanya hattındaki kaza. 

Mudantva - Buna ha ttnıda bir yolcu 
katarı lokomotifinin yoldan çıkarak ardı 
srra sürüklediği bir kaç vagonun hurde
haş olduğunu gazeteler yazıyor. 

Bu gibi kazalar her demiryolunda vu
kuhuiabilir. Y alnrz münasebet düpnüş
ken Jıatırlatalnn: Bu hat yabana kum
panyanın eliade iken • hikaye ederler 
ki - yolcu!ar, seyahat esnannd:t, vagon
dan iner ve katann yam aıra yürüyebi
lirlermi,. 

Vekile 
teşk· atı 

• 
1 

genişliyor 
Dahiliye V ekfiletinin merkez ve taş

ra teşkili.tında yapılacak deği~iklikler. 

etrafında çalışmalarına devam etmekte
dir. Vekfilet bu günkü ihtiyaca yetmi· 
yen merkez teşkil.atını genişletmekte ve 
bilhassa mahdıi idareler umum müdür
lüğü kadrosunu yeni bir şekle sokmak
t'ıdır. 

Kamutayda bulunan Dahiliye Veka
leti tapa teşkilatı kanun projesi üzerin
de ise ehemmiyetli değişiklikler yapıl

maktadır. Projeye yeni konulan hüküm
lere göre bir kaç vilayet bir mmtaka sa
yılarak merkezi bir vaziyette bulunan 
vilayet merkezlerinde yirmiye yalan 
men.sup ve mmtakavi ri!ayet idare he- . 
yetleri teşkil olunacaktır. Bu heyetler 
halen mevcut olan kanuni salahiyetlere 
istinaden Devlet Şurasına aid ikinci de
recedeki. bazı muameleleri de görecek
lerdir. Bu suretı!e hem Devlet Şurasının 
işi aızalmış ve hem de muameleler da
ha kısa bir zamanda neticelendirilmit o
lacaktır Ek.seri vilayetlerde mer
kez kazası kaymakamlığı vazifesini de 
görmek üzere vali muavinlikleri ihdas o
lunacaktır. Umumi müfettişler konfe· 
ransında da görüşülerek hükümete tek
lif edilen hukuk işleri müdürlü'deri bir 
çok vilayetlere teşmil olunacak ve hudud 
boylarında bulunan vilayetlerimizde ec
nebi işler müdürlükleri ihdas olunacak
tır. Bu rniidürlüklcre ecnebi lisan bilen 
zatlar getirilecektir. Kazalarda bulunan 
tahrirat katibliJderi kazanın nüfus kesa
fetine göre fazlalaştmlacak ve bu me
murların terfilerine imkan vermek için 
bir terfi mabrutu yapılacaktır. Keza ka
zalardaki. nufus memurlukları da fazla
la§tırılacak ve nufus memwlan da kaza
mn nüfus kesafetine göre tayin oluna· 
caktır 

Ayni proje yine bütün kaza merkezle
rinde köycülük büroları kurulması için lü 
zumu olan kadro da k.omılmaktadrr. Bu 
proje kanunlaştığı takdirde dahiliye ve· 
kaleti memurlarmın daha ziyade terfileri 
imkan içine girmiş bulunacaktır. 

Konservatuvar 
mezunlan 

İstanbul, (Telefonla) - İstanbul 
konservatuvarından bu sene mezun olan
lara diplomıa dağrtııdı. Mezunlardan beş 
tanui kızdır 

KAMUTAY ÇAGRILARI 
Mim müdafaa encümeni saat 14 de 

t:oplanacakbr. 

AV A 
Dün Ankarada bir 
bahar havası vardı 
Meteoroloji enstitüs.ünden aldığunız 

malUmata göre dün şehrimizde hava u· 

mumiyetie açık geçmiş ve hava suhune
ti sıfırın üstünde 8 dereye kadar yükse
lerek Ankaraya bir ilkbahar havası ya· 
şatml§trr. Dün yurdda Edirne, Yalova, 
Manisa, Akhisar ve Alacatıya yağmur, 
Eskişehire kar yağmıştır. Yağışlar hafü 
olmuş ve metre murabbaına ancak bir 
kı1ogram su bırakabilmi§tir. Yurdun di
ğer mıntakalarruda hava yer yer açık 
geçmiştir. Hava evvelki güne göre yur· 
dun bütün ınıntakalarmda 1 - 6 derece 
rasmda ısmmı~tır. Dün en düşük suhu
netlcr sıfırın ~tnda ohnak üzere Diyar• 
be.kirde 14, Malatyada 15, Karsta 22, 
Eruzurumda 26 derecedir. En yüksek 
suhunetler ise sıfırın üstünde olmak ü~ 
zere 1:.ı:imrde 11, Nazilli, Adana ve Dört• 
yolda 13, Antalyada 14 derecedir. 

v 



~111ı:_ -ıc m o ı_ 
İSPANYANIN MURAKABESi 

l DIS HABIRLIRIBll 
lıpanyaclaki ukerİ bareDt IOD SÜD

)er içinde hayb tanaclı. Bu, kıamen ha
vaların bozuk olmaundaa, kılllld ele Al· 
malllt'anın ve ltalyuun yarcbmiyle fraa• 
ko tarafmdan Madrid ve Malaga üzerine 
Japdan büyiik taarruzun neticesiz kal· 
IDaaı üzerine hazırlanmak ihtiyacınclaa 
ileri ıeliyor. 

Şu muh•kkakbr ki eier ltalyanm ve 
bilbaaaa Almanyaıun müeuir yardımlan 
olmasaydı, f ranko çoktan tedib edilecek· 
ti. Franko, lıpanya hükümetine karii si· 
l'İftiii mücadelede kendiaine ppdacak 
küçük bir yardım ile salebe çalacaima 
Önce 1 talyayı, aonra ela Almanyayı ikna 
etti. ltalya ve Almanya, franko'ya iate
diiinden fazla yardanela bulundular• 
Franko'nmı muvaffaki1etaizliii Aıa.n
,. n l talya için bir hayal sakata olmuf" 
tur. 

Diier taraftan aiyaıi vaziyet deiit
IDİttir: lnai1tere ltal1a ile Centilmen iti· 
tifuu imzaladı. Almanya ela Fas'a dit P
fİremiyecefini anladı. 

Mitler, otuz aene evel ikinci Wil• 
helm ıibi sörmittür ki Fu ~ 
Almanyanm bealiyec:eii ümid, laıilten 
ile Franaa arumclaki teaaniidii artta.-• 
Y• yardımdan bqka bir netice +ama. 
lu vaziyette lıpanyaya pnüllü asker sö• 
le. IWWWDek ve lıpanya aahilleriai ... hudad· 
larnu murakabe etmek için lqilten ta
rafından ileri ıürülen teklifi A(.-nya 

'tla ltalya ela kabul ettiler. PrenlİP itilla
ri1le bütün devletlerin lr.abul ettikleri 
İnailiz teklifi imdi Londraclaki lrant-t • 
lbazbk komiı1oaamm elindedir- Komil
~ bqiinlerde toplaalp ....... ,.,. ... 
•iillii uker .~ .. •• ol
•ta tarilü tesWt edooek .. J.,...yamn 
lnarakabeai • • de icü .... tedWrlerl ... . 
alacalmr. Şuna aöJliyelim ki 1'a, tatlllli 
lrola,. bir it ollmyaalmr. prensip ita.-

riyle -~ .... -- ........... 
•an tatbik tanmr ~ befka
tLr. lı,.np bradaa Fnnaanm, Portıe
lrizia ve lqiltennia •clut bmfundur. 
Prenaip itiı.ri;rle ~ kabal .. 
-. r • ..ım, ı.....,. ile mitterek 
laadudanua .........,. edileceiini öin
lliace, bunu litife telüki ettijinİ bilclir
tli. F•t ei*' lqiltere, Frama, İtalya 
..... .., .. bu ite cWdi --w ........ 
laraa, Porteımi ,ola ptirebilirlw. Ve 
aelmezae, Portekiz aahillerini de mura
kabe •clebilirıer. Dil- tanıftan Madrid 
hiilriiıneti ele .......kabeJİ ....... itiba
riyle kabul etmekle .......,.., ....._. ,..ı. 
IUz Franko hüküımetine münh.11ır kal-
1Da11n1 iıtiyor. Franko hükümetİ de 
tabü Madrid hülriimetine münbalD' kal· 
lbanıu iıtiyecek. Denizden llllU'Aka-
1.enin de bir çok zorluklan olac:aiı qi
lıirdır. M--61a eter WJik deYletler 
iaterı .... , .... ..,.e rajmen, ispanya mii
caclelesini lı.,...,a tapraldmma ........ 

-- müeuir tedbir ........ PÇliik 
~ ... lqiliz notaaiyle, ba notaya 
'terilen c:nablardald ....... ~ 
rin ne derece ...,,;mi oldufunu W
l.ondradald karqmubk kamisJOIUlllllll 
lftiizakereleri v• kararlan P.••• 

A. Ş. ESMER 

Amerlkacle pevcllerl• 
koaaımal•r clevam ecliyor 

Detroit. 4 (A.A.) - Endiiatri tq • 
killtı tefi Levis ile General Motora 
ikinci bafkam konufllllllarda bulunarak 
anJaf'Nlılıpn halli için bq vuruJmUI 
llzım gelen tedbirleri arqtırmıtlar • 
~r. Mipgan umumi valiıi bu kon...-
da hazır bulunmuttur· -
• 

CENGEL 
KiTABI -

rıspany~ ha~iseleri 1 

Malaga'ya karşı 

Fransız bankası 

gizli avans 
vermiyecek 

taarruz başladı Hükümetin hameye 
olan borca 

Alman gemiler inin de asi filoya 20,5 milyan balda 
refakat ettikleri 
bildiriliyor 

Pari1, 4 (A.A.) - Parlamento fi· 
nanı encilmeninde beyanatta bulunan 
B. Oriol, eski nazırlar zamanında Fran
sa bankasından buineye yapılmakta o
lan gbli avanılarr ilgaetmif oldufunu 
anlatmqtır. 

Şimdi. Bankanın avanüan billnço
da vazrhan görünmekte ve muayyen il• 

nırJar tecavüz olunmamaktadır. 

Asllerin yenl bir taanusuna bedel olan Malaga fehrinin denisdea görQniifa. 

B. Oriol, bundan eorıra hazinenin 
1937 senesine aid ihtiyaçlanndan baht
etınittir. Hazinenin büdçe açığını ka • 
patmak için 4.600 milyona. tealihat ve 
muhtelif i11fa3.t için 13.685 milyona. te
büd undığına yatmlmak üzere 2.200 
milyona ihtiyacı vardır. Şu hale göre 
devletin buineye kartı olan borçlan • 
nın yekOnu 20.485 milyonu bulmakta • 
dır. 

Akcairu, 4 (A.A.) - Aaileriıı Cana-1 
.. !He Partilenn· riu kruvazörü, dün Ceuta'ya hareket et- IDUU 

miftir. Buradaki diler Ali gemiler de birletmesine d~ 
bu sabah MaJacaya gitJDi11erclir. v5• - Bundan clolayr devlet. yirmi milyar. 

bk bir lltikru akdl mecburiyetinde • 
dit. Cebelilttank, 4 (A.A.) - Royter .. 

jaııll muhabirinden: 
Aailerin llalap Uzcrbıe yaptıktan 

IOıl taamU bu abalı llarbella'dan .,... 
lamlftlr. Cebeltlttarik bava1iainde b(ltUD 
otobUller, tabiler ve huaual otomobiller, 
bidln hf lmYVetleriJı lla1ap cepbaiııe 
nakli için bu 1abah erkenden mu.adere 

edilmittfr-
La IJnea'da biç bir doktor h)mımq 

ve oradaki 60 bin aivil nilfua aramda 
yüslerce grip vakur bydedib~ıit olduğu 
söylenilmektedir. 

Menilla'dan Marbella'ya ilç motörlil 

altı tayyare gitmiıtir. Diğer ilç bombar· 
danan tayyaresi de cepbeye ptmek ~ 
re Ceuta'• upniiftUL 

..4lman gemileri a.ilere 
yardım mı edet:elcler 1 

Londra. 4 (A.A.) - Guetelerin bir 
çofu, italyanlarJa aJm1nl•nn İlpuıyada· 
ki yeni faaliyetleri baklanda muıı u.sadı· 
ya tafailit vermektedirler. 

Taymia gueteıüniıı Cebelilttairk mu
habiri, ıunlan bildirmektedir: 

"General Kuiepo dö Lano'nuıı Graf 
fon Spee adındaki alman kruvazöründe 
bulunmakta oldupnu bana 96ylediler. 
Cebelilttarik'ta ban kimleler, Graf fon 
Spee ye Köln adndaki alman barb gemi
lerinin lai filonun Malap'ya karp yap
mıt oldup taarruSda bu filoya .refakat 
etmit olduiuJJu beyan etmektedirler ... 

Diter Cephelerde ı 
Jıilere göre: 

Salamanb, 4 (A.A.) - Umumi b· 
rarıihm tebliğine cöre, fimal orduau 
bölgesinde hafif topçu atqi faaliyeti, ce
nub orduaunda ban mevzii çarpıma1ar 
olmuttur. Tayyareler Madrid ve civa· 
rmda bUldlmetçi kuvvetlerin topJanma. 
yerleri bombardıman edilerek bunlara 
b(lyük sararlar verilmİftir. 

Huesb cinnndaki Puyabn ve Ka
.nta'da dokm bombardJmaıı ve 6 çavcı 
tayyareai taraf mdan bombardıman edil

• tir 
mıt • il . bar 

Çiklana bölg"1nde yapılan en e-
kette mühim mikdarda malzeme elde o-

Avila,4 (A.A.) - Hava 
ajaıuı 6ildiri70r : 

lapanyaJa malaıelil milli 
parti.lain 6irlqtirilmai lehin
"• 6ir lwıreket bofl,,,,,,,tır. G• 
neral Franlto'nan Franlıiat i. 
mini lafıyacalı olan bir parti
nin 6apna ı~mai hltlenmelr
tedir. Falıal seneral dildalör 

· olmalı ütemeciifintlen taral
tarlanmn rnülrit armlannı ,e
rine ıetirmemai ilatimali var
dır. 

Baak bölgesinde, Eibarda kıtalarımız 
lliler aruındaki bet çiftliği almıflar, 

w•llll••~-~ ..... 
•lll billflerdir. &lorfo, Amurriot Ordu· 
na b8tıeterlnde topçu atefl tadil edil· 
mittir. 

Alilerin Marbella ve Teleoredeld 
fiddetli taarruzları piiekürtilknllttilr. 

Tunusta büyük 
nümayişler oldu 

Tunus, 4 (A.A.) - Tunuıun va • 

l'Oflarmdan Meluainde bir takım ar • 
bedeler olmqtur. Bazı göçebeler, nil • 

mayitler yaparak İf iatemitler, tof ör • 

leri döpnütler, tramvaylan tap tut • 

muılardır. Bir kiti yaralanmı,ıır. 

Polis, auyiti ailratle temin etmlf • 

tir. 

SON DAKiKA 

B. Oriol, IOD aylarda tasarruf ua
dıldarma 263 milyon fula para yatır
mak auretiyle itlmadmr bhar etmiı o • 
lan ldlçtık tuamıf aahiblerine tqek • 
ldlr etmlftir. 

Bakan, demlftir iri : 
.. _ Franu servetini etlerinde tu • 

taııJarm, Frankf urter Saytung'un 18• 
termit olduğu ltimadm ayıunı ıaner • 
memiı olma11 elimdir." 

Bu gazete, Franaanın malt vaziyeti 
lehinde bir makale neıretmit idi. 

Fransa Maliye Balcım B. Oriol 
= 

Hükümetimizle İngiliz ~~lil firmnlan 
arasında imzalanan mukaveleler 

Londra, 4 (A.A.) - Royter ajanlı bild iriyorı Tilrk bükümeti ile inci1iz çelik rir
malan arasında neticelenen konqmalar IO nunda sekiz firma için imzalanan takriben 
Uç milyon inciliz liralık mukaveleler, Tllrk iyenin ikinci bet yılbk plinma dahil bu· 
lumnaktadır. Eter timdi yapılmakta olan lronuf!Mlar da netice'enirae, bet milyon 
incilfs liralık yeni bqb liparit daha alma c:aktrr • 

Amiral Horti Baclapeıte elçimize niıan verdi 
lunmuıtur. 

[ 
YAZAN: 1 General Franko barab olan Allruar'ı 

-----.R;;.:U.:.:D.:Y.:.;ARD:::~K-lP_L_l_N_G___ tamir ettirmelh~.~.::rdie11~r·ınc1eren.bi~:n.a-
- den itibaren ua-•v• 

Budapefte, 4 (A.A.) - Macar ajanıı bildiriyor: Macariatan kıral naibi Aml· 
ra1 Horti, Türkiyenin Budapefte Elçili B. Behiç Erkine macar liyakat nipnının 
birinci riid>elinl tevcih etmit ve bu nitanı buau.S bir kabul eanaımda bbsat 
elçinin ıöpilne talmırttır. 

Ta..~poiren 
Nureddin Artam 

Zarif bir kab 
içinde aef1'9clDcll 

Her Yllffa iıuanı alaJıalanJıran 
6a güzel kitabı matlôlıa 

olaryunıız 

=· 

ttrafmdak.i enkul temi.demete bafla· 
JDJflardır. 

Biikümetçilere göre : 
Valenaiya, 4 (A.A.) - Cumhuriyetçi 

1 r "adilıl 'lakmmdaki Ferunde tayyare e A • 

f b ...... 1·yteGrenade, Boadılla tay• 
top arı-.-

danlafını bombardıman etmit-
yare mey 11... a • ta 

di M.1 .... a cephesinde ~• •il Y· 
ler r. --. i 
yare büküınetin iki avcu tayyare• tara· 

fından dUtUrillmUttilr. 

Bu yWr.aek tevcih, macar efkln umumiye ıinde büyük bir memnuniyetle karıılan
mı,ar. 

B. Behiç Erkin bu yüksek tevcihten ziyadesiyle mütebuaiı olarak, bu nipnı 
çok büyük kıymette bir batıra olarak uklryacafını bildirmittir. 

Medriddeki üniversite mahallesinde 
cumhuriyetçiler mevzilerini ilerlettiler 

Madrid, 4 (A.A.) - Univenite maba'leainde, cumhuriyetçi kıtaları mükemmel 
bir manevra ile Delamo vakfı pavyonu civarındaki siperleri zaptetmiılerdir. Düıma
nm mukabil bilcumlanna rağmen, aiperler cumhuriyetçilerin o!inde kalmııtır. 

l llMtUlllMllA 
HATAY'DA IK.INCl DiL 

KURUN'cla Aum Uı, Hat.a,.da ...... a 
dil m11eleaiai menuu ......__ türtE
cıeclea aoma remlİ etilin anıbp ..._ 
takdirinde ennenice, kiirdce ye aair dil
lerin ele •J'llİ mut..riyete ....._..i isill 
aelMıb olmadıimı kaydederek en iyi W 
teklinia :ran resmi dil olarak franuqa. 
nm laıbal edilmeai olacaimı ileri,.. 11-
rüyor. 

SOK.ACA ATILAN PARALAR 

CUMHURIYET'te Abidin Du•, ... 
betlra muharrir ..Udatlannm fikirleri
.. ittink ederek, diijünl ..... ceaa.
..... bir aiirii çiçek Ye çelenk ıönclermek 
Metinin he,.bucle y .. bir çok para!ana 
heba olmuma aelMıhiyet nrd.iiiai kay· 
dederek, bu lüzumauz muraflara bir ni
ha:ret ftl'İlmeaİnİ " bu sö•terit itiya
dmdm ... pçilmeaiai ı......- edi)'OI'. 

Merkez Bankası 
Batı 1 inci uyfada 

gBrillmllt ve kabul edilmi9tir. 
Ninmnamenin 19 ve 20 inci mad

delerinin yeni tekillerine göre: 
Her bi11e senedi idare meclüı reill 

ile umum müdüriln veya banka namına 
imza atmağa ulihiyetli iki memurun 
imzalan, aıra numarasını, hangi seri • 
decı oldutuna dair ipreti, itibari kıy • 
meti ve uir münasib kayıd ve tartlan 
ve otuz kuponu muhtevi olacaktır. Hit
tıedarlara aaıl aened verilinciye kadar 
ve sened bedelinin tamamen tabailln • 
den IOllR bankaca birer makbuz ilmü
haberi verilecektir. 

Bir bine .aıedinin '1 70 1 tahlil 
edilmedikçe ferağ olunaınıyacaktır. 0-
dencHkten aonra da ferat muameleli an
cak banbnm muvafakatiyle o'lablle
cektir. Bundan bqlra senedi devir key• 
fiyetinin biuedarlara mabauı olan def· 
tere byd ve teKil edilmeli de liwndır. 

Yukardaki iki maddenin tadili ka • 
bul edildikten 10nra nisamnwneye ye
niden konulmau teklif edilen madde
lerin müzakereaine geçilmit ve bunlar
da ittifakla kabul edilmittir. Yeni bl
küınler ıunlardır: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kHı, filen altına kabili tahvil ecnebi 
dlYlsleri al• •tmaia meı:wa oldap 
pbl ı.e,.nelmllel tediye vasıtası olaa 
b9flıca paraların bu teraiti yeniden lb
ru edecefi tarihe kadar Merkez Bm • 
kuı göreceği lüzum üzerine bu prtlan 
haiz olmıyan diğer ecnebi d&vbleri dt 
alıp utmağa ve bu dövizler mukabili 
emi9)'on yaprnağa mezun addedilmlttir. 

Vadeleri 90 gilnil tecavib etmiyecek 
olan bu ikinci nevi dövizlerin alım 
hadlerinin telbiti ve bunlar mukabili 
yapılacak emi•yon mikdarının tayini 
için idare mecliıinde en u bet adnın 
ittifakı prt uyılmıttır. 

Bu d6vizlerin alım satımından do • 
layı balıl olabilecek zararlar ıene aon· 
larmda huıuıi ihtiyat akçeai mevcudua 
dan mahlub edilecektir. Huıuıt ihtiyat 
akçesinin teşkili f U suretle olacaktn. 

Ecnebi dövizleri üzerine yaptıfı 

muameleden miltevellid normal lrlrlar 
fevkinde basıl ola bilecek fevbltde lrtr· 
lar ile Merkez Banka11 "huıud ihtiyat 
akçesi'' tetkil edecek ve bu buaud "'" 
ufı hais devlet tahviütı mübayaaa 
ıuretiyle tenmiye edilebilecektir. Bu 
mikdar 6 milyona balit oluncaya kadar 
ana paraya iüve olunacaktır. Bu mitrda· 
rı &flıiı takdirde fula11 bankanın ih • 
tiyat akçeaine ilbe edilecektir. Ve bu 
büktimler 1936 dan itibaren mert ola • 
caktır. 

Beynelmilel tediye n1ıta11 olan bat
lıca paralarJn yeniden filen altına ka· 
bili tahvil dövis vaıf ını iktiub ettiği 

tarihi taldb eden ilk tene batından iti· 
baren. bu huıu.S ihtiyat akçesi ile alın· 
mıt tahvillt ıtermayeden tahıil edilme
mi'~ 30 bakiyeye mahıuben ve boru 
fiatı ile hissedarlara mal edilir. Bakiye 
kalacak ı.soo.ooo lira 2794 sayılı kanun
la tetkil edilmi' olan amortisman san • 
dığına devredilir. 

Ancak ıermaye ve ihtiyat akçeıinin 
yüzde 50 ıinden fazla bir meblağı tab
vilita yatıramıyacak olan banbnın bu
münuebetle portföyünde bir tecavüz 
vukuu halinde vaziyet o sene ve müte
akib seneler temettü hisseli tevziatın· 
da A. B. C. serileri hissedarlarına te • 
mettü hisseleri nakid yerine borsa fiatı 
ile bu tahvilattan verilmek ıuretiyle 
düzeltilir • 
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E e - Blum tekliflerine 
lerin verdiği cevap 

Entransijan gazetesi Eden -
Hitlerin cevabların.ı şöyle 

Blum teklifleriyle 
karşılaştırıyor 

• • 
itler' in Eden - • Blum 

teklifleri cevabları 
1 - Siyan bir leralJık havası ile alakalı ekonomik 

i§birliği (fakat bunun pazarlık değil, i§birliği 
olduğa tanih edilmigtir); 

1 - Milletleraran ticaret, Avrupanın ancak bolıe
viklikten kurtulduğrı takdirde mümkün olacak
tır. 

2 - Yenilenmiş bir Milletler Cemiyetine i,tirak; 

3 - Silahlann auıltılman (ifçilerin ekonomik saha
da ku.llanılmalan, yeni mahreçler v.•.) 

2 - Almanya Cenevrede Sovyet Rıuya ile iıbirliği 
yapamaz. 

4 - Mmtemleke iıtekleri demekle neyi kastediyor
sunuz? 

3 - Şimdiye kadar üç dela ıilah.Wanma teklifle
rinde bulundum, fakat kabul edilmedi ve Moı
kova ile pazarlığa giri4mek tercih olundu. 

5 - B. Blum, aynca bölünmez .ulh meıelesi üzerin
de de ısrar etmi~tir. 

4-Almanya, kendinden müstemleke almamış olan 
memleketlerden müstemleke istememektedir. 

"-Biz lranıız - alman meıeleıinin halli ça
resini, umumi bir tesviye nıretinin ~er~evesi 
içinde bulmağa çalt§ıyoruz.,, 

5 - B. Hitler, mlhun da harb gibi bölünmez oldu
ğunu teyid etmiftir. Almanya iki taraflı paktla
ra sadık kalmaktadır. 

Su halde iki taraflı pakdar yapılmyacaktır. 

6 - B. Eden ayrıca, demokratik refimlerin lafin re
jimlere olan üstünlüğünü de ilan etmiıtir. 

6 - 8. Hitler de aksine olarak, otoriter rejimlerin 
demokratik rejimlere olan üstünlüğünü ilan et
miıtir. 

Türk - ra sız dost) ğu etrafında 
Fransa ve Tür

kiye. nihayet ge
çen eylülde fran· 

sız • Suriye mua
hedesinin akdi ne· 
ticesinde doğmuş 

ransız ga e 

HATAY TORKTüR 
olan esefe değer 
ihtilafa mesud bir 
şekilde son veren 
bir prensip uzlaş 

masına varmışlar

dır. iki devletin 

mlimessilleri tara
!ından, Milletler 

Cemiyetinin koy
nunda. tam bir ne

zaketle idare edil-

Sancak dava ının Cenevrede sulh yolu 
üe lıallinden ıonra Jransız gazetelerinin 
Milletler Cemiyeti, Türkiye, sulh siyaseti ve 
türk - Jransız dostluğu hakkındaki hararet
li yazıları lıalii devam etmektedir. Okurla
rımızın imzasını ıanıdıklari Gerard Ton
gas' ın La Tribune des Nations gazetesinde 
yazdığı bir yazıyı nc§rediyoruz. 

miş olan bu mliza-
kereler, fransız-türk dostluğunun temel
lerini kuvvetlendirmekle, en dikenli 
dav5.ların, Cenevre enternasyonal mah· 
kemesinde, adalete uygun ve sulha ya
rarlı bir §Ckilde halledilebileceğini oic 
l{ere daha parlak gurette ispat etmivtir. 
İ&kenderun ve Antakya sancağı meı;e. 
lesi Fransa ile Türkiye arasmdald mü
Y.emmel münasebetleri karartabilecek 
tek kara nokta idi. içinde Türkiye, 
Fransa ve Suriyenin esaslı menfaatlere 
ıahib oldukları bu mıntakanın kati si· 
yasi statüsünün tayini ~imdiye kadar 
kararsız bir şekilde bırakılmıştı. An
anevi yakın şark politikamızın pren
sipleriyle derin surette meşbii olan 

fransız diplomasisi, bu meselenin halli 
ni daima geri bırakmıştı. Halbuki, bu, 
vahim bir tehlike yuvası idi. Fransa, 
h:tkikati görmemekte ısrar etmekle ve 

aynı zamanda itibarını medyun olduğu 
ananelerinin muhafazasmda devam et
mekle, bu ananeleri korkunç bir rutin'e 
tahvil etmek tehlikesine maruz bulu
nuyordu. Halbuki ortada kati bir vakıa 
vardı: - Esasen 1921 de, Ankara uz· 

laşmasını imzalamakla biz de bunu ta
nımıştık - Sancak mutlaka yakın bir 

türk karakterini haizdir. Türklerin Ha· 
tay adtnr verdikleri bu mıntaka, evveli 
tarih bakımından türktür; Etiler, me
deniyeılcrınin merkezlerinden birini 

burada tesis ecnıi§lerdi. lysadan üç bin 
yıl önce Sümer siteleriyle iktısadi mü
ıuısebctler idame etmiş olan bu vilayet, 
bugün de büyük bir ekseriyet itibariy
le otokton türklerle meskiındur. Bütün 
istılii cereyanlarınrn ve en muhtelif 
ırkların kaqrlaşmış oldukları bu top
raklarda, bütün müteselsil istila dalga-

larrna rağmen, türklerın §Sbsıyeti ma
sun ve sarsılmaz bir şekilde devam etti. 
Bu, ilmi misyonların ve anket komis
yonlarının daima kolaylıkla tahkik e· 
debilecekleri bir hakikattir. Hatay mın
takası o kadar sarih ıurette türk olan 
karakteristikler arzeder ki en sathi bir 
müşahid bile, tarihi ve etnografik etüd· 
lere gömülmeyi lüzumsuz görür. "San
cakta türk dili hakimdir. Arabca da 
yaygındır; fakat ancak aleviler ve hı

ristiyanlar tarafından konuşulur. Esa
sen alevilerin, ermenilerin ve rumların 
ekserisi türkçe bilirler.,, Bu sözler, pek 
de türk dostu olmayan General Ja
caquot'ya aiddir. 

Coğrafi bakımdan da Hatay türk
tür. Suriyeninkine hiç benzemiyen 
coğrafi ~kli, Torosların imtidadından 

vücuda gelmiştir. Toprak, strüktürü

nün bir cinsliğiyle, mükemelen A
nadolunun fizik hududlarının çerçeve

si içinde yer alır. Nihayet, içinde bü
tün coğrafi isimlerin türkçe olduğu bu 
arazide, Kilikya ile aynı nebatat siste
mi, aynı iklim mevcuddur. Halbuki Su· 
riye ile Hatay araf.ında büyük bir ben
zersizlik müşahede edilir. 

Bununla beraber, ne 9 eylül 1936 ta
rihlı fransız - Surire mua..1ıcdesi, ne de 

20 ilkteşrin 1921 tarµıli Ankara fran
sız - türk anlaşması Sancağın mukad
deratını kati surette halletmiş değildi. 

Bilakis, Fransa, Türkiyeye karşı teah
hüdlerine hürmetsizilk göstererek, San· 
cağı, uluorta yeni Suriye devletinin i-

çine almakla iktifa etmişti. Bu fena ha
berin yayılmasından sonra türklerin ne 
kadar heyecana kapılacağı tasavvur o
lunabilir. Türklerin suriyelilerin ta-

• • 

ın son 
• 

neşrı 1 
hakkümü altında yaşıyabilecekleri na
sıl tahayyül edilebimiştli 1 Ve oilhas
sa, Türkiye cumhuriyetinin, 1921 fran· 
sız • türk muahedesinin sayılmasını ta
leb etmiyecek kadar, soy kardeşlerinin 
hürriyetine karşı kayıdsız kalabileceği 

nasıJ sanılabilmişti? 

Fakat türk gazetelerinin şiddetli 

neşriyatı karşısında fransız hükümeti, 
Türkiyenin, neye mal olursa olsun, mil· 
li bir dava yaptığı bu mesele için ada
lete uygun bir hal şekli elde etmeye 
karar vermiş olduğunu anladı. Bu ili· 
barla, her iki taraftan da büyük bir 
anlaşma zihniyeti gösterilerek, dostça 
bir anlaşmanın esaslarını bulmak için 
i§e girişildi. Ve, im.kin niabetinde her
kesin menfaatlerini gözeten, bir pren
sip anlaşması bulundu. Franuz ve türk 
delegasyonlarının iştirak etmiş olduk
ları müşterek metin fU kayıdları muh· 
tevi idi: 

1 - İskenderun ve Antakya mm
takaaı, Suriye devletinin çerçevesi i· 
çinde muhtar bir vilayet oluyor; 

2 - Bu mmtaka MiUetler Cemiye
tinin kontroluna tabidir; 

3 - Bir fransız • türk muahedesi 
sınırları garanti etmektedir. 

Şüphesiz, henüz birçok noktalar as
kıda kalmaktadır: yeni bir devletin te· 
şekkülü, kontrolun şekli, fransız • 

türk muahedesi, azlıklann korunmasL 
Bununla beraber, henüz ancak "pren
sip,, itibariyle olan bu anlaşma muhak

kak ki Ankara ve Paris hükümetlerinin 
tasvibine iktiran etmekten gecikmiye
cektir. Bu anlaşma, katiyet kesbetme
aiyle, hiç şüphesiz fransız - türk dost· 
luğunu sağlamlaştırmaya hizmet ede
cektir. 

~SJOlOal o &O~ 

Her pazartesi çıkan 

Türk spor 
kurumu dergisini 

okuyunuz 

AKDENiZ 
ve dünya suı hu 

YAZAN: 

1 
ESKi FRANSIZ BASBAKANI 

_______ P_l_Y_E_R_-_E_T_IY_E_N __ F_L_A_N_D_EN ________ , 

a spanyadaki sivil hamı, italyanla-
rm Balear adalarına göz dikmiş 

oldukları hakkında ortada dolaşan ri
vayetler, Hitler tarafından yalanlan
mış olan alınanların Fasa asker çıkar
dıkları haberi, Türkiyenin İskenderu· 
na aid iddialan ve nihayet, ingilizle
rin Kıbrısta kuvvetli bir donanma ve 
hava üssü kurmak tasavvurunda oldu· 
ğu gibi meseleler, Akdenizi, yeniden 
ilgilenmenin en ileri planına getirmek
tedir. 

Şüphesiz ki, bütün dünya çerçevesi 
içinde Akdeniz pek küçük kalır; fakat, 
bu deniz tekmil Avrupa medeniyetine 
nasıl beşiklik ediyorsa, günün birinde 
ona mezar da olabilir. 

1919 sulhunun, gecek toprak bakı
mından gerekse politika bakımından de
vamlı bir sulh temin ettiği bir yer var
sa, o ~ şüpheaiz ki, Akdenizdir. 
Boğazlar meselesi ve mukaddes yer

ler davası, hasılı on dokuzuncu asırda 
ıükunu bozan meseleler, en mükemmel 
bir tarzda tanzim edilmişti. Bu böyle 
olmakla beraber, her tarafa karşı idil 
davranılamamıştı. 

Hele, Filistinde siyonistlerle arab
Jarm menfaatlerini, yahud Suriyede 
ırk ve din aykırılıklarını tesviye et
meye imkan hasıl olacağı, hiç bir zaman 
ciddi bir telakkiye uğramamıştı. 

Fakat, hiç olmazsa ekalliyetlerin 
himayesi gibi ,ezeldenberi yeni yeni an
laşmazlıklara çığır açmış olan bir ta
leb, Milletler cemiyeti otoritesi ve iki 
mandater devlet olan Büyük Britanya 
ile Fransanm kudreti ve hakkaniyet 
duyguları sayesinde istikbalde garanti 
altına ahnmış oluyordu . 

R usya, ~ekrar~ Avrupadan ziyade 
Asya ıle alakadar olmağa başla

dığı ve eskiden olduğu gibi artık, Orta 
Avrupa ve Balkanlardaki slav milJetle
rin hamisi tavrını takınmaktan vazgeç
tiği gündenberi, nihayet Boğazlar me
selesi de ehemiyetinin büyük bir kıs
mını kaybetmişti. 

Rusyanın vaktiyle takınmış olduğu 
rol dolayısiyle değil midir ki, Kırım 
muharebesindenberi birçok anlaşmaz
lıklara çığır açılmıştır. 

En sonra, Türkiyenin dürbin poli• 
tikası sayesinde, Boğazlar nizamname
si tam bir anlaşma ile tetkik edilebil
miş, Akdeniz devletleri arasında, ne 
diplomatik anlaşmazlıklar v-: ne de po
letik aykırılıklar olmadan mc&clc hal
olunmuştu. 

Fakat bütün bu me&eleler araaında, 
belki de en ehemiyetli.si, bugünkü gün
de artık Akdenizde aahibsiz ve kültür
süz: kalmış veya kötü idare edilen ve 
dolayısiyle herhangi bir Avrupa dev
letine istila aeferlerine giri..-neğe, hi
maye tesisine veya müdahalede bulun· 
mağa vesile teşkil edeck bir aaha kal· 
mamış olduğu keyfiyetidir. 

B undan şu netice çıkmaktadır ki, 
yirminci asrın başlangıcında Faa

ta olduğu gibi, sulhu tehlikeye &Okan 
menafat anlaşmazlıklarına artık imkan 
olamıyacaktır. Zaten son yıllarda ayrı
ca iki tane tehlike noktası da ortadan 
kaldırıldı. Mısır nasyonalistleri Londra 
hükümeti ile gayet iyi bir şekilde an
laştılar; bundan daha önce Fransa ile 

İtalya, aralarındaki münasebetlere yük 
olan sömürgeler etrafındaki son an
laşmazlık noktalarını 1935 sonkanun 
tarihli Roma anlaşmasiyle ortadan kal
dırdılar. Ve herkes de Akdenizde artık 

bulut kalmadığı kanaatinde idi. Fakat 
birdenbire İtalya ile Milletler Cemiye
ti arasında bir anlaşmazlık bombası 
patladı ve Habeşistan sebebine İtalya 
ile İngiltere arasında bir harb çıkması 
tehlikesi başgösterdi. 

Gerek harbta gerekse sulhta deniz 
yolları kendisi için hayati bir ehemi
yeti haiz olan İtalya, birdenbire auloka 
tehdidi ile karşılaştı. 

Faşist hükümeti, poletik ve ekono
mik muvazenesi için behemehal lüzum 
gördliğü bir sömürge progranuyle ha-

Noye Fraye 
Prese'den 

reket ediyordu. Fakat, bir anda, bütün 
planlarım sıfıra indirecek mahiyette1 

hiç ummadığı tehlikeler karşısına di• 
kildi. Bugün artık bu hadiselerden bir
kaç ay uzaklaştığımız için, yeni !tal• 
yanın bu bilhassa güç olan şartlar f• 
çinde sükun ve azimle hareket etmif 
olduğunu herkes teslim edebilir. Ta• 
rihçiler, günün birinde bu meseleler• 
den, ne kadar çok hataların, anlaşmaz• 
lıkların çıkmış olabileceğini hayretle 
tesbit edeceklerdir. Ancak bu buhran• 
dan en çok ziyan gören Milletler ce .. 
miyeti, İngiltere ve Fransa olmuştur. 

(E vvela, hiç lürumsuz yere ve be• 
ceriksiz bir tarzda buhranın içi• 

ne girmiş olan Milletler cemiyeti, şe• 
refinin istinad ettiği prestij inden bü· 
yük bir kısmını kaybetti. 

Ondan sonra, edinilen umumi intl• 
halara göre, İngiltere müdahalede bu .. 
lundu, fakat, sona kadar dayanmak ce• 
aaretini gösteremedi, yahud böyle bir 
tecrübede bulunmadı, ki bundan da, ge• 
çici bir surette zafına hükmedildi. 

Fransaya gelince, o da vaziyet al• 
masıru bilmedi; zaten Londra ile olan 
ananevi politika birliği dolayısiyle, 

vaziyet alma.sına da imkan yoktu. Bu 
auretle, İtalya ile henüz yenileştirilmij 
olan dostluğunu tehlikeye sokuyordu, 

Ancak, 17 mart 1936 da Milletlell 
Cemiyetinin bitkin halinden doğan ne• 
ticeleri hissetmeğe başladı. Bu ise, Alt• 
denizin vaziyetini yeniden bulandırma
ğa bolbol yetiyordu. 

Eğer İspanya sivil hariu meseleyi 
arab saçına çevirmemiş olsaydı, bütün 
bu işler düzeltilebilirdi. 

Şunu takdir etmek lazımdır ki, in .. 
giliz hükümeti, belki de herkesten iyi 
olarak hadiselerden ders almasını bili• 
yor. 

O, kendisinin zafını unutturmak vct 
İngiltereyi tekrar dünyanın en büyük 

deniz ve hava devleti yapmak maksa· 

diyle hiç bir fedakarlıktan çekinmedi· 

ğf umumi bir silahlanma programı yap ... 

tı. Aynı zamanda, Londra<la, İtalya • 

habeş anlaşmazlığının doğurduğu akı. 

betleri de ortadan kaldırmaya çalışı• 

yorlar. Geçenlerde imzalanmış olan an .. 

laşmanın, doğrudan doğruya · İngiliz: • 

italyan anlaşmazlığına bir nihayet ver• 

mesi icab etmektedir. 

İtalya, t~gilterenin Akdcnizdeki 

deniz menfaatlerini tanımakta, bilmu• 

kabele İngiltere de İtalyanın menfaat• 
lerini gözetmektedir. Bu anlaşmanın 
bir parça müphem olan ifade taczından, 
her ild devletin de Akdenizde ınatlak 
bir hikimiyet kurmaktan vazgeçtikleri 
anlaşılıyor. Bu itibarla İngiltere ile İ• 

tal ya arumda, Londra ile Roma aı a

sındaki ananevi politikaya uygun olan 
dostça bir el birliğiyle çalışmanın mey• 
dana gelmesi beklenebilir. Fakat, !tal· 
yanın Habeşistandaki mevkii Milletler 

cemiyeti tarafından tasdik ve kabul e
dilmediği müddetçe, bunun bir hayal 
olarak kalması ihtimali de vardır. Ui· 

kin, zamanı müessir kılmak arzu ve ka• 
biliyeti gösterilecek olursa, birçok ya
ralar kapanabilir. 

Alaka Kesilmesi 
An.kara Koyun pazarı 63 numaralı 

Güneş namiyle maruf kundura mağaza· 

mm içindeki bilumum cmtiai ticari• 

yemi kazanç ve tekalifi hükümet, bele· 

diye ve sair vergileri Bay Mustafa Gil· 

neş tarafından verilmek şartiyle dük -

kanı ciro ve devir ettim. Bu tarihten 

sonra bu ticarethane ile alakam yok -

tur. Aynen gazetenizle ilanını isterirJ'l· 

Koyunpazarı 63 numaraua GüneŞ 
kundura mağazası sahibi ceza• 

irli oğlu Ahmet Girgin 
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Kamutay anayasadaki yeni M i ı an o 
değişikliği bugün görüşecek (Baptl-.1~ Ü 1akat1 

( Ba~ı l inci sayfada) 

milliyetcilik, halkcıhk devletcilik, 
~k ve inkılapçılık vuıllan da göste· 
r~lnıiştir. Kanunun ikinci maddesiyle 
SIJUI müateprlıldarın da meclis aza
sı arasından seçilmesi usulü 44 üncü 
maddeye yazrlm ştır. Kanun teklifinin 
~üncü ve dördüncü maddeleriyle ye
nıden ihdas edilen siyasi aıüste,arhk· 
Jann vazife ve mesııliyetlerini ve 
adetlerini iaa vekillerinin olduğu gibi 
ınahsus kanunla tayin olunacak teşki· 
lltı esasiye kanununun 47 ve 48 inci mad 
~lerine ilin editmiı ve bepnci madde 
ıle de mezun ve marur olan bir ve.kile 
•iyast müate.-.rların da niyabet edebi· 
leceği hakkmda 49 uncu maddeye bir 
hüküm konmuştur. 

Divanı Aliye aevkedilen siyasi 
~steşarlarm da vazifelerinin dü,ece· 
gı 50 inci maddeye ilhe edilmiştir. Si· 
Yaai müsteşarların da divanı alide mu· 
lıakemet · • · 6 · • ennm ıcra olunacağı 1 ıncı 
lnaddede gösterilmiştir. 

Köylüyü toprak .ahibi elml!k: 
""Teklifimizin sekizinci maddeei ile 

değiştirilmesi istenilen 74 6nctl madde 
tahnıların menkul ve gayri menkul mal· 
Jar_rnrn masuniyetini gösteren esaslı bir 
kaıdenin ne gibi hallerde sahihlerinin 
r~zaaı aranmıyarak alınabileceğini tea
bit etmektedir. 

Maddmkı meYcud kanundaki ıeldli 
i~ti~aca yeter olmayıp teklifimi~in i· 
lrincı maddesindeki esaslara göre genit
letnesi zaruri bulunmaktadır. 

Teklif edilen maddenin birinci fık
ı:asr eaki hüküm gibidir. 2 inci fıkrada 
Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve eşhasın 
~rrufu altında olup devlet tarafmdan 

re olunmak için alınacak arazi ve 
0 1'tnanlar hakkında hususi istimlak ka· 
11Utıları yapılabileceği yazılaııJtır. 

Yurddqların mülkiyet haklarını ma· 
•un bulundurmak ve bütün kanunların 
~· hakin korumasını sağlamlaştırmak, 
b'Urkiye devletinin önemle takibettiği 
fır esas olmakla beraber özel bir men-
aatin korunması düşüncesiyle halkı· 

lhlzın Çokluğunu tcşkıl eden ve &enlikteri 
Ulu•·· ·1 lli ·· 
1 

.... n ı erlemeıi bakımından en zum· 
d u 0 lan çiftçilerimizin geçmiş devirler
~ olduğu gibi bizmetkir durumunda 

1ınası inkilabçı Turkiyenin ana ya-
•aaına b"' ,,,_ uymayacağından bu uyUA men-
faatlerin elde edilmesi emrinde hususi 
hakları da göz önüne atarak (menafiyi 
Ulnunıiye için) belediyelerin ve hUkü· 
illetin tatbik ettikleri istimlak kanunla

~:~ ve o kanundaki tartlardan bqka 
kiimterle bususf istimUlk kanunları 

Yapdmasrnrn ana kanunumuzda yer tut· 
tnasr Uizumlu olduğu dü111i1nlilmü~r. 

OrrnanJanmıs ~: 
Ulusumuzun tabii bir aervet kayna· 

ğı olan omıanlanmızm da tabribten ko
runması ve iyi yetittirilip idaresi içiıı 
C§has uhdesinde olan ve kanununa gö
re istimllk edilebilecek ormanlar bak· 
lttnda da aynı surette husus! !riikOmle
r· b 1 avi kanun yapılması esas maddeye 

1tonınuştur. 
Teklifin dokuzuncu maddesi ile 75 

inci maddenin birinci fıkrasıııdald bir 
tabir kalduılmıstır. 

kanununun 102 inci maddesine göre 
müzakere ve kabulilnU, yüksek meclisin 
tasvibine arzederlz.,, 

Teıkilatı e«JSiye encümeninin 
mazbataaı : 

Tctkilatı esasiye encümeni, yapılan 
teklifin. ana yuaııuzın 102 inci ınadde
ainin ikinci fıkrası mucibince nisabı 
ekseriyetin hasıl olduğu a0•atılm'! oldu
ğunu kaydederek, mazbatasında twıla· 
rı .c;y !emektedir ı 

Cumhuriyeıimisin ana vasıflan 
Halen mert teşkilatı esasiye kanu· 

nunun esas büklimlerini gösteren birin
ci faalmın birinci maddesinde Türkiye 
devletinin bir cumhuriyet olduğu yazı· 
lı bu}unmasiyle türk devletinin yalnız 
ıekil gösterilmit olup, eaaa tcfkillt ka
nununda, yeni türk devletinin tekli ile 
beraber doğUf tarzının ve kurulufunda 
bikim olan ve nak1iyat .abasında ıim· 

diye kadar inkipf eden umdelerin yer
tutman icab etmekte olup bunan için 
millf vahdeti sanacak beynelmilelci 
cereyanların memleket dahilinde yer 
bulmamaaı ve yurddaflar arasında sınıf 
farklannm kaldınlmasr ve yurd dahi
linde her bakımdan alınacak tedbir ve 
atılacak hamlelerle eski zihniyet ve an· 
anelere ve bu ananelerin icablarına bağ· 
lanılmayarak yalnız zamanın ihtiyaç 
ve .zaruretleri ve yurdun yükselmesi 
düşünülerek hareket olunması, ve mem· 
leketin büyük menfaatlerinin istilzam 
ettiği teıebbOalerin "devlet eline alına
bilmesi cibi biri diğerini itmam eden 
ve bayatı bakımdan yekdiğuinden ay
nlmıyacak olan ana vasıfların esas bil· 
ldim olarak teıkilatı eeasiye kanununa 
derci pek tnzumtu g~rUlmüştUr 

S • .. .. la 
ıyaa mııstef'Jr r : 

"Devlet işlerinin gerekli genifleme
si ka11ısmda her vekilet muimelltınm 
sürat ve sühuletle yürüyebilmesi için 
idare makanizması ne derece tcvsih e
dilse hazırlık denesini geçiren her iş
te 80D Pil .aytemelr. umumi ve DiJud 
karartan ...ermek bUy91r millet meclisi· 
ne ka111 siyasi mesuliyeti deruhte et-

miş olan vekile aid bulunması itibariy
le icra vekilleri heyetini teşkil eden her 
vekilin cerek vekaletinde ve gerek heyeti 

vekilede ve bilbaua büyük millet mec· 
lisindeki muhtelif ve mütenevvi ve.zaifi 
karıılamak ve kendilerine bu vecbile 
tahmil edileıı yükü bir dereceye ka
dar hafifletmek içiıı vekil ile mlıfterek 
aiy»et takib etmek ve yalnız tevdi edi
len vuifeden mesul olmak ve muhake

melerde divanı aliye aid bulunmak ve 
haklarındaki cezai takibat .Ukutlanm 

mucib olmak esere bafvekilin tnbuı 
w reisi cumhunm tudildyle kendile-

ai ve buna dair olan kararnamenin bü
yük millet meclisine arzı husuaları pek 
yerinde buluDmUftur. 

"4nıme menfaatleri için uıimlôk 
Yurddqların mülkiyet haklarını ta

mamiyle masun bulundurmak ve bütün 
kaııunılarm bu ha.kkm korunmaaını aağ
ı.mlaftınnak Türkiye devletinin önem
le talDb ettiği bir eeaa olmakla beraber 
üel bir menfaatin korunması dilfÜDc:e
Iİyle balkmuzm çokluğunu tqt& eden 
ve genlikleri ulusun ilerlemesi bakı· 
mmdan en lilzumlu olan çütçilerimi
ziıı geçmif devirlerde olduğu gibi hiz
metklr durumunda blmuı lııkitıbçı 
Tilrldyeıün ana liyaSUMma uyamıya
cağmdan bu büyilk meni aatin elde edil· 
meal ve kezalik ulusumuzun tabii ser
vet kaynağı Olan ormanlarmıızm tahrib
ten kurtan1muı ve iyi bakıhmp ve 

fetiftiriJmcai için Cfhas ubdelinden 
devlet idareaiM intikal emrinde huau· 
ıl baldarm da l!aima göz antıne aımara• 
menaf'ıl umumlye için belediyelerin ·ye 
hWdlmetin tatbik ettı"lderi iatim11k Jı:a
nmılanndan ve o kanunlarda 1d prt
lardan bqu hWdimJeri muhtnl olmak 
ilzere çıbnlacü hu.ual istim1lk kanun· 
lariyle çiftçiyi toprak aahibl etmenin 
ve onnan:larmıızın de.letçilik prenai
piyJe idaresinin ana kanunumuzda yer 
tutması memleket için pek faydalı ola
f'&ğı lzahdan müstağni bulunmuftur. 

75 inci nwddedelci t.adU : 
Şahsi ictihadlara hürmet eden, aaa

Yİf ve adabı umumiye ve mevzu kava· 
nine muiayir olmamak kayıd ve pr
tiyle herkesin kanaatleri dair~nde ha· 
reketlerine tam bir serbesti bahşeyliyeıı 
Türkiye cumhuriyeti teşkilatı esasiye 
kanununun 75 inci maddesinde mevcud 
ve mezkQr kanunun birinci maddesin· 
de, mezkQr umdeler muvacehesinde yer
siz kalan bir tabirin kaldırılması hak
kında~i telalifde encümence muvafık 
görülmüş olmakla, te§kilatı esasiye ka· 
nununun yukarıdaki dokuz maddesine 
ai4 atıızbıı olunao. kamııı Uyihaaı müa
taf*iyetle milzakere edilmek Gsere u· 
mumi heyetin yUbek turibine auıwl· 
mu,tur. 

Almanya ve 
Fransanın 

kuvvetleri 
(Bq 1 iaci sayfada) 

pzetesinin askeri muhabiri, milli mil· 
dafaa bakam B. Daladiyenin lbyle.mif 
olduiu büyük nutkun buı noktalarım 
tashih etmektedir. 

B. Daladiye, alman ordUIUllun mnı
cudunu bil milyondan fada olarak tah-
min etmlftir. P'abt P'rama'nın 
takriben bet milyon neferlik 
cenlf ihtiyat kunetlerine malik 
oldufu herkeeçe malGmdur. Diler ta • 
raftan, B. Daladiye'nin, alama ordum 
için ileri atlrdlll bu ta!wnine nwl nr
dılı iyice~-

Alman71t ancak mecıbUrl ukerl hb
meti bir kaç lale ta1bik ettikten IOD• 

ndır W ıeait ihtiyat kunetlerine ma
lik olabilecektir. 

Maddenin ~n fıkrası, mevcud bük· 
ftıün olduğu gibi ifadesinden ibarettir. 
llu kanun teklifinin teıkilltı eaaalye -------------------------

projenin 
ÇiltP1'i b>prak aalüi 70Jllftllllı ,,. • ıı..ı.n flnld tcııra

lından idare efmelc için UtiınlGlı .ı...- arasi .,. onnu

lanıl ittiml.M htlelleri .,. 6a W.llnin tedi,..c .... .,;, 

mah.ıu kanunlarla t~ ~. 
Feoluılôde hall•d• iaaw .-. tMınil olmtaeai ,,_. 

H ,,..J N pılq OIG)'G ,,., ...-,.U.li,,.tı.r ............ olmd 

;;.-. ~ 6ir ..... ~ - ,.,,,,..,,.. 7"P'fl07fl .sarı.... 

ınos-
Madtle 9 - Tefkilôlı ...-,. i•••- 71 İllci ..,ı. 

desi Oflllıda ycuclı plıiW• aiiftirilıniflir· 
Hiç hir ltimH men_,, oUafrı ı.ı.li ipiluı.I. flin .,. ,,....., 

JaehUn dolaJ'I .....,..,... ..ıa..ws. A-N .,. __.. m ı• 

ret aılallrntı oe Jıonuıtı.r ~ .,-. Mıno....
;;.re ,,,., liirli dini ~ ,.,,.,,.._ Nr6-uir. 

Kanun nepi tarihinden mutehr olacaktır. 

Nihayet İtalyanın Balkan antantı 

memle~erine yakınlqmaya teşebbüs 
edecefı eoylenmoktedir. İtalya, Balkan 
antantı baflwıı olan B. Rü~ Araa'a 
Arnavutluğu askeri harekata bir zemin 
olarak kullanmıyacağını ve bulgar ta• 
dilciliW' o guwı, buJcar • yugoslav paktı • 
nın da itıbat ettiği gibi korkulacak bir 
teY ~lmadıiı huauaunda teminat vere
cektir. 

Ow pzetetli, B. Bitler, son nut • 
kunda, ltalyadan çok az ehemiyette 
bah9e~ olmaamm B. Aru üzerinde 
bir tesır uyandırdığını, ve tUrk baka • 
nında İtalyanın sandığı kadar kuvvet
li olmadıit bieU UYanmlf olduğunu 
yazmaktadır. 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 

fl'MllZ p reeı.-... llir •
Ana - Ciuo mi'ik•tmdan .......... 
kea .... " tıeeuiile pyan tahrikita 

~-· Milano'da T-.e ltari
a,. -+1" r 11mıt Ciano tanfmclan 
.. ,.W. ......, JapılmMmf ve bu

• ...... llic ... görüpne wku bul---- .... 
.... erüleHbnm clüakü teblii· 

de P • p.terilen hedef ve neti
Hlz iwi deiiftiımeie ve Türkiye. 1-
...,. ...... nlarine batka bir mahi
~ ,.....,. __,olan bu kahil neı
npt. Ankara -.he61iade hayretle ..,. . .... 

llalyaıı saseıelerinin ya:ıdıklan 
Milano, 4 (A.A.) - Popolo d'ltalia 

gazetesi, Kont Ciano ile B. Rilftü Aru 
arumdakl g6r6pnelerln neticesini bu
Jla ederek bu görüpnelerin, ttaJyanıD 
ego denizıindeki deniz Balerinden Tür
kiyenin zararına olarak istifade etmek• 
te olduğu yolundaki kaygılara tamamen 
nihayet verdiğini müphede w teebit 
etmektedir. 

Korriere Della Sera gazete.ine gö • 
re, Milano konuşması Ankara hüküme
tinin ltalyaya kartı bUttln fikri sabit• 
lerini terketmiş olduğunu göetemıiştir. 

.Gazete diyor ki: 
"Boiular meselesi hetMb bir tarn 

llalle ı.ı•-.,ur. fakat bu airlit 
teatiler.inde plÜf bir brfılııklı aııla)'Jf 
kaydedilmittir.'' 

Alman gase~ri Milarw konuı
malanna çok ehemiyet 

~riyorlar. 

Berlin, 4 (A.A.) - Stefani ajansı 

muhabirinden: Alman gveteleri, Cia
no - Rüqü Araa mülikatına büyük bir 
dikkat ve ehemiyet atfetmektedir. Si • 
yaai mahfillere göre bu mülakat, Ha • 
betistan nizamdan sonra İtalyanın ka
bul etmif oldufu aiyaat hattı hareketin 
manbid bir neticaldlr. 

Fnuıkfurtw S.ytmıg, İtalya ile 
Balkan devletleri araaında mwcud o • 
Jaıı iyi mUnurbetler'den bahsetmekte 
W, lncilis • lıtal,m ınl .... pnm eski
den niza ballnde bulunu iki baldm 
amanı yani inci1lz ve ltalyan umurla
rmı u.dqtmmk auretiyle İtalyanm 
Akdenizcleld y=1 ftdyetinl t&nllDlf 01-
dupu Ulve etmektedir. Bu pzete, 
Balkan " Tuna banalannda ttalya ile 
Alamıya uumda bi9lir rekabet allme
tl meft1ld olmadıtmı yazıyor. 

Kont Ciano Roma' ya döndü. 
Roma, 4 (A.A.) - Dıt itleri Bakam 

Kont CiaDo. llilano'dan buraya dön -
mllfttlr. 

Elen ...... rinin ınemauniyed 
Atim, 4 (A.A.) - Guetıeler, lliıa

no kon...-ıanm büyük bir memnuni
yetle tefsir etmekte ve bunlardan me
aud neticeler timid eylemckteclirler. 

Proia ve Katimerini gazeteleri, tilrk 
• italyan yaJclapaıma karfl Ywwıiata
nm allbamı tebarüz ettirirken fCSjle 

demektedirler : 
"Ywwıistaıı, Türkiye ile mutlik bir 

umüniyet mfimwbetleri idame eyle
mektedir, ltalyaya i8e bMit bir formali
teden ibuet olmayan dostluk paktı ile 
tabiye edilmi9 ananevi rabıtalarla bağ

lsdır.., 
Gazetelerin tebarüz ettirdiklerine 

I
• ı&e italyan - ingiliz anlapna•tndan 

sonra. türk - italyan yaJdafll"'ll, Akdc
niziıı prk ta.zamda aulhu bd suret
te miiatakar bir hale sokacak ve bu bav· 

GündeUk 

MILANODAN SONRA 
(Bqı 1 inci aylada) 

her zaman, Avrupa ıulhu için ve 
ıarki Bahrisefidde bütün alibb 
devletlerin hakiki menfaatleri için 
en iyi bir formül olarak tanmuıtr. 
Bunun 3 ıubattaki Aru - Ciano 
mülikati ile teyid edilmit olmaıı 
hu formülün her hanıi bir •lfını 
tamir dejil, inkitafa olm iltidadı· 
m tabi7e edec~r. Bn..t•ra rağ· 
men iki memleket arumcWri mü· 
~betleri, timdiye kadar bqka 
adeselerden görenler olduğu pbi 
aon anlapMnm hakiki malaiyetin
den teaafül edenler de bulunabi
ril. Kemalist Tiirkiyenin kurulu· 
fUDdanberi, •mimiyet Ye 1&da
katle rüddüiü 1Ulbcu zihni et, 
her yıl yeni bir tecrübesini !_. 
mektedir. Bu tecrübelerdeki Mu
vafafkiyetin ıırn, 1Ulb davasında 
ciddi olutu kadar bütün imanlık 
için iyi ve dürüst clütünütünde
dir. Ve Türkiye ba ana ~.Ularile 
geni! bir dostluk muhitinin teması 
içinde inkipf etmektedir • 

En ylıkm Akdeniz iuıtnfılDNZ
la olan i7i müıw_.betimi•ia teyid 
edilmit oJmumdaD Ye iki kamta
DUD bu hanadeici IÜkin ft İllik• 
rar itlerinde biribirini itmam et· 
meünden bütün 1Ulh severlerin 
memnun olacaklarını tabii bulu
ruz. Büyük Önder Tiirkiyenin 
( doetluklarma, ittiEaklanm, ahval 
ne ol..,_ obua deiifma bir ada· 
katle riayetkir olacatma inanrl
mq) olmasını milletlerarası mü· 
nasebetlerde köklü bir Taıfımız o
larak ifade etmi§lerdi. Bunu her 
zaman hatırlamak bizim için bir 
vazife, aulh için de tlminattır. 
Tiiık efün .._.wjyeei, Yuı-lav• 

ya ile ltalya arumclaki iyi müna
sebetin teyid edileceği haberini 
bu aail duygular içinde karııla

llllfbr. Geçen yılm en büyük aulh 
eseri sayılan Montröye Romanm 
iltihakı ___ !L oJa-1- •• d" .. ı ~ .... ıor ugumuz 
doatluk biılerinin en tabii icab;. 
dır, demekle de bir hakikati ifade 
etmİf oluyoruz, ıanınz. 

Kanal ONAL 

za milletlerinin, kendi refah ve inkipf· 
ları için faaliyetlerinde devam eyleme
lerini mümkün kılacaktır. 

lıalyan lAGl&Jilkri lwl&Ufma• 
lardaa ıneJIUlllll 

Roma, 4 (A.A.) - Hnu muhabiri 
bildiriyor : 

Riiftil Aru - Ciano -..-ıarm
dan aoma, B. Ciuo bu __.. Romaya 

cl&uDüfttlr. 
Siyasi -aafiller, tıllrk • itatyan doat• 

Jufunu takviye eden ve Akdcnü bak· 

kmdMi ıörilt birlijini tıeyid eyliyen 
bu lııonlJflDÜ&l"dlm mmuıaDdurlar. 

K.orrWre .. Senı'llUI _,,.... 
Roma. 4 (A.A.) - llilano mBllbtı· 

Dl tefsir edea Koniera J>clla Sera pze
tea escide dİJ'OI' 1d : 

"'Bu lronupmlann hedefi, İtalya ve 
Ttirlriycnin hakiki aiyaal temayülleri• 
ni aydınlatmak ve tam bir emniyetten 
mWbem yapıcı münuebetlerin yeniden 
baflwnaıı için bir eau bulmak idi. Tür• 
kiyeniıı, ltalyaya kU'fl olan auizannı
nın tammnen habg oldutunu tanıma

lı çok mühimdir. İtalyanın Leroatald 
ta:ıkimatı meaeleai ile Türldyenin ç.. 
nakbledeki müdafaa tertibatı mcecle
ainin tavuzubundan sonra, Roma " 
Ankara, iki memleketin menfaatlerlne 
kal'fl daha vaziyetlerinin tetıblti lbım 
gelen meseleleri, normal diplomatik yol• 
la, daha kolayca tıetkik edebilecekler• 
dir.,, 
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D lUı ifil v c§l <dl c§l k ü 

B lUJ lhl ır c§l ifil o ifil 

s ©ifil QJI 

Toptan ve perakende fiyatlar 1929 sene
sinde en yüksek seviyeyi bulduktan 
sonra, kendini hissettiren ekonomik 
krizin tesiriyle dütmeğe baılamış
lardır. 

• Bu düıüı, grafiklerde uç memleketin 

• 

muhtelif tarihlerde paralarının de
ğerlerini indirmelerine kadar devam 
etmiı, ondan aonra yükseliı başla
mııtır. 

Toptan ve perakende fiyatlan gösteren 
çizgilerin birbirlerini katptmeleri, 
bu üç memlekette refahın başladı
ğına delalet ediyor. 

Grafiklerdeki çizgilerin bize öğret• 
mek istedikleri nedir, biliyor musunuz? Grafikler Mesela Ameri

ak'da bir müstah
sil 1929 da kendi-1929 dan itibaren toptan fiatlarm 

düfütleri.- Binaenaleyh zirai ve sıoai 

ınüstahsillerin ve dolayıaiyle onların 

5ahttırdıkları kimseleri~ aym istihsal 
veya çalışma için, müstehlik ııfatiyle 

harcıyabilecekleri para daima azalmak
tadır. 

Mescll İngilterede lt29 da 100 ıter• 
ling getiren istihsal, 1931 de ancak 75 
ıterling getirmiftir. Perakende fiat· 
lar da inmekle beraber, bu init aynı ni• 
bet dahilinde olmamııtır. Bunun neye 
böyle olduğunu ve batka türlü alamı· 
yacağını aşağıda izah ediyoruz: 

Toptan ve perakende /iaılar ne
den aynı nisbetıe düımez? 
Bir ingiliz müstahailinin 1929 da 

aldığı 100 ıterlinge mukabil 1931 de 
75 siterling aldığını söylemittik. Fa
kat buna mukabil, 1929 da 100 sterlinge 
satın aldığı şey için 1931 .de 90 sterling 
ödeyordu. Şu halde, müstahsil sıfatiy -
1e 25 sterling kaybediyor, müstehlik 
sıfatiyle ise ancak 10 ıtcrling kazan -
mış oluyordu. Aradaki fark olan 15 
sterling onun satın aluıa kudretinin a
zaldığını gösterir ki, fazla istihsal ve 
istihsal edilen malın kıymetinin düşü· 
fÜ bundan ileri gelmektedir. 

Para kıymeti indirilince 
/iaılar yükseliyor. 

İngiltere 1931 den itibaren parası 

Siyah çizgiler perakende /iaıları, yani 
geçim maJJrafınL kesik çizgiler de ıopt.an 
Jiatların luueketini göstermektedir. 

sine 100 dolar ge
tiren bir mal için 
1932 sonunda 68 
dolar alıyordu . 
Fakat, müstehlik 
sıfatiyle kendisi-

• Daireler, toptan /iat endeksinin pera· 
kende /İal endeksini katettiği anı göster
mektedir. 

ne 1929 da 100 do
lara mal olan bir 

• şey için de 79 do

Grafikler, Milletler Cemiyeti bültenleri 
eıas tutularak yapılm11tır. 

lar veriyordu. Şu 
halde bu adam 
müstahsil aıfatiy-

nın kıymetini indirdiği için topdan fi. 

atların dütütü dumıuf, sonra yükseliı 

başlamıştır. 1933 de, dolar kıymetin ın

dirildikten sonra Amerikada da aynı 

şeyin vukua geldiğini görüyoruz. Fran

sa'da iniş hareketi ancak 1936 da dur

muş ve fiatlar yükselmeğe başlamıştır. 

Perakende fiatlar da toptan fiatların 

hareketini takib etmektedirler. Yalnız 

bunlar daha ufak bir nisbet dahilinde 

düttükleri için, tabii daha avaş yüksel· 

mektedirler. Bu yüzden de müstahsil . 

ler ve dolayısiyle bunların çalıştırdık

ları kimselerin - aldıkları ma&J veya 

gündeliğin de toptan fiatları takib et

mesi prtiyle - satın alma kudretleri art· 
maktadır. 

le ise ancak 
21 dolar kazanmıştı ve ara yerde 
safi 11 dolarlık bir kaybı vardı. 1936 da 
müstahsilin kaybı 'alnrz 13 dolar, müs-
tehlik sıfatiyle kazancı ise 17 dolardı 

ve ara yerde 4 dolarlık bir safi kazancı 
vardı. Bunun içindir ki birleşik devlet
lerde refah başlamıştır. Birleşik dev • 
Jetlere aid olan grafikte, perakende fi

atlara aid çizgi ile toptan fiatlara aid 

çizginin biribirlerini kateUikleri gö . 

rülmektedir. İşte bu, refahın başlangı
cını göstermektedir. 

Fransa' da vaziyet düzeliyor· 
Fransada bir müstahsil 1929 cı ,ı 100 

franga sattığı bir şeyi 1935 sonunda 54 
franga satarak 46 frank kaybediyor, 
müstehlik sıfatiyle de ancak 12 frank 
kazandığına göre safi 34 frank kaybedi· 

1929 '1930 '1931 1932 19.33 1934- 1935 193 1929 1930 1931 1932 19.33 193't 1935 193 
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Hatay davamızın halli 
dolayısiyle gelen telgraflar 

(Dünkü sayıdan devam) 

HİZAN - Dört bin yıllık geçmişi 
olan milli Hatayın kurtuluşu münase
betiyle sevincimizden kazamızda çoş

kun gösterilerle miting yapılmıştır. U
lu Önderimizin derin görüş ve çelik i
radesiyle türklüğü kurtaran ve türklü
ğün yüksek tarihini yüce mertebelere 
eriştiren inkılap programlarını layı • 
kiyle tatbik ederek devlet millet hükü
met işlerimizi muvaffakiyetle başaran 
paritimize ve sayın şahsınıza minnet 
ve şükranlarımızı sıcak sevgilerle arz· 
eyleriz. 

Hizan belediye reisi Şahap Tarım 

* BOZDOÖAN - Hatay türklerinin 
egemenliğinin acuna kabul ve tasdiki 
suretiyle başarılan bu büyük eseri he
yecanla kutlamakta olan parti arkadaş
larımızın şükran ve minnetlerini parti· 
ye ve size saygı ile sunar, partimizi yü
reketn kutlarız. 

Milli Hatay miting başkanı V. Tarhan 

MANİSA - Türk gene sulh yolu
ile büyük bir zafer kazandı. Kırk asır
lık türk tarihinin bir parçası olan Ha
tay partimizin azimli siyasetiyle kur • 
tuldu. Bu dakikada miting yapan bin
lerce manisah Hatayın erginliğini par
timizin zaferini kutluyor, sevinç için
de yaşasın Atatürkün partisi diye ba
ğırıyor. 

Milli Hatay miting heyeti baf
kanı belediye reisi Avni 

Gemicioğlu 

* SİNAN - Türk harpte olduğu gibi 
sulhta da elde edilen büyük muvaffa • 
kiyet ve muzafferiyetlere ek olarak Ha
tay türklerinin istiklal ve hürriyetle -

yordu. 1936 sonunda müstahsilin zara · 
rı 22 franga indi. Müstehlik sıfatiyle 

kazandığı fark 14 frank olduğuna göre, 
1935 sonundaki 34 franga mukabil, 8 
frank kaybetmiş oluyordu ki bu da 
Fransada vaziyetin düzelmekte olduğu
nu gösterir. 

Şimdiki halde bütün memleketlerde 
toptan ve perakende fiatlarrn seviyele 
ri henüz 1929 fiatlarının aşağısındadır. 
Buna bakılarak, bu fiatların, bir refah 
senesi olan 1929 un seviyesine çıkacak
ları neticesine varılabilir mi? Hayır. 

Mühim olan muhakkak surette fiatla· 
rın seviyesi değil, toptan Hatlarla pe
rakende fiatlar arasındaki münasebet . 
tir. 

Fransa'da refah ne zaman 
başlıyacak? 

Bu şartlara gore, Fransada refah ne 
zaman başlıyacak? Ekonomik tan
dans'da önceden kestirilmesi mümkun 
olmıyan hadiseler vukua gelmesi muh 
temel olduğu için, bu hususta timdiden 
bir şey söylenemez. Fakat Fransa gra 
fiğindeki çizgileri insan zihninden te
madi ettirirse bunların - Birleşik ~ev 

!etlerde olduğu gibi • 1937 nin ikinci 
yansında biribirlerini katettikleri gö · 
rülür. Eğer ekonomik vaziyet bugün· 
kil tekilde devam ederse bu, F '"ansada 
bir refah devresinin batlangıcı olacak· 
tır. 

Fiat nedir? 
"Fiat" denildiği zaman bir teY ifade 

edilmiş olmaz, çünkü toptan fiatla, eko
nomik mahiyeti ba~ olan perakende 
fiat vardır. 

Toptan fiatlar, müstahsilin malını 

sattığı fiatlardır. Sanayi ve ziraatte 
verilen ücret ve gündelikler, istihsalin 
satışına, dolayısiyle de toptan fiatlara 
bağlıdır. 

Perakende fiatlar ise, müstehlikte 
bir şey satın alırken ödediği fiatlardır. 

Toptan ve perakende Jiatların 
rabıtası 

Bununla beraber, bu iki türlü fiat 
biribirine bağlıdır ve toptan fiatların 

yükselmesi, perakende fiatların da yük· 
selmesine yol açarsa da bu yükselış 

aynı nisbet dahilinde olmaz. Perakende 
fiatlara daha ziyade " sabit" denilen ele
manlar girer ki bunlar da vergiler, ki -
ra, amortisman, fai z gibi f eylerdir. 
Toptan fiat, perakende fiatın bir cü • 
zünden başka bir şey değildir. Bu cüzün 
tahavvülü, yekunun da tahavvülünü is
tilzam etmez. 

rini temin uğrundaki yüksek mesainin 
iyi neticelerinden dolayı mütehassis o
lan kaza halkının coşkun duyguları son 
suz minnet ve şükranlarını arzeylerim. 

Bismil Milli Hatay mitingi na· 
mma belediye reisi Ali Öncel 

* TATVAN - Hataylı kardeşlerimi-

zin özgeçlik ve egemenliğe kavuşmala
rı uğrunda sarsılmaz inanla sıyasamız· 
da kazanılan muvaffakiyetini candan 
sevgi ve şükrnla kutlarız. 

Hatay miting idare başkanı 

Mahmut Alcan, aza Tahir Ba
ran aza Resul Azcan. 

* AYVALIK - Parti hükümetımı • 
zin son Hatay ulusal egemenlik dava • 
mızda muvaffakiyetlerinden ötürü bu· 
gün bütün halkımızın toplandığı alan
dan partimize ve parti hükümetimize 
sonsuz inanlarla tebriklerimizi bildiri
riz. Alibey nahiyesi şarbayı ve par-

ti bafkanı İzzet Esen. 

* BOZKIR - Memleketi idare ve if 
adamlarını seçmekte isabetli hareket 
eden partimizi Hatay davamızdaki mu
vaffakiyetten dolayı ilçe namına teb -
rikle halkın samimi teşekkür ve tazim
lerini sunarız. 

Belediye Başk. Z. Erim, C. H. 
P. ilçeyönkurul Başk. A. Doğan 

* ACIPAYAM - Türk inkılabında 

büyük Önderin yolunda yürüyerek biz
lere emsalsiz bir gün yaşatan ve türk 
tarihine yeni bir sayfa ekleyen yüksek 
şahsiyetinizi Kızılhisar kamunları na
mına tebrik eder saygılarımızı sunarız. 

Kızılhisar kamunbay N. De -
mirel Şarbay Rıza Suzen C. H. 
P. Baş.kanı t. Kurt. 

Ve gene bunun içindir ki, itin iç yü
zünü bıırneyen ve sırasına göre miıs -
tahsil veya müstehlik olan herhangi bir 
şahıs, toptan fiatların artmasını iste -
yip perakende Hatların artmasına iti
raz etmekte pek de o kadar haksız de· 
ğildir. 

Dünya krizi baflayınca 
Dünya krizi başlar batlamaz, top • 

tan fiatların düşmesine karşı her taraf
ta şikayetler işitildi. Seneler, bu şiki -
yetleri durdurmadan geçip gidiyor. 
Devletler bu inişin önüne geçmek ıçin 
her türlü fedakarlıklarda bulunuyor
lar. İniş hareketi durduruluyor, bu se
fer de perakende fiatların yüksekliğine 
karşı şil<ayetler başlıyor. Fakat toptan 
fiatlar da yüksclmeğe başlayınca şika

yetler azalıyor. Nitekim, bazı memle -
ketlerde krizin bittiğini gösteren ala • 
metler belirmeğe başlamıştır. Netice 
itibariyle perakende fiatların yüksel -
mesine karşı yapılan şikayetler, top -
tan Hatlar, ücret ve gündelikler de da
hil olduğu halde, kafi mikdarda yük -
selmedikçe devam ediyor. 

Franaanın vaziyetinde husuıiyet 
var mı? 

Bu cepheden Fransanın vaziyetinde 
bir hususiyet var mıdır? 

Hayır, Bunu anlamak için fransıs 

fiatlarının giditiyle dünya fiatlarınm 

gidifi arasında bir mukayeee yapmak 
kafidir. Yalnız, bu sırada dünyada ba· 
zı kendi kabukları içine çekilmit mem

leketler Vardır ki bunların fiatları, is
tatistiklerden anlaşıldığına göre, epi 
ıunidir. Bu memleketlerin, az çok bir 
ticaret scrbeıtisi muhafaza etmit diğer 
memleketlerle mukayesesine imkan 
yoktur. Binaenaleyh bunları bir tarafa 
bırakmak münasib olur. 

Bu, fransız fiatlarının anglo - sak
son fiatlariyle veya bunlara bağlı olan 

ve heyeti umumiyeleri itibariyle dünya 
piyasasını gösteren fiatlarla mukaye • 
sesi lizungeldiği demektir. 

İt basitlettirmek üzere, bu sayfada
ki grafiklerde yalnız İngiliz, fransız ve 
amerikan fiatları gösterilmiştir. lngiliz 
dominyonlarında, lskandinav memleket· 
terinde, cenubi Amerika'da, velhasıl 
krize maruz kalmakla beraber ticaret 
serbestisini tamamen ortadan kal• 
dırmamış olan bütün memleketlerde fi· 
atların hareketi bu üç memlekette ol • 
duğu gibidir. 

[Vu mecmuasının 20.1.937 
tarihli sayısından] 
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~lüzik öğretmen Okıılu 
Direli.törlü ğünden: 

1 • · talebe alına· 
Ankarada yeni açılan Devlet Tiyatrosu Oku u ıçuı 

c:aktır. O!cul üç sınıflıdır. 
Girme şartları şunlardır: . . k 
1 - Konuşması ve vücudları sahneye elverışlı olına ~ 
2 - Sıhi durumu mükemmel olmak (i~trne, uzak~e~la~nl~·~ 

J1lıt kabiliyeti mi.ikemmel olmak, di§leri sağlam bul~ zın e ı 
ft çeviklik.) 

3 - En az orta tahsilini bitirmi~ bulunmak, 
4 - Yaşı yirmiden fazla olmamak. .. . Ö İstekliler pullu birer dilekçelerini ~nk~rada Muzık .. _ğ_r~~en 

O_kulu Direktörlüğüne. İstanbulda Şehır Tıyatrosu Re1ısoılugune 
gonderirler. Dilekçeye şunlar ilişik bulunacaktır: 

a) Hüviyet cüzdanı 
b) Sıhat raporu . . . 
c) OkuJ diploması veyahut tasdıklı suretı . .. .. v.. d 
d) HiisnU bal mazbatası (devam ettiği okul dırektorlugun en 

1asdikli\ 
ç) 4 ivi çıkmış fotoğrafı, . 1 akt Bu sı· 

5 - İsteklilerin arasmrl:t bir seçırn sınavı yapı ac ır. 
navda aranılacak şeyler !;Un'ardır: • a • 1 t 

a) Diizgün ve serbest konusma, bir vaka veya hık yeyı ana· 
nıa kudreti, . . .. 

b) Ga'·rd"w" k d v hı· p"ıyes irinden seçılecek hır rolu 
Y

a h' ugu veya o u ugu r "' 
pa ılmek. 

c) Secim heyetince verilecek bir rolü yapmak. 
6 - On kız. iiç erkek talebe alınacaktır. .. .. at 

g d7 - Secme sınavı tstanbulda 29 sonkanun 937 cuma gı:;u ~ .. 
a Şehir Tiyatrosunda, Ankarada 10 Şubat 937 çar~ a gunu 

~g da Mti:.ik Övretmen Okulunda yapılacaktır. (llO) 
1
-

501 

Müzik ö~retmen Okıılıı 
Direlitörlüğündcn: 

1 - Ankara Müzik ö rretmcn Okulunda yaptırılacak tamirat 

ClÇık eksiltme ile yaptırılac'aktır. 
Keşif bedeli 562.08 kuruştur. .. .. saat 3 de 

Ok 2 - Pazarlık 22.2.937 tarihine rastlayan perşembe gun~ kt 
ullar Savısmanhğında teşekkül eden komisyonda yapı ac~ ırİ 
3 - fstekiilerin yüzde 7.5 güven paralariyle beraber tayın ° u-

llan •. . ~n ve saatte komisyona gehnelerı. .. . Ö~ Okulu 
])• 4 - Keşit projesini görmek istiyenler Muz1k gretmen 
ır'!ktörlüöüne başvurmaları. (263) _:_5o_5 

___ _ -----
.. Gccelc<i ~!~~t~!,.~~~~;~d~I~ Tel: 2018 1 

Rontkcn {ilimleri - İstanbul fiatmadır. ..._ .... ~ . .. .... 
Ankara Müdafaai Hukuk Caddesı 

Sıyaç:al Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 

l(alurif erci ve Elekt rik~i 
• • . ıstenıyor 

tal' Sıyasaı Bilgiler okul~ kalorifer v
0

c elektrik m~.~~rluğu ~çıktır. 
c 1P olanlar vesikalariyle beraber okul direktörlugune muracaat 
~!neleri. (260) 1-493 

A_~keri Fabrikalar 
llmuın Müdürlüğünden: 
Ask ı·.. . . ı· s· mezunu bir memur alına· 

c,.
1
_ er ıgını yapmış olan tıcaret ıse ı 1 d ._tır. T' t talı ·ı· ·ı b ah banka ve ticari ınüessese er e ça· lı§ıxu ıcare sı ı ı e er er 'h 1 nacak ve el· 

leriui v_c bu~al~rdan bonservis ~11 ~lanlar t~:c~r:c:klcri ehliyete 
~ clu vesık•11ara ve yapılacak nııubanda gost 

tore Yiız sekiz liraya kadar ücret verilecektir. • . 
, latcklilcrın istidalarına bağhyacakları diploma, aakerlık vesika· 
ltt ve nUfus cüzdanları ile birlikte en geç 10 • tubat • 937 akşamına 

adar Umum Müdürlüğe müracaatları. (171) ı-353 

İstanl>ul Posta 'J'., T. 
Müdürlüğünden: 

il liaıkalı Ziraat mektebinin cenubu prkisindeki suY'1!1 Yqillı.öy 
._;cı telsiz istasyonuna getirilmesi için yaptrnl~ ııeusat vesaır~ 
~al~ zarf usuliyle eksiltme} e konulmuştur. E~iltme ~2:2·~7 cu 
ls günü saat 14,30 da İstanbul Yeni Postahane bınaaı bınncı.katta 

tanbul P T T " d" l··ğ·' nd -:ıte..,.kkil alım 1&tım komisyo • Jıu . • • mu ur u u e ....... r- ~'--\.+ temi· 
Jı nda yapılacaktır. Keşif bedeli 5::i36 lira 26 kurUt m~· 
..,:: 400 lira 22 kuru~tur. isteklilerin bu husustaki ~· muka· 
an· e projesi ve bunlara ilişik sair evrakı gönnek ve 111uvak~:.- ~~.k 
it1~tlannı yatırmak üzere çalışma günlerinde me:ıkUr nıu. ur ~ 
t arı kalemine müracaatları ve eksiltme gününden en az aekız g?n 
l:ı 'l\oeJ İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaatla 5000 liralık bu ışe 
t:~zcr i~ yaptıklarına dair bir ehliye.~ veai~~ı almaları gerek bu v~ 
~ ekse ıdaremizden de alacakları rnutahhıtlık v bu arada bulundu 
tı ~~klan ticaret odası vesikasını havi teklif mektuplar!nı şrtname· 
li.e 1 tarifata göre tanzim ederek eksiltme saatinden bır saa~ CV!e• 
~.ı:ıe kdar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelrı li • 
~· (501) _ı-4_00 ___ _ 

1'1anisa \Tilayeti Da imi 
Encüıneııinden: 

teı 1 .- 'Manisa • Akhisar yolunun O + 500 - 1 + 49~ inci k~l?°1et· 
"9'e erı arasında altı metresi Bandırmanın Kapu d~gı gran.~tınden 
la !ağdan soldan ellişer santimlik yağnur olukları ıle bordur taş • 
i ~ının Manisa ocağından çıkarılacak muntazam taşlarla yapılması 
,!ı (48423) lira 96 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 18-2-~937 per.1• 

lnbe gu··n·· b' kadar müddetle kapalı zarf surctıyle eksı t· 
llıeye k u saat on ıre 

2 
onulmu~tur. .. f · d' v - B · · k · f anıe ve buna mute errı ıger ev· 

tak (ı u ışe aıt şartname, eşı n. Naf M'. düdüğünden alına• 
biı· 42) kuruş mukabilinde Manısa ıa u 

ır. 

lllu 3 .- Eksiltme 18·2-1937 perşcınbe günü saat on birde Vilayet u· 

ıtıı meclisi salonunda yapılacaktır. 
~ - Muvakkat teminat (3631) lira 87 k~~rş:.111aen alrnmış ehli -

}.'et' -. Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Ve a e !~ ve muvakkat 
te .... vesıkası ve 1937 yılma ait ticaret odası v<:sı tasını kapalı zar· 

f 
... ınata . 1 f ·rine koyma arı ve ın ih aıt makbuzu kapa ı zar ın ı~ . ddesin..: riayet etınele· 

ti ıs. zarında 2490 sayılı kanunun 32 ıncı ma 
Z-dtt 7 6 • 1 zarflarını lS.2-93 

llerşe- Bu eksiltmeye girecek olnl~rın ka?~ ~ı· , ermeleri ve pos· 
ta ile rn?.e günü saat ona kadar Manısa Valıhgı .. c ~ maddesine ria· 
l'et &ondereceklerin 2490 sayılı kanunun S4 uncu ı-466 

etmeleri lüzumu ilan olunur. (246) 

Açık Eksiltme İlanı : 
Malive Vekal~tin den: 

• 
1 - Ek:iltmeye .konula.n iş (Yenişehirde paşalar tepesind~ 

kazanç ve bına temyız komısyanları binası tamiratı) 
Keşif bedeli 2435 lira 24 kuruştur. 
2 - Bu ite aid şartname ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme sartntmes.i. 
b) Fenni şartname. 
c) .Mukavele projesi. 
~) Keşif. cl!• •. ;10:11: ~u evr~kr görmek \'e izahat almalı i11t .. venler 

Malıye Vekaletı Mıllı Emliı< m i~ijrJu ;,in(! müracaat edebifü 
3 - Eksiltme 19 Şubat 937 Cuma günü saat beşte Maliy~ Ve

kaleti Milli Emlak müdürlüğünde yapdacaktır. 
4 - Eks~ltmc açı~ ek~il tme sure tile yapılacaktır. 
5 - Eksıl~meye gıre~ılmek için isteklinin 128 lira 64 kuruş 

muvakka~ tem:~~ ":~:~sı ve bu gibi isleri yaptıklarına dair An
kara Nafıa Mudurlugunden alınmış ehliyet vesikası göstermesi 
liizımdır. (252) 1-482 

Nafia Vekaletinden: 
Pazarlıkla eksiltme ilanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Sıyasal Bilgiler Okulu 
kanalizasyon inşaatıdır. 

Keşif bedeli (2898.45) liradır. • 
~ 2 :-- Eks}ıtm: 16-2-937 tarihinde salı günü saat 15 de Nafıa Ve

kalctı yapı ı.şlerı odasında ı,>azarlık usu1iyle yapılacaktır. 
~-:--- Eksılt~e şa;tnamesı ve buna mütcferri evrak 15 kuruş mu· 

kabılınde y~pı ışlerı ~m~m müdürlüğünden alınabilir. 
4 - Eksılt~eye gırebı.lmek için taliplerin 217 lira 38 kuruşluk 

muvakkat temınat vermesı ve müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
muktazidir. 

. isteklileri? vesaiki havi .zarfları ı inci maddede yazılı saatten 
hır saat evvehne kadar komısyon reisliğine makbuz mukabilinde 

_vermeleri lazımdır. (235) 1-455 

Gayet 
P. rr. T. 

Mühim İlan 
Umıınıi 
l\f üıliirlii{,Jiinclen: 

Ankarada kurulması kararlaştırılan uzun ve kısa dalgalı büyük 
telsiz telefon istasyonu (Radyo) ve projeleri üzerinde Nafıa Vekli· 
terinde müteşekkil bir komisyon tetkikatta bulunmaktadır. Bu i~
le alakalanmak istiyen maruf müesseselerin 15 • ~ubat • 937 tarihi
ne kadar mezkfir komisyona mürac atları rica olunur. 

Bu işe ait fenni ve her nevi mallımat komisyona müracaattan 
daha evvel P. T. T. Umum Müdürlüğünden alınmalıdır. (176) 

1-369 

Ziraat V ekaletioden: 
Sivil ve askeri sa.ı.'at mcktcblcrinin makine TC demircilik kııım

lnndan mezun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat müeueselerinde 
traktör ve ziraat makinelerini kullanmağı hakkiyle öğren.mit oJupta 
yeni açılacak ziraaat itlerinde istihdm olunmağa talih bulunanlar
dan san'at mektebi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerle. 
riniI\ ehliyet vesikalarını ve her iki kısım talibin ~imdiye kadar bu
lundukları işlerden almış oldukları hüsnü hizmet vesikaları ile üçer 
kıt'a fotograflarını bir istidaya bağlayarak tezelden vckaletiınize 
göndermeleri ve muvazzah adrealer'ni bildirmeleri ilan olunur. 

(32) 1-148 

Ziraat 

PEK YAKINDA 
DONANMA GELİYOR 

V ekiletinden: 
Yüksek ve orta ziraat ve ziraat makinist mektebi mezunlarından 

olup da vekfilet~miz. teşkila~ haricinde. ç~lışmakta bulu~~n v~ ye~i 
açılacak ziraat ıflerı.,de vazıfe almak ıstıyen meslek muntesıblen
nin üçer kıta fotoğraflan ile mezun bulundukları mektebi, mezu
niyet ıarıhlcrini, §imdiye kad~r üzerinde falıştıkları resmi ve hu· 
suai TazÜe ve işleri ve bu vv:ife ve işlerden ayrılma aebeblerini ve 
ite başlama ve ayrılma tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir ia.
tidaya bağlıyarak tezelden vekaletimiıe göndermeleri n muvazzab 
adreslerini bildirmeleri ilan olun~~) 1-147 

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

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı : 

Nafia Vekaletinden: ' 
ı - Eksiltmeye konulan iş: İstanbul • Edirne asfalt yolunun 

iki kenarına yarıınşar metro genişlikte veMuratlı kasabası için de 
iki buçuk metre genişlikte olmak üzere yapılacak adi taş kaldmm 

inpatıdır. 
Kqif bedeli (133 737) lirad.ır: 
2 - Ekailtme 12. 2. 937 tarıhınde cuma günü saat (16) da Na-

fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (334) 
kuruş bedel mukabilind~ Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (7937) liralık mu• 
vakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüahalarm
da çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz et-

mesi lazımdır. 
isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Konüsyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(78) 1--242 
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ETİ BANKDAN: 
tki Memur Aranıyor 
Asgari lise tahsilini bitirmiş olmak ve muhasebe bil

m~ ş~~yle Bankamızın merkez ve taşradaki şubelerinde 
vazıfc gonnek üzere müsabaka ile iki memur alınacaktır. 

Müracaatlar: 
İŞHAN'DAKİ BANKA MERKEZİNE YAPILMA-

Jd.Q.!R. 1-500 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğin den: 

!f as~eye mü.bayaa «ldile~ği itan edilen 91 kalem alatı cer
rahıyenın eksiltme müddeti on gün daha uzatıldığmdan talip olan
l~rın 11 Şubat 937 perşembe günü saat on birde teminatlariyle bir
lıkte hastahanede mütetckkil komisyona mü~caatları ilan olunur. 

(249) 1 502 

Nafia Vekaletinden: 
Van su işleri etüd heyeti şefliğinden: 

M~nakasasr e:;elce Hin edilmit olan Van §amrmn kanah inpatr
na talip çı~d.ıgınd~ .aynı tcarit dahilinde ve kapalı zarf usuliy
le .2.2:93? tarihinden ıtiıbaren on gün mliddetle eksiltmesi temdid 
edılmiftir. İhal~ 11.2.937 tarihi.ne mii6adif perJembe günü saat 15 de 
Yarıda Su ~len Etüd Heyeti Şefliğinde yapılacağı ilbı olunur. 

(266) 1-506 

Devlet Demiryoll an Afyon 
Yedinci lşlet me 

Müdürl.den: 
1 :-- A,~ğıdaki ccdvelde gösterilen i.ki grup balutıo evelce a n 

ayrı ihalesı yapılmı4ııa da bu sefer müteahhidin vefatı üzerine~ 
bu gruplar 2490. sayılı karwn~ 32 ve 33 üncü maddeleri mucibi~ 
kapalı zarf ueuliyle tekrar ek.a.iJtmeye ~ı.karılmış.tır. 

2 - Balast alınacak ocaklann yerleri ve toplama balast alınacak 
yeriltter. ve dburalard.an alınacak mik.darlariyle muhammen bedelleri 
ve tıza e en tenunat mikdarları ve ~slimat müddetle · ::ıııuağtd ki 
cedvelde gösterilmiştir. n -:r- a 

3 - Alınacak balast, cedvelde gösterildiği ?Cçhile iki gruba a)"'" 
rılmış olup h~r grup ayrıca iha!e olunacağından bu her grup için 
ayn ayn teklif yajnlacaktrr. 

4. - Eksiltme :>evlet Demiryollan mukavelename&i, kapalı zarf 
usulıy!e bal~s~ eksıltme §artnamesi ve Baymdırlık ifleri gencJ şart• 
namesı mucıbınce yapılacaktır. htekliler bunları Afyonda 7 inci 
İşletme Müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilir• 
ler. Ve izahat istiyebilirler. 

5 - Eksiltme 22.2.937 tarihin ttsadüf eden pazartcai günü Af· 
yon şehir istasyonunda 7 inci İşletme binasm<J.ııki komisyonda saat 
16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü mad
dedeki ~raite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve tcltlif 
mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihtıe &allt ıs e kadar komis
yon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. 
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Afyon 227 + 900 3000 3900 292,5 6 Ocak kırma 

Akşehir balast 

İzmir 223 - 282 8000 8000 600 8 Toplama veft 

Af yon kırına balastı. 
1-508 -

Aııkara l\lektebler Müi,ayaa 
Komisyonu Rei~liğin en: 

5 (10.000 ve 20.000) liralık ıki aded mükafat vardır ..• § 
§ DiKKAT: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 927 günü § 
§ aktamna kadar biletini değiştirmiş bulun malıdır. § 1 

E,:ı~u~~;~;;;ıı;ı~;~~ııııı:;;;~,~~~;,:~:ı;,~;:;,;~,;;~~İİİİ= 

Sıyaaal Bilgile.r okulu için 132 tane battaniye açı keksiltmeyel 
konulmuştur. Eksıltme 19-2-937 cuma günli saat 14 de mektebleı: 
mu~1ase?e.ciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher b t • 
~mye ıçın 14 buçuk lira bedel tahmin edilmiştir. İlk teminat 14~ 
lıra 55 kuruştur. Battaniyelerin artnamesi ve nümunesı okul id • 
resinde her gün gôri.ılelıilir. (230) ı 3 
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PHILCO 
ANKARA LEY AZIM 

AMlRLlGl SATIN 
ALMA KOMiSYONU 

iLANLARI 
İLAN 

1 - İzmir müstahkem mevki 
kıtaat ihtiyacı için 27360 kilo 
sabun kapalı zarfla eksiltmesi 
16. şubat. 937 salı günü saat 16 
da İ 7 mir müstahkem mevki sa
tın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Sabu.ı:ın mecmuu tuta
rı 10670 lira 40 kuruş olup mu
vakkat temin<>tr 800 lira 28 
kurustu ... 

3 - Evse>; ve şeraiti müs • 
tahkem mevki satın alına ko -
misyonunda görülei>]ir. 

4 - Eksiltmeve iştır:::lc ede
cekl ~rin ticaret odasında kayıt
lı olmalan ş;:ırt c-lmaklo. bera • 
her 2490 savılr kcınuntırı 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartna -
melc ~incle yazth vesilralarla bir
likte teminat ve teklif mektup -
larmr ihale gün ve >"ı>tinden en 
geç bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (1Cl2) 1-395 ı 

İLAN 

1 - Ankara ası ve serum e
vinde bulunan tecrübe hayvanla
rının ihtiyacı için 17400 kilo pan
car ve 8 70 kilo patats açık ek
siltmeye komılmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9. 2. 937 sah 
günü saat 15 Je • .-vazrm amirliği 
satın alma komısvonunda yapıla
caktır. 

3 - Pancarın tutarı 913 lira 
50 kuruş olup m.ıvakat '.eminatı 
68 lira 51 kur..ıstur. 

Patatis tutan 69 ıira 60 kuruş 
olup muvakat teminatı 5 lira 22 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarıyle belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. ( 161) 

1-349 

İLAN 

l - Isparta go.rnizonu ihtiya
cı olan 150 bin kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konuımuştur. f. 
halesi 10.2.937 çarşamba günü sa
at 16 dadır. 

2 - Muvakkat teminatı' 1632 
liradır. 

3 - İsteklilerin belli ~ün ve 
saatte kanuni vesikalarivle birlik
te İsparta tüm S'ttın alma komis
yonuna müracaatları. (162) 

1-350 

İLAN 
1 - Eksiltmeve konulan iş: 

TC' "'tı alavının 280000 kilo vu· 
lafı. 

2 - İhnlesi pcı .. arlrk suretiy· 
le Vizede vanılacaktır. 

3 - Y11hf·n m111ıammen be
deli 16800 liradır. 

4 - Yulafın ilk teminatı 

1260 liradır. 
5 - İhalesi 8 subıtt 937 pazar

tesi günü saat 14 dedir. 
6 - Şartname her gün ar • 

zu edenlere Vize satınalma ko -
misyonunda gösterilmektedir. 

(209) 1-421 

!LAN 
1 - Ankara asker konağında 

bulanan 126 boş teneke 6.2.937 
cumartesi günü saat 10 da le
vazım amirliği satın alma ko
misvonunda satılacaktır. 

2 - Tenekeleri görmek isti
yenler konakta görebilirler. 

3 - İsteklilerin yazılt gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

(267) 1-509 

ANTALYA ASLİYE HU
KUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Antalyanrn Aşağıoba köyün~ 
den Kıvrak Hasan kızı Medine 
tarafından aym köyden Süley
man oğlu İbrahim aleyhine ika
me olunan kanunu medeninin 
merivetinden evel vuku bulan 
talakın subutuna hti.küm talebi 
davasından cirılavı ikametı?ah ve 
meskeni be 11 i olmayan tbrahi
min 8 Mart 93i tarihine müsa• 
dif pa:rartesi P'iinii saat 9 da An
talva Asliye Hukuk mahkeme
sinde hazır bulunması ı;e}·ahut 
bir vekil göndermesi ve davaya 
karşı bir cevabı olduğu takdirde 
tarihi ilandan itibaren on gün 
zarfında cevab vermesi aksi tak
dirde mahkemenin gıyahrnda ic
ra kılınacağı ilan olunur. (261) 

1-503 -
İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı AT 4. Y 
Umuınl Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nacsuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarında 

Ullls Basrıpevınde basılmıştır. 

radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Askeri 
Fahril<.alar 

Ticaret 
l(alemind~n: 

1937 senesi zarfında Küçük 
Yozgat Barut Fabrikasında bi -
rikecek olan aşağıda cins ve 
tahmini bedelleri yazılı çuvallar 
satılacağından istekli olanların 
200 lira teminat akçesiyle bera· 
her 8-2-937 paazrtesi günü saat 
15 de Ticaret Kaleminde bulun
maları. (247) 
Kuruş. 
28.5 Mükelles soda çuvalt 
21 Büyük Küherçile çuvah 
11 Küçük ,, ,, 

6 Yırtık .. " 1-478 

Nnfia 
V ekaJ -,tinden: 
18 şubat 937 perşembe günü 

saat 15 de Ankarada Nafıa Ve
kaleti malzeme eksiltme komis
yonunda Safranbolunun Kuzda
ğı Abaza Devlet ormanlarından 
veya hususi mukaveleli orman· 
lardan kesilmek ve ana hat üze
rinde herhangi bir istasyonda 
teslim edilmek Ü7.ere 23200 lira 
muhammen bedelli 16000 adet 
normal kayın traversin kapalı 
zarf usulü ile eksiltmesi yapı -
lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve te • 
ferruatı parasız olarak Ankara
da Vekalet malzeme dairesinden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 1740 lira
dır. 

İsteklilerin teklif mektup • 
larını Nafta Vekaletinden alın
mış 1937 senesi müteahhitlik 
vesikası ile birlikte 18 şubat 937 
perşembe gijnü saat 14 e kadar 
Ankara'da Vekalet malzeme mü
dürlüiFiine vermeleri lazrmdır. 

(233) 1-464 

Anl<ara 
Valiliğinden: 

Çubuk deresi mecrasında par
sellere ayrılan kum sahaları a
çık artırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 15.2.937 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat l 6 da 
vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. Beher parselin mu
hammen bedeli 500 liradır. Ar
tırmaya girmek için muhammen 
bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde 
muvakkat teminat itasına mec
burdur. İsteklilerin ihale günü 
daimi encümene şartnamesini 
görmek istiyen1erin hususi mu
hasebe müdürlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. (269) 1-510 

Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Muhammen bedel (3200) 
lira harta matbaası için bir adet 
kağıd kesme makinesi açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak 
üzere her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de (240) lira muvakkat 
teminat makbuzlarile 11.mart.937 
perşembe günü saat (15) de Ce
becide harta genel direktörlüğü 
satın alma komisyonuna gelmele-
ri (141) 1-348 

l{iralılc Oda 
Kızılay karşısında asfaltta iyi 

bir aile nezdinde Bayan için mo
bilyeli veya mobilyesiz bir oda 
kiralıktır. Görüşmek istiyen U
lus gazetesine (Kiralık oda) 
yazı ile müracaatları. 

1-499 

DENİZ LEVAZIM SA TIN 
ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli "32900,, 
lira olan "35000" metre yerli pa. 
muk kumaş 12 - şubat • 1937 
tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 14 de kapalı zarf usuli 1·le 
alınacaktır. 

Muvakkat teminatı "2467" 
lira "50" kuruş olup, şartname
si "165'' kuruş mukabilinde ko· 
misyondan hergiin verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim e
decekleri kapalı teklif mektup
larını 12 şubat - 1937 cuma gii 
nü saat 13 e kadar Kasımpa~
da bulunan komisyon başkanlı
~ına vermeleri. (433) 1-368 

DEVLET DEMlRYOL
LARI ve LİMANLARI 
UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMlS. 

YONU iLANLARI 
!LAN 

1 - Malatya istasyon binası
nın Malatya şehir cihetindeki 
(3814 m2.) üç bin sekiz yüz on 
dört metre murabbaı mahallin 
ilan ve şartnameleri mucibince 
parke ve levazrmının temini ve 
ferşi işi 26-1-937 salı günü ek
siltmeye konulmuş ise de talip 
çıkmadığından 2490 No. lu ka • 
nunun 40 inci maddesine tevfi
kan yeniden eksiltmeye konul • 
muştur. Muhammen bedeli 
(10344/ 11) on bin üç yüz kırk 
dört lira on bir kuruştur. 

2 - !steklwer bu işe ait plan, 
şartname ve mukavelename Dro
iesini Ankara, Haydarpaşa, Ma
latya ve Adana vezneleriyle E1a
ziz istasyonundan (52) kuruş 
mukabilinde tedarik edebilirler. 

3 - Ek:ıiltme Malatyada 5. 
inci işletme arttırma ve eksilt
me komisvonunda ve işletme bi
nasında 15-2-937 paz;:ırtesi gü • 
nü saat ( 15) de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u
suli yl e olacaktrr. 

Çankaya ikinci 
Mıntaka Tapu 
Sicil Muhaiızlı-
ğından: 

Cebecide Askeri hastaneler 
civarında Ankara Kayaş yolu 
şarkındaki şehitlik namı ile ma~ 
ruf mezarlığın maliye hazinesin
ce tapuya raptı talep edilmekte 
olduğundan bu yer üzerinde ay
nı bir hak iddia edenlerin muha
fızlığrmıza ve yahud 12.2.937 cu
ma günü tahdid ve tesbit için 
mahalline yollanacak memuru
muza müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (262) 1-504 

Satılık Arsa 
Yenişehir Seianik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 1-485 

Mobilyalı giizel bir oda 

Kiralıktır 
Yenişehir Amrağ caddesi 

6 11 6 Otobüs garajı karşı
sında, müracaat. Saat 10 dan 17 
ye kadar. 1-475 

MlLLl MÜDAFAA 
VEKALET! SATIN 
ALMA KOMİSYONU 

iLANLARI 

BlLlT 
1 - Kayseride yaptırılacak 

kalorlifer tesisatı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 174.240 li
radır. İlk inanç parası 9962 li· 
ra. 

3 - İhalesi 8-şubat-937 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 

4 - Bu işe aid şartname p
rojesiyle idari ve fenni şartna
me almak istiyenler 372 kuruş 
mukabilinde komisyondan ala
bilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekle· 
rin 2490 sayılı kanunun 2,3 ün· 
cü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ve bayındır· 
lık bakanlığından fenn~ ehliyet 
vesikası ve kalorüfer tesisatı 

yaptığına dair vesaikle birlikte 
teminat ve teklif mektublarını 
ihale s_ · :nden en geç bir saat 
evveline kadar M.M.Vekaleti sa
tın alma komisyonuna vermele· 
ri. (117) 1-287 

BİLİT 

DOKTOR 

Mecit Sayan ~ 
~ İdrar yolları hastalıklaru 

mütehassısı 

~ İtfa~y~ meydanında Kur - ~ 
tuluş apartımanında birinci 

~ kat. 
Pazardan maada her gün 

~ saat 17 den 19 a kadar hasta
\ larını kabul ve tedavi eder. 
li Telefon: 1769 1-447 

TERCÜME 
işleri Bürosu 

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

DOKTOR 

l{adri Y etltln ~~ 
Birinci sınıf 

5 - Muvakkat teminat pa -

1 rası (775/81) yedi yüz yetmiş 
beş lira seksen bir kurustur. ı 

6 - İstekliler 2490 No. lu 
kanun ile 3297 sayılı resmi ce
ridedeki ehliyet talimatnamesi 
mucibince muktazi ehliyet ve -
sikasını ve işe girmeğe kanuni 
bir mani bulunmadıV,ına dair b'!· 
yannameyi ve teklif mektupla
rım eksiltme günü ihale saatin
den bir saat evveline kadar Ma
latya'da 5. inci işletme arttırma 

ANKARA BELEDİYE 
RElSLlGl iLANLARI 

İLAN 
1 

1 - Hepsine biçilen ederi 
7800 lira olan 1200 metre Ge
dikli Erbaşlara mahsus kışlık 
elbiselik kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12-şubat-937 cu
ma günü saat 11 dedir. 

ve eksiltme komisyon reisliğine 
vermiş veya göndermiş bulun -
malıdırlar. (239) 1-458 

İLAN 

5. inci İşletme mmtakasında 
Fevzipa.şa • D~yarbekir hattı 
üzerinde kilometre 290 - 294 (Fi
rat - Bekir Hüseyin) arasında 
toplattırılarak kırdırılmak su • 
retiyle (10.000 m3) on bin met
re mikab balastın ihzar ve tes
limi kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulduğu 26-1-937 sah 
günü talip çıkmadığından 2490 
No. lu kanunun 40 mcı maddesi
ne tevfikan yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bede
li (10900) on bin dokuz yüz li • 
radır. 

Eksiltme 15-2-937 pazartesi 
günü saat {14) de Malatya İş • 
letme binası dahilindeki 5. inci 
işletme arttırma ve eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat ( 817 / 50) 
Sekiz yüz on yedi lira elli ku • 
ruştur. 

İsteklilerin 2490 No. lu arttır
ma ve eksiltme ve ihale kanu
nuna tevfikan ve s..,rtnarnede ya( 
zıh ehliyet ve diğer vesaikle 
muvakkat teminat makbuzlariy
le teslim şekline göre fiat teklifi
ni havi zarfların üzerine yazıl· 
mak suretiyle eksiltme saatin -
den bir saat evvel makbuz mu • 
kabilinde Malatyada 5. inci iş • 
letme komisyon reisliğine veril
miş veya gönderilmiş bulunma
ları ve teklif sahiplerinin de ek
siltme günü "laatinde hazır bu -
lunmaları ve aynca iz~hat al • 
mak istiyenler de Malttt:va iş
letme müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

Şartname ve mukavele proje
si ve genel şartname Elaziz is -
tasyonunda ve Ma1atyada işlet -
me kaleminde A nkarada yol da-
iresinde ve H:1yda'"paş::ıda yol 
ba,.müfettişl•ğinde ;Jarasız ola -
rak verilmekte ve gösterilmek -
tedir. (238) 1-457 

İLAN 

Muhammen bedeli (175297,50) 
lira olan 20.000 ton krible alman 
maden kömürü 17 - 3 - 1937 çar
şamba günü saat 15,30 da kapa • 
h zarf usulli ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(10014,88) liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 
gün ve 3297 No. lu nüshasında 

intişc:r etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine ver • 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 876 kuruşa An
kara ve Haydarpaşadaki vezne
lerinde satılmaktadır. (219) 

1-430 

Bundan böyle Volesbit kira 
ve tamirciliği için dükkan aç
mak isteyenler Belediyeden ruh
sat alacaklardır. Almayan dük
kan sahipleri cezalandırılacak 
ve dükkanları kapatılacaktır. 

(213) 1-415 

İLAN 

1 - Yangın yerinde 681 inci 
adada 9 parselinde 24 metre mu
rabbaı arsaya istekli çıkmadı
ğından açık artırması 10 gün u
zatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 96 li
radtr. 

3 - Muvakkat teminatı 7,20 
liradır. 

4 - Şartnamesni ~örmek is
tiyenler hergün Yazı İşleri ka
lemine ve isteklilerin de S. Şu
bat 937 cuma günü saat on bu
çukta Belediye encümenine mü-
racaatları. (227) 1-435 

CEZALANAN ESNAF 

Kavaflar çarşısında Yalvalar 
sokak 3 numaralı dükkanda sir
keci Sami bozuk sirke sattığın· 
dan beş, Yenişehirde Halk fırı
nı kiracısı Recep hamur ekmek 
çıkardığından 20, Bozkurt fab
rikası sahibi Ziya birinci ek
meklik evsafında olmayan un çr
kardığmdan 10, Anafartalar cad
desinde Bursa pazarında Abdur
rahman kokmuş sucuk sattığın
dan beş, Atıfbey mahallesinde 
714 numaralı evde bakkal Ali 
sulu sirke sattığından üç, Köp
rüköy fabrikası müsteciri Kos
tantin birinci ekmeklik evsafın· 
da olmayan un çıkardığından 10 
lira para cezası ile cezalandırıl-
mışlardır. (271) 1-511 

DENİZ LEVAZIM SA TIN
ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli 110000 
lira olan 10000 ton rekompoze 
kömürü 16 - şubat - 937 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 14 de ka-
palı zarf usuliyle alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 6750 lira 
kabilinde komisyondan her gün 
verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim e· 
decekleri kapalr teklif mektup
larını en geç 16 - şubat • 937 sa
lı günü saat 13 e kadar Kasım
paşa'da bulunan komisyona baş
kanlrğma makbuz mukabilinde 
vermeleri ve bu saatten sonra 
verilecek teklif mektuplarının 
kabı..l edilmiyeceği. ( 482) 

1-424 

YENi 

3 - İlk teminat 585 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız ola

rak M.M. V. Satın alma ko. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belğelerle teklif 
mektublarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel M.M.V. satın 
alma ko. na vermeleri. 

1-364 
BİLİT 

1 - 47 Rue Bageuk Mont
rouge. Seine Paris Fabrikası 
mamulatından 4 filmoğraf ma • 
kinesi fabrika vekilinden alın • 
mak üzere pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen 2487 lira 
olup ilk teminat parası 187 li
radır. 

3 - !halesi 6 - şubat - 937 
cumartesi ı;ı:ünü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye girecekle • 
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· 
cü maddelerinde istenilen belge
lerile birlikte ihale gün ve saa
tinde M. M. V. satın alma ko • 
misyonunda hazır bulunmaları. 

(232) 1-454 

Eu hol} meyva tuzudur. lnki· 
bazı defoder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız.. 
lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

ZAYİ 
1928 yılında Ayaş ilkokulun

dan almış olduğum şehadetn.a
memi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Ahmet kızı Rasiha 
1-507 

SiNEMAL.t\.R 

47 liraya kiralık 
güzel bir daire 

Tahvili memuriyet dolayısiy· 
le boşalacaktır. 

4 oda, Hol, Banyo, Mutbak, 
su dahil Demirtepe Bakkalına 

müracaat. 1--494 

Ankara Vilayetin· 
den: 

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

2 - Muhammen bedeli 1200 
lira. teminat 90 liradır. 

3 - Eksiltme 8 mart 93 7 pa
zartesi günü saat 15 de Necati• 
bey mahallesinde Saylavlar so
kağında Ferah apartrmanında 
ziraat mücadele müfettişliği da· 
iresinde yapılacaktır. 

4 - Şartname Ankarada adı 
geçen müfettişlik i.en parası:ı: 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 

- BalıkYağı -Taze Kıl. 85 K. Taze 
Bu senenin 

SAKARYA ECZANESİ 

Ankara Müdafaai Hukuk 
..... caddesi .... 

ZAYİ 

Mihalıççık kazasının Beylik• 
ahır nahiyesiınde kfiln sahibi ol
duğumuz kereste fabrika.sına ait 
(314) numaralı muafiyet ruh
satnamesini kaybettik. Yenisini 
alacağımızdan bunun hükmü 
kalmadıgını ilan ederiz. 

Beylikahxr kereste fabrika"' 
sı sahibi Emin Sazak ve 
Saffet Avdan 

Kiralık daire 
Çocuk Sarayı caddesi Kurşu.

lu cami karşısında No. 84 B. 
Ali apartmanında bir daire ki-

1 kiralıktır. Su, havagazı, banyo ve 
sair teşkilatı son sistemdir. l{a.. 

pıcıya müracaatla her vakit gö--
rebilirsiniz. 1-204 

HALK 
BU GECE 

BEYAZLI KIZLAR MEKTEBİ 
Maria Cebotarie 

BUGÜN BU GECE 
ÇOCUK HIRSIZLARI 

Türkçe sözlü 
LOREL • HARD! George Alexendre - lwan Petrowich 

Hissi bir mevzu taşıyan bu filim bize 
yeni bir ses yıldızı tanıttırafaktır. 
İlaveten: Paramunt Jurnal ve canlı 

resimler 
BUGÜN GÜNDÜZ 

KADINLAR KULÜBÜ 
Danielle Darrieux 

Şimdiye kadar çevirdiklerinden büsbü
tün başka bir tip yaratan bu iki kafadar 

sanatkar seyircilerini bol neşe ve 
kahkahaya boğacaklardır. 

Ayrıca : Dünya haberleri ve Miki MaVS 
Halk matinesi (saat 12 de): 
AŞIK ÇİLİNGİR 


