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Hitlerin nutku Ankarah Gençlerimiz 
Mersine gittiler · IVlüzakereler meınnuniyet: 

"erici bir şekilde ilerliyor! 
------SOVYET TEKLiFLERi 
l - Sovyetler, Fransa ve f ngiltere 

rasında garanti teatisi 
111 - Fransız - fngiliz garantilerinin 

Letonya ve Estonyaya teşmili, 
il - Sovyetlerin İngiltere ve Fran:t sa tarafından Polonya ve Romanyaya 

Verilen garantilere iştirakleri. 

VI - Holanda, Belçika ve fsviçre
ye verilen garantilere Sovyetlerin 
iştiraki. · 

Londra : 2 (a. a. - Avnm ka· l 
ınnraııında orıılan . bir suale cevap 

at Veren B. Çcmbcrlnyn, Sovyetler Bir· . 
lit-l huk6metiylc mUznkerclcre devam 
edilmekte oldulunu, nocak şimdiki , 
halde bu bnptı.ı. fazla bir :şey söyli· 
ycmiyeceginden dolayı mUteessir bu· 
lundugunu beyan etmiştir. 

at B. Attlee'yc cevap vcrf'n B. Çem• 
bcrlııyn, Sovyct Rus,yadan bir takım 

1 teklifler nhnmış oldugunun ve isti· 
şnrelcre devam edilmekte bulunduğu· 
nun doğru oldugunu kabuİ etmiştir. 

Bnşvckil, tedricen ilerlemeHc o· 
at lan bu mUzakereler hakkında tafsili· 

ta gi~i menin çok muşkul olduğunu 
öylcmiş ve şöyle demiştir : 

Bu mesele, bizim huJu'.kmctimizdcn 
başluı diğer hok6met1erin de nazarı 
itibare nlınmaS'l suretiyle mevzuubah
sedilmcsi IBzımgı-len bir meseledir, 

Sovret teklltlerl Londr•Y• 
bltdlrlldl 

Londrıı : 2 (a. a.) - Sovyct tek· 
lifleri bu sabahki gazetelerin başma· 
kalelerinin mevzuunu teşkil etmekte· 
dir. Bu mnkalclcrde sureti umumiye· 
de Sov,yctlerin aşağıdaki tekliflerde 
bulundukları kaydedilmektedir : 

1 - Sovyetlcr Birliği, Fran-:a 
ve İngiltere ara ındn bir garanti tc· 
ntisi, 

2 - Sov,yetlerin Jngiltcrc ve F· 
' ransa tnrafmdan Polonya ve Roman· 
.Ynya verilen garantilere iştirakleri 

3 -Frnn ız-logiliz garantilerinin 
Litvanya, J..ctonyn ve Estonya_ya da 
teşmili. 

4 - Hollanda, Delçikn ve 1sviç
reyc verilen gnr:ıntilcrc Sovyetlcrin 
iştiraki, 

MUzeker"eler memnuniyet 
verici 

l .. ondrn : !? (a. n.) - Matbuat 
muhtemel bir taarruza karşı mUşterck 
l.:qıhc tc:;İ~İ hakkındnki mUznkcrc:lcrlc 
mc: gul olmakta berdevamdır. 

1imcı; gnzctc,i. ~mUznkerelcrin a· 
ğır f akııt memnuniyeti mucip bir tarz· 
da ilerlemekte oldul;"UDU yn%ıyor. 

Daily Telgrnph, Mo kovadoki İn· 
giliz buyuk elçisine bu hafta kati 

talimat vcrileccgioi zannediyor. 
Bu gazeteye göre, Sovyctlcı' Uç 

taraflı bir lngiliz - Frnnsız - &v
_yet ittifakının teşkilini teklif etmiş· 
lerdir. 

• • Neşriyat 
kongresi 

sergısı ve 
dün açıldı 

Başvekil ve Maarif vekili 
söylediler birer nutuk 

KONGRE AZA~l ŞEREFiNE MAARiF VEKiLiMiZ 
TARAFINDAN BİR ÇAY ZIYAFEıl VERILEI 

Ankara : 2 ( Tayyare postası)
llk TOrk neşriyat kongresi bu sabah 

saat 10 da ismet lnönü kız en ti· ı 
tüsünün. toplantı s~lonunda açıldı. 
Kongreyı Başvekıl doktor Refik 
Sayd(\m kısa fakat özlü bir nutukla 
açtılar. Refik Saydam bu nutkunda 
yeni .Türk hayatının kOltüre olan 
ılıtiyaçlarını ve bu hususta cOmhu· 
riyet devrinin nasıl çalışmakta ol· l 
duğunu, memleket münevverlerinin 
bu hususta bundan sonra göstere· 
cekleri gayretleri tebarüz ettirdiler. 
Bilhassa programlı çalışmalara te· 
mas ederek bütün işlerimizde se· 
meresi geçte olsa programlı çalış· 
manın faydasının esas olduğunu 
tebarüz ettirdiler. 

Bundan sorıra genç maarif ve· 
kilimiz Hasan Ali Yücel söz alarak 
yarım saat süren bir nutuklarında 
neşriyat işinin tanzimi hususundaki 
maarif vekaletinin noktainazarlarını 
izah ederek bilhassa çocuk neşriya· 
tına, değerli ecnebi eserlerin ter· 

cümeleri işlerine, her millet için 
elzem olan büyUk ansıklöpecf i mese. 
losine temas ederek burılar.ır. bo· 
lıemehal yapılaca~ını söylediler • 

- Gerisi ikinci sahifede -

Gn. vegand 

Misafirimiz Ankara da 
ziyaretlerde bulunpu 

Adana- Ankara hava 
poStaları b a ş l a d ı 

Ankara postası şehrimize saat 
16,55 de muvasalat ediyor 

Pezartesi gününden itibaren; An· 
·kara • Adana hava postası faaliyete 
geçmişdir. pazartesi günü ilk posta 

ö~leden evvel gelmiş isede bundan 
böyle posta her gün saat 16 55 de 

şehrım;zde olacaktır Adanadıın d;, her 

gün saat 9,10 da kalkmaktadır. hava 
postalarından yolcu naklinede başlan
mıştır. 

dur ~iava postalarımızın pro~nmı şu-

• Ankaradan hcrgün J 5 05 d f • 
mı re ve 1,. ,.5 d ' e z ,,. e dt• Adanaya b" la ırer 

lz~;~e o~:~~aca17k5t5ır. bu tayyarelerden 1 
• de ve Ada 1 olanıda 16 55 naya 

h " 9 ı'o de yerlerine varacaktır 
crgun ' da şehrimizden kalkmak 

ta olan tayyare ı ı 20 de A k ı 
varmaktadır. ' rı ·araya. 

lstanbuldon Ankaraya gidiş 21, 

Ad•n•Y• h•v• PO•t••lle 
gelen ilk mektup 

gidiş geliş 29,75 lstanbuldan Adanaye 
gidiş 35, gidiş geliş 49,35' lstanbuldan 
f zmire gidiş 3~ ve gidiş geliş 46,55 
liradir. 

Genaral Yeygend 

Tahrana giden f ransız hiyetinc 
riyaset eden eski Fransız. genel kur. 
may başkanı gent:ral Vegand pazar 
günkü Toros ekisperesile şehrimize 
gelmişlerdi. general ğarda vali ve ku 
mandan tarafından karşılanmış ve 
uğurlanmışlardır. 

Dün aldığ'ımız telgraf haberlerin· 
dt"n anlaşıldı~ına göre, general Ve
gand Ankaraya muvasalat etmiş bu. 
lunmaktadı. 

Aa~ara.:. 2 (Tayyare postası)- İ· 
ran velıahdının düğün şenliklerinde 
:~ansa'yı temsil etmiŞ olan heyet re· 
ısı general Veygand, beraberinde mih 
mandan genci gıırmay istihbarat da· 
iresi rdsi albny Baha olduğu halde 
dün sabah Toros ekspresiyle Anka· 
raya gelmiş ve istasyonda milli mü· 
dafaıt vakileti ordu dairesi reisi tüm· 
general Abdi Panduır hariciye vekıi· 
Jeti birjnci daire reis vekili Sedat Zc· 
ki Ôrz, Ankara merkez komutanı al. 
bay Demir ve Fransız büyük elçisi 

Gerisi ikinci sohif ede -

"Birlik tesis ede
mezsek mah -

voluruz ,, 
Berlln : 2 [ Radyo J - ~ 

FUhrer bugUn bir nutuk ~ 
aöylemlftll". Almanlara hf. 
tabeden bu nutukta Hltler 
ezcUmle fÖYI• deml•tlr : 

- " EOer memleket için· 
de blrHk teala edemezsek 
mahvoluruz • ,, 

EMİR N Ai·p 
ŞEHRİMİZDEN 
GEÇTİ 

Reiı:icumhurumuz fnönün:in rahri 
yaveri olarak ordumuzda staj göre· 
cek olan Şa tki Erden Em iri Abdulla
hın oğlu Prens Naip paıar günkü 
Toros ekispresile şehrimize gelmişti. 
Prens Naip Valimiz Ali Rıza Çevik 
tarafından karşılanmış ve uktJrJanmıs. 
tır. '" 

Garda bulunan he>lk da, Prensi 
tezahüralle karşılamıştır. Prens şch · 
rimizden itibaren katara takıla~ hu
sust. bir ~agonla seyahatlerine devam 
etmışlerdır. 

Dün aldı~ımız telgraflardan tn· 
laşıldı~ına göre, prens Naip Ankara· 
ya muvasalat etmişlerdir. 

Ankra Halkevi 
temsil kolu ...... 

NEVZAD GÜVEN 

A nknrn 1 lnlkcvi temsil kolu 
şehrimize geldi ve dört l . , >eş 

tenı ıl vererek ,\\ersine ğ{ti. 
KuHur sefcrberlil;imizin viğit b' 
.. il v ırer 

gonU Usu olarak yurdu bucak, bucnk 
doln~nn bu dci;erli gençlerimiz Adana· 
dn yalnu:, çok gUzcl bir intiba bırak . 
mnkln knlmnm1şlnr, bir fikir ve nşk 
ctrafındn tee su d b"l k 
l . d' . 1· s c e ı ece: "Uurlu nr ısıp ınc d .. k 1 T e orne o muslnrdır 

lnkar etmemek lazımdı; ki bi~dc 
lıuyuk kultur ıııcrkezlerimizden' uzak
lnşıldıkca nnnt terbiyesi znif bir hnl· 
de bulunmnktndır. Milli ruhumuzda 
gUzcl .;nnatlnro. knr~ı aklı bir hnldc 
.va)aıııaktn olnn sc,·siJ i uyandıracak 
hesleyecek \'n ıtnl"rd" h ' .. ..o ma rumuz 
1 tanbul ve Anknrn mUstesnn han i 
buyuk şehrimizde dnim"ı l • ~ . . . oır sergı, 

bır şc~ır tıyatrosu, bir Konser • Hol 
v:ırdırt 

l liç hir şehrimiz, hcntız bövlc 
yUksek kUltllr eserlerini me,·da v 

• v n:ı ge· 
hrecek mnddi imkanlnrn sahip değil-
dir. O hnlde, hnlkın srıMf terbiye İni 
~·~pmnk. sanat cvgisini uyandırmak 
ıçın mevcut vasıtnlnrımızı yurd için~c 
dolaştırmnk mecburiyetindeyiz. Anka
ra 1 lnlkevi tem~il kolunun memlekc· 
tinıizi ziyareti de lıu gUzcl mnk . l 
h. t .. d' tı< n 
ızme ıçın ır. • 

Filhakika zcnınm zc:man sUbvnn· 
siyonncl bir mUcssesc olan lstanbul 
şch~r tiyatrosunu şehrimizde görmek· 
teyız. Faknt sıra ı gelmişken buvuk 
bir tcc sUrlc söyleyelim ki, bu te;ek
kulun yurd içindck.i turneleri \'ukn· 
rıdn Byledigimiz hn,yırlı makı;:ld~ ,.11• 

r:ımoktnn çok uzak kalıyor. Çunku, 
hemen daima vilayetlere en muhim 
unsurlarından mahrum derme çatma ' . ' bir kadro ve çok zaif bir repertvarln 

TEMSiLLERiNDE BÜYÜK BiR 

MUVAFFAKIYET GÖSTEREN 

GENÇLERIMIZ,AOANADA KEN! 

DILERI IÇıN BÜYÜK BiR 
SEMPATi VE TAKDiR HiS· 

LERI UYANDIRDILAR . 

{ 

Ankaralı gereçlerin hareketinden lntlbalar 

Geçen haf ta şehrimize gele re~ 
beş temsil veren Ankara Halkevı 
Temsil Kolu paz;ır günü Tarsusa ha· 
rr.kct etmiştir . Bir temsil verdikten 
sonra oradan da Mersine gitmişler· 
dir. 

Adana istasyonunda kendilerini, 
Adana Halkevine mensup kalabalık 
bir arkadaş grupu yolcu etmiş v~ 
Ankaralı gençlerimiz şehrimizden gu· 
zel intibfılarla ayrılmışlardır. 

Her defasında büyük bir seyirci 

kalabalığı önünde verdikleri temsil· 
lerde göksü kabartıcı bir muvaff akı· 
yet göstererek Adar.ahların alkışla· · 
1 mı toplayan bu g-ençlerimiz arkala-
rında büyük bir sempati ve takdir 
du~ gusu bırakmışlardır . 

Maddi kazanç duygularından uzak, 
memleketin büyük sanat davaı;;ı uğ· 
runda, büyük zahmetlere katlanarak 
yurdu dolaşmakla olan Ankaralı 

gençlerimizi bir kere daha arkaln
rından alkışlamak da bizim borcu· 
muz.dur. 

TAHRANDAN DÖNERKEN 

iKi . TA YY AREMiZ 
KAZA GEÇiRDi 

iki tayyarecimiz şehit oldu 
lran, Irak ve Afgan hükumetleri 
hadiseden büyük teessür duydular 

Ankara : 2 (Telefonla) - 29 
Nisan sabahı, memlekete dönmek üz· 
re Tahrandan hareket etmiş oltrn tay· 
yare filomuz saat 10,30 da Tebriz 
üstünde şiddetli bir sis tabakasile 
çevrilmiş ve tayyareierimizden bir ~ıs: 
mı Tebrize, bir kısmı Mesken koyu 
civarına ve biri de geri dönerek Ta.h· 
rana inmeğe mecbur kalmışlardır. !~0 
içerisinden yalnız bir tayyare butun 
müşkülata rağmen yoluna devam ede· 
rek Diyarbakıra vannıştır. Tayyarele· 
rimizin Tebrizde toplanmalan ve hava 
müsait olduğu takdirde tekrar memle· 
kete avdet etmeleri mukarrerdir. Tay· 
yarelerimizden ikisi mecburi bir iniş 
neticesinda kaz.aya uğramış ve her 
b. • b" · · maalesef ın mürettebatından ırını 

şehit venniştir. Diğer mürettebat 
sıhhattadır. Müessif kaza karşısında 

dost ve kardeş lran çok candan alaka 
göstermiştir. 

lran Hariciye Veziri Heyetimiz 
Reisine ve heyetimize Hazreti Hüma· 
yun Şehinşah ve lran hükümeti adına 
taziyede bulunmuştur, 

Genci kurmay başkanı ve hava 
kumandanı da heyetimize ve Orgc· 
neral Kazim Orbaya aynca taziyede 
bulunmuşlardır. 

Hariciye veziri, 6üyük Elçimize 
Şehinşah ve lran hükğmcti namına ta· 
ziyede bulunmuştur. Efgan ve Irak 
heyetleri de aynca taziyede bulun· 
muşlardır. 

Ankara: 2 (Tayyare Postası) - f. 
ran Veliahdinin evlenme merasimine 
iştirak eden tayyarelerimizin uğramış 

olduktan kaza ve iki tayyarecimizin 
bu suretle şehit olmaları Ankarada 
derin teessür uyandırmıştır. 

NEVYORK FUARINDA 
TÜRKiYE PAVYONU 

Pavyonumuz Mayısın 
altısında açılacaktır 

AYRICA DÖRT PERYODİK SERGi AÇACAGIZ 

Ankara : 2 (Telefonla) - "Ulus_., 

h • urette Amerı· 
Arkadaşımı7.ın ususı 5 •. 
kaya giden mümessili hildırıyor: 

geldikleri sibi, bu sanatkarlarımızı 
temsillerinde <le çok laubali bıılmnk· 
tnyız. Bu hnl hcnUz yekinmeye l11ış· 
layan snnnt hnyatımız he nbına bir 
zıırnrdır. Bunun içindir ki, temamile 
amatör elemnnla.·dıın mUteşckkil 
olan Ankıırn 1 lnlkc\•İoin temsil heve· 
tinde gUrdugumuz sıınat ciddiyetini 
ve aşkını fütcrdiklcri buyuk tem il 

- ft' k"ı,•efindcn dnhn çok alkışlıyo · muva n • 

Sergiden önce yaptığım ve dün 
Ulus okuyucularına bildirdiğim tah· 
minler doğru çıktı: serginin ilk gü
nünde en çok alaka gören pavyonlar
dan birisi, Türk pavyonudur. 

Geçişte, Benim tanımakta oldu· 
ğum bayrağımız, etrafına eski Türki· 
yelilerden büyük bir kalabalık topla· 
mıştı. Hunlar, herkesin hürmet ve tak· 
dirle baktıkları bayrağımızı öpüyor· 
)arlı. 

ruz 
.Eli . d tlcnıir as& nynklnrındn 

erın c r }>" ı . . 
d . k birer annt ıcr crmıt ı 
emır çnrı 

gihi memleketi köşe, bucak dolnşnn 
bu gcnçl<'rimiz yarın, Turk tiyatro 
tarihinin birer ndsız knhramnnlnrı 
olncnklnrdır. - Gerisi ikinci sahifede -
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Nev· ,-- , ldmanyurdu Sey- Pide ekmekleri 1 Gazi okulunda ve-fstanbuldan 
yorka kadar 19 gün, 
ht'r şey tahmi11 edilmi
yecek kadar fena idi. 
Cıtta di Bari İstanbul· 
dan bes saat geç kal 
dığı için Pireye çıkma· 

Arnavutluk işgali arifesinde han maçı müsadere edildi 
bir askeri karargahı andıran 

Napolide geçen dört gün 

dık, Atinadaki ehbap· ·----Yazan : Ne,et Halil Atay 

)ara, evvelce yazmıştım. Beraber zi 
yaretler yakacaktık, olmadı. Korent 
tamiı ediliyormuş, geçemedik, Mo· 
reyi cenubundan dolaştık. Yo'umuz 
90 mılden fazla uzadı. Daha kötüsü 
lstanbuldan Nevyorka kadar 15 
gün mütemadiyen sallandık. Paler· 

mo · Cezayir arasında dalgalar bü · 
yüdü. Atlantikte fırtına vardı Deniz 
yolu, insanı nadiren bu kadar sıkar. 

Napoli'dı ki dört gün, denizde 
geçirdigim 15 günden dah1 üzün
tülü oldu. Şehir bir karargah gibi 
idi . 

- Harp ya il.in edilmiş, ya edi· 
lece ki 

Bu baberi gece yarılaıına ka· 
dar gazetelerin, sekizinci, dokuzuncu 
tabı la rınıd serlevhalarından heceli ye 
beceliye Öğrenmeğe çalışıyorduk 

Musolininin Calebrede ( Akde. 
nizde esir kalmak istemiyoruz) de
diği günün akşamı, herşey bitti zan 
nettik. 

rak anlattı, umumi harpte kendisi 
asker kaçağı imiş bir ay burada yat 

mış güldü; 

-Solaro bone, 

Arabacının iki şahsiyeti vardı o 
Madrit zaferiyle sevinecek kadar la 
şist, bir yabancıya asker kaçağı ol 
duğunu itiraf edecek kadar sosya 
list idi. 

Oteldt', ban '., ada, mağazada so 
kakta kimse ltalyancadan başka dil 
kor.uşmuyordu. Fransızcayı dinliyor 
lar ve eğer yıloız değillerse ltalyan 

1 

ca cevap veriyorlardı Napoli'de ser 
best konuşulan tek dil almanca idi 
bunu da pek az ltafyan biliyordu.~ 

Citta ni Bari ' de tan·ştığımız iki 
yaşlı ligiliz kadını fstanoul'a gelme 
den önce bir hafta"Roma'da kalmı~ 
!ardı dönüşte Nopoli'de küçük bir 
gezinti yapmak bile istemediler. 

Romadan çıkarken kapıtıın ar· 

kamızdan biraz sert kapandığını 
hisseder gibi olduk. 

Seyhan 4-2 galip 

Şehir stadyomunda kesif bir 
sporcu kütlesi önünde pazar günü 
yapılan ldmanyurdu -Seyh:m fut· 
bol maçı çok heyecanlı "geçmi~tir. 
Neticede Seyhan spor 4-2 maçı 
kazanmıştır. 

B. Nazmi Toker 

Kayseri mebusu ve eski Kayse· 
ri ve Sivas valisi Nazmi Toker bazı 
hususi işleri için şehrimize gelmiştir. 
Değerli metusumuz dün matbaamızı 
da ziyaıet etmişlerdir. Bugünkü 
ekspresle Ankaraya hareket ede 
ceklerdir. Uğmlu yolculuklar dileriz. 

Müze memurları 

Aldığımız malumata göre, Ma· 
arif vekaleti bu yıl terfi edecek 

müze memurlaıına ait cetveli tan· 

zim etmiştir. Terfi eden memurlara 
ait emirler yakında mahallerine teb 
liğ edilecektir. 

Şehrimizdeki bazı fırınların çı· 
karmakta olduklan pide ekmekle. 
rinin acı ve esmer olduğu yapılan 

tetkikat neticesi anlaşıldığından be
lediye bu ekmeklerin kafesini müsa 
dere ve imha etmiştir. 

Ru fırıncılar hakkında da kanu· 
ni muamele yapılmıştır. 

Kozanda 
Bir köy halkının yüzde 

seksenı trahomlu ! 
Kozan : 2 (Hususi) - Kazamı· 

zın Koyunevi köyü halkının vaziye· 
ti pek fecidir. Bu köy halkının yüz 
de seksem trahom hastalığına tutul 

1 muştur. Burada süratle tedbir alın· 
ması lüzumu aşikardır. 

lngiltere' de askerlik 
l kanunu meriyete 

girdi 

Askerlik dört sene 
ltalyanlar hafif bir sesle, birbir

lerine, küçük bir lngiliz filosunun 

Sorrente önüne geldiğini söylediler. 
Kalabalık bır polis müfrezesi Fransız 
kosoloshanesini muhafaza altına al· 1 

dı. Mektep çocukları oldukca gürüt.
1 tülü bir sokak nümayişi yaptılar. ı 

Gece yarısı bir Faşist kıtası şarkı ı 
söyliyerek, önümüzden geçti. 

Diyorlardı. Otelde yahudi ol
madığımızı öğretmeden b:ze oda 

vermediler. ı Nevyork 
Bir zamanlar ltafyan turizmi için 

yapılabilecek her şeyin en iyisini 1 

yapan Faşistler, şimdi bunun tam 1 

tersini yapıyorlar. 

fuarında 
Londra : 2 ( R•dyo )- Askerlik 

mükellefiyeti kanunu bugün meri· 
yete girmiştir. 20 Yaşını ikmal et· 
miş, 21 yaşına kadar olanlar evvela 

Aşağıya indim. Hiç bir şeyden 
şüphe etmiyormuşum gibi, gülerek 
garsona sordum. Elini dizinin hiza
sina kadar indirdi. Anlatmağa baş· 

ladı . Bütün söylediklerinden - belki 
de yanlış - hatırımda kafan ve beni 
teselli eden kelimeler şunlardır : 

Ala kampa, faşista, Ciovımni 1. 
O da güldü, erken sabah saati· 

nin ve yalnızlığın verdiği bir itimatla 
ilave Ptti . 

Antuzyazma 1 
BPn bunun, hatta 41, 42 diye de 

1 
recelendirifir J:ıir şeıı olduğunu evet 1 
ce de işitmiştim. Fakat onun ne ve / 
nasıl bir şey olduğunu bilmiynrdum. , 
Bir kaç gün Napolide kaldıktan ve 
ltalyanları hudut dışmd~ maceralara , 
sürükliyen yeni hadiseleri ö~rendik
ten sonra bile, kafamdaki şüpheler 
dağılmadı. 

Faşistler, ilkz; manlHda rnlcak 
larda hyraklarını selamlıyan dip· 
lomatları bile cöverlermiş . Şimdi, 
bayra~ı ve bayra~ırı peşinde yürü· ı 

yenleıi lıalyanlar bile , kendilerin· 
den ayırarak anlatıyorlar . 

Ciovanni, faşista . 
Ve gülüyorlar . 
- Antuzyazma, 

Napofide Antüzyazma,bana bir 
grup hareketi gibi göründü . Yaya 
kaldırım , caddeye gözünü ve ku· 
fa~ını kapamış gibi idi . Eğer biri 
fi merika mektubu 2 ın 
karşıma çıkıp ta; 

lıalyada faşizm , artık onu ken. 
dine meslek edinenlerin işi olmuş· 
tur . l 

Deseydi, leh ve aleyhteki kana· 
atferimi bırakır ona inanabilirdim . 

ilk girdiğimiz gün şehir bayrak
larla donanmıştı . Arabacıya sor· 
duk : 

- Madridi aldık 1 

Dedi sonra, Vomeroya çıkan dik 
yokuşta kirli parmaklariyle St. Mu· 
tino şatosunu gösterdi . 1 

- Askeri hapishane l 

Ve ltal)anca cümlesini Fransız 1 
cı, in ~ ı i; c e kr li n ılu 1c tamamlıya 

Bazı delikanlılar, sokakta. Fran
sızca veya lngilizce konuşan turist • 
!ere ıslıkla tahkir bile ediyorlar. 

ltalyanların Arnavutluğu işgale ' 
hazırlandıklarını. İşgalden bir hafta 
ör.ce Napolide bize bir Türk diplo· 
matı söylemişti. Haberi bir müjde 
çenesiyle tanıdığım iki lıalyana an. 
)attım. Omuzlarını silktiler. 

_ Biraz petrol ve bir çok yeni 

düşmanlık! 
Deliler. 
Romanın lngiltereden Amerika 

dan; Lizbondan küçük Asyaya ge· 
nişledikten sonra [Km. 27 Bm. 180] 
birden denecek kadar seri yıkılışını 
bazı tarilıcifer, halkın idareden uzak· 
laşmtırılmasiyle, bilhassa; idare eden 
mümtazlar sınıfının tatmin edilmez 
gösteriş ihtirasiyle izah ederler. 

- Birinci sahifeden artan -

En son başlananlardan birisi ol
makla beraber pavyooumuzun bitmiş 
olması ve serginin açılış günü, an
cak, japon povyoniyle beraber bizim· 
kinden inşa iskelelerinin kalmış olma
sı, burada, bizim azim ve enerjimi
zin bir tezahürü olmuştur. 

Bizim pavyonumuz da japonlar· 
la beraber 6 Mayısla açılıyor. 

' muayeneden geçirilecek ve bunların 
sınıfları ayrılacaktır . Bunlar evvela 
Milis olarak talim göreceklerdir. ta 
lim müddeti altı aydır . Ayrıca 3,5 
sene de yardıııı kıtalarında hizmete 
tabi tutulacaklardır. 

Belli başlı memleketlerin olduğu 
gibi sergide bizim de bir mutbaıtı· 

mız ve içinin bir kısmı eski Topha· , 
ne kahvesini, diğer kısmı ocaklı bir 
Türk oda.~ını veren güzel bir lokanta 1 

Londra: 2 ( A. A. ) Chember
lain ve Samuel Hoaren'in daveti 
üzerine bu sabah Londraya gelecek 

olan Şimali lrlanda Başvekili Lord 
Craigavon, mumaileyhim ile birlikte 
askeri mükellefiyet kanununun bazı 

kısımlarını tedkik edecektir. 

ve kahvemiz vardır. 
Nevyork'ta Türk mutbak çeşitle· 

rini satarak geçinen birkaç lokanta 
vardır. Fakat bu lokantalar binaları 

küçük, tefrişatları pek mütevazi oldu
ğu, bilhassa Konstantinopl gibi Türk 
isimlerinden başk~ isimler taşıdıkları 
için, Çin Japon, Fransız, lsveç, Rus, 

~ Bay Gafengonun 
Roma temasları 

Romen 
Kralı 

Nazırını 
kabul 

İtalya 
etti 

ltalyan Lokantaları gibi kendilerini ) 
Roma : 2 ( Radyo - Burada büyük bir kalabalığa tanıtamamışlar, 

güzidelere girememişlerdir. bulunmakta olan Romen Hariciye 
Bilmem hangi münasebetle bunu 

bana Napolide bir ltalyan anlat 

mıştı, ULUS 

Sergideki Türk lokantasının bina Nazırı Bay Gafenko • ltalya Kralı 
, ve çeşidi yiizde yüz T~rk, tefrişatı tarafından kabul edilmiştir. Gafenko 

sergideki en güzel lokantanınki ka· ' bunu müteakip Musolini tarafından 

Neşriyat sergisi ve 
kongresi dün açıldı 

- Birinci sahifeden artan 

Bilhassa tabı işlerinin güzel, sağ· 
lam, ve münderecatın doğru tashih 
edilmiş olması esasrnı temin mak 
sadile bir mürettiplik, musahhihlik 
ve matbaacılık işlerini temin ve bu 
hususta adam yetiştirmek maksa· 
dile b

0

ir matbaacılık mektebi açıla· 
cağını tebşir ettiler. 

Neşriyat kongresine memleke· 
tin en güzide muharrir ve kitapçı, 
)arı , gazetecileri iştirak etmişlerdir. 

iş encümenleri şu suratla ayrıl 
mıştır : 

A - Basım, yayın ve satış iş· 
!eri. B-Dilekler. C -Fdebi mektep 
O - Gençlik , çocuk edebiyatı. E
Mükıifat, yardım ve program· işleri. 
F - Neşriyat programı. G - Ter· 
cüme işleri. 

Bu encümenler öğleden sonra 
Ankara Halkevinde kendilerine ay· 
rılmış odalarda çalışacaklardır. En· 
cümenlerin çalışması dört gün de · 
vam edecek beşinci gün umumi 
toplantı yapılarak işler bir esasına 
ba{jlanacaktır. 

dar mükemmeldir. kabul edilmiş vr. yapılan görüşme 
Sergiye her türlü mamulal ı ile esnasında Kont Ciyano da hazır 

Hacıbekir müessesesi, inhisarlar da : bulunmuştur. 
iştirak etmektedirler. Ayrıca incir, 
badem, fındık, fıstık gibi belli başlı 
gıda ihraç maddelerimiz, sergide A· 
merikalıların alıştıkları tarzda küçük 
paketler içinde satılacak, bu suretle, 
Amerika'da büyük mikyasta bir ihraç 
sondajı yapılmış olacaktır. 

Gn. Veygand 
- Birinci sahifeden aıtan 

Masigli ve 'elçilik erkanı tarafından 
karşılanmıştır. misafirimiz dün öğle 
ve akşam yemeklerini hususi surette 
yemişlerdir. bugün genel gurmay baş 
kanı Fevzi Çakmak tarafından şere 
!ine bir öğle, Fransı1. büyük elçisi ta 
rafından da bir akşam yemeği veri· 
lecek ve bu yem~ği bir süvare takip 
edecektir. 

General Veygnd, öjtleden evvel 
Çankaya'da Cumhurreisi köşküne gi
derek defteri mahsusu imzalamış mü
teakiben hariciye vekili Şükrü Saraç. 
oğlunu, genel kurmaz başkanı MAre
şal Fevzi Çakmk'ı, başvekil Dr. Refik 
saydam'ı öğleden sonra da Milli mü
dafaa vekili general Nici Tınaz'ı zi
yeret etmiş ve bu ziyaretler iade 
edilmiştir. 

POLONYADA 
Gazete mü ~ezzileri Alman 

gazetesi satmıyacaklar 

Varşova : 2 (Radyo) - Bugün 
gazete müvezzileri bir toplantı yap 
mışlardır. Bu toplantıda Danzig 
ve Alman gazetelerini satmamağa 
karar vermişlerdir. Varşova müvez· 
zileri bu kararlarmını bütün Po'on 
ya müvezzileri tarafından da tatbi
ki için liızım gelen tı şebbüslerde 

bulunmuşlardır. 

Voroşilof'un nutku 

Moskova : 2 ( Radyo ) - 1 Ma 
yıs ba vramı münasebetiyle Voroşi 
lof bir nutuk söylemiştir. Kumandan 
bu nutkunda hülisatan şöyle demiş· 
tir : 

- • ' Kızılordu, Yuvamızın eşiğini 
aşmak isteyenlere karşı amansız bir 
kuvvettir. Kızılordu,mütecavizi mah· 
verecek bir kud retc sahiptir .• 

rilen müsamere 

Dün ve evvelki gece şehrimiz 
Gazi paşa ilk okulunda talebe ve. 

lilerine mahsus olmak üzere talebe· 
ler tarafından bir müsamere veril 
miştir. 

Talebeler "Tarih utandı,, piye· 

sini oynamışlar, çok muvaff•k olmuş 

!ardır. Ayrıca 14 maddelik bir p · 

roğramla mü~amere zenginleştiril · 
miştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü kıs· 

men bulutlu, hava hafif rüzgıirlı 

idi. En çok sıcak 26 derece. 

Galatasaray 
Fener maçı 

4 -1 Fener mağlup 

Ankara: 2 [Telefonla J - Gala· 
tuaray - Fener Maçı Fenerin 1 4 
mağlubiyeti ile neticelenmiştir. 

·-· 
RADYO 

• BugUnkU program • 

Tiirkıye Radyo d.Ifüzi) on postaları 

Tüı kiye Radyosu - Ankara Radyosu 

Çar,11mb11 3 - 5 - 939 

12,30 Program 

12,35 Türk müziği (Seçilmiş le 
lasik eserler) Çalanlar : Vecihe, Re· 
şat Erer, Fahire Fersan, Refik Fer
san. Okuyan : Muallim Nuri Hclil 
Poyraz. 

13,00 Memleket saat ayarı , 
ajans ve meteoroloji haberleri . 

13,15 - 14 Müzik (Riyaseti 
Cümhur Bandosu - Şef : Ihsan 
Künçer) 1 - P. Lincke - Viyana 
kadınları ( Marş ) 2 - Chopin -
Vals (Do. diez minör) 3 - Suppe 
- Eşkıya oyunu (Üvertür) 4 - Bi · 
zet - Karmen operası üzerine fan· 
tazi 5 - J. Ed. Bara! - Tunusda 
(Ent~rmezzo) 

17. 30 inkılap tarihi dersleri -
Halkevinden naklen. 

18.30 Program . 
18 35 Müziıc. (Neşeli müzik 

Pi.) 
19.00 Konuşma, 
19.15 Türk müziği (Fasıl heye 

ti) Celal Tokses ve arkaJaşları. 
20.00 Memleket saat ayarı, a· 

jans ve meteoroloji haberleri. 

20. i 5 Türk müziği Çalanlar : 
Vecihe, Ruşen Kam, Refik Fers•n. 
Okuyanlar : Mustafa Çağlar, Mü 
zeyyen Senar. 1 - Acem aşıran 
peşrevi. 2 - Dedenin - acem aşı 
ran şarkı - dinle sözüm ey dilıü
ba. 3 - lsmail ağanın - Acem 
aşiran şarkı - Yanar sinen. 4 Ni 
koğos ağanın - Şevkefza şarkı -
Geçipte karışma. 5 - Refik Fer. 
san - Tanbur taksimi. 6 - Hüz· 
zam şarkı - Akşam oldu yenede 
basiı karaler. 7 - Şevkiı beyin -
Hicaz şarkısı - Bilmiyorum bana 
ne oldu. 8 - Şmsettin Ziya beyin 
- Divanı Dün gece yesile. 10 -
Halk türküsü - Bülbül ne gezersin 
Çukur ovada. 

21.00 Haftalık posta kutusu. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Öğretmen ve 
eğitmen 

Egitmen kursunda 
neler gördüm? 

Karşı yakada açılmış olan köy 
eğitmen kursunu dün gezdim, güneşli 
okulunda açılmış olan '.bu kurs bir 
nisandanberi tedrisata başlamış bu· 
bunuyor. yedi aylık bir mesajdeo 
sonra kapanacaktır. Adanadan elli ç 
(50) Antepdeo 25, Mersinden 25 Y 

olmak üzere 100 gişilik bir talebe Y 
kadrosu vardır. ri 

(7) kültür oğretmeni (3) ziraat 
öğretmeni olmak üzere on kişilik bir 
talim ve terbiye heyyeti ile bireği r 
tim şefi ve birde direktörden ibard ~ 
bir idare heyeti vardır. v 

Kurşun ğayesi: d 

Memleketin acil maarif açlığına ~ 
nimet taşımak bunu temin etmek içinde b 
ordu da'çavuşfuk yapmış cevval ve faal 

adamlar seçiliyor. bu talebeler öğ· ..., 
retmenlerinin nezaretleri altında bu '
teşekkülün istediği ğaye üzerinde 
yürüyerek henüz maarifin ziya vn 
medigi uzak yerlere ışık kötürecek· 
!erdir. gerek ameli vegerekse nazari 
olan faaliyetlerini dün saatlerce tel· 
kik ettim. 

Öğleye kadar dört dersleri vaı 
dır. öğleden sonra ise ameli olarak 
toprak üzerinde çalışıyorler. öğret· 
menler iki kısma ayrılmışlardır. bir 
kısmı nazari dersleri bir kısmıda a 
meliyetleri ile vazifodarlar. ellerinde c 
ilk okulların dördüncü ve bşinci sı 
nıflarının okuma kitapları var: tale 
beler yalnız mihaniki degil mantilı:i 
kraett~ yapıyorlar. bundan başka 
imla yazı teminleri vardır. velhasıl 
kısa bir zeman içinde uzun düşün· 
cek maarifci imal etıııelı:: 

Açık havada husuii olarak ya. 
pılmış büyük bir gölgelik altında d 
dersler öğleye kadar devam eder. y 
Her grup için birer okuma ve faa 
liyet yeri olan büyük masalar ye· 
mek zamanında beyaz temiz bir 
sofra haline geliyer. Yemeklerini 
her grubun mümessili daha doğrusu ş 
o günkü nöbetçi taşır. Yemekler 
öğretmenlerle bir arada yenilir. G· 
ruplar kendilerini idare eden öğret 
menin adı veya numara ile isimlen· 
memişlerdir. Atila, Selçuk, Alpars 
lan gibi tarihe mal olan büyük ad 
farla çağırılırlar. Mütevazi, gürültü· 
süz çalışmakta olan öğretmene ay · 
ni ferağatin mümessili olarak ve· 
rilmek istenilen bugünün yardımcı· 
sını yakıından görmek bir maarif 
ve bir memleket alakasıdır. 

O öğretmenderı ziyade köylüye ıa 
daha fazla benziyor ve daha f;ızla fi 
yakın. Bir yavrunun annesine faı· E 
la benzemesi gibi. O ondan çıktı. E 
göreceği iş görülmemiş !işten elbet il 
de hayırldır. Bu sebep de muvaf 
fakiyetinden ümidimizi kesemeyiz 

c 
ı. 

Temiz yatak, temiz yemek. Şüp s 

hesiz ki bunun neticesi ak ve pak 1 
bir randıman olur. Dün faaliyetleri 
ni gördüğüm bu muvakkat okuluıı ş 
her haliııde küçiiklük içinde biı bü· 
yüklük varlık içinde bir genişlik 
vardı. 

l•llm Şaylan 

İsveç Hariciye 
Nazırının nutku 

Londra: 2 (Radyo) - Royterin 
aldığı malumata göre lsveç harici 
ye nazırı bugün bir nutuk söylemiş· 
tir. Nazır bu nutkunda enternasyo
nal vaziyetin karışıklığını tebar~~ 
ettirdikten sonra lsveçin herhaııS'1 

bir harekete karşı bitaraflığı muha· 
faza edecoğini, Almanyanın şiınPI 
rrıemlekeilerini tehdit etmemiş ol· 
duğunu söyledikten sonra Ruzvel· 
tin sulh lehindeki teşebbüsünden 

la' bahseden nazır bu hareketi alkış 
mıştır. 

t 

~ 

1 
t 
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l
Bek beyanatta bulunacak 

Milli Şefimiz 

Vegandi kabul ettiler 

1
11

1

• Ankara : 2 (Telefonla)- Reisi 
çumhur fs,.. t 1 .. .. b .. t 

S Yedide ... e nonu ug~nk sbaa
1 

bon 
general V eyğandı a u u 

e ~u.rrnuşlardır. kabul esnasında ha. 
r . 
ıcıye vekili Şükrü Saraçoğlu ve , 

ıat i ransız büyük elçisi hazır bulunmuş 
ardır. genel kurmaybaşkanı ma 
reşal Fevzi çakmak bugün general 
Veygand şerefine bir ağle ziyafeti 
Vermiştir. ziyafette hariciye milli mü 
dafaa vekillerile miJli müdafaa ge 

a rıel kurmay hariciye erkanı Fransız 
de büyük elcisi ve dcilik erkanı kazır 

•il bulunmuşlardır. 

u Ç. H. P. meclis ğurubunda 
e 

t• 

Hariciye vekilimiz 
izahat verdi 

Ankara : 2 (Telefonla)- C.h.p. 
1 ~eclis gurubu bugün saat onbeşte 

itoplanmış ve hariciye vekili son haf 
ta zarfında ceryan eden dünya siyas 

ir adişelerini ve bunlardan bilhassa 
bizi enterese eden kısımları ço'c 

e anlı ve vazih şekilde izah etmiş ve 
Saraçoğlunun bu izahatı111 büyük bir . 
alaka ite dinleyen gurupbu beyanatı 
lemamilc tasvib etmiştir. 

Nafia Vekilimiz 
Berlin'den döndü 

lstanbul: 2 [Telefonla] - Alman 
devlet reisi Hitlerin ellinci doğum 

· yıl dönümünde bulunmak üzere Al· 
manyaya giden heyetimizin reisi ve 
Nafia Vekili General Ali Fuad Ce 

r bcsoy ve heyetimizin diğer azaları 
bugün geldiler ve istasyonda kar 

u şılandılar. 
r 

Blkanlar 
VE 

Britanya 
Bulgaristanın talepleri 
ile lngiltere meşgul 

otamıyacak ! 

Londra: 2 (A.A) - Bugün avam 
e kamarasında, lngilterenin Balkanları 

her tüı lü taarruza karşı himaye ve 
Bulgaristamn istediği Dobruca ile 
Ege denizinde bir mahreç meselesi 
ile meşgul olup olmıyacağı sualine 
Cevap veren Çemberlayn bu mese· 
lelerin alakadar memleketler ara· 
sında müzakere yolu ile halledilmesi 
lazııngeleceğini söylemiştir. 

Bu memleketlerden birinin daha 
şimdiden f ngilterenin tavassutuna 
~Üracaat edip etmiyeceği ~sualine 
b aı şı da Çem berlayıı istizahcıdan 
.u suali tahriri olarak yapmasını 
tıca etmiştir. 

939 tütün re
koltemiz 

b .. 
1 
lzn_ıir : 2 (Hususi) - Bu yıl Ege 

Yı~ gc~ınde tütün rekoltesi geçen 

rı"a nısbctle düşkün olacaktır. Bu 
... n )'e ~ 

ıuı • gane sebebi, geçPn yıl, mah· 
otu \>Para eden tütünciilerden bir 

rnişlcr ~-~:! ~a.?s~~ü gayet az ek · 
raatında tutunculer de tütün zi· 

Bazın h:: ~eçmişlerdir. 
tütün fid I . •lıde de yağmurlardan 
k e erı "Ü - .. .. B d 
olte düşük! .. "' .. rumuştur. u a re · 

rnekt d. utune sebep teşkil et· c ır. 

~C EZ Ai~R 
KARIŞTI 
Senegallı askerler taşa 
tutuldu; kanlı bir arbede 

başladı 

40 DAN FAZLA YARALI VAR 

Cezair : 2 ( A. A. ) - Bir kaç 
Senegal askeri kasabada gezerkr-n 
çocukların taşla taarruzuna uğramış 
lar ve bu çocukları tedibe tevessül 
etmişlerdir. Bunun üzerine yerliler 
müdahale edc:rek askerlerden birini 
bıcakla, bir digerini de rovelverle 
yaralamışlarıiır. Arkadaşları bu va 
kayı kışlada aulatınca 200 Sene 
gallı silahlariyle birlikte sokağa 
fırlıyarak ve nöbetçilere ra~men 

kasabaya doğru ilerlemişler ve yol· 
da önlerine gelen otobüsleri taşla 
mış, camlarım kırmış,yolcuları döv 
müşlerdir . 

Karakol hemen etraf tan yardım 
istemiş, derhal Cezair alaylarının 
gönderdikleri müfrezeler kuabaya 
yetişmiştir. Bunun üzerine Senegal· 
lılar grup grup kış'alarına dönmüş 
ve saat 20,30 da sükunet tamamen 
teessüs etmiştir. Mayo hastanesine 
ağır yaralı 11 kişi nakledilmiştir . 
Ekserisi Avrupalı olmak üzere otuz 
kadar otobüs yolcusu hafif yaralı· 
dır. Bütün yarıılıların adedi yüz ka
dardır . 

Alman yanın Tunus 
Başkonsolosu bir 
kaza sonu öldü! 

Tunus: 1 [ A.A. ] ~ Almanya· 
nın Tunus Başkonsolosu Von Bibersl 
tein ile refikast Aouinin yolunda 
Tunusa 10 kilometre mesafede bir 
otomobil çarpışmast neticesinde 
ölmüşlerdir. 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

işte dünyanın tanıdığı ve sanatla· 
rını takdir ettiği en büyük 

Fransız Yıldızları 
VIVIANE ROMANCE -

PIERRE RENOIR -
LUISE jUUVET •• 

Şimali Afrikanın kam kaynatan 
iklimi esrarengiz muhitinde geçen 

(Aşk bahçeleri) 
"La Maison du Maltais,, 
Aşk,lztırap ve Macera şaheserinde 
bu büyük şöhretlere layık olduk· 

larmı isbat etmiş olacaklardır 
ILA VE OLARAK : 

En yeni dünya haberleri 
NOT: Fransızların en meşhur Ro
mancısı ve korkusuz adam müellif 
]EAN VIGAUD'nun ( La Mai· 
son du Maltais ) isimli eserinden 

iktibas edilen bu fılmi bilhassa 
tavsiye ederiz 

Çarşamba 2,30 tenzilatlı ' 
matinede 

1- Aşk bahçeleri 
2- Vahşi Ormanlar 

Esrarı 
10575 

SILEZYA'DA 

Hitlerciler hir tiyat 
roya hücum etti 

Varşova : 2 ( A. A. ) - Künjer 
Wazawski gazetesinin Alman silez· 
yasında grossteelitz'ten aldığı ma
lumata göre, Hitlercilerden mürek· 
lcep bir grup, ellerinde sopalar ol· 

Varşova : 2 ( A. A. ) .- Me. 
busan Meclisinin 5 Mayıstaki içti. 

... maında , ağlebi ihtimal , Hariciye 
Nazırı Beck beyanatta bulunacaktır . 

duğu halde Katowiç'en tiyatro he· 
yetinin vereceği temsile mani olmak 
üzere , tiyatro binasını sarmışlar ve 
temsile mani olmu;;lardır . Temsil 
heyeti reisi bulunan Katoviç tiyat· 
rosu direktörü , 'ena muameleye 
maruz kalmış ve arabasının lastik· 
leri patlatılmıştır. . . 

Mütecavizler aynı zamanda tıyat 
ro binası civarında toplanmış bulu
nan bir çok Polonyahlan hırpala-
dıkları gıbi, Polonyalılara ait evle· 
rin camlarını da kırmışlardır · 

r ~ 

Belediye intihap Encü-
Reisliğinden : • 

menı 
• 

1- Belediye intihabında rey vermrğe ve B~lediye azalığına seçil. 
meğe hakkı olanların isimlerini ve hüviyetlerini gösterir cedveller ayrı, ay
rı tanzim edilerek Nisanın 26 ıncı Çarşamba günü sabahleyin saat sekiz 
den 4 Mayıs Perşembe günü saat on sekize kadar asılı kalmak üzere Hü
kumet ve Belediye karılarına ve her mahallenin ddterleri de ayrıca aşa. 
ğıda gösterilen yerlere asılmıştır . 

1- Cemal paşa ve Kurtuluş maha ile defterleri : Yeni istasyon polis 
karakolunun duvarına asılmıştır. 

2- Döşeme, istiklal, Kuruköprü, Çınarlı mahallelerinin defterleri: Es· 
ki istasyon polis karakolu duvarına, asılmıştır . 

3- Reşatbey,Tepebağ,Kayalıbağ mahallel~rinin defterlC'rİ: Yarbaşı po· 
lis karakolu duvarına asılmıştır. 

4- Koca vezir, Hanedan, mahallelerinin defterleri : Hacı bayram polis 
karakolu duvarına asılmıştır . 

5- Karasoku, Alidede, Hürriyet, Sucuzade rr.ahallelerinin defterleri . 
Pamuk pazarı polis kara:Colu duvarına asılmıştır . · 

6- Sarıyakup, Ulucami, Türkocağı, Mestanzade mahallelerinin defter. 
leri: Merkez polis karakolunun duvarına asılmıştır , 

7- Karşıyaka, Scyban, Cümhuriyet m:ıhallclcrinin defterleri : Karşıya 
ka polis karakolu duvarına asılmıştır • 

8- Mirzaçelebi, Mıdık, Akkapı mahallelerinin defterleri: Sebze 8 rındaki Belediye mevki duvarına asılmıştır . p za 

9- Köprülü mahallesi defteri:Köprwlü Parti ocağt duvarına asılmı t 
ş ır. 

2- Defterlerde isimleri yazılı olmayanlar ile müktrrcr veya yanhş 
yazılmış bulunanlar defterlerin asılı kalacağı 4 Mayıs Perşembe gününe 
ka~~r ( Perşembe dahildir ) her gün öğleden evvel saat ondan on ikiye 
ve oğled~n sonra da 14 den 16 ya kadar Belediyede toplanacak olan 
intihap Encümenine bizzat mür

1
acaat ederek itirazda bulunabilirler , Bu 

tarihten sonra itiraz dinlenmez. tiraz etmeyenler intihap hakkını kaybe. 
derler . 

• Asri sınema 
Bu akşam 20,30 suvarede 

Gözlerinize ve gönüllerinize şenlik açac_a~, zevkinize ve neşenize cümbüş 
katacak size bütün dünya elemlerını unutturacak biricik harika 

' fılmini sunuyor 

(Bir Mayıs Gecesi) 
OYNAYANLAR:- KATE DÖNAGI - FERNAND GRAVEY 

AYRICA:- Aşk, Macera , Sergüzeşt filmlerinin en güzeli 

( Memnu Kafile ) 
Oynayan : - Buck Jones 

3-Mayıs-939 Çarşamba gündüz 2,30 tenzilatlı 
h :ılk matinesinde 

K k d f 1 • k 0 heyecandan kalpleri durduran, her tarafa ölüm or u an ne e-s era ese , . . 
ateşi saçan büyük macera fılmı 

Ekspresi ) (Kasırga 
Asri . 250 

Telefon 
10574 

----------~~------=-
\
Belediye intihap en~ 
cümeni riyasetinden 

RADYO 
- ikinci sahifeden artan 

21. 15 Esham, tahvilat, kambi· 
~10 - nukut ve ziraat borsası (fi· 
yat) 

21.25 Neşeli plaklar - P. 

21:30 Müzik (Keman soloları -
Orhan Borar tarafından 1 - Co· 

1 - Belediye intihabına mayısm 
17 inci çarşamba günü s;aat [ 9 1 da 
başlanacak ve intihap ayni gün saat 
18 de nihayet bulacaktır. 

ll - Jntihap yalnız bir yerde 
yapılacağından ve sandık belediye 
altındaki mezat salonuna konulaca· 
ğından bütün müntehiplerin 17 ma
yıs çarşamba günü reylerini vermek 
üzere intihap yerine gelmeleri ilin 
olunur. 10550 5-18 

retli - Adagio v,. Allegro 2 - B· 
rahms - Vals (Lıı majör) 3 - DW 
rak - Kreisler - Slav - La cap· 
ricciosa 5 - Chopin - Milstein -
Nocturne 6 - Hubay - Hejre kati ı 
(Çardaş) 

21. 55 Müzik (Melodi - Pi.) ---------
22. 00 Müzik (Küçük Orkestra rioh - Fifreler (Marş) 6 - Geb. 

- Şef : Necip Aşkın) 1 -- Thom· hardt - Maskarade (K.>nser Val· 

sen - Dua 2 - GolW yn - Cam sı) 
bazlar (Fokstrot) - 3 Komzak Vi· 23. 00 Müzik (Cazband - Pi.) 
yana aşkı (Potpuri) 4 - Winkler 23. 45 - 24 Son Ajans haber · 
- Kemanın aşk şarkısı 5 - Diet. Jcri ve yarınki program. 

yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

3- itirazları intihap Encümeni karariyle reddedilenler red k . •------
bl ğ. d · 'b ·· - f d A ı · ararı. nın te 1ı ı? en ılı aren uç gun zar ın a s ıye mahkemesine müracaat 

ederek ntıhap Encümeni kararma karşı itiraz edebilirler , 
4- Belediye kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri mu 'b· B 

1 d. · 'h b d cı ınce e
e ıy! ıntı a ın a rey vermek ve Belediye Meclisine aza 5 ·ı b"I k 

· · · 'h b ı d cçı e ı me ıçm mtı ap aş ama a ı evvel laakal altı aydanberi beldede 'k t 
ı ame et· 

mekte olduğunu vesaikle isbat etmek lazımdır, 

Kanunen her müntehip reyini kullanırken nüfus kag" ıdını 'b k . . ı raz etme 
mecburıyetınde olduğuna göre nüfus kayıtlarına nazaran Ad "f d ana nu usun a 
Y,azılı bulunmayanların altı aydanberi Adana şehrinde otu kt · 1 ··f k ı . . rma a ıse er ya 
nu us ayıt arına bu şekılde tashıh ettirmeleri ve yahut otu d ki . . . r u arı ma. 
halleden bu cıhe tı tasdık eden bir ilmühaber almaları mecb 'd· Ak . . . . urı tr . sı 
takdırde bu gıbı başka memleket niifusuna kayıtlı nıüntchipler ·ı 1 • . 
k il 1 

.. • • n rey crını 
u anma arına musaade ed.lemıytcektır. · 

-------------..... -----~6-~10~5,;:48!.: 

Bugüne Kadar Görülen En Müthiş, En 
Muazzam Ve Emsalsiz Film - ·z O R O 
( Kamçıll Adam) 

Binlerce Figüran ve milyonlar sarfile vücnde getirilen 

Bir sinema abidesi 
30 kısımhk seriyal şahaserler şaheseri 

TAN SiNEMASINDA 

Dikkat: 

. 

Bu akşam 
( Gösteriliyor ) 

Filmin çok uzun olması dolayıstle sinema tam 8 de 
başlıyacaktır. Biletlerinizi evve ldtn aldırmanız rica olunur 

10560 

Hava taarruzlarına karşı pasif kuauma 
• 

Nizamnamesı 

2 
Karurıwmr. No: /On80 

_ Dünden artan · 

.. k te killeri tesbit eylemek ''teşkillere verilmiş 
ve her b?lgcde b~lunaca ş cdek malzeme de vilayet tarafından 
olan techııat tcşkıllcr tarafından ve Y h f dT 
t b. 1 k h A d olarında mu a aza e ı ır . ., 
es ıt o unaca ususı cp . . d h'I 1 mevkilerden başlıyarak 

D) p 'f k mccburıyetıne a ı o an 
ası orunma . t' k halka ve resmi makamlara korunma 

ders ve talim ile halkı yetış ırme ' k I· 1 ki göstermek 
db. d tmek ve o ayı ar • 

te ırleri almakta yar ım ~ . . 1 emesini tehlike zamanında he-
E) B.. .. k teşkıllerını ve ma z 

utun orunma h b 1 duracak tedbirleri almak ve k tte azır u un 
men faaliyete geçe?e sureusulü dairesinde sarfı için lüzum göstermek, 
hava korunma tahsısatının k nlzanınamc emir ve ta. 

k Şı korunma anunu, , 
F) Hava taarruzlarına ar 

r 1 k"b t tbik ettirmektir. 
ımat arı ve ta ı ve a . b ğl ı ak üzere pasif korunma 

M dd 10 B komısyonlara a ı 0 m . 
a e - u I d d k ymakamların başkanlığında askerlık 

m b . t' d h'f kaza ar a a a d ec urıye ıne a ı . . . A • • ve jandarma komutanın an mü· 
şubesi reisi hükumet tabıbı, emnıyet amırı 

kk b b. 'k · on teşkil edilir. . . . .. 
re e tr omısy . 1•• gördukleri takdırde ıstışarı ma-

Ka makamlar bu komısyona uzum .. 
. y . .. . t d'kleri zevatı alabılırler . 

hıyette olmak uzere ıs e ı de bir defa birinci kanunda tanzim 
M dd 1 1 Komisyonların sene 

a e - f' t tvelleri ve mevcud malzeme kuvveleri 
edecekleri raporlarla sar ıya ce · ı velayetlere ve vilayetler de bunla· 
k k k 1 tarafından sırası c aza ayma am arı . . V kal etine ve Hava Müdafaa Genci 

. 1 k· uçlarını Dahılıye e .. 
rı ınce eyere son ,. 1 i il ilendirenleri de aid oldukları V eka· 
Komutanlığına ve diğer vekalet er g 

!etlere gönderirler. M"d faa Genci Komutanlığı bu rapor sonuçluı· 
Vekaletle~ ve ~~kva Ş~b:t ayında Genel Kurmay Başkanlığına gön· 

nı mütalealarıle bırlı te 

de, irler. d 'f korunma komisyonları hava müdafaa 
M dd 12 - Sefeı e pası ' 

k
a e t nın varsa mevki hava müdafaa komutanının hava mü-

mınta a komu anı , k •. t ki . 1.. .. h k 
d f b k d Zaruri olara gos erece en uzuma gorc arc et e· 

a aa a ımın an 
derler. 

Hava Pasif teşkilleri 

Madde 13 - Pasif korunma komisyonlarının korunma planlarını tat· 
bik edecek olan kuvvetler, pasif teşkilleri guruplarıdır. 

(Sonu Var) 9583 
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Seyhan Vilayetinden : 
l - Hususi idareye ait cins ve mevkilerile eski bedelleri ve teminat 

miktarları aşağıda yazılı akarlar 116/939 gününden 31/5/940 gününe ka 
dar bir sene müddetle kiraya verilecektir. 

2 - Şartnamesi hususi muhasebede görülebilir. 
3 - Açık artırma 11/5/939 perşembe günü saat 11 de vilayet dai 

mi encümeninde yapılacaktır. 
4 - istekli olanların teminat makhuzlariyla birlikte Daimi Encüme· 

müracaatları. 

S. No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 

10 
11 

·12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2\ 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Dükkan Eski bedeli Teminat Miktarı 
No: Cinsi Mevkii Lira K. Lira Kuruş 

114 
116 
118 
120 
122 
53 
51 
49 
47 
41 
39 

123 
121 
119 
81 
13 
28 
26 
24 
22 
72 
74 

215 
213 
255 
15 
37 

Dükkan Hükümet civan 11 O 
il 

., 
" .. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" .. 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
il 

" " 100 

" " 60 
.. .. 75 
.. .. 100 
.. .. 31 
.. " 30 
.. .. 30 
.. .. 24 
.. .. 15 

• .. 30 
Yağcanıi civarı 401 

.. 
" 
•ı 

.. 401 
.. 400 
" 160 

Sipti1li cıvarı 36 
" 220 

" 
,, 253 

" " 311 
•• " 110 . 

Eskihamam ci. 85 

" " 
15 

Kapalıçarşı Ci. 25 
" .. 24 32 

Saaathane Ci. 230 
Hane Karasoku civarı 84 

T)ükkin Köşkerler çarşısı 15 
3111 maza Yorgancılar ,, 20 
39 Dükkan Kunduracılar ,. 80 
46 Medrese Çukurmeşcit ,, 65 

72/74 hane, arsa Eskihamam,. 5 

8 
7 
4 
5 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

30 
30 
30 
12 
2 

16 
18 
23 
8 
6 
l 
1 
2 

17 

6 
l 

l 
6 
4 
o 

10538 22 - 25 - 29- 3 

25 
50 
50 
63 
50 
33 
26 
26 
80 
13 
26 

7 
7 
o 
o 

70 
50 
98 
33 
25 
38 
13 
88 
02 
25 

38 
13 
50 
00 
88 
40 

Adana Belediye Riyasetinden 
Buğday Pazarındaki Dükkanları Kiraya Ve

riliyor. 

1 - Belediyi! emlakinden aşatıda cins ve numaralarile muhammen 
bede! icarı ve muvakkat teminatları yazılı Ruğday Pazarındaki 28 dük. 
kan 1/Haziran/939 tarihinden 31/Mayıs 940 tarihine kadar bir sene müd· 
detle açık artırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 15 Mayıs 939 Pazartesi günü salt 15 <le Belediye bina· 
~ıındaki daimi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat ttminatları yatırmak ve 
şartnameyi görmek üzre Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaatla
ilan olunur. 

Num~rası Cinsi Mevki 

28 
30 

Dükkan Kolordu 
.. .. 
.. .. 
" " .. • 
• .. 
" " 
• " 
" it 

• " .. .. 
.. • 
• • .. it 

.. .. 

.. • 

.. 
• .. 
.. .. 

Muvakkat teminat 

L. K. 

11 
11 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

15 
7 

·7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
9 

25 
25 

32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
54 
62 
64 
68 

.. Bukday P. Ciheti 18 
11 
11 
11 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
00 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
75 

.. 
.. 
.. 

70 • 
72 • 
74 .. 
76 • 
78180 .. 

• 
• 
• 
• 

.. 
.. 

.. 
.. 

it 

• 

" .. 
" 

11 
11 
11 
18 
18 

25 
25 
25 

25 
25 
25 
75 
75 

Muhammen icar 
bedeli 

L. K. 

150 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
125 
125 
250 
150 
150 
150 

150 
150 
150 
250 
250 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
oo 
00 
00 
()() 

()() 

00 
00 
00 

C. H. P. Seyhan flyönkurul baş
kanlığından : 

t : Ticaret odasının bulundutu bina . 
2 : Yıldız gazinosu . 
3 : Yeni eczahane binası . 
4 ~ 17 numaralı dükkan ( Yeni eczahaneye bitişik ) 
5 ; 15 ,. .. ( 17 numaralı dükkana bitişik ) 
6 : 9 .. ,. ( Okuma odasına bitişik ) 
7 : 33 ,. HaZJr elbiseci dükkanı ı 

8 : 35 .. .. " " 
9 : 37 ,, • • • 

10 : 1/39 " Hurdavatcı çerçi dükkanı 
11 : Orizdibak arsası . ( Otomobil ve kamyonlann durak yeri ) 
12 : Bakkaliye dükkanı ( Oroıdibak arsası üzerinde ) 
13 : Boş dükkan ( Eşya piıangosunun çekildiği yer ) 

C. H. P. Emlakinden yukarda yaıı!ı akarlar 1939 Haziranının ipti· 
dasınc!an 1940 senesi mayıs ayının sonuna kadar bir stne müddetle ve 
açık artırma yolu ile kiraya verilectktir. 

Yapılan teklif ve ver ilen fiat haddi layık görüldüğünde kati ihaleleri 
11 Mayıs Pc:rşembe günü saat [ 17 J de Adanada Parti binasında yapıla· 
caktır. Kiralamak isteyenlerin istedikleri zaman Parti kalemine müracaat 
eylemeleri ve ihale günü saat ( 17 ) de Parti salonunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 10546 26 - 3-11 

Mersin C. M. Umumili
ğinden: 

1 - Mersin ceza evindeki mab 
kum ve mevkufların 1 Haziran 939 
tarihinden .'~ 1 Mayıs 940 tarihine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan 90000 
doksan bin kilo ekmeğin 1 Ma. 
yıs 939 dan itibaren Bir ay müd 
cletle kapalı zarf usuliyle Münaka 
saya konulmuştur. 

2- fstekli!er 8550 lira ihale be
deli üzerinden 675 lira muvakkat 
teminat makbuzlarını ihale günü o· 
lan 1 Haziran 919 Perşen~e günü 
saat 14 d e C. M. Umumilıti 
makamında toplanacak olan komis. 
yona tevdi etmeleri. 

swaı 

Seyhan Vilayetinden: 

1 - Bahçe kaz.ısında yaptın· 
lacak kaymakam evi inşaatJ (5582) 
lira (35) kuruş bedeli keşfi üzerin· 
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme. 939 senesi 
Mayısmın (18) inci perşembe günü 
saat (11,30) da vilayet daimi en· 
cümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 
(418) lir~ 68 kuruştur. 

4 - .isteklilerinin, keşifname. 
proj~ ve şartnameyi görmek üzere 
her gün hususi idareye ve ihale 
vaktinde da daimi encümene müra· 
caatlırı ilan olunur. 10573 

3-7-11-15 

Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden : 

1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren tayyarelerimiz· 
le Yolcu, Posta ve Bagaj nakliyatına başlana• 
caktır . 

Bilet Fiyatları 
Gidiş Gidiş - Dönüş 

Lira Lira 
Ankara - f stanbul 21 29 7 5 
Ankara - Adana 30 42 35 
Ankara - lzmir 32 45 15 
lstanbul - f zmir 3J 46 55 
lstanbul - Adana 35 49 35 
lzmir - Adana 34 47 95 

( Gidiş - Dönüş biletleri bir ay muteberdir ) 
( Vakti Harek('t Cetveli ) 

( Pazardan maada her gün ) 
lstanbul Ankara 

Yeşilköyden Harrket Anhaya muvassalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 

Ankara 
Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

14 45 

Ankara 
Ankaradan Hareket 

Saat Dakika 

15 05 

11 30 

Adana 
Adanaya muvassalat 

Saat Dakika 

16 55 

lzmir 
lzmire muvassalat 
Saat Dakik4 

17 55 

Adana - Ankara 
Adanadan Hareket 

Saat Dakika 

9 10 

Ankara 
Ankaradan Hareket 

Saat Dakike 

16 ()() 

Ankıraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 20 

lstanbul 
lstanhuta muvasalat 

Saat Dakika 

18 ()() 

3-Teklif mektupları ihale günü 
saat on dörde kadar taahhütlü pos
ta ile veya bizzat kapalı zarf deru· 
nunda komisyona tevdi edilmiş bu. 
lunacak ve muayyen saa~e kadar her 
ne suretle olursa olsun komsiyona 
verilmiş mektuplar kabul olunmıya· 
caktır. 

Beden terbiyesi Seyhan -----------------------
bölgesi başkanlığından: lzm'ırden Hareket lımir AnkaraA k 1 

4 - Şartnameye muvafık olmı· 
yan veya içinde 1 Şartname dışında 

şartları ihtiva eden tekliflere itibar 
edilmez. 

5 - Verileck ekmek birinci nevi 
undan ye p laca'< ve her ekmek Tam 
( 960 ) dokuz yüz atmış gram ola 
rak pişirilecektir . 

6 - Ekmek ceza evi müdürlü· 
ğünün göstereceği lüzum üzerine 
yevmiye 200 ile 300 adet arasında 
her gün nihayet saat 14 de ceza 
evine teslim edilmiş bulunacaktır . 

7 - Eksiltmeden mütevellit bil 
umum rusum, teklif, damga resmi , 
ve ilan ücretleri!~ indel hace ekmek· 
!erin veya un tahlili i.;in ve bil cüm
le masraf müteahhide ait.,olacaktır. 

• 
8 - Şartnameyi bedelsiz olarak · 

almak ve görmek ve daha fazla 
izahat almak. isteyenlerin tatil gün
leri müstesna olmak üzere hergün 
C.M. umumiliğine müracaat etmeleri 
ilan olunur . 3 7 12· 18 10572 

n araya muvasa at 
1 - Beden terbiyesi Seyhan Saat Dakika Saat Dakika 

~ölgesi binası altındaki berber dük· 
kanı. 

2 - Adana şehir stadyomu Bü. 
fesi . 

1 Haziran 1939 tarihinden 31 
Mayıs 1940 sonuna kadar bir yıl 
müddetle icara verilecektir. 

ihaleleri : Verilen bedel haddi 
layıkında görüldüğü taktirde 18 ma . 
yıs 1939 perşembe günü saat 17,30 
da Beden ter biyesi Seyhan bölgesi 
binasında yapılacaktır. 10576 

Seyhan Vakıflar Müdür
lüğünden: 

Vakfı: Veysel efendi Mescidi. 
Mevkii: Siptilli caddesi. 
Cinsi: Arsa . 
Belediye No. 00 
Muhammen bedeli icarı Lira : 25 
Yukarıda yazıh vakıf arsa ihale 

tarihinden 31-5-940 tarihine ka
dar icarı on gün müddetle açık ar
tırmaya konulmuştur . 5-5-939 
Cuma günü saat 15 de ihale edi· 
lecektir. İsteklilerin Vakıflar Mü· 
Jürlüğün~ müracaatları. 

27-1-4 10551 

9 10 12 00 

Tayyare Yolcularını Meydanlara nakledecek 
Otobüsl~rin hareket edeceği mabal ve sat 

lstanbulda 

Saat 8,15 de Taksim meydanından kalkacak ve Saat ~.30 da karı' 
köyde yataklı Vagon Acentasını uğrayacak otobüsle meydana gidecek 
lerdir. 

Ankara da 

lzmir ve Adana yolcuları saat 14,20 de ve lstanbul Yolcuları Sııl 
15,30 da merkez P. T. I'. binası önünde kalkacak otobüsle meydana f 
deccklerdi;. 

Ada nada 

Saat 8,50 de Yedi Otel ön~oden k.ılkacak otobüsle meydana gidi 
lerdir. 

lzmirde 

Saat 8,25 de Konaktan kalkacak otobüsle meydana gidec~klerdir. 
Tayyarelerimizle meydanlara gelecek yolcular derhal Otobüsle şebi' 

naklr.dilectklerdir. 
Yalnız İzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir İstasyonuna ki 

dar Otobüsle nakledilecekler ve saat 18,27 de hareket edecek Trel 
Alsancak istasyonuna gideceklerdir. 

Yolcu Biletleri: 

Ankara, Yeşilköy, Adana, lzmir meydan müdürlüklerinde ve Yat/ 

l 
lı V ıgon Şirketinin !3eyoğlu, Karaköy ve Ankara acentalarında satılır· 

. Fazla tafsilat için Meydan Müdürlüklerimizle Yataklı Vagon Acı' 
j. talarına müracaat edilmesi. 29 - 30 - 3 - 4 1056!,; 

Sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüğünden: ,-----------, Ramazanoğlu vakfı mütevelliliğinden 

Adana memleket hastanesine 
gerekli 40 adet yün battaniye, 20 
adet demir somyalı karyola, 10 a· 
det demir etajer ile 2 adet por· 
tatif sedye alınmak üzere açık ek· 
siltmeye konulmu~tur . 

TürksÖzÜ 1 Kıyme~i ~~h:mmenesi 
Gündelik siyasi gazete 

abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

2000 
400 
110 
80 
30 

Hükumet caddesinde fırın 
., ,. fırın ittisalinde düklci" 

Ulucami civarında dükkan 

" u " 
Memiş Paşa caddesinde dükkan 

Yukarıda yazılı dükkanlar 1 Haziran 939 tarihindtn itibare" 
sene müddetle icara vuileceğinden talip olanların 5 Mayıs 939 cuıt11 

nü saat on dörtte Ulucami karşısındaki yazı evimize müracaatlar•· 

Eksiltme 11 Mayıs 939 perşem
be günü saat 10 da Seyhan vila
yeti daimi encüm~ninde yapılaca· 
ğından talip olanların şartnam" ve 
numuneleri görmek üzere her gün 
hastaneye ve ihale günü de 64 lira 
50 kuruşluk m .. vakkat teminat ak· t 1 ~Dış mcmlckcllcr iç~ Abone -~~~~~~~~~-1-05_4_5~~~~~~4---4~~~~ 
çası veya teminat mektubiyle Sey. zammedilir. ..~ 
han vilayet daimi encümenine mü· Umumi neşriyat müdıt 

2 - ilanlar için idareye müra- •• 

. bedeli değişmez yalnız posta masrafıl 

racaatları il.;n olunur. 10537 Macı·d Gu··çıu 
caat edilmeJidir. · -· · -
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