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Hatayda örfi idare ilan edileli 
·Antakyada hayat biraz sakinleşti, fakat 

tedbirler henüz tatbik edilmiyor 

Delege Garo vazileden ~ıkarlldı 
yerine binbaşı Kole getirildi 

Kole hem idari işlere bakacak 
hem ordu kumandanhğını yapacak 

. Hataydaki j' 

komisyon! 
F. R. ATAY 

. Hatay' daki seçim kaydı hadi
' aelerini takib eden herkes, bir
. çok defalar, kendine aormu,tur: 
Fakat büüin bu işleri. milletler 
cemiyeti namına, bitarallıkla 
..... .._ .. ;;!'\ ,nt.ı:o.mur intihab ko· 
~-"°"" ocalHI iM yapıyor .t 

Knaca cevab verelim: Hak-
azlıfı meırulQftırma ! 

_!'amutay' da geçen gün Hatay 
munakataıı olurken, bazı me
bualarrınızın beyanatlan millet
ler ceıniyeti komisyonunun bu 
mahiyetini kafi bir vüzuh ile 
meydana koymuıtur. Komisyon, 
timdiye kadar, sadece, mahalli o
toritelerin cebir ve tazyik politi
kasını kitaba uydurmağa çalıştı. 
Bir mebusumuza hataylı bir türk
ten gelip Kamutay kürsüsünde 
okunan mektubun fU fdaalannı 
hatırlayınız : 
"Antakyamızda kayıd işinin başladı

ğı ilk gün işler yolunda idi. Fakat er
tesi günü Dörtayak mahallesinde dö
YÜlen, tahkir edilen, sandık başrna git
mekten menedilenler ~ğaldı. Çünkü 
bu mahallede polis ve jandarmalarrn 
gözü önünde toplanan silahlı usbeci
ler türle listesine yazılmak üzere san
dık başrna gelen türklere taarruz ve 
tecavüze başladilat. Bizim ile yürüyen 
yalnız bu mahallede dört yüzü müteca
viz eti türkünü reylerini kullanmaktan 
vaz geçirttiler ve reylerini kullanmak 
için mütecaviderin o mıntakada~ ~
zakla~ırılması ve yahud 0 şubenın cı
Yarında bulunan Şeyh Mehme~ ~ube
sinde reylerini kuJlanabilmele:ını. te
ınin için mazbata yaparak cemıy?tı ak
vam komisyonuna müracaat ettıler v_e 
bu tecavüzlerin durdur.uJmasını ve hu
kümetin mütecaviz/erle beraber yürü
memesinin teminini intihab nizam
namesinin 17 iaci maddesine dayana
rak istediler. 

Komisyon ne yaptı bilir misiniz ? 
Komisyon reisi (memlekette hükii!:1et 
ve kanun var, kimse kimseye tecavuz e 
~mez ve etmiyor. Bu mazbatayı im
za edenlere söyleyiniz. Kendi mınta
kalarında rey versinler. Biz başka ka
rar ittihazına lüzum görmüyoruz) ce
vabında bulundu. Halbuki bu feci ve 
zalimane hadiseler komisyonun gözü 
Önünde cereyan ediyordu. Hükümet 
de mütecasirleri yakalıyacağına onları 
te§ci ve teşvı"k ediyordu. Bu feci 
Vaziyet karşısrnda halk ne yapsın? El
bette ki intihab hürriyeti olmıyan bir 
Yerde, hayat tehlikesi, mal ve ırz düş
m.anlığı hükümet eliyle cereyan eden 
bı: yerde sandık başına gidemezdi. 
Nıtckim öyle oldu.,, 

O gün birçok mebuslarımız, 
k~miıyonun bu tek taraflı, ve 
rnılletler cemiyeti konseyinin 
kendilerine emanet ettiği vazi
~eye hiyanet eden hareketleri 
Uzerinde dunnuılardı. Eğer Tür-

( Sonu S. inci say/ada ) 

Antakya' d~n güzel bir göriiniif 
Antakya, 3 a.a. - Yüksek Komis& 

Havas ajansının muhabirine beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

- Sivil makamlar salahiyetlerini bu 
sabah askeri makamlara devretmişler -
clir. Şimdiki delege Garo'nun yerine 

binbaşı Kolc tayin edilmiştir. Bu zat 
idari işlerle ordu kumandanlığını aynı 
zamanda tedvir edecektir. Bu karar, 
yüksek komiserliğin, türklerle fransız
lar arasında işbirliği temini ve bütün 

(Sonu 5. inci sayfada) 

B. Muammer Erişin 
gazetemize beyanatı 

Londrada imzalanan 16 
sterlinglik anlaşmanın 

milyon 
esasları 

Kredi taksitlerini ödemek için tahsis edece· 

ğimiz mallarımız ihracına kolayhkla mukte
dir olduğumuz mikdarlardan çok aşağıdır 

B. Muammer Eri§ lzmir Mebuıu B. Hamdi 
Ak•oyla beraber gardan ~lwırken 

Ankara mebusu 
ve İş Bankası U
m u m Direktörü 
Muammer Eri Ş 
dün şehrimize dön
müştür. Yeni me
busumuz öğleden 
sonra kamutayda 
tahlif olunmuştur. 

Londrada kaza
nılmış olan muvaf
fakiyetten dolayı 
herkes· tarafından 
tebrik olunan muh
terem mebus ve 
Banka umwn mü
dürümüzü dün biz 
de zi'yaret ederek 
"Ulus" için beya
nat rica ettik. 

B. Muammer E

rişin ilk sözleri, 
heyetimizin Londra 
da görmüş olduğu 

samimi ve hararet

li kabulden dolayı 

memnuniyet hisle

rini bir daha tekrar 
etmek o.Jdu: 

(Sonu ü~üacüde) 

Atatürk 
l•tanbul, 3 (Telelonla) -

Atatürk refakatlerinde Hari
ciye Vekili Dr. Rüştü Aras ol
duğu halde bu akşam Marma
ra'da yeni yatla bir gezinti yap
mıılar ve geç vakit Dolmabah
çeye dönmüılcrdir. 

Paris büyük elçimiz 

Fransız hariciye nazırı 

Bone ile görüştü 

Bone samimi 
bir anlaşma 
arzu ediyor 

Paris, 3 a.a. - Havas ajansı tebliğ e
diyor: 

Hariciye nazırı, dün öğleden sonra 
B. Suad Davaz'ı kabul etmiştir. Türki
ye büyük elçisi İskenderun sancağın
da sıksık vukua gelen ve türkler tara
fından da karışılan hadiseler hakkın
da nazırın yeniden nazarı dikkatini 
celbe gelmişti B. Bone, bugün tekrar 
büyük elçiyi kabul edecek ve kendisi
le birlikte nazikleşmek tehlikesini ar-

(Sonu S. inci sayfada) 

Pariı Büyük Elçimiz 
Bay Suad Davaz 

r .... · .......................... · .............. · · ...... · .................................. · ...... · .... ı 
Başvekilimiz dün geldi 

Baıvekil Celal Bayar bugün letanbuldan tehrimize dönmütı.r '" 
istasyonda Kamutay Reisi Abdülhalik Renda, Dahiliye Vekili ve Parti c.. 

l nel Sekreteri Şükrii Kaya, Vekiller. Mebuslaı- ve Vekaletler ileri aı .. 
lenleri tarafmclan karfılannuıtır. Yukandaki :retıimlerde Bqwkilimi-
zi Ankara garında kendilerini karplryanl.r ara.unda göriiyonanuz. 

. 
Iran veliahdı ile Mısır kralının kız 

kardeşinin nişanlanması dolay~siy/e 

Atatürkle İran şehinşahı 
ve Mısır kralı arasında 
çok samimi telgraflar 

Gençlik parkını yapıyoruz .. 
Ankara 3 a.a. - İran Veliahdı ile 

Mısır Kıralının kız karde§inin nişan
ları münasebetile Reisicumhur Ata
türk, Rıza Şah Pehlevi ve Kıral Faruk 
arasında aşağıdaki telgraflar teati o
lunmuştur: 

Ankara Gençlik Parkının Kuşbakışı manzaralı 

Adadaki gazinodan ıelcileli havuzlara ve gelecek yıllarda inıa 
edilecek olan Opera binaına doğru .•. _(Ya.zııı 2. inci sayfada) 

Ala Hazreti Humayun Riza Şah 
Pehlevi Şehinıahı İran 

Tahran 
''Çok kıymetli kardeşimin oğlu Al

tes lran VeUahdi Hazretlerinin Ma
jeste Mısır Kıralı Hazretlerinin hem-

(Sonu 5. inci sayfada ) 

Türk - Yunan dostluğu 

Yunan kabinesi 
son muahedeyi 

tasdik etti 
(Yazısı S. inci sayfada) 

BUGÜN 

16 sayfa 
ilôvemiz 
Vakıflar 
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Usloba dair 
Edd>i eserde uslubun kıymet ve mevlc.ü ötec:leiberi münakap ec:lile

gıelmit bir meseledir. Edebiyat ualubtan ibarettir diyenler yanında, ~ 
liibu, baıı ezilmesi icab eden bir düıman gibi görenlere qe rastlanır. Bu 
telakkide olanların usluba karıı husumetleri, dikkat ederseniz, eberi· 
ya ona hususi bir mana vermelerinden ileri gelir. Uılub onların naza
nnda, kelime hokkabazlıklan, lafazanlık, fikir noksanını örtmeye ~ 
ifade süslerinden baıka bir teY clejildir. Fakat hakikaten uslub bu mu
dur) Hayır, uslub bu delildir, ol-. ol~ eakilerin ualtlN ali dedikleri 
fCY budur. 

Edebiyatın ifade vasıtası olan söz, onu tqkil eden unsurların en mü-
himidir. Yazanın dimağiyle okuyanın anla}'Jf1 araamda köprü vazifesi
ni o görür. Bir fikir aslında ne kadar güzel oluna olaun, ifade edileme
dikten sonra, ancak onu taaarlayan için bir kıymet ifade edebilir. Bu 
it için mutlaka aüse, kelime oyunlanna ihtiyaç yoktur. Onu en aarih 
ve veciz teklinde ifade etmeye çalıım. gene uıl(iba Vamllf oluraunuz. 
Tabirlerin tayininde, cümlelerin terkibinde aıhat ve isabet ne kadar bü
yük oluna, uslubun kıymeti o kadar artar. 

Bugünkü edebiyatnnmn en olaun ve fikir itibariyle en yüklü eeer~ 
lerini vennİf olan bir Falih Rıfkı. Bir Yakub Kadri, bir Peyami Safa 
yeni türkçenin en yübek üaldbculandır. rıkri c:leierlendiren, hakiki 
kıymetiyle ortaya koyan ifadedeki mükemmeliyettir. Düneinnm br
mala:yan. zihnimizi pprtmayan ve zevkimizi okpyan bu tekil mükem
meliyeti. bir edebi eaerin uıl özünü tetkil eden fikirlerin daha kolay
lıkla anlap)muına ve bize nüfuz etmeaine yol açar. Ualdbu bu fekild 
tarif edince ona düpnan olmaya bilmem ki imkan bbr mı) e 

llnld sllltlyl .. 1111 

1J lllllrılldl lsllnlllllll 
ol.mtır 

latanbul, 3 (Telefonla) - Bf1yill. 
munffaldyetlerle memleketimize dön 
mekte bulanan binici l\lbaylarmm a
JID 13 ünde latanbulda olacaklardır. 
lalia,anmua büyük b1r brfıJama 
propum buırıamm,tır. Buı ma..e
.. ı.r binicilerlmbe hedlyeler nn
celderdlr. Bu arada Pap babptlfe" 
cam fabrlkaaı da binlcilerlmlae nril
ınlk Uaere bir YUO huırlamıfhl'. Va· 
~ U.rinde ıubaylarmmm ialm
ltil JUlbdır. 

YlllOYIMI lllnldllk 
MlslWllannın .ncesl 

Y!fm'N.w 

Feltıkete . 
uğrciyanlara 

yardım 

KAMUTAYDA 
• 

Havayolları 

teıkilAt projesi 
görüşüldü 

Kamutay dün, B. Hilmi Uran'm re
ialiibıde toplanmıştır. Ordunun Ne
neli köyünden Hasan oğlu Mehmed 
Karabavsa'nın cllllm cezama çarptı
nlmaı. hakkmda adliye encllmeni 
mubatuı okunduktan sonra Ankara 
9ehri otomatik telefon kanununun 7. 
inci maddesini deği9tiren 1366 sayılı 
kanuna ek 'kanun projeaile, resmi dai
relerde elektrik tenviratınm tadiline 
dair kanun projesi ve askeri memurlar 
hakkındaki 1455 sayılı kanunun beşin· 
ci maddesinin deği9tirilmeaine dair o
lan kanun projeleri iıle Devlet hava 
yolları umum mUdürlüğU tqldlitı 
hakkındaki kanun liyiıhMı görütüle· 
rek kabul edilmi,ıir. 

Bundan eonra. emekli binbqı Şükrü 
Aytuğun ceaaaının affedilmeıine dair 
olan adliye encümeni mazbatası okun· 
muıtur. Evveli hatipler ve aonra Ad
liye encümeni mubata muharriri ıöz 
almıtlardır. Neticede B. Hamdi Yal
man (Ordu) bir takriri kabul edile
rek encümenin teklifi reddedilmiştir. 
Kamutayın dün kabul ettiği projeler 

ara.ında Kültür bakanlığına bağlı er
tik okulları mütedavil sermayesi bak
kınc:l~f kanun llyihası ile doıt ve müt
tefik Efganistan ile aramızdaki mu
hadenet ve i.fbirliği anlqmalarmın u
zatılmuı bakkmdaki protıokolun tas
dikine dair fuun projeleri de vardır. 

Kamutay, puarteai günU toplana-
caktır. · 

Kamutay· 

endi menlerinde 
"4.rsııhal encümeninde : 

EneUmene tevdi edilen arzuhaller· 
den rum1meye almmlf olanlar hak· 
kında V ekiletlerden ve encilmenler· 
den gelen cevaıblar tetldrk edildikten 
IODf& bu arauhallıer karara bailamDıt· 
tir. 

1 U H 1 R 
Spor hakkında konferans 

Evelki ıün Halkevinde Refik GUr 
tarafından sporun tariıhçesine, inkişa
fına ve türk sporunun ya.km geleceği· 
ne toplu bir baıklf mevzuu etrafında 
verilen konferanata Türk ıpor kuru· 
munun antrenör kursuna i•tirak eden 
talebelerle mera1'lı bir dinleyici top
lul u ğu hazır bulunmuştur. 

Birletlk Resim Sergisi 

Pertembe ıtınü birçok vekil ve me
bualannuzın önünde Ktlldlr bakanı
mız Saffet Arıkanın söylediği bir nu
tukla açılan ikinci resmi reaim sergisi 
bundan böyle herg,ün saat 10 dan 19 a 
kadar herkese açıktır. Yirmi gün de
vam edecek olan sergide 130 tablo Gü· 
zel Sanğatlar birliğinin, 97 tablo mUı
takil reaaamlar birliğinin, 75 tablo ser
best reasamlarm, 29 tablo D grupuna 
dahil olan reuamların tabloları vardır 
ki sergide tefhir edilen tabfoların a
dedi 331 tablodan ibarettir. Dünkü 
n.ülbada bu adetler kati olarak göste-
rılmemitti. ' 

B. Mı•enılnln lleyınah 

Karabük inpatı §llhat 1939 
da bitiyor 

İatanbul, 3 (Telefonla) - Karabük 
in~tını tetkik etmek üzere bir aydan
bcn memleketimizde bulunan B. Ma
kenzi bugün Tiry~te yoluyla lngilte
reye hareket etti. Beyanatında fUDlan 
söyledi: 

''-ltarabil.kte inpat devam ediyor. 
Fabrikanın inpatı 1939 tubatında bite
cektir. BUyil.k ocaklann aynı senenin 
mart ayı bqında yakılabileceğini umu
yorum. Hil.kUmetten cördUğUmU. ge
niı yardım ve tilrk milletinin saut it
lerine kup ıa.terdilderi ince a1lka 
dikkate p~r. Son samanlarda 
memleketimlsde memleketinb hakb.. 
da uyanmq olan btlyWıc lelllpatinin ta
~yle yerinde oldufwıa bllhuaa 
KarabUkte çalıpn lncilfder fnanmıt
lardır." -

Ankara gençlik 
parkını yapıyoruz .. 
Şehirle~ güzel vaef mı izafe eden 

huaueiyetleri gen~ ;yollarda, kanali
zasyonlarda, binaların inf& tarzında, 
bol ve temiz ıudı, anııtlarda, ucuz ay
dmlanma ve ısınma vasıtalarında ve, 
k11ac:a, tehirlilere kolay ve rahat ya"1· 
ma imkanları temin eden bütün mo· 
dem teeialerde arayabiliraini.z. Şayet 
ber teYl ile ıanı olan bir tehlrde ne 
olduiunu derhal tayin ed•edliinls 
blr ıbllrllılr his eder•ol•, bu enikli· 
ğin, yapılardaki Jeometrik hatlarm 
sertliği ve yollardaki insan ve müna
kale vasıtalarının hareketlfllği ile yo
rulan &özlerin ve kulakların muhtaç 
oldukları ıükQnu bulamamaaındaıı; 
mahalleleri ve hatti sadece bina blok
larını biri'birinden ayıran genit bahçe 
ve pwkların ashğmdan ileri ıeldiii
ne hü·kmedebiUNiniz. Şehirli yorulup 
da dinlenmek istedllf zaman, unsur· 
larından biri olduğu tabiati kilometre-
len:e uzakda değil, evinden nihayet 
bir bç yils metre atede bulabllmtll· 
dir. GilztJ blldilJml• fthlrler gllzel
tiklerinl - bir çok huauaiycıtleriyle 
birlikte - bahçelerine, parklarma, or
manlarına borçludurlar: Eski ltalyan 
,eblrlerinden bahselerini k.Wmnu: 
prlye dijer Avrupa tehirlerltıcltkl 
lere u çok benzeyen eokaklar, f>ina
lar, anıtlar kalır. Şehirlerde bahçeleri 
insan vücudunda ciğerlere bcnzetebi· 

liriz; 9ehirliler onlar aayeeinde nefee 
alırlar. 

Yeni Ankara, bahçeli evlerden mU· 
rcıkkeb bir tehir farzedilse bile tehir 
pllnı umumi bahçe ve parklarının u
hğmdan dolayı dalıda tenıldd edile· 
cektir. Hacet tepeden fidanlığa inip 
oradan Kocatepede nihayet bulacak 
bir park bile Anlııaranm, Smnanpua· 
nndaiı bqllıyıp Cebtcl ve Yenifebl
rln bir kmmnı lhtm eden en aenlt 
parçaıı için Wl deflldlr. Yenlfehlr· 
deki bir kaç blııbçe kilçClk alnıarlardan 
lıbarettir. 

Ankara· mahrum oldufu bir parka 
Mlılb olmak Clseredlr: Y&lnu umumt 
man..,...mda dtlll, çocuklara ve 
pnçlere tllrlCl tf1rKl oyun aahalan, ve 
blltGn U.. bol au, bol :yeflllilr, ppk, 
kilometrelerce aölpll yol, palnolar, 
ef~IDCI yerleri, at• luwa tiyatrolu 
ılbl buaur ve nmt veellelerl •nde
rek tthrln yqafllll*la *lal dtlifllt' 

Ycaan: Naaıhi BayJar 
riıhçesi vardır: tık pllnı Proiclör 
YanMn ;yepaHftı. Bay Lövo da başka 
bir plln y&pmlftır. Hükümet ikincl 
pllnm tatbikini tenaib etmiştir. Yc:n· 
sen ve Lövo plinları arasında şu far~la 
rı görmek kabildir: 

- llk pllnda, müselles şeklinde o
l~ arazinin bütün dıhları dı9ına b.ri· 
barine benaeyen ve biri.birini takib e
den bir takan hendesi fekiller konul· 
mak ıuretl7le meydana getirilen bir 
diğer milaelleıin içine söl ve ağaçlık· 
lar yerleıtirilmit olduğundan darlılı 
ve mahdud terkib hissi verecek bir 
manzara ihdu Glunmuıtur. 
- uno plinıııda. ..-nın bir m~ 

aelles olduiu dilakate alınauyarak, ell 
uzun kımna ve bir uçtan diğer u.ca, 
ıenlı bir petapelcıtiv, ve bu ıuretle de 
aum/ genlılllı temin edece-k olan göl 
yerte1tirUmi9tir. Hendest hatlar i• 
çeri ve ağaçlıklar dıprı alınarak. yol
lar al&kayı calib istikametlere dolru 
~·lmlf oldutundln ,_;,ıa n ram 
terkib hiui'nJn laululU.. lmlrln ve
rilmlttir. 

- Yaneen pllnmıda hendesi ve ser
beet mıntablar - aralarında iatiba
ı.,e, rabıtaya lilaum ıörülmclsabin -
blıdibirlnl kateder IUrette tuzim edil
mit oldufundan )itflll llOkanı 'nı ha
tıra getirecek bir manzara hMıl olmu" 
hendesi 9e-ltiller deği9ik olmadıfından 
plinı tetıkiık edenler il.serinde yorucıı 
w e.ıetiğe muhalif bir his tnıld e • 
dilmlttir. 

- İkinci plinda muhtelif mmtab
larm birden bire ayrılıp •)'l'ı parçalar· 
mlf ıibl ,tsrtınmeeiM mani oluak im
klnlar aranmıt ve par:kı bir kUt haline 
getirecek aıı.u'in tımaini için ae 
mümkünse bepsi dilfUıılilmilftllr. 

Bu kcımpOsiqoncla aıtı.dk tuk 
dedlal kendlnl göetıllDIMMlr. ,,. 
Parkı fÖ;yle tarif edebilirls: Ana 

medbal dlf bakanlık biuaı ile Mrgi 
evi aruındadır. İçeri girilince zemin, 
llerdeki ut ıellleli havuzun tepesın
d• 7 metreyi bulmM Usero, J&Vllf 
Y•'"t yilkaelm*edlr. Bummla latih
daf olunan pye arMatlr: &811 bitin 
genlınıı ft munlıtl'rle ......... 
ncıae •rmek ... PinHI, mansa,... 
ferabhiı kolayca t•ınm edilebilir: 

IDlft blnbaP -
......... 

İstanbul yerli mallar Mqld 
!atanbuı, 3 (T.Wonla) - llilll aa -

myi birliil idare heyeti bqUn toplan
dı.; tMaabahm onuncu ve ..... yer-

tıa*•~·-
Yarim klıometr · • .. ~i 

dacı\ Gaetfa4e "~ lollyah blnbqı Konorovakl ikinci gel • 
mitdr. Tilrk yilsbaflll Gürkan ile Po
latlran dördilncü" bqinciliği almlf. . 
ladır. 

.... t " me-t tarafmdua 
300 00 llanHpt Halk partiainden 
37 50 Mürefte halkından 
59 52 Çcrkqkö~ Xwla7 IQl.>cliad• · 

yılı kanunun buı maddelerillin deiit- tir. 
tirilmeıine dair kanun .Jayibalım mi
zakere edilmiıtir. - * Ankara istasyonundan çrkılrp şehre 

gelinirken sağ tarafda, 19 mayıs stad
yomunun lrart•mda gen" bir botluk 
vardır ld ortMmda titr b19ına •Imıt 
bir bina görüliir. Bir mU.elled andı
ran bu uhanın ikinci dılı Dil •• Coi
rafya Plliultesl lnUndekl cadde ve bu 
caddenin hafif bir inhina ile ctev.m 
olan Bankalar cadd .. i, üçüncü drh ise 
istasyondan Saman.pazarına doğru el
den yoldur. Tlrenden çlllrar smnn 
,olcuyu blr harabe muısadlı Ue kar
tılaftıran ve ,efılrle Yent,-ır araımı 
- Ankara iki ayn parp&an mUrek· 
k~ llbl - prd s-Pllliı bırakan bu 
boflulr ,mır pllftmıda ıe~Hk parkma 
tahaiı edilml,tir. 

Bablettifimlz n 'kenarr btr aeİ. 
lük•te çevrilmiftir. Kavaiıı dipllda -
ve geçen aeııe yıkılan lıliDontutun ,... 
rinde - mlldener ve cok a-11 ..sem 
bir limoni'* ..Sır. oeıta lftlt oa. 
merkes k••••da• eoma bir -.ı 
flıkllnde daNlar* Ankara 11111,•• 
na doln --- Jr-.nuun 1Dlanda 16 
tta ttrdılltı ile çocuk balıgelın w 
bullUll llerilindı de Ulnaparktaa 
IDllblua bütün ellenc:e lmıktnlarlyle 
ıençlere aLd ıabalar ılrllnmektedlr. 
GCSlUn sat kawl 8te1lnde ~· ı.n 
tlyatrotu buhınınaoktadır. P1ta, bir dl 

&aJMri,de ımçlar 

Dalıillye encümeninde : 
Hava saldıımalarma ~ puif a

nama hekJnnda lranun l&yibaaı mlln· 
1ıen" intaç olummıftur. 

Kayseri. (Huaulf) - Halke.t kupa 214191 41 
maçlarına lftir&k .... Brcly... De-

' HUD Mlldalaa enciımerdnde : 
Aakerl ve mtukl tekatlt kanununun 

as bacl maddeela• ı.tlnaden tekaüt ma
..ıarı birinci derece tlnrlnden tadil 
.W. mltebitlerden mal61 oJanlarm 
... W Jmuanun S0 UDC11 maddeabı
... ladfade edip etml,..ceklertain tef· 
iki !wldnnda Bapekllet teüerm 
...... Ye batllg olımmattm. 

lzmircle zelzele 
mir, SUmer ve Tayyare kulUblerl ara
tm4a ,apılan smsJua dewm eclU
melttedlr. 80D oyunda Brcl,..t• De
mir berabere kaldıimdan. celecek 
hafta bunlar anamda bir mas 7&Plla· tamir, 3 a.a. - Bu ..ı.h uat 5 l 10 

cü pllbiM Hallasri bpMı tBrmle 19 •·- fakat flddetlt Mr nr 
wrilecektir. tıanmtaı olmuftar. Haurat" aylat 

Yakalanan kaçakçılar ,.,1mar. Bü.dce encümeninde : 
letanbulun tarlht hainamlan 1 • MUse ve ruatbane te9kilit kaııu· Geçen bir hafta ~incle gilmrllk mu

Wua tefkilltı, 55 kaçakçı, 1533 kilo 
alıarik bçajı, 70 kilo inhisar ~lı, 
sıo aram uyu,ıurucu madde, 16 altm 
Un, 7 ıitAa ile 17 kaçakçı hayvanı ele 
pglrmiıtlr. 

Jatanbul, S (Telelonla) - ı.--.1.....ı. nunun 10 uncu maddeıinln değiıtiril· 
uual\U meai hakkındaki kanun projeai, 

da 160 kadar tarihi hamam nrdlr. Pa- a • Oyun Aletlerinden belediyelerce 
kat bunılarm blrsolu belrmwıabktan " köy ldvelerlnce alınacak resim 
barab olmaia ylb ıutmuttur. llllse i· hakkındaki kanun projeei mUz k 
daral bunlar hakkında tetJdlder Jl.p• dllmlftlr. • ere e-

=:::~ =::: Dltm11 MıılıaNbaı 
vib ..... ~ lmeadllerlnl 1- encimeıdnde: 
dara ticllmlJ• bu slW ba-m1vm ~ Birinci ktnun 1937: tubat '1938 ay
cUtnllll muaf tutuJmur lsla 1ılr lalam lanna alet iç aylık rapor .mtlabre ve 

Bomooti şirketi tasfiye edildi 
ı.tanbul, S (Telefonla) - Bomonti 

Şirketi taafiye muamelelerini bltirmlt 
ve flrkette çalıpn ltçilerinln lkramlye
lıertnl datıtmııtır. 

Tramvay flrketi ltçlleri de bugün 
mrahhulanm fiırketo göndermifler, 
kendi nam1arma firkete yazılmıt olan 
ihtiyat paralannm iadeaini iatemitler • 
dir. 

t11anbul gümrük varidab 
arttı 

İstanbul, 3 (Telefonla) - İstanbul 
gilmrillderinin mayıs içindeki varidatı 
5.860.285 1lmyı bulabuıtur. Bunun 
4.099.360 lirası ıümrük resmidir. 

iki sene evel inf8ıına ba,lanacak. 
ken bir .anıret llc:ulyle timdiye ka· 
dar ıert1e kalan parkın pllnmı Nafıa 
veklleti emrinde çalıpn tehirci ve 
bahçeci müMndia Bay LöYo tanzim 

Güzel sanatlar akademisinde eıtmit. Kaıinutay da aon toplantıların

ıru, bahçnl - bir nen tlfttMD• -
taunur etmlftlr. Parkta 11Jr11a bir 
halk kalıve1l- dUf11ntltmGftlr. Glllll 
ortumda kırk metreye bdar ,eı... 
len blr f•klye, parkın llhllltellf 71rS.. 
rl.nde fmktyell bawslar ,., ....... 
ftte ylrml yedi hektar bir ara.l U... 
rlne lnp edtıectk olan Ankara pne. 
llk parknun umumi manaaNU btldu. 

* da, parkm inıasına bu senelik 300•000 
hir aergi açılıyor lira tahıı. etmittir. ı,. yakında Pllftm tamiminde &mır olu an& fi. 

lıtanbul, 3 (Telefonla) - ~ann sa· baflanacak ve mevsim sonuna kadar kirleri tahlil etmek letenek ctlyeblll· 
at 16 da pel unatlar ~mialnde yan davarlar, medhaller, ve havuzlarla ris ld Aı*ara ikliminde birer damau• 
ProfeMSr Mimar Tank'm serglll açıla· klSprtıler bitmlı olacaktır. . la umuna olm bol su, bol yefltlk, bol 
cütır. Serpde profeeöriln 1908 den- · * -·· B. Lho'nun batlıca byaılan 

bmlrde çok çocuklu aileler 
hmlr, (Huıuıl) - Sıhat ve lçtimal 

Maaftllet vekiletince 937 mali yılı 
...... villyedmlsde çok çocuklu 65 
.U.,. elllter liradan 3250 lira dair· 
tdmıftD' ••• ._ti yılında da tevslata 
devam edilmek U.Sere çok çocuklu ai
leler ııraya alınmııtır. Para. ııhat ve 
içtimai Muavenet müdUrlUğünce da
lmla.ktadır. 

llyihlm huldandılı llJlealyor. IAtag ectllmlttlr· beri yapalı nerter tqblr edilecektir. Gençllk parkı pllnmın 1naa bir ta· olmu,ıur. Bunları temine utrqan • 

-----:-----:-:-:-:========----------------r------------------------ natkir, prurumuaa hltlb eden 111-ti,.m ve rWıumuzu ok,ayan eıtna 
endifelerinden de kendlnl uad etmek 
ietememif. bunları temin için en bl
yUk gayreti sarf etmlt. ve h•Jrlkltea 
ımwaffak olmu,ıur. 

Yalnm Karadenls bölgesinde 
yağı! oldu 

Diln Ankarada hava açık ıeçmit. 
rlasir fimali prbi<\en Uç metre kadar 
bWa ...Wttir· EA düfiik ıaı 4 clerece, 
.-ı yOkıek ısı da 23 derece olarak kay• 
Ateditmittir. 

Yurdda ha-va Dolu Anadolusu ile 
Karadeniz prk kısımlarında çok bu• 
~utlu, diler yerlerde de l!ilk pçmit
;tir. 

24 saat içinde yalnız KaradenbiA 
'91'k kıamuıda Rize ve Trabıonda u 
tnlkdarda 1al19 olmuıtur. 

En cllfilk ıaılar: KGtahpda. Kayse
ride 3, Bolu, Sıvas ve Jtuurumda 2, 
Karata o derMCdir. 

Ba yUklek mılar: Df yarbalmda 2'1, 
...... ı.. .. f.a.biyode ...... 
_.. ao derecedir. 

l.ıubul mallMnl#lıMl•ıi lllrlal, 
,..., ,.ıuı "''at elde ,...,, •• 
na 7u mnllmlad•• aldıfı Ulm»la "" ...,.71 ,,,,. dQIJlllll70': 

"Hqdl ntaadqlu, dlıılarM n 
eğlenme mevsimi ıeldi. Nqemisl ve 
kahkdalarıausı nlerbeı edelim.., 

Temenni gOs•I ama, kumanda iyi 
deiil. Yu mn.uaiade de, klf ımv· 
.ımım• d•, babud• • bmua 
dlnlemJ~ll bir un/lllllS var-. o 
da JrabUbalaımıs n •.... mJsdJr. 

A'ı.i bavatlaa, Htia alllllenlea, •1 · 
,.,,,,,, .... ,.,,."''' ı.u.ı .. 4••· •• ~.. fllnl•• balludın 
ball•atlıt• 1Mluedlnls; _,. ı.adlll· 
flad•• dofu. 
r.aı *'" v_.llfl•rı-'•hr 

ellı o.ı.• tlfl• Mr mnıl• W
bAI ,,,,,,,,,,.,,, ilf .,,,,...., ,_,,., .. 
rloe..,,.. ,.,.,,,,.,. 'l'J. 

PUb I 

~ ............ " .... 
aç ,.ım, ittala mci bir anme çı-
._' leırı lını• lııir .W. eeki .-.. 
talııia ........... - ....... ..,.,...... 

Bir ~ pil ... içinde ne a.tar 
çok tane •ardır; hunlar hirihirlerin
clm qn u ol.lar, t.c•ıde" ta-
Wda ..................... ıwiin 
.. pifllÜll ,. •••••• ,,..... .... -.t-
... pltkla olıfMlıtlır. 

• ... ............. tmrarhlann 
...... .... ,..&leri ltekl Ju.lderi 
.. ılnp ...... .... ..... .... ....... 

~~-
y ......... top1an11a1•1•....._ 

.... wm'IM ........ ,. ........ i:ri ........ .. , ...................... , .. 
ToJJGC ftlplta I 

KIWa, ........ ,.... ....... ........................... ...., 
bir ..... sirdL öina&iimbe söre 
....... __ .. udmlen .... pz, 

"tofleJi' ..... siJIMI•.... • ...... 
.... Rı •Hi ...... , .. ,_ ..... 

P111" serçekten cocullllrm ._..... 
pYirclilderi to ........ T mpw. 

sa •iv resmini ......... .. 
..-......,u.: plana ............ 
. ..mc:ilWini söriiniin .... 

"4.e11c ,elairlsri bombardıman I 

Cumlaurİ7etfİ bpaaJa fiklJtıt 
edi,orı 

- Frankocular atik telürlerde, 
ai.U halk. kedm. çoluk, çoc1* a. 
...... bfmb& MIJ'OT'larl dl,._ 

Çia bikGmeti Milletlw c..ı. 
,.tiae JaOta söncl..,_ı 

- Japon tayyareleri Mil .... 
117' llornbalarla öldW,_1 -... 
&alne retlnl•I diye. 

Japonlar teblii ...,...,,.._1 
- Bia boaa .. lanmzı heaablı 
~b aakerlerin ünrine &b7o· 
ns. SYil ...._öl...._ ..w. 0-

1 ... Cin mldafaaamm atblı .._ 

• 
lındllan 1 

Çia'cleki ....... M"'8&'& W--·-·-" • 

.... .-1 ·'-•iı baldaa4a ..... ........................... 

............................ h .... ............................ 
tir. 

o ................... . 
Çin ukerleri de imtihan -..,. .. 

lu -1 T....,_ ,..tifip imtillana si· 
rlw art.kanlara ...,.u;..- ,..._ ..,, ..... 

- Park ne saman bitecek •• on• 
bütiln heybeti ile ıeyredlp içinde p 
seceiia? • 

-1;atlcalde haklıyrs. Fakat ataf1ar 
diıJcilip ıellpnek için - Yetlflblt • 
iaçlar ıetlrlp yerlerine koymak bef
kal - bir kaç sene bekltyecek lradlr 
sabırlı olmamts lhanctır. Ancak plt
cek yo, Uzerinde ktlrek çekip yelkıa 
kullanabllecellmlı, tOrltl etteneeı .. 
rinden ietlf ade edeblleceftmlı baft9 
ile parkın ana çlııllert meydana t• 
mıt olacaktır. 

Bu ıtızet eteri tahakkttk ettlrmel• 
çahtanlırla beraber Ankara halkını 
da tebrik eunellylı. 

Mlllllda ffitiı ekimi 
Muila, 3 a.L - Vlllyet · dahtundı 

tütünlerin ekimi bitmek U.erecllr. 
Yalnıs ttltf1nlerln bU:yilmesi yalnıur· 
auzluktaft durpndur. Ekllen tGtGn• 
terde hutahk yoktur. Rekolte ıeten 
yıla göre uclır. Bu yıl rekolte 1 mil• 
yon 900 bin kilo tahmin tdllmekteflr 
Bitin Ylllyet dlıblllnde 10 bln 15'. 
hektar tlltCln eldlmlftir. Kuraklık de
nm edeıte rekolte lntetlııdr. 
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Filistin, İngiltere Ye araplar 
Büyiik baım büyük derdi olur 

derler; lngiltere İmparatorluğu gi
bi büyük bir teıekJcülün de dertleri bü
Y'Üktür. Avrupa muvazeneai, Uzak 
Şark vaziyeti, deniz hakimiyeti. Ha
Ya hakimiyeti. Şu ve bu müatemleke 
İti. lngiltere devlet adamlarmı met
ni eden meseleler çok dağınıktır. 
Fakat bunlar arasında barbdenberi 
devam eden mü~in bir mesele var
dır ki, gittikçe karıııyor: Bu da 
Filistin meselesidir. lngiltere Hin
di.tan, meselesini haJJetmiıtir. Fa
kat Fili.tin meselesinin içinde bu
hınduğu çıkmaz gittikçe derinleı
ınektedir. 

lngiltere bu memleketi harb için
de yahudi yurdu yapmayı vadetti. 
Ve aulhdan aonra uzun zaman bu 
gaye uğrunda çalııtı. Arablarm mu
kavemti karıısında yahudi yurdu 
projesinin yürüyemiyceğini anlayın
ca, memleketi üç kısma taksim et
ıneğe karar verdi. Bir kısmı yahudi
lere tahsis edilecek, ikinci kısmı a
l'&blara bırakılacak, Kudüs dahil ol
mak üzıere, üçüncü kıamı da lngilte
renin mandaıı altmda kalacaktı. 
Bütün alüaclarlan memnun edeceği 
aanılan bu proje, arablan da yahu
dileri de memnun etmedi. Arablar, 
memleketin bu yolda taksim edil
me.ine razı olmadılar. Bunlarm ya
budi mevcudiyetini tanımak nokta
unda yürümeğe razi oldukları en 
ileri had, akalliyetlere aid haklann 
tanınmasından ibarettir. Bundan 
daha ileri gitmiyorlar. 

Y abudilere gelince; lngiltereye 

lıarb içinde yaptıiı vadi hatırlata
rak ve yahudilerin dünya yüzünde 
bugünkü feci vaziyetine iıaret ede

rek Filietinin tam olarak kendileri
ne verilmesini istiyorlar. Yahudi 
DOktai nazarmm zayıf olan bir ta
rafı tudur ki, Filiatin meaelesiyle 
dünya yahudi problemi birbirine ka
ftflmlmaktadır. Hakikaten bugün 
dünyada bir yahudi problemi var
dır. Fakat acaba Filistin mesele.i
nin .. müfrit aiyoniati tatmin ede
cek tekilde halli bile bu büyük me
..aye bir çare teıkil eder mi? Siyo
laiet icra komitesi aaaamdan Brote ... 
ki •~..._,. i.c:il :yardana muhtaç 
.. yahudilerin mikdarmı anı mil-,.., ... oıw•--- • • •--..~a.!.- D •• _1 _ _...... 

Filİ8tİllCie toplanmalarına aiyasi en
... ._ olmasa da maddi imkan J'C)k
..... Ve olabileceii bir an için kabul 
edil-. bile, bu da dünya yahadi 
~-- halletmez. 

l!.giltere, Pil komisyonu tarafm
cı.n teklif ve Milletler Cemiyeti tara
faı.ctan da taadik edilen taksim pro
~Iİni tatbik etmek Üzere, dört kiıi
lik bir mütehauıalar heyetini Filia
tine göndereli, bu memleketin vazi
l'eti büabütün kanflllııtır. Bir taraf
t&11 yahudilerle arablar arasında 
kanlı bir boiUfllla devam ediyor. 
Diğer taraftan ara.blarla İngiliz za
b1ta memurlan arumda.ki mücadele 
en hararetli bir safhaama girdi. 
Gün geçmez ki sekiz on arabm, ya
hudinin ve İngiliz zabıta memuru
nun katli haberi gelmesin. lngiltere 
İmparatorluğu için kötü olan bir va
aiyet de Filiatinin mukadderatı ha.k
landa ara.b memlektlerinde uyanan 
alakadır. lngilterenin arab alemi ile 
çok aıkı münasebetleri vardır. Bu 

ınemleketlerin bir kısmına ittifakla 
bağlıdır. Bir kıamı müatemlekesidir. 
Bir k11m1 yakın dostlandır. lngiltere 
bu memleketlerle olan münaaebet
lerini korumak m ecburiyetindedir. 
Halbuki Filistin meselesi, lngiltere
"8 kaJ'!ı bir propaganda mevzuu o
larak kullanılmaktadır. 

Muhtelif cebhelerden gelen taz
Jikler karııaında lngilterenin Filis
tin si.ya.etini gene değiıtirmeği dü
tündüiü anlqıhyor. Gerçi ne yapı
lacaiı malUnı değildir. Belki bunu 
laailtere hükumeti de henüz bilmi
~. Çünkü bütün harb sonrası hü
lnimetleri gibi, Çemberlayn hüku
laeti de bu kötü mirasa varis olmak
tan aala memnun değildir. Fakat ya
hudil•e barb içinde verilen sözden 
ba,ka yirmi aenedenberi F ilistine 
)'apıla.n yahudi muhacereti vardır. 
Çmber)ayn lngilterenin sözüne ina
laarak Fili.tine giden yahudileri bı
l'alanak iatemiyor. Binaenaleyh hem 
..-abları tatmin edecek, hem yahu
dileri koruyacak ve lngiltere impa
l'atorluğunu çıkmaz içinden kurta
l'acak bir formül bulmak lazımdır. 

Pil komisyonunun teklifi böyle bir 
fonnül grbi görünüyordu. Filiatinin 
bıacünlrii vaziyeti bunun pratik ol
lftadıiını İngilizlere anlatmıttır. ln
lriliz devlet adamlarmm en kuvvet
li tarafları böyle zamana ve vaziye
te uygun fonnüJler bulmaktır. Hin
distan meselesi gtbi dallı budaklı 
Ye lrlancla meseleai gibi çetin itleri 
halleden)« bu meseleyi de hallede
biln.eıtclirl•. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

, 

D'' 0 N Y A H A B E· R. L E R İ Gazetemiz için 
iki memur 
alınacaktır 

. . 

Kanton gene bombalandı 
. 

Çinliler japonların zehirli gaz 
kullandıklarını söyliyorlar 

Hankov 3 a.a. - Kveeitch etrafın -
da cereya~ etmekte olan kanlı muha -
rebe Çin hava kuvvetlerinin de itti
rakile bir kat daha şiddetlenıni§tir. 
Japonlar mütemadiyen takviye kıtala 
rı getiriyorlar. Muhasamatın batın· 
dan ileri Hungai cenubunda muharebe 
hiç bir vakit bu kadar §iddctli ve kan
lı olmaını§tır. Çin askerleri ona karşı 
bir vaziyette harbetmek mecburiye
tinde bulunuyorlar. Düşmanın bütün 
taarruzları kimilen püskürtülmekte
dir. 

Bohieyendeki çin kuvvetleri mü
kemmel bir manevra yaprak gimalc 
doğru ilerlemişler ve düşmanı arka
sından vurmuşlardır. Bu suretle Kvc
itchdeki Çin kuvvetleri biraz dinlen -
mek imkanını elde etmiglcrdir. 

Japonlar enternasyonal ve insanlık 
kaideleri hilafına olarak bütün hat
larda zehirli gazlar kullanmışlardır. 

Son üç gün içinde düşmanın yüz 
tankı ve bir çok zırhlı otomobili tah
rib edilmiştir. 
Tangşanda birkaç gün devam eden 

şiddetli çarpıırnalardan sonra düş~a
nın bir livası tamamilc imha e<iilmı§ -
tir. 

Bu livanın kumandanı da ölüler a -
rasındadır. 
Şantungun garbında mühim bir de

ğişiklik yoktur. Ancak Taning gar-

kındaki çin kuvvetleri biraz daha il~r
Icmiştir. 

Lanfengte dügırnan hali muhasara 
altında bulunuyor. Teişiende bulunan 
düşman kuvvetlerinin bir k1&mı ~eia
kanı hücum suretile elde etmek ıste -
mifSe de yolda yakalanmış ve imha o -
lunmugtur. Aynı suretle Şikaikovda 
muhasaradan kurtarılmıştır. 

Pihai - Paoting dcmiryolu üzerinde; 
birçok japon sevkiyatı trenleri akıncı
lar tarafından vurulmuştur. 

Kariıon bombardıman edildi 
Kanton, 3 a.a. - Sekiz japon tayya

resi bugün öğleden sonra Kanton'un 
muhtelif yerlerini bombardıman et
mi§tir. 

Hankovu zsabtetmek isteyen 
bir general 

Tokyo, 3 a.a. - Roytcr ajansı muha 
birinin zannettiğine göre general !ta
gaki, Hankovu zaptetmek üzere Çin -
de muharebeye şiddetle devam edilme 
sine taraftardır. 

Japon harbiye nazırlığı 
Tokyo, 3 a.a. - İyi malilmat almak 

ta olan mahafil, general Sayşiro lta
gakinin harbiye nezaretine getirilme
sine muhakkak nazariyle bkarnakta
dır. Bu tayin keyfiyeti, bu hafta zar
fında ilan edilecektir. 

İspanyada 
-

C1111llllriyetciler ilerlediklerini 
bildiriyorlar 

Madrid, 3 a.a. - Tcrucl eyaletinde 
aakeri harekata dün bütün gün devam 
edilmiştir. En şiddetli taarruzlar 
Teruelin cenubu şarkisindc . yapıl
mıttır. 

Puebla dö Valvcrdede frankistler 
Sagonte yolundan geçmeğe teşebbüs 
etmişlerse de bu yolun cenubunda 
Sierra Kamarenada yerleşmiş bulu
nan cumhuriyetçiler bu harekete ma
ni olmutlardır. Düşman Mora dö Ru
biclosa şiddetle hücum etmiştir. Gu
dardan gelen düşman kıtaları üç defa 
tekrar edilen hücumlara rağmen bu 
kasabaya yakla§amamrşlardır. Mb. 
ranın garbında Valbona mıntakasın
da bulunan frankist kıtaları şimdi ha 
rekata igtirak etmektedirler. Fecirle 
başlıyan muharebe geceye kadar de
vam etmiştir. Maneviyatları mükem
mel olan cumhuriyetçiler mevzileri-

Miisabaka saatini y1rıllki 
gazetemizde ilan edeceğiz 
Alqamları saat 18 den iti
be.rengazetemizde tashih it
lerinde çalıtmak üzere 100 
lira ücretli iki memur alına
cağım ilin etmiıtik Bu me
murların intihabı için ya
rınki pazar günü bir müsa
baka imtihanı yapılacaktır. 

Müsabaka saatini yaranki 
gazetemizde ilan edeceğiz 
Şartları tekrar edelim: Li•e 

·czunu olmak §arttır. Liaan 
~··enler tercih olunacaklar-
" ' '· Ta•hih iıleri, gecenin 
çok geç vaktine kadar de
vam ettiğinden gündüz ha
riçte vaziledar olmamak 

lazımdır. 

ni muhafaza etmektedirler. Muvakka- ~""---------------'"" 
ten tahliye edilen sırtlar düşman top 
larını yerle§tirmeğe vakit bulmadan 
evvel istirdad edilmiştir. 

More de Rubielos'un 30 kilometre 
şimali garbisinde kain Wosque~u;ıa 
mıntakasında frankistlcrin tazyıkıne 
bir aydanberi mukavemet edilmekte
dir. Hükümct tayyareleri bu muka
vemete geniş miktarda yardım e~mck 
tedirler. 

lngilterenin sulh yolunda 

Tayyareden 
Radyo vasıf asiyle 
neşriyat 

yapacağı teşebbü$ler 

HATAYDA SQN HADİSELER Paris, 3a.a.-İspanyadatavassutta 
bulunmak ve Almanya ile de umumi 
müzakereleri açmak hususunda ingilız 

Vasli Rıza ye Bedianan 
tayyareden söyledikleri 

Ko .. y 1 e r y ,· ne ya gl.J m a e d ,· ı d ,· hükürnctinin bazı niyetler beslediğine 
dair Londra matbuatında inti~r eden 
yarı resmi 'yazılar Paristc derin bir ala- İstanbul Şehir tiyatrosunun kıy-

ıarkılan radyoda dinledik 

e Ş k I• ya 1 a r mas U m ha 1 k 1 ka uyandırmı§tır. metli sanğatkarlarından Bedia ve Vas-
Daimi siyaseti sulhun idamesine d A k ad fi Rıza dün saat 15.30 a n ar an 

hadim olabilecek her türlü teşebbüsler 

d • 1 harecktle İstanbula giden Devlet ha-

h • t d aramak ve te§yi etmek olan fransız hiı· te t 1 Ş e ev a m e 1 yo r a r kilmeti bu gibi projelerin hakikat saha· va yolları idaresinin .. Dağ., isimli yol
sına girdiğini memnuniyetle görecektir cu tayyare.i ile •eyahat etmiıler ve u_______________ :__..=__..:.___________ çuı eanuındald intibalarını tayyare-

Antalıaya, 3 a.a. - Anadolu Ajansı -r- · deki telaiz telefon cihazı ile bütün 
nın huıusi muhabiri bildiriyor: ı K I b. · ı 0 ne r radyo dinleyicilerine anlatnllllardır. 
...ıa~-tir: ---t--..ı .. ... ı.aA:.,.t,.., lr.2vA. Q ç 1 rı Q n 1 r m 1 y Bu arada Vasfi Rıza Ankara üzerinde 
.........-.-., tayyare ile tur yaparken Belvü otelin-

Süveydiye köyü ikinci defa olarak b ı k • • deki arkadaşı Behzada hitab ederelt 
y~ğma edilmitti~. D&U~ak:ta ~üyük çocug'-' unu u ma iÇi n ıunları söylemiftir: 
bir bahçe ıu dalrilrada yagma edılrnek- - Behzat ı Şimdi sizin oturduğunuz 
tedir. Ordu nahiye.ine tibi Çandır'da d f b ı • k ı d otelin üstünden geçiyoruz. B~ia da 
bir çiftli~. f8kiler taı:~ından Y~~lmıt - a e ta s e e r e r 1 ya p 1 1 yanımda .. Ayrıca iki yol arkadaşunız 
tır. Uç gun evvel Dortayakta turk ya- da var. Tayyare yolculuğu fevkalade 
zılmak iıtiyenlerc avenesiyle birlikte Princeton _ Florida _ 3 a.a. _ Petrol kıralı Ceymiı Kaı'ın beş ya- güzel. Aklın varsa sen de tayyare ile 
hücum ettiği için tevkif edilen Yusuf mel ki -ıu Skigi Kat'ı dag-a kaldırmıı olan "çocuk kaçıncılar" ı ele gel. Aman ne latif, öyle rahat gidiyo-
Garip ve evvelki gün Zeytuniye hıris - § a og · t..J - k b" "k 

-irmek için Florida'nm §İmdiye kadar gönnemı.ş o "ugu ~ uyu ruzki Belvü otelindek odada nasıl o-
tiyan knvünde tepeden tırnag- a kadar .. ...,. Do t 1 rıle h ... •usı turuyorsam 0•• ı hat t 

-J b. · ı - p )maktadır nanma.nın ayyare e .... ye ra o uruyorum. 
silahlı olarak tutulan iki ermeni Garo ır ınaan avcı ıgı ya 1 • • 

tayy--ler de araa.tırmalara iıtirak etmektedir. 65 gemi 175 mıl uzun- Behzat 1 Sana bir şarkı okuyayım, tarafından serbest bırakılmıtlardır. --- "' 1 b 
ı iunda bir aa.hili taraaaud etmekte ve buralarda arattırma ar yap- u şarkı Hazımla birlikte sana okudu-

Delege Garo bu ermenileri kendisi mau ktadır. Jçlerm· de bı"r de kadın bulunan birçok müaellah gönüllü mm- ğumuz şartlıdır, demiş ve okumuştur. 
teslih ettiği için iskandalın önüne geç - ~ k d d b .. M h · E 

takanın dahı'linde ve neha"r boylarında ve ormanlarda delaşmaktadırlar !l'a r ı an sonra a ugun u sın r-mek üzere serbest bıraknug ve bu hu - - 1 · eda d d' - · d 
b k . "nk::.t Çocux..- ka,.~•rılmı• oldux..• Princeton tehri, müaell&h bir kampa tugru a bızzat v e eme ıgın ense-

susta beyanatta ulunma tan ıstı cu a-• T" ... ıı;.. k d k" k Jb b 
1 

lam göndermittir. 
etmi§tir. Diğer taraftan Süveydiyc kö - benzemektedir. Müselliıh gönüllüler, o a ar çoktur ı ızı aç un arı 

b • t• d k 1 Bila hare oene her iki Üngvatkir bir-yü civarında yeniden silah tevzüne ba§- iqe için mutfaklar ttaia etmek mec urıye ın e a mattır. ., 
tattığı musaıran söylenmektedir. likte müteaddid operet parçaları ve 

B Mı E • • şarkıları söylemişlerdir. 
Süveydiye ermenileri ifi U mmer n-4.?fn 

e a ~ Vasfi Rıza, ta};'yare ile Eskişehiri 
azıttılar geçip İstanbul için neşriyata başlama-

Antakya, (Hususi) - Süveydiye erme • b dan evci şunları söylemiştir: 
nileri iti azıtmaktadırlar. Mahalli hü- zetemıze eyanatı 
kümetin yardımile sokaklarda yol ke aa - Şimdi Ankara meydanındaki tel-
sen cşkiyal. ar gibi ıililı atarak dola§- e ' 1 siz telefonla görüştüm. Çok güzel ko-

( Ba"' ı. ı·ncı sayfada ) ı va.p.ur ar. almakta kullan. a_cağız .. • N f eka~ lctinin yaptıg- ı maktadırlar. Milis türk zabitlerinden ... ;ıuşuyoruz. a ıa v 
- lngı'ltere Malı'ye ve Tı'carct ne- lO mılyonluk kre_dının öde. nmesi · · b '" "'k ı' R)erden biri de bu İbrahim bu serserilerden ikisini yaka- en ıyı ve en uyu ., -

Zarctlerı. ı' le, ı'hr~ olunan krcdı' leri ga- 1939 da ba_şlamak ve ıl_k_ ıcnclcrı gayet d d d 'kten sonra İstanbul dı'nleyı· lamış ve fakat bir gün bile tutmağa ~ ur, e ı -
rantı. eden ve Tı"caret nczaretı"ne mer- ufak taksıtlcr olmak uzere 1951 sene- ·1 · · tı'balarını anlatmaya devam muvaffak olamamıgtır. Müstemleke cı erınc ın 
but Ek"'port kred"ı Departman ile, sine kadar d __ evam ed.ecektir. 6 milyon- t · tayyare seyahatinin gu"' zcllı" memurları ite karıgarak serbest bıra- • ı k e mış ve -
•"nra ...ı- acrL--ı Cı"ty .,. hsı·yctleri ile u kı&mın ödenme_aı. 1951 _de başlıya- - · ı tafet ve konforu hakkında bu ka kılmıştır. Halbuki üzerinde fitekle """ u.a ~ ~· gı, e -
mu-·zakcrcler yaptık. İlk dı'kkat cdı' le- rak, 1961 e _kadar surec~ktır.,~ . . d 'tayı'cka-r so"zlcr so"ylemesı'ne rag-bir tabanca bulunan türkler divanı ar sı ., -
Cek nokta bu" tu" n muhı'tlerde karcılaş- . -. Son bır sual: kredı takaıtlennı ne k ndı·s·ını·n meccanen d g- ı' l h harblerde ve zindanlarda sürünmekte- s men c e • er 

dirlcr. mıt olduğ~uz dostluk ve itimad ha- gıbı malla~ım~zla ödireceğiz? yolcu gibi 22 lira ücret mukabilinde bu 
vasıdır. Bilhassa İngiltere bankası.. .. ~ Şı~~ı~en sıze ~u k~dar~nıı' seyaahti yapabildiğini ilave etmiştir. 

Seçime ifıirak edenleri Mösyö Montegü Norman teşebbüs ~ylıyebil~r~: K~ı taksıt!~rm 
tehdid ediyorl.ar ve görüfmelcrimizin mutlaka müsbet ödemek açın tabsıa edecegımiz 

Antakya, (Hususi) - Seçimin mu- bir neticeye bağlanacağından bizi hiç mall~ız, i~racına ~olaylıkla 1 KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 
vakkaten tatil edilmesine rağmen tcd- bir zaman tereddüde düşürmedi. muktedır oldugumuz mrkdarlar • 
hişçiler ellerinden geleni yapmakta- "Temin olunan kredinin huami dan çok •t•itdır 1 
dırlar. Seçime igtirak etmek istiyen mahiyeti üzerine dikkatinizi cel· 
türklc ölümle tehdid edilmektedirler. betmeliyim. Krediyi Ekaport kredi 

Bir masumun cenaze töreni departmanı garanti edecek, biz 
pl&.man arıyaca.k değiliz. Bono-

yapıldı larm garantisi ve pl&.manı bu de-
Antakya, (Hususı) - Usbeciler ta- - partman tarafından deruhte ecli-

rafından öldürülen Beyzade Hamdi Jecek, ve bankada İngiliz lirası o -
ve validesinin cenazesi faslı askerle - )arak emrimize hazır bulunacak-
rin muhafazası altında buraya getiril- tır. Mübayaatı Petin para ile, ve 
miştir. alakadarlar aruında serbestçe 

Hatay uğrunda öldürülen bu muhte pazarhk ederek, en müaaid f&rl-
rem ölünün cenazesi arkasından göz 

)arla yapacağız. . 
yaıları döken yüzlerce kişi tarafından "16 milyonluk kredinin 10 milyonu 
defnedilmigtir. sınai itlere tahsitı olunmuttur. Bunu: 

Mu"'stt"ml,.ke m"!murt~ t" " n ··a:r.;fes: . da 
· k ed 1 - Yeni limanlar tnfa&ın , 

ni yapmak için cenazeye ittıra ._ 2 - Mevcud limanların asri·cihazlan-
lerc bile mani olmak istemışlerdir. maaında, 
Halbuki katiller sokaklarda sil.ilı ata 3 - Madenler ve bilhaasa kömür ma-
rak dolaııyorlar. denleri işletmelerini rasyonelleftir-

Bir köy baaıldı mekte, 
Antakya, (Hususi) - Türk köyü 4 ·Yeni ma<len tesisatında, 

olan Seferi Arab samotu oğlu Mus- 5 - İkinci bef senelik endüstri pla-
tafa çetesi baamıt bet yagındaki ço l nındaki sınai te§Cbbüslerde, 
euklar bile döviilmiiftilr. 6 - Nakliyat w-t•'an ft kigorifiık 

Selônikte 

Bir ~ok komünist 
tevkif edildi 

X Buenoı - aireı - Paraguay, teklif 
edilen hudud hattını kabul ctineıdiği i
çin Şako ihtilafının halline çalışan mu· 
tavassıtlar konferansının mesaisi akim 
kalmıştır. 

X Berlin - Göring'in zevcesi bir kız 
çocuğu doğurmuştur. Çocuk ve valide
si sıhattedir. Hitler, Göring ile zevce
sine telefon ederek kendilerini hararet
le tebrik etmiştir . 

Sclanik, 3 a.a. - Za.bıta, komünist 
kk.. X Roma - Musolini imparatorlu-azası ile "komünist gençliği,. teşe u-

lüniln başlıca ileri gelenlerini tevkif ğun kurulugunun ikinci yıldönümü mü
etmiştir. Bunların hepsi de memurlar nasebctiyle Roma'ya gelen habeş eşra
tarafından 'vücuda getirilmit olan ko- fını Venedik sarayında kabul etmiştir. 
münist tetekküle dahil bulunmakta- X Berlin - İmparatorluk kanunu
dırlar. Bunlar, bir takım profesörler, nun Aryenlik hakkındaki maddesi 
öğretmenler, gümrük, posta memur- avusturyalı memurlar hakkında da tat
ları, ve banka müstahdeminidir. Bir- bik edilmektedir. 
çok vesaik ,elde edilmiştir. Mahkeme, X Pariı - Memleketin ihtiyaçlarını 
müttehimleri hapis ve nefiy cezalan- tamamiyle karşılamak için bir "karlj>ü· 
na mahkUın etmiştir. ran komitesi" teşkiline dair bir karar -
Hatırlardadır ki, bundan cvel Atina- name neşredilmiıtir. Komite, başvekil 

daki merkezi komite erkinmdan bazı· ile milli müdafaa nazırının emrinde fa-
ları da twkif cdilmifti. aliye~ bulunacaktır. 
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TÜRKİYE BASINI ................................................ 
Çekoslovakya işleri 

TAN'da B. Ömer Riza Doğrul gin. 
delik aiyaıi ic:mal aütununda Çekoelo
vakya hadiseleri haldanda t41n1an yaz• 
maktadır: 

"Çekoılovakyadalô ekalliyetler me
selesi hata Avru~ın en tehlikeli ıme • 
selesi olmak mahiyetini muhafaza edi
yor. Gerginliği yabtbraıı birinci iımi.l, 
Çekoslovakya Batvekili ile Südetler )i. 
derleri anuında müzakerelerin devaım, 
ikinci amil gerek çeklerin, gerek ıüdet
lerin aon derece diıiplin ve metanet 
göatenneleridir. Arada vukubulan ha
diseler, alman guetelerinin tiddetli Mit 
riyalı ile karJılanıyona da bu yüzden 
bir harb çıkmaıı ihtimali günden gü. 
ne ziıfa uğramaktadır. Fakat tehlike ih
timallerini bertaraf edecek en eaaab 
amil, çek hükümeti ile Südetler araun· 
da ba,Jıyan müzakerelerin iyi bir neti
ce vermeıidir. Gerçi bugÜn tam bir an· 
lqma ihtimali henüz zayiftir. Fakat 
ümit keıilmemiıtir. Çekoılovakya hü
kümeti tam bir anlaflnll zihniyeti ile 
hareket etmekte ve her tikaveti hemen 
tahkik ederek icabeden tedbirleri .ı. 
maktadır. 

Fakat neticenin ne olacağım kes• 
mek henüz kimsenin elinde değildir. 
Ve bu yüzden Avrupanm bütün dikkat 
ve merakı bili Çekoılovakyarun Ü-. 

rinde toplanmrıtır." 

KAMUTAYDAKl TEZAHÜRLER 

KURUN' da B. A11m Uı Kamu~yd-, 
türk - yunan munzam dostluk paktmm 
.ımzaaı münasebetiyle göıterilen wnmj 
tezahürleri kaydederek diyor ki: 
"Eğer türk - yunan dp6tluC-

ıulh bakımından fayduı Balbn Aa
tantı için ilk hazırlık veya ilk acbm ol
mağa münhasır kalsaydı ıene insani* 
tarihinde her vakit hayır ile anı\ecek 
bir kıymet olurdu; halbuki her iki....._ 
leketin mukadderatını idare edenler .. 
ralanndaki dostluk ve yakınlık ~ 
büılerinin verdiği mesut neticelerdea 
kuvvet alnu,lar, bu kuvvet aayesincte 
yeni yeni hamlelerle türk - yunan doat
luğunu bir kardeflik dereceaine aetir
mitlerdir. l11te iki gÜn eYnl Bü7ik 
Millet Meclisi tarafından tasdik edil-

• ol !!....I. ..... mıt an tura • yunan manz8111 11 

deai iki millet aramada baflayan R 
kardetlik münuehetlerinin bir .... a 
lü u:ydaltilir. 

Huliaa türk • YuıMYl dostlu~ 
nasıl hatladığı ve ne gibi~ 19 

çerek bugünkü kardqlik merbalesm.t 
geldiğini bilenlerdir ki ~ ,,,. ......... 
ıain tasdiki miiıı e~yle Biyiik Mec
lis tarafından aöıterilen tealıiNtm 
ın...aamı takdir edebilir!' 

TORK • lNGf Ltz MALI 
ANLAŞMASI 

CUMHURlYET'te B. Yun•• Nadi 
son mali anl&flD& münuebeti1le 1azcb· 
ğı bir bq makalede fU netİcıeı,e ._. 
maktadır: 

" Hiç aöyleaımdeo hepimiz cllıiat 
ve hiıaediyoruz ki Mu......,.. Erit · ı... 
yetinin Londradan bize getirdiii kredi 
bize yeni vazifeler tahmil etmek Mll'elİ· 
le bqkaca mane-ri ~ temler io-. 
raaına da namzed ı...Junuyor: Biz M 
itimad ve emniyete layık oldui-naza 
iıbat etmek için ekonomik inlôtafımaa 
bütün milletçe yeni hamlelerle ....... 
cafız. r ngiliz krediainin belki bet oe 
katmı nakdi ve maddi fedalciırWdan
mızla kendi vannvzdan barcıyank ..., 
tice itibariyle ortaya böyle millet!... 
aruı yalnız on altı milyon lterlinlik 
değil, belki yüz altnuı milyon sterlin
lik kredilere layık ve müıtabak olda
i'mnuzu iıbat edecek çelik bir millet .a 
cennet bir memleket koymuı olacajn. 

Londra kredi mukaveleıinin politik 
olmaktan ziyade ekonomik mahiyeti 

olduğunu söyledik ki bu bir hakikattir. 
Bu mubvelenin hiç mi politik tan& 
yoktur, ıuali kendiliiinden hatıra ge&. 
bilir. Onu da cevabıız bırakmq olma• 
yalım. Mukavelenin elbet politik tarafı 
da vardır ki o hiç ifade olunnuyarak 
muamelenin ve vesikanın kendisincle • 
dir: İngiliz· türk doatluiu. O zaten 
mevcuddu. Bu mukavele kendi vücu
dile sadece onu bir kat daha teyid ft 

tanin eylemit oldu." 

Franko hükümeti 

Çekoslovakya 

ve 

Burgos, 3 a.a. - Burgoe hükiimeti
nin Prag mümessili ile Çekoslovakya 
Hariciye nazırı arasında bir nota tea
tisi yapılmıştır. Bu notalar mucibince, 
Çekoslovakya, Franko hükürnetini fi
len tanımakta ve ezcümle üçüncü dev· 
letler tarafından yapılan silAıı ihraca
tını bu silahların İspanya'da kullanıl
mamasını temincn sıkı bir nezaret al
tına alacağını vadetmcktedir. Fran
kist mahfiller bu karar üzerine Burgoa 
hükümetinin bütün Balkan anl"'ma ve 
küçük anlaşma devletleriyle resmi mü· 
nasebetler tesis etmiş olduğunu kay· 
deylemektcdirler. 
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Türk- İngiliz kredi 
anlasması etrafında ..> • 

1 
.... 
.. 

Ankara: 

Uğfe Neşriyatı: 

İngiliz gazeteler~nin yazdıkları 
13.30 Karışık · plak 

neşriyatı - 13.50 PlS.k: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 14.15 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam Neşriyatı: 
1 3 

ç -79- ·Yazan: M. Sevki Yazman 
Esasen general Birdvud daha 30 

mayıata dört tugay ile böyle bir ha
reketin bafanlabileceğini rapor 
t:m.İfti. O halde gelecek kuvvetler
den dört tugay Birdvud emrine veri
lerek bu yandan taaarruz eder ve 
mütebaki kalacak kuvvetler daha 
,imalden yani Anafartalardan da
ha geniş bir çevirme hareketi yapar
aa iş mükemmelen hallolunur. Hula
sa bizim &ağ yannnızdan ve biı-biri 
dışında iki kavis halinde bir çevir
me hareketi. 

Temmuz sonlarına doğru Hanıil- j 
ton dördüncü bir tümen daha alaca- [ 
ğmdan haberdar ediliyor ve bunu 
da gene Anbumunun sol yanma 
karşı yapılacak harektlerde kullan
maya karar veriyor. 

Anafarlalar harekat1ndan 
evvel bizim vaziyetimiı 

,, 

ihraçtan aonraki büyiik taarruz
Jan müttefikler daha ziyadesiyle 
Se<ldülbahirde yaptıkları ıçın Li
man yarımada üzerindeki 13 tü
menlik kuvvetinden altı tümeninin 
cenub grublU1a yani Seddülbahire 
(4 tümen cebhede iki tümen ihtiyat
ta), üç tümen Anburnuna bir tü
men bu iki grub ara.ama ve Kabate
peye geriye kalan diğer üç tümen 
cM Saros körfezine yrlettirilmitti. 
Aaıl hareki.tın yapılacağı Anafa.rta· 
la.r mmtakaamda gene hiç bir teY 
yoktu yahud bir §eY var demek için 
Liman buraya iki jandarma taburiy

6 - 1 ağustos İngilizlerin sağ yanımızda yapmak istedikleri 
büyiilı kufcıtmı:ı hareketinin hedefleri 

le (Gelibolu ve Bursa jandarma ta.- °!en olaun !'1~ıl~az mıydı? Mese-ı lecğine dair cebhede hiç bir 8.lamet 
burlan) iki piyade taburu (otuz la ~taki uç tümenden (hatıra- görülemiyordu. Cenub 'grubu ceb
birinci alayın ikinci ve otuz ikinci tmda Lıman bunla.n daima iki tü- hesinin her iki cenahı denize i.sti
alaym birinci taburları) dört toplu men olanra.k göstermİ§tir. Hıİ.kikat- nad ediyordu. Burad~ cebheler tek
bir sahra bataryasiyle tek bir cebel te üç tümendi) birisi buraya getiri- sif edilerek takviye edilir, tevsi edi
topundan (bu surtle bu müfrezede l~ez miydi 1 Bunu Uman dqüne- lemezdi. 
be§ top vardı, halbuki İngilizler bu- mryor. Anburnu cebhesiniJı ise her iki 
nu 19 top gösteriyorlar ki yanlıflır) Bu defaki ihraçtan ve hatta çıka- cenahı açıktı. Orada .ingilizler ce
ibaret ve bir alman binbatmm (Vil- caık kuvvetin mikıc:lanndan Liman nub cenahda nıükerreren arazi ka
mer) kumandasında bir Anafarta- tamamen malU.matta.rdır. Bu ba.lmn- :ıanmaya te§ebbüs etınitlerdi. Bu 
lar müfrezesi koymll§tu. dan bir bulcma uframıtlır. . dene- teıebbüsatm neticesi Arıbumu aol 

Yani Llmanm tam manasiyle ge- mez. Yalnız ihraç ywinin tayininde yanının bİrlaz geriye doğru kıvrılma-
e görmemezlik hastalığı tutmu§tu. hiç bir fikri yoktur. Bunlan bizzat smdan ibaret kalmıştı. Şimal cenah

Vakıa bunda Limanm aldığı haber- Limanın •izmdan veya da.ha doiru- da ise İngilizler bir taburdan az kü
lerin de tesiri vardı. Bu hava.eli.ter su kaleaıind- d~.liıın "Teınınuz ciik..biı: .kuvvet cenahdac biraz 11 ...... 1r 
Limanın hatıratına nazaran kendi- a)'DJ.JD -. 7anamaa 'bU7'ik bir ih- l.ir ,.ere. •bna1e do~ ~~ 
sine §Öyle aksetmişti. Istanbuldaki ~aç h~etinin de.rdesti icra olun~- (~~u Atatürkün. i~k. olarak D&sıl 
alman sefareti at~emiliteri 0 vakit guna daır ha.vadıslr çof a.ldı. Sela- gonıp haber verdığini yukancla an· 
alman Genelkurmay başkanı (Er- nik üzerinden 16 tenımuzda vasıl latiruştık). Bu müfreze bence ehe
kanıharbiyei umumiye reisi) Fal- olaıı bir rapora göre yaln12: Limni miyetsiz değildi. Esad P&§& bunun 
kenhaynı'm 22 tesnmuz 915 tarihli ada..smda emre amade kılman kuv- bir tehdid te~ edeceğini zannet· 
bir telgrafı kendisine göndermi,ti. vetin mevcudu 50-60 bin nelere ve miyordu. Yapılan müte.ad.did taar-
Bu telgraf aynen §Öyle idi. oradaki sefaini harbiye ve nakliye ruzlar.a rağmen bu müfreze atıla-

ATAŞAMILITERLICE mikdan 140 ka balii olduiu anla.§ı• mamıttı. Bu e;ihette bir cebhe tabdi-
byordu. Diğer muhbirlerin ifadab da di maksadı perveroe edildiğine ih
bu mikdan. daha fazla göateriyor- ti.mal verdirecek yeg~e alamet ~ 
du. Mamafih böyle yeni bir ihracı müfrezenin vücud mukavemeti idi. 
her teYden ziya.de ınuhtemel göste- Fakat bu i.lmnet de pek hafif idi. 
ren esbab eon aylar muharebatın Yukan Saroa körfuinde dar bir 
düpnan hedeflerine yaklq.tırma- berzaha yapılacak bir hareketle 
mıt olmasıdır. lngiliz nazırlarmdan yanmadanm ·latanbul ile olan mu
Çurçil o zaman her tarafta çokça vaaalasmı tamamen kemıek gayri 

Buraya vürud eden haberlere gö
re ağustos iptidasmda Çanakkaleye 
kar§ı eskisinden daha büyiik bir te· 
§ebbüs icra edileceği ve bu hareka
tm Sar"03 körfezinde ve yahud Ana· 
dolu sahilinde yapılacak bir ihraç 
ile tevhiden icrası muhtemel addo· 
hm.maktadır. Bu hale nazaran mü
himmat taaarnafu münuibdir. 

Fon F alkenhaym 

mevzuubahis olan nutkunda "ingi- mümkün değildi." 
tiz ihraç ora ... unun muvaffakiyeti 
katiyeıai artık ıa&un aWmiyeceğini 

(Sonu ucır) 

Tütık - lngiliz anl~ı hakkın
da mü.talaalan havi belli bqh ln. 
giliz gazetlerinden qağıdaki satır
lan dün olduğu gibi ayrıca mütalaa 
dermeyan etmeksizin aynen alıyo
ruz: 

Türkiyeye kredi 

28 M~yı• 1!İ38 tarilJi ''Finan
cial New•'' gazete•inden : 

İngilterenin yakın garkla olan tica. 
rt münasebatının inkişafında atılan 
yeni ve mühim bir batve de Türkiye 
ile aktedilen ve dün Başvekil tarafın· 
.dan resmen ilan edilen ,nıa1malardır. 
İngiltere ile Türkiye arasındaki ti
cari ve maU münasebetler son sene
ler zarfında gittikçe düzelmiş fakat 
bazı ahval - ve bilhassa klering he
sablarının vaziyeti - her iki memle
ketin birbirlerine karşı arzettikleri 
fırsatlardan tamamiyle istifade ede
bilmeleri için, bazı resmi teşvik va
sıtalarına müracaat etmek lüzumunu 
hissettirmiştir. Yeni anlaşmanın tam 
istenilen tarzda bir teşvik mahiyetin
de olduğu zannedilmektedir. Dün im
za edilen mukavelenamelerden, ikti
sadi bakımdan en mühimi, Export 
Credits Guarantce Department'in te· 
minatı altında Türkiyeye 10.000.000 
Sterlinglik kredi açılmasına dair o
lan mukavelenamedir. 18 ay evvelki 
İngiliz - Sovyet anlaşması da bu mik
dar üzerindendi. Bu kabil anlaşmala
rın 10.000.000 Sterling esası Uzerinden 
yapılması gittikçe bir emsal teşkil et
meğe başlamıştır. Haddi zatında meb. 
lağ çok olmamakla beraber, aynı esas 
üzerinden• mliteaddid anla~malar ya
pılmau !ngilterenin harici ticaretri
nin istikrarını temin hususunda mü
him bir amil olabilir. Türkiye bu pa
ranın kısmı azamını demirbaş efya ve 
bilhassa maden makineleri, demiryolu 
ve liman malzemesi satın almak için 
kullanacaktır. Her üç endüstri de bu 
10.000.000 Sterlingden kendilerine 
isabet edecek hisseyi n;ıemnuniyetle 
kargılayacaklardır. 

İstihlak edilecek maddelerin tica
retine dair itilSfnameye daha karışık 
ahkfun koymak lüzumu hasıl olmuş
tur. İngiliz • Türk ticaretinde, son 

~cınl~~~~~g 
borcu idi. Bu borç 1.500.000 sterlinge 
baliğ olmakta ve iki memleket arasın
daki ticareti tanzim ve bunun öden
mesi için bir çare bulmak lüzumu var
dı. Türkiyeye yapılacak ve bedelleri 
klering suretiyle tediye edilecek ih
racatın kıymetinin 500.000 sterling o
larak tahdid edilmesi ile bu mesele
de halledilmiş bulunmaktadır. ldha
l~tı tahdid edilecek eıya ile bunların 
mikdarı bittabi TUrkiye hükQmeti ta
rafından teabit edilecektir. Fakat 
bun1arm bilhassa Türkiyede imfil e
dilmekte olan ve gittikçe daha az 
mikdarda idhal olunan muhtelif men
sucattan ibaret olacağı · tahmin olu
nabilir. İki memleket arasında husu
si takas esası üzerine ticaret yapılma-

Şimdiye kadar daima Limanın za· 
yıf tarafı da hep bu iki yerdi. Şim.di 
bu haberi almca gene eski korku
ları kabarmıth. 

beyan etmiıti." 
Burada 1rörülüyor ki Liman ihraç ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

hareki.tından ve kuvvet mikdann- : Yazan: Alexia Tolltoi No: 109 : 

iyi ama varsın Saros kUVYetlice 
tutulsun, Çanakkalede çarpışan or
dunun açık olan sağ yanma bir tü-

dan da.ha onbet &"Ün evvel mü.kem- : E: 
melen haberdardır. Bu kuvvt nere- = : 
ye çıkarılacak l§te onu hiç göre- : : 

' - -

ar hususunda qa bazı tedbirler alın
mıştır. 

Dün imza edilen itilUnamelerin ü
çüncüaü de, Türkiyenin bu memleket
ten harb levazlmı ve bilhassa harb ge
mileri satın alabilmesi için 6.000.000 
sterlinglik kredi açılmasına dair olan 
itilMnamedir. Bugün bahriye tezgah
larımız kendi teslihat programımızın 
tatbikine çalıştıkları halde böyle bir 
siparişin gene çok büyük ekonomik 
bir kıymeti vardır. Diğer taraftan 
bu hususi kredi, anlaşmanın siyasi 
ehemiyetini tebarüz ettirmektedir. 
Son zamanlarda ananevi bağları tak
viye hususunda yapılan teşebbüsler 

her şeyden evvel Jcültürel bir mahi
yette idi; fakat bugünkü anlaşma, e
konomik bağların da istisgar edilemiye 
ceğini göstermektedir. Bu esas da
hilinde şarki Avrupanın diğer mem
l~ktleri ile de itilaflar akdolunabilir. 
Bu gibi faaliyetler de 1914 senesine 
takaddüm eden on sene zarfında dü-
veli muazzama tarafından takib edi
len siyasete müşabih bir cihet sezili
yoraa, bunu da zamanın icabatına ba
ğğışlamak lazımdır. 

lngjlte~e ve Türkiye 

28 Mayıs 1938 tarihli ''News 
Chr~nicle" gazetesinden: 

Türkiye ile yapılan ve dün Başve
kil tarafından resmen ilan· edilen an
laşmalar çok faydalı birer eserdir. 
Bunl~ her iki memleket için yalnız 
ticari bir ehemiyeti haiz olmayıp, İn
giltere ile Türkiye arasındaki dostane 
münasebatın idamesi hususunda da 
birer teminat teşkil etmektedirler. 

Bu anlaşmaların, memleketimizle 
Türkiyeyi birbirine bağlayan iktisa
di ve siyasi münasebetleri bir kat da
ha aağlamlaftıracağına şüphe xoktur. 
Gene Export Credits Guaranter De
partment tarafından finanse edilmiş 
olan Brassertı çelik fabrikaları işi. 
nin muvaffakiyetle ilerlemekte olma
sı bu kanaati teyid edecek bir ma
hiyettedir. 

Brasserts firketi, akdettiği muka
vele mucibince ilk izabe furununu ge· 
lecek senenin b.aziranında işletmek 
mecburiyetindedir. Halbuki b\ı taah-
..... ·- - -- -- ~ .r 
evvel ifa edeceti tahmin edilmekte-
dir. 

Türkiye ile yapılan bu anlaşmalar, 
ihracatmııza sermaye temin etmek 
hususunda gittikçe esaslr ve elzem 
bir unsur ve 1ınil olan Export Credits 
Guaranter Department'in ihraz etmiş 
olduğu zaferlere bir tanesini daha ila
ve etm ktedir. 
İdarenin geçen eene yapmıt olduğu 

muamele 43 milyon sterlinge baliğ 
olmakta idi. Bu ise, memleketin hari
ci ticaretine sermaye tedarik eden 
sair her hangi bir müessesenin erişe
mediği bir yekilndur. 

Peru - Ekuatör arasında 
bir hadise 

Kito, 3 (A.A.) - Peruluların kuv
vetli bir m.Ufrezc.s.inin Rokafüert'in şar
k:nidaki mıntakadaki ufak bir Ekuatör 
garnizonuna hücum ederek bir çok ki
şiyi öldürmüş ve g~ri kalanlan da esir 
eylemiş olduğu· resmen teyid ediltnek
tedir. Peruluların bir ganbotu ~tatüko 
denilen mıntakayı geçmiştir. ' 

8. O ocuklara 
karagöz (Küçük AH)- .9.15 Tiirk musiki
si ve halk ~arkıları (Servet Adnan ve ar· 
kadaşları) - 20.00 Saat ayarı ve arapça 
neşriyat - 20.15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) -
21.000 Ankara ilkbahar at yarrolarmm dör· 
dıincü haftasında koşuya iştirak edecek at· 
lar ve kazanma ihtimalleri hakkında konuş
ma: (Abdurrahman Atçı) - 21.15 Stüdyo 
sal?n orkestrası: 1 - Sidney Jones: Die 
Geısa !es. 2 - Chopin: Pour vos Lannes. 3 • 
Rachmanonow: Elegie. 4 - Becce: Zwcite İ· 
talienische Suite - ZZ.00 Ajans haberleri -
22.15 Yarınki progtam ve istiklal marşı, · 

İstanhul : 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla Türk 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
türk. musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plJ.lı: 
neşrıyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plakla dana 

musikisi - 18.45 Kızılay haftası: Konfe· 
rans: Doktor Şükrü Hazım (SaYa§da kızı
lay) - 19.00 Plakla dans musikisi - 19.15 
Konferans: Üniversite namına doçent Nus
ret (Kozmik şualar) - 19.55 Borsa haber· 
leri - 20.00 Necmettin rıza ve arkadaıla• 
rı tarafından türk musikisi ve halk şarkı
ları - 20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rı
za tarafından arapça söylev - 21.00 Belma 
\ c arkadasları tarafındarı türk muııikiııi ve 
halk şarkıları (Saat ayrı) - 21.45 OR
~.ESTRA: 1- Marşner: Hans Haylinkuver. 
tur. 2 - Silesn: Melodi. 3 • Lehar: Kloklo. 
4 - Drigo: Vals - 22.15 Ajans haberleri -
22.30 Plakla sololar, opera ve operet par
çalan - 22.50 Son habırler ve ertesi giinün 
programı. - 23 Son. 

Avrupa : 

OPE}{A VE OPERETLER: 18.30 Moa 
kova - 20.00 Frankfurt - 20.15 Prağ -
21.00 Milano. · 

ORKESRA KONSERLERİ: 12.00 Vl • 
yana - 18.45 Moskova - 20.00 Brüksel -
20.li Oslo - 20.30 Strazburg ·- 21.00 Mon· 
te Ceneri - 21.15 Lüksemburg. 

ODA MÜZ1Gt: 14.45 Strazburg- 1&.R 
Kolonya. 

• SOLO KONSERLERİ: 15.15 Stokholm 
- 18.~0 Viyana - 18.30 Breslav, Hamburı, 
Sarbruk - 19.00 Varşova - 22.30 Doy&
landzendir. 
NEFESLİ SAZLAR: lt5.30 Stokholm -

18.45 Droytvıç - 19.10 Frankfurt - 19.20 
Prağ - 20.00 Berlin. 

ORG KONSERLERİ: 17.20 Hllversum 
- 18.20 Meriıı Oatrav - 19.45 Stokbolm. 
HAFİF MÜZİK: S.00 Breslav - 6.10 

~amburg - 15.30 Berlin ve bir çok alman 
ıstaıyonları - 8.30 Brealav Frankfurt, 
Münih - 9.30 Berlin - 10.30• HamblU'ç _ 
12.00 Hamburg - 14.00 Kolonya - 14.15 
Berlin - 14.25 Münih - 15.20 Hamburg -
16.00 Frankfurt - 18.00 Doyçlanzender -
19.1~ ~o!onya - ı'b~_-;-.:z.9.02 s.,.-rc,w 
.tJeromunatcr - 21. oma - 22.30 ht• 
gart. 

DANS MUZtGt: 18.15 Laypzig - ıus 
St~tt.gart - .20.00 Breılav, Danziı - 22.20 
Munıh ve hır çok alman istasyonları -
22.30 Bertin - 23.30 Breslav - 24.00 Stut
gart. 

HALK MÜZİCİ: 18.10 Münih - 20.00 
Viyana. 

İngilterede hava filolarımn 
inkiıalt için (ahımalar 

.. Londra, 3 a.a. - Hava müsteşarı 
yuzıbaşı Balfur, harıb hava kuvvetleri
nin yardım<:ı filolarının kumandanla
rına bu kuvvetlerin inkişafı için tatbik 
edilecek olan planın başlıca hatları 
hakkında ı:nalfünat vermiştir. Bu filo
ların zabitleri ve efradı "Royal Air 
Fors"un mukabil filolarındaki zabit 
ve efrad mikdarı kadar olacaktır. Rüt
besi olmıyanlar bundan sonra yardıın
cı filolarda pilot oJahileceklerdir. 
Gönüllülere talim müddeti zarfında iıh 
tiyar ettikleri masraflara karşılık ol
mak üzere tazminat verilecektir. iniyor "Bu ihracm nerede vukua ge- ı: : - ---------~--~~-----------------..:....~------~~------------------------~------!= =..__~-------------------------------~~~~~~~~------------------------

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllll= = 1111111111ı1111111111111111111111111111111111111111ili11111i11111111111111111111 llllltl 
"Çamurda yclcan,. Fedka, avucunun 1 "Çamurda yıkan" başını kaldırdı, : E ~uralarına, Hamburg ve belki de ingi- - Ah, şu ukaz olmasaydı mesele 

içindeki bir nasırı kazıyarak: hızlı hızlı gilldU, ve nezleli bir sesle: : 5 lız çuhuı ast~tlı kırmızı ipek kafta- yoktu (Voyvoda cebinden ukazı çı-
- Denissof, bizi güzel sözlerle do· - Ne güzel ömUr sUrüyorlar, nasıl : E: nına bakryorou. Sincab kürklü olan kardı, sakalına temas edecek kadar 

yurmakta pek mahir, dedi. Cennete yiyor, na9ıl içiyorlar bu keşi§ler, in- E S voyvoda zayif, çıplak kafalı ve çiçek gözlerine yaklaştırdı... Bütün ... Bü-
va~dan evel g~bereceğiz. • ~llah eonları yakındır! E: : ~zu~ idi. Rahmetli çar Fedor Alek- tün rusyaların büyük hükümdar! ve 

GoLikaf, ona düşmanca: Dektiaref ona dizi ile dokundu. : : sıyevıç zamanında stCJlnik idi Petro çarının ukazı mucibince ... !şte: "Ma· 
- İnan 1 İyice inan 1 Dedi. Çingene sakallı bir ke,iş, etekleri u- .: : Alokeiyeviç dcwrinde de Bel~oserk' • nastırlar etrafında dolaşan bütün işsiz 
Ve böyle derken de köpüklü dalga· çan cübbesini tutup sivri kill!hını gCSz- : : te bu vaizfeyi bin zahmetle elde ede- güçsüzlerle oralarda bulunan uşaıkla· 

ları iztirabla seyrediyordu. Kimsesiz- lerino kadar bastırarak rüzgara kar§ı : 2 bilmiışti. rın ... Orduya ilhakı lazımdır." 
lik, keder, soğuk... Yoksa burada da kayığa yaklaşıyordu. Dalgalar U,stün~ § :E İkisi de rilşvet etrafında dönüp do- - Manastırlardan bize ne? Biz tüc• 
Allah orµı kay ıdsız mı kalacaktı? de gıcırdayan kayığa ve sonra üç ar- : ;: laşryorlardr: Denissof ierar etmiyor- carız. 

İlyuşka Dektiaref (kocaman ağızlı, kadaşa korkunç bir bakı•'a baktı: -=. =- du, Yıoyvoda da öyle ... Voyvoda dtiş.li- n- 1 " B 1 ·b· • 
1 

. !!'!' - ın e... •... un ar gı ı &eyw ve 
dayannk ı, güler yilzlU bir müjik) al- - Bu kayık nereden geliyor? : - nÜYorıdu: "Ne güzel kaftanı var. Aca. sair koloplarm, ve yollarda gezinen 
çak sesle anlatıyordu: Dektiaref, okfayu:ı ve tenbel bir _ : ?~ onu bana verir ıni? Kreatovosdvi- dilenci ve kaçakların ... " Andrei senin 

- .... ve bu adama sordum: Neden sesle ceva.b verdi: E: S JOnaki matıa8tırma, ke§iş Feodoıssii için ne yapabilirim? Hiç bir şey elim-
sizin possad'da kimseler yoktur, yan - Yaroslavl'dan geliyor, baba. : - nezdine gizlice bir kolop göndermiş· den gelmez. Bu ukazı bana getiren di-
kapılar çivilenmiştir? Cevab verdi: - İçinde ne var? : : ti, fakat Denissof'un da oynayaca1< yak muavini. falan gLbi biri olsaydı, 
Possad bu küstah keşişler yüzünden - Ne olduğunu bize söylemediler. - lrozları vardı. Voyvoda kendi kendi- gene ne ise. Fakat Preobrajenski ala-
tenhadır .. Moskovaya çok defalar baş - Buğday mı? : 5 ne: "Ne güzel kaftanı var, şunu ondan yı teğmenlerinden Aleksei Brovkin, 
vurduk, fakat anlaşılıyor ki onların - Evet, öyle.... : ;: almağa bir muvaffak olsaydım!" di- müfrezesi ile geldi... Bu teğmenler 
başka işleri var .. Ve mukaddes haftada, - Nereye götürüyorsunuz? E: : yordu. insanl'a nasıl konuşuyorlar, bilir mi· 
bakınız. keşişler bize ne yaptılac. .. On - Ben ne bileyim? Nereye götür- = : Denissof: sin? 
kızakla geldiler, possadları, sloboda- memizi emrederlerse ... - Hava düzelecek, rüzgar dönecek, 

diıyordu. Gölü yelkenle geçeriz. Ol
mazsa, gene iyi veya kötü, :kıyıdan 
gideriz. İşin en güç tarafı Kovje'ye 
ka.dar gidebilmekıtedir. Orada adam 

ları, köyleri işğal ettiler ... lzbalarda, - Yalan söyleme, yalan aöyleme, 
sekiz kollu hakiki putlar karşısında yalan söylem 1 - Keşiş sağ kolunu a
herkesin ağzına, suratına vurdular... cele acele sıvadı. -- Bu Denissofun'
İsterscn iki parmakla haç )rkarına, dur. Poveneç'e doğru, raskolniklere 
onların o mürted haçını öpme 1 Son- gidiyor, buğdayı da raskıolniklere gö
ra ekmek, kaymak, yumurta, balık is- tUrüyorsunuz ... 
tediler ... Her şeyi silip süpürdüler... Ve hemen, ileri doğru fırlayıp 11-
Parayı da beraber .. Ya! Demek ki sen yu~ka Dektiaref'i göğtıünden yakala
bir raskolnik, bir eski • müminsin, pa- dı, ödü kopan mUjiği saratı ve· posaa
pas istemiyorsun, diyorlardı.. Kafir, da doğru dönerek blitUn kuvveti ile 
eski kitablar nerede? Ve adamı alı- bağırdı: 
Y.Or, götürüyor, avluda zincire vurup - Bekçi 1 
i_şkence ediyorlardı... Alyuşka Golikof toraine dönmüt ka 

ydctan yere atladı, su boyunca balrkç1 
kulübelerine doğru koştu. 

Keşiş bir daha "Bekçi I" diye bağır
dı ve ses birden bire boğazmda kesil
di. "Çamurda yıkan" onu saçlarından 
tutmugtu. Sonra İlyuşka'da ayırrp 

hava.ya kaldırarak, başına atmak üze
re gözleriyle bir taş araya araya herifi 
fml fırıl döndürmeğe başladı. Keşiş 
çabucak kurtuldu. Ötekine tekrar hü
cum etti; fakat hiddetinden kas katı 
ketıilen Fedka hiç &ldırmadı, kefi'i 
:tekrar yakaladı ve Udf.'C 'bUSıüp enKdi· . . . 

ne vurmağa başı.adı. Keşiş bir kaz gi
bi ıslık çaldı. Bır aokaktan fırlayan 
ell~i sopalı dört kişi kayığa doğnı ge 
liyorlardı ... . . -. . 

Andrd Denissof, yabanlık: elbisele
rini giymiş, iyice taranmr,, kürk kal
pağını dizlerinin iiatUne yerleştir· 
miş - alelade bir aileden gelme eski 
bir stolnik olan - voyvoda Maksim 
Lupankin'ln kar~ıeında oturuyordu. 
Voyvoda, ruhu kederli, misafirinin 
keçi derisinden yapılm19 aağl11ıı kun-

Denissof, kaftanının eteklerini itip 
cebindeki paraları şıngırdattı. Voyvo
da kendini pek ucuza satacağından 
korktu, kapxya baktı: Neden Fedossii 

b 1 hala gelmiyordu? Kalın dudaklı, kısa u .uruz ..• 
Voyvoda. kaftana gözleriyle belit-- boylu, kemeri hemen karnının altm-

sizce bakarak, da1ğm, cevab veriyor- dan bağlanmış - görünüşe göre bir 

du: ayyaş - önü sıra Andrei Golikofu ite· 
- Tabit, ne yaptna:k lazım geldiği- k . . . d. 

ni sen bilirsin. re ıçerı gır ı: 

- Maksim Maksimiç, lıitfet de ka- ı -Makllim Mak:simiç, biri daha! ... 
yığmu ve adamlarımı daha fazla tut- Voyvoda, hiddetli, bağırdı: 
.oıa- - - - · ·• - -S<mu var-



Atatürkle İran şehinşahı 
ve Mısır kralı arasında . 
çok samimi telgraflar· 
( Başı ı. inci sayfada) 

§İreleri Altes Prenses ile nişanlandık
ları mesud haberini öğrenmekle çok 
bahtiyar oldum. 
Şarkm büyük bir devletinin ba~ın;ı 

laadetbahş olan Zatı Hümayunları ile 
diğer mühim bir devletip Haşmetlu 
lf ülcümdarı arasında bu suretle husule 
ıelen sıhriyetin ıark alemi için yeni 
bir ikbal devresini müjdelediğine ka
Giinı. 

Bu bayır/J vesile ile derin saygıla
rını takdim ve meml~ketlerimiz ara
llndaki sıkı kardeşlik bağlaunı teyid 
•derim.,. 

ATATÜRK 

/erile biraderimiz Şehinşah Hazretle
rinin oğlu Aite& lran Veliahdı Hasre~
lerinin niıanlandıkları mesud /ıJaberı
ni öğrenmekle bahtiyar oldum. 
Şarkın iki mühim devletinin taci

darları aras1nd11 bu suretle sibriyet te
essüsünü prk l.lemi için yeni bir ikbal 
mukaddimesi addederim. • 

Bu bayırlz münasebetle tebrikleri
min ve'saadet temenni/erimin takdimı· 
ni samimi hürmetlerimin beyanına ve 
memleketlerimi11 arasında. çözülmez 
Juırdeflik rabıta/arının teyidine vesi
le ittiba• ederim.,, 

ATATÜRK 

Reisicumhur Atatürk Hazretlerine Kemal Atatürk 
"Veliahdın Prenses Feyziye Hanım- Cumhur R~iıi 

la ruşanlanması dolayısile EkselSIJsla- Ankara 
lının tebrik telgralnamelerini alarak ., . . . 
IOn derece memnun oldum. ibraz bu- Kız hrdeşım Fevzıye ıle Altes l-
11lrulan samimi ve meveddetimi• ib- ran Veliahdı Hazretlerinin nişanlan
ıisasata kalbi ıeşekiürlerimi sunarken 1 ma/arı münasebetile vaki olan /utu/Jcar 
aradaki dostluk ve meveddet rabıta- tebriklerinize fevkalade mütehassis o
larının ıarlc milletleri meyanındalci /arak hararetle teıekkür ederim. 
llıünasebet ve ahengi teşyid eyliyeceği Şark milletlerini biribirine bağlayan 
ilrnid ve kanaatini arzeylerim. Fıru.t- kardeıliğin daima daha ziyade kuvvet 
~n bilistifade sonsuz sevgilerimi ve bulduğunu görmek hususundaki te
Iİz sayın Jcardeşmin saadetini ve dost mennilerinize bütün kalbimle iıtiri.Jc 
\re kardeı memleketin tealisini öz can- eyler ve vesileden sevinçle istifade e
dan dilerim... derek sll'l12im1 dostluğ.umun iladesile 

RIZA ŞAH PEHLEVi birlikte.şah3ınızın saadeti ve sevgili 
Jf milletime ınesud bir ıekilde bağlı Juıb-

Majeıte Faruk 1. raman türle milletinin iyiliği hususun-
Mıaır Kıralı daki Ju.raretli dileklerimi teyid eyle-

Kahire cim .•• 
•Hemşireleri Altes Prenses Hazret- FARUKi. 

Hataydaki. 1 

komisyon! 
Türk • Yunan dostluğu 

Yunan kabinesi 
son muahedeyi 

tasdik etti 
(Baıı 1. inci sayfada) 

Jciye balkı, milletler cemiyetinin 
dürüstlüiünü ve balkaeverliğini 
ölçmek için komisyonun icraatı· 
Ilı miyar olarak almıt olsaydı, 
~, ıüpheeiz feci olurdu. 

lntibab komiı,onu, daha ilk 
dulerde Hatay türklülünü ikiye 
bölınek k.udinl süden talimatna· 
~ lle mahiyetini ele vennifti~. 
----- •ı L-.'1.:1::\r.rırı_cn rlP-\1• 
-. JDle; Jı.n ve taayık .çın de çıg-
Demek iatiyenleri tam hüviyetle
ri ile iirenmek için birkaç misal 
daha •erelim • 

KOQıiayon aeçim biirolannı öy
le Yerlere kurmUflur ki türk bal
kı rey nrmete gitmek için, Ha
tay d11mdan celbolunan. ve ken
dilerine türle düımanlıiı ı ı • 
lll a r 1 a n a n kalabalrkler ara
•ından ıeçmeğe mecbur idi. Bu 
teçim büroeuna bet on türkün bir 
arada gitmeıinin, komisyonca, 
talimatnameye muhalif bir teza
lıür sayıldığını da buna ilave e-
diniz. . 

Komisyonun büyük marifetle
rinden biri de ''Sünni tür il' ve 
,. Kemal ut tiirlı" tasnifi idi. Bu 
tayretkeıliie Cenevre bile ta
lıammül edemiyerek, yeni bir ce
llıaat icad etmek suretile türk ek
teriyetini parçalamak istiye~ b~ 
a.ıanevrayı, milletler cemıyetı 
l"Omitesi ilk müzakerede reddet-
llıiftir. "f •• 

Komisyon, kontrol vazı esını 
dürü.t yapbiı ve bitaraf davra~
dığı için, yunan iza -~Y Budı
tiı'in yerini deiiıtirmı1tır. Keza 
ılGrüst hareketlerinden ıüph• o
ftınan lza, faaliyet dııı yerl.~re 
konulmu9lardır. Yedi ıöbek tüt 
•lan hataylılan tescil etmeme 
İçin akla gelmez mütkülit çıka~ 
tau komiıyon ermeni milislerı 
hiç bir vesika .:,rmadan tescil el· 
llıit ve itiraz edenlere ıu cevabı 
••rmi9tir: ''Aaker yalan aöyle
llıez !,, . . 

Komisyonun ba.lıca vazıfeıı 
leçim itlerinin bitaraflık, hak ve 
•i.ikun içinde cereyan etmesini te· 
illin etmekti. Komisyon iaiviı 
hozuJduğu zaman mandater dev
let otoriteaini hemen ikaz ede· 
~i Nizamnamenin taleb ettiği 
bıı ~zif enin yapılmaıına mani 
olan b;Jhassa kimdir, bilir misi-
1'li2? Komisyon umumt katibi 
4nker ! 811 adam. Halayda türk 
kanı dökülmesinden. suykasd 
lcı.rsunları kadar mesuldür. 

F eu.d ve tahrik unsurlarına 
daha fazla vakit kazandırmak, 
liirlc halkını yılıınlığa ulratmak 
için, komisyon, aeçim itini müte
llıadiyen geri bırakmai1t ufrattı 
"e bu hususta milletler cemiyeti 
"ezdinde birçok te9ebbüılerde 
L.dunc1u. Nizamname hükümle-

Atina, 3 a.a. - Kabine bugün tUrk • 
yunan muahedeaini tasvLb etmi' ve Kı
ralın tudikine arzetmi9tir. Kıral im· 
zalamıttır. 

Dr. RU.,tli .4nu'ın nuıka 
.,. yunan ...,ıeleri 

Atina, 3 a.a. - Yunan matbuatı, tilrk 
". vunan muahedesinin Türkiye B. M. 
Meçııaınae au.uı&-ı '""un:-ısınuı;;~,.. :n~r 

tU Arutn .CSylediği nutku hararetle 
mevzuu baht. etmektedir. 

Proya paeteai, muahedenin bafka 
bir devlet aleyhine müteveccih hiç bir 
hükmü ihtiva etmediii hakkındaki te
min'atı kaydederek diyor ki: 

"Bu aözler bütün balkanlarda derin 
bir maket bulmaktadır. Çünkü Yuna
nistanın da fikir ve temayüllerini ak· 
settiriyor. Türk - yunan samimi anlaş· 
ması iki milletin kati azmine tevafuk 
eylemektedir. 

Elefteron Vima munzam muahede
nin enternaıyonal matbuatta · çok iyi 
karfdandığını hatırlattıktan ve Lö 
Tan ıazeteıinin nefriya'tını naklet· 
tikten ıonra f(>yle yazıyor: 

,;iki milletin Balkan antantı çer~e
vesi içindeki ittifakı diğer milletler 
tarafından da kayıtsız ve .-rtsız ola
rak kabul edilmekte ve türk - yunan 
münasebatına daha büyük bir kuvvet 
ve parlaklık vermektedir. 

Katimerinl de türk - yunan birliği· 
nin bugün ıanki bir hakikat o1duğu
nu ve Balkan antantı ile çerçevelen· 
mekle Avrupanın cenubu '8rkisinde 
ciddi bir sulh kalesi teıkil eylediğini 

• yazmaktadır. 

ri, seçim biirolarında bir türk ce
maati müme11ili bulundurmalı 
emrederken, birçok bürolarda 
türk delese bulunmakiızın kayıd 
muamelai yapılm19tır. . 
, Dün "Uluı" muhaniri ile ko

nutan Eti türkleri heyeti izuı, 
bütün müracaatlarına, mahalli o
toriteler kadar, komisyon tara· 
f mdan da kulak tıkandığını, ve 
komisyon izumın, zulüm har~ 
kederini tamamile taıvib eden 
bir vaziyet takındıklarını IÖy· 
Jemitlerdir. Heyet azasına ıö
re Hatay' da kan dökülıne.ine 
b~thca aebeblerden biri, belki 
birincisi, milletler cemiyeti ko
misyonunun biç bir zaman dü. 
rüatlük ve adaletle vazife ıör· 
mek istemeyiıi olmu9tur. 

Hatay' da seçim serbesti iline 
ve anla9malar b~~.ü~lerine ~ 
bir riayet bekledııımı~ fU sun· 
lerde, bu intibah komııyon~.~n 
ümidlerimizi az çok zif a d'!tur· 
düjünü itiraf etmemek yennde 
olmaz. · 

F. R. ATAY 
· DUZELTME - Dünlril baı :raıınuıda 
"Şimdiki .. rtlır içinde Tür~i1ed~ .~e~t~ 
çıkmak ... " diye baılıyan climle11 Şnndıln 
prtlar içinde TUrki7ede seyahate çıkmak 
bir turlsm hareketi delfJ, atplnlnn'• ben
Hr bir •Por nni tellkki olunabilir • ., tckliD· 
de okumak llaundır. 

ULUS 

Hatayda örfi idare ilan edildi 
( B"fl ı. inci aayllMla ) hu.uet muıhabiri biıldiriyor: 

cemaatlerin haklarını ıerbeatçe Jrullan- Vaziyette dilııküne nazaran daha 
malanna imkin verilmesi huauaundaki büyük bir sükOnet ..ardır. Antakya'da 
arzuaunun netic:.adir. it hayatı ba§lamıt ve kartı ma.halleler-

SalAhiyettar mahfiller, bu kararın 1 den türk mahalleaine ve Ç&r9ıaına .. ge
- mahalU hlıdieelerin uatmuına rağ - lenler görillmeğe baıflamıpa da. turk
men - tilrk hilldknetine taraftarlarının ler henüz kartı mahalleye, hil~e 
himayesi hueuıunda her türHl teminat1 ve postahaneye ıitmek ceaaretını gos· 
vermekte ve türk _ franus itillfmı tak- teremiyorlar. Şehir dııında ufak tefek 
viye eylemektedir. asayi,.izlik ve ç~pulculuk vakaları 

Kole • e bafladı kaydedilmektedir. 
lf . Dün olduğu gibi b"-iÜn de zabıta ve 

Antakya. 3 a. a. - Anadolu Ajan- askeri kıtalar aaayifin temini için bü-
umn huıusi muhabiri bildiriyor : yük bir faaliyet göstermekte ve her ta-

Şebir bugün dahi aakin umumi ha- rafta devriyeler ıöae çarpmaktadır. 
yat daha normaldir. Delege Garo tara - Gece türk mıntakaaı ve konaoloshane
fından almaıcağı evvelki gUn bildirilen nin etrafında normalin üstünde muha
tedbirler henilz tatbik edilmemittil'• Ga· faza tedbirleri maıhsU. bir tekilde ıö
ronun bunlan da tatbik etmiyeceği ze çarpmı1 ve bu hal türkl~r aruıncı_a 
artık kati olarak anlaplmıt olduğundan yerli veya yeraiz buı tahmin ve endı
Fransa hllkilmeti Garonun bugünden i· felere meydan vermiftir. Bununla be
tibarcn vazifesinden kaldmlmaarna ve raıber ne gece ne de gündüz bir ha.diae 
delege vazifesinin kuma~n Koleye kaydedilmemittir. 
verilmesine karar vermittir. Bu sabah Delege 'Garo'nun dün ba' konsola.a 
kumandan Kole ite t>qı.cmıtır. Bugün bildirdiği ve dünkü telgrafımda esas
veya yann sabah beni noul ederek ye- larını haber verdiğim tedbirler henilz 
ni vaziyet hakkında beyanatta buluna - tatbik edilmemittir. Bununla beraber 
caktır. Garo tarfındn evvelce bildirilen bu tedbirlerin nakıs bir fekilde de ol
tedbirler, kumandan Kole tarafmdan aa aızmuı halk aruında çok milaaid 
hemen tatbik edilecek ve bunlann ta - bir teair hasıl etmittir. 

mamen tatbikini ve bütün mütecaviz - Milletler Cemiyeti komieyonu .. Ata
lerin tiddetle takibini temin için örfl yolu gazetesinden dördüncü uyf aıu 
idare ilan edilecektir. Gene bu, mak- " v " .. •ladıaı ta 

franaızca olarak çıkmaga --w a -
satla kayıt muameleleri evvelce itan e- riJıten itibaren intipr eden nüahalar-
dilen hes P'ilne iliveten Uç gUn daha te· dan üçer tane ietemi9Hr. Bu tal~p 
hir c~;ımi11tir. Milletler Cemiyeti ko- tilrkler lehine kararl&f&n tedbirler ü
miavonu ~enet aekreteri Anker'in de zerine komi.ayonun lehte veya ale~h
vazif esine nihavet verilmiştir. Anker te bir faaliyete hazırlanmakta oldugu
Berut üzerinden Cenevreye hareket et- nu göstermektedir. İpin ucu fraı:ı-ız-
mittir. tarda olduğuna göre, bu faaliyetin a-

Genel sPJ,.r1ttı»r Anker'in leyhimi-zde olmaaı kuvvetle muhte-
vasl:vr.tİ meldir. 

Antakya, 3 a. a. - Anadolu Ajansı- Ermeniler araaında ihtilaf 
nın huauat muhabiri bildiriyor : Kırıkhan, 2 a.a. - Anadolu ajanaı-

Milletler Cemiyeti komisyonunun nın huıusi muhabiri bildiriyor: 

Garo tarafından aleyhiırıize .tahrik edil- Kırıkhan ermen ileri aruında çıkan 
eliği malumdur. En iyi vuıtuı o~.~- bir ihtiW iıki ermeninin ölümllne se-
ker'in Cenevreye varır varmaz muthıt hep olmuftur. . 

tezviratta bulunmuı kuvvetle muhte- Bir gazetenin yalan haberi 
meldir. 

Kole jandarma yazıyor 
Antakya, 3 •· a, - Anadolu Ajanaı

Antakya, 2 a.a. - Anadolu ajanarnın 
husuıi muhabiri bildiriyor: 

Bugün buraya ıelen Kronik ıuete
ıi ıiJahJr bir tilrk çeteainin Amikta bir 
arap köyüne hücwn ettiiini ve yaralı
lar olduiu zannedildiiini fakat tafıi· 
JAt alınmnadıimı İakendenan habed o
larak )PIUlıJIOr. lllalGm oldup ilsen A· 
mikta yalnu tUrk JdSyleri anb setıe· 
leri tarafından baaılmı9tır. 

nın huauıi muhabiri bildiriy« : 
Kole'nin elli kadar çerkea jandarma 

kaydma tenuill ettlll öirenilmeıkt.e -
dir. 
.4lınacafa allylenen ısdbirler 

lıenüs ı.aıbik edilmedi 
Antakya, 2 a.a. - Anadolu ajansının 

45 kalem erzak • 
vesaıre ah nacak 

Ankara NiİılmlDe HulÜlıneai Bat T~ ı 

Lira K. 

6175 00 
910 00 

16800 00 
800 00 

6750 00 
8100 00 
1200 00 
3800 00 

700 00 
300 00 

1650 00 

104 00 
120 00 
450 00 

4400 00 
150 00 
60 00 

240 00. 
960 00 
750 00 
225 00 
270 00 
300 00 
91 00 

140 00 
250 00 
200 00 
320 00 

Mlkdarı 
kilo 

65000 
6000 

35000 
2000 

45000 
27000 

MuY&kkat 
teminat Eksiltme tekli 

20 Haziran 1938 Pazarteai 
Cinai 

4153 13 Kapalı Birinci nevi ekmek 
68 25 ., Birinci nevi francala 

12150 00 ,. Koyup. eti 
60 00 " Kuzu eti 

506 25 ,. Süt 
507 50 " Yoğurt 

2000 aded 
4000 

90 00 Açık Tavuk ve piliç 
285 00 " Sade yağı 

500 
1500 

5$)00 

400 
1000 
ı5ob 

22000 
500 
400 

2000 
16000 
1500 
1000 
1000 
300 
700 
500 

1000 
2000 
1000 

52 25 ,. Birinci nevi tereyaiı 
22 50 ,. Zeytinyağı 

123 7 5 ,. Sabun 
22 Haziran 1938 Ç-rtamba 

7 80 ,, Domatea salçası 
9 00 ,, Nohut 

33 75 ., Makarna 
330 00 ., Pirinç 
11 25 ,, Şehriye 

4 50 " Mercimek 
18 00 " Kuru fasulya 
72 00 " Patateı 
56 25 ,, Kuru kaysı 
17 00 ,, Kuru Amesgene eriği 
20 25 ,, Çekirdeksiz kuru üzüm 
22 50 ,, Kuru bamya Amasya 
7 00 ,, Un (Birinci) 

10 50 .. Ni .. ıta 
18 75 ,. Pirinçunu 
ıs oo " Soda 
24 00 ,. Kesme 1eker 

210 00 " Toz ıeker 

S P O R 
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Türkiye ıerbeat güreı birincilikleri 

Müsabakalar bugün ı 4 de baıhyer 

Bu•iin yapılacak olan 1938 Türkiye Serbest Güreı Biri_nciliklerins 
iftirtilc eden latanlnıl ue /zmir aporcularından bır kaçı 

BütUn yurdda bUyUk bir alika u- r 

yandıran 1938 yılı Tlirkiye ser~st 

gUreı musabakaları bugün saat tam 
14 de 19 May19 Stadyomunda ba,Iı · 
yacaktır. Tilrklin mllll bir sporu olan 
gUreıte tUrk gençlifinin bliyiik h-

Bugünkü 
Futbol ml(ları 

biliyetinl ölçmeğe vesile olanc.ık ou Bölge Futbol Ajanlığından : 
müsabakalara 63 vilayetin 11 gruJJta 
çetin mUaabakalar kuanmıı olan 57 
genci ittlrak etmektedir. 

Bugün bütün güretçiler tehir b.üı
çesinde uat dokuzda toplanacaklı.r 
Ulus meydanına gelerek anıta çeler.k 
koyacaklar, büyüklere tazim ve fük
ranlarını arzedeceklerdir. 

Tartı ve sıht muayeneler öglf'der. 
evvel 19 Mayıs ıtadyomunda aaat 11 
de yapılacaktır. Bir ıeçid resmi i!e 
bafhyacak olan mllubakaların aaatı 
uat 14 dedir. 

Müsabakalara muhtelif bölgel-rden 
ıu ıporcular ittirik etmektedir : 

Bu hafta yapılacak maçlar şun· 
lardır : 

4 haziran cumartesi 
G. Birliği - Muhafız G. B. takımlan 

Hakem Ömer Beleş, saat 14,30 
Ankara Gücü sahasında 

Demir spor - Güneş B. takımları 
Hakem Hikmet Akgül, saat 16.30 

Ankara Gücü sahasında 
5 haziran pazar 

' 

56 kiloda: .... '-------------.... Mustafa Atkrr (Ankara), Ahmet Ye-

Demir apor - Harbiye İdman Y. 
birinci takımları. Şild finali 
Hakem Ömer Beleş, saat 17 
Muhafız Gücü sahasında 

ner (latanbul), Sezal Tüyslls (Balık-, Jüri heyeti : 
esir), Aziz (Edime), Şefik Kande- Ahmed Ateni, Seyfi Canap, Sadul-
mlr (tanir), HUaeyin Yalçınkaya lih Çiftçioğlu. 
(X.tamonu), Ziya Görae• (Konya),, Saha konıiaerl : 
<>aman lladm (Sam9un), AH Arak S '-

ban) Bahri ._ .. (81,,..), Selman Kaptanoğlu, HaW Un. 
(Sey ' -·-... H ke le a m r: 
61 kiloda : . Ba§ hakem: Tayyar Yalaz, Minıdıcr 

Ahdu\lah Ata.göz (Ankara) , Hahl h k ml .. O m' Pellirün Xo-
•-~--'- .. k (B ve yan a e en . n , 

Yüzer (.wtaıWul), Alım~ Go en ~- mal Tiird, Necati Tokbudak, Nuıi 
lıkeair), Mebmed (Edırne), Tevfik Boytıorun, Saim Ar.r.kuı, Sedat §ahin, 
Bulpn (Erzurum), Zülfikar Yilndiln . 
(İzmir), Abdullah Baoflu (KaatMDO- Necıp Tulunay. . . . • 

) Kh YW..l (Konya) Melmıed Yan bakemlerı: ~ınuı Özdcmir, 
n(~ ) Ahmed Akaoy (Seyhan). Selman Kaptanoilu, Necdet Ulıataa. 

un • Zihni Testicioğlu, Enver Batırbaygil, 
66 kUoJa : Necmi Tolunay, KronolDC'trör: lzset 

Habip Duman (Ankara), Hüseyin Çintal, Kemal Erçetin, Ferit Güngö • 
Karaca (İstanbul), Niyazi Yıldız (Ba- ren, Fevzi Mitelay, katip: Kimi! Eray, 
lıkeair), Halll (Edirne), Feridun Cavit Kulen, BUrhan Onuk, Ahmet 
Akünal (İzmir), Nurettin Ös,en (Ku- Aray. 
tamonu), Mehmet Akkar (Konya), Sıhhi ıeıkilôt : 
Nuri Tekdq (Samaun), Huan Palu Doktor: Behçet Komay, Mihmanda-
(Seyhan), Ahmet Beller (Sıvaa). rı: Bahattin Serenbay. 

72 kiloda: Bir rica : 
Celll Atik (Ankara), Faik Köken T.S.K. Güreş federasyonu yukarda 

(latmbul), ~uıtafa Karabulut {Balı- adı geçen vazife aahiblerinin muayyen 
keair), İbrahim (Edirne), Hüseyin saatte it bapda bulunmalanm rica et
Bqpehlivan (Erzurum), Enver Ak- mektedir. 
çalı (İzmir), Cemil Yılmu (K•tamo
nu), Ahmed Ödül (Konya), Talib Yi
ğit (Samıun), Durdu (Seyhan), Nu
man Polat (Sıvu). 

79 kiloda: 
Vahid Ceylpkar (Ankara), Hasan 

Koç (lıtanbul), HU.eyin Namlı (Ba
lıekıir), lamail (Edime), Kenan Tunç 
(Erzurum), Bekir §ahin {İzmir) Os
man Baltacı (Kastamonu), Faruk Ba-

Güreşçileri davet 
Ankara Bölgeıi Ba!kanlığmdan : 
Bölgenin giirctle meıgul kulübleri

nin bugün (cumartesi) saat dokuzda, 
serbest gUret mU..bakalan b&flarken 
yapılacak geçid reamine iftirlk etmek 
üzere, güretÇilerinl Şehir bahçetWıcle 
bulundurmalanru rica ederiz. 

kıcı (Konya), Hızır Koç (Samsun), T 
Süleyman Diıiçilrük (Seyhan),' Beşiktaj amışvar maçı 
87 kiloda~ İstanbul, 3 (Telefonla) - ~hrimis

de bulunan Romanyanm Hanqvar ._ 
lamı Betiktqla bugii yaptığı maçı 1-0 
kazandı.. 2800 00 

350 00 

200 00 
600 00 

10000 
20000 215 ZS .. Yumurta 

24 Hulran ı 938 Cuma 
4000 15 .. Kuru ıofan 
4000 45 .. Taze fasulya 

Alitan &ahin (Ankara), Şevki Ak
alın (lıtanbul), İımail (Balıkesir), 
Muatafa (Edirne), Muatafa Pehlivan 
(Eraurum), Mebıned Tokay (İzmir), 

Paris büyük elçimiz 
: Ali Demirkaya (Kaatamonu), Lütfi 
Boiupn (Konya), Seyid Ahmed Sü
zer (Saımun), Kadir (Seyhan), Hüse-
yin Yener (Sıvu). Fransız hariciye nazarı 262 50 

400 00 
600 00 
250 00 
240 00 
ıl50 00 
550 00 
345 00 
ıl55 00 
750 00 

ısoo 19 70 ,. Tue bamya 
4000 30 00 .. Kabak 
4000 45 00 •• Patlıcan 
2500 22 50 ,, Taze domates 
3000 ıs 00 .. Prısa 
2000 12 00 .. Lahna 
5000 41 25 " lapanak 
3000 26 00 ,, Semizotu 
1500 12 38 " Tue bakla 

15000 aded S6 25 " Limon 
27 Haziran 1938 Pazartesi 

450 oo 2500 litre 33 75 " Benrin 
1650 00 30000 123 75 " Tuz 

30000 00 1200 ton 2250 '00 Kapalı Sömikok 
1 - Ankara Numune hutahanesi 938 mali yılı ihtiyacı olan yukarıda 

cina ve mikdarı •e tahmin fiyatı ve eksiltme ıekilleriyle muvakkat temi
natları yazılı (45) kalem ersak ve uire 4 haziran 938 den 19 lfasiran 938 
tarihine kadar onbet ıün •müddetle ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnameler Ankara Numune hutahanfti battabiblliinde ve lıtan
bulda Sıhat " lçtİmal Munenet mUdUrliliUnde görUlebtllr. 

3 - Ekailtme 20, 22, 24, 21 hulran 938 gUnleri Nat (10) da Ankara Nu
mune hutaııan.lnde tetekkill eden komisyonda yapılacaktır. 

. (1646) 

Alır ıikleııe : 
Rıza Çökmez (Ankara), Ahmed Yıl- Bone ile görüştü 

maz (İstanbul), Şerif 10nal (Balılae- ( BQf& ı. inci sa,,ltula) 
1 ıir), Ahmet İbrahim (Edirne), Ali .zeden vaziyeti, bu vaziyetin ti.irk mat
Arılan (Euurum), Murat Mert (Kaa- buat ve mahafilinde tevlid etmiı oldu· 
tamonu), Yakup (Seyhan). iu akaülameller sebebiyle, ariz ve •· 
Ro.eıler ve lcordeliilor ı mik tetkik edecektir. Dün aktam bii· 

Pederuyon mUaabalı:alarda intlıamı yük elçinin de beyan ettiği veçhile na
temin için lcabeden tedbirleri alırken zır, bu göri.ifmeleri esnasında iki mem
ilzere dafıttıfı rozetlere birer korde - leket arasında mevcud olan dostluk 
ll illve etmittir. Bunların lf~e mani- münasebetleri sebebiyle pek aamiml 
lırı fU<lur : uzlaıma ve anlatma arzusu ahar et· 
Karııık renk kordel&: - Jüri heye- miş ve bu arzusunu birkaç aydanberi 

ti, federa.yon baları, antrenörler, u- hazırlanmakta olan fransız - türk mi· 
hı komleerlerl. aakrnı da imzalamak üzere önilmilzde-

Hakemler: - Yttil kordell. ki eylül ayında Ankaraya yapacağı 
İdareciler: - Liciverd kordell. rClmi ziyaretle bu milnaıcbetleri tev-
Gazeteciler, fotoırafçılar, ılnema- ıik etmek temennis inde bulumı'ıuıtur. 

muhteMf vazife Mhiblerini ayırmak ... 
cılar: - Mavi kordeli. Pariı, 3 a.a. - Hariciye nazırı B. 

OUreKller: - Sarı lrordell. Bone bugün de öğleden sonra Tilrkiye 
Bu mühim mUaabakalarm idare ve ve İnıiltere büyük elçilerini kabul et• 

teblk heyetleri 911 atlardır: mittir . 
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RESMİ İLANLAR 
ler olmasında taşınacak mikdar ziyade 
Jeştirilmek veya eksiltilmek şartiyle 

1823300 kilodur. Muhammen bedeli 
25000 liradır. İlk teminat ı875 liradır. 
Eksiltme 14. 6. 938 salı günü saat 11 
de Diyarbakır inhisarlar başmüdüri
yetindeki komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi Diyarbakır, Elazığ, Mar -
din, Siirt, Bitlis, Urfa, Gaziantep, An
kara ve İstanbul inhisarlar idarelerin-

Kôrgir ev yaptırılacak 
Yozgat lakin Müdürlüğünden : 
Yozgat vilayeti merkezine kerestesi 

tska~dan verilmek suretiyle 10 çift, 
33 tek ki ceman 43 kargir göçmen ev
leri inşaatı kapalı zarf usuliyle 15 gün 
müddetle aşağıdaki şartlar dairesinde 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat temilllilt (lSOO) bin l>ef 
yüz liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını. 
muvakkat teminat ve ')j8 senesi ıçı~ 
Nafia vekaletinden ahnmıt asga. 
( 40.000) liralık mütecı hhi tlik vesikıııı
le birlikte ihale eünü olan 24 hazir•11 

1938 tarihinde saat ı5.3 za kadar ver
meleri veya göndermeleri ilan olunur· 

Kültür bakanlıOı 
Benzin ah nacak 

Kültür Bakanlığından : 
1 - Bakanlık otomobilinin 7200 -

8400 litreden ibaret olan bir senelik 
benzin sarfiyatı açık eksiltme sure
tiyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu hususa aid şartname ba
kanlık levazım direktörlüğündedir. 

3 - Talihlerin yevmi ihale olan 
6. 6. 938 pazartesi günü saat on dört
te 126 liralık teminat akçesinin ma
halli mal sandığına yatırıldığını mü
beyyin makbuzla bakanlık levazım 
direktörlüğünde müteşekil komisyo
na müracaatla rı ilan olunur. 306ı 

Orta okul öğretmenliği 
Kültür Bakanlığından : 
ı - Orta okullarda türkçe, tarih -

coğrafya, riyaziye, tabiye, fransızca, 

almanca ve ingilizce öğretmem olmak 
isteyenler ıçin yalnız öğretmen okulı.. 
mezunlarına mahsus 15 haziran 1938 
tarihınde gazi eğitim enstitüsünde a· 
çılacak sınavdan mada bu yıl da bir sı 
nav yapılacaktıı. 

2 - Sınavlar 1 eylül perşembe günü 
latanbul üniversitesinde başhyacaktır. 

3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den aşağı ve 45 den yukar. 

yaşta olmamaları, 

C) Hüsnühal erbabından oldukları, 

cinayet ve cünha nevinden mahkümı· 
yetleri olmadığı hakkında mahalli vi· 
layet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (halen işyaı 
veya öğretmen olanlar bu kayıddan 
müstesna olup mensub oldukları daire 
imirinden alacakları vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğret 
menlik etmeğe mani vücud arızaların. 
dan salim ol • klarını isbat eden heye
ti sıhiyeden tasdikli hekim raporu ib· 
raz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğret
IQen okulu mezunu veya bunların mu 
adili okullarda tahsil görmüş olmala
rı, 

Öğretmen okulalrından mezun olan
lum en az iki ders yılı öğretmenlik 

etmi' bulunmaları gerektir. 
4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı aı

nav tı0rurları Univeraite ve yUkael& &~
retmen okulu talebe9lnln takip ettlğl 
den müfredatından seçilecektir. 

Bundan başka sınava gireceklere pe
dagojik sorular da sorulacaktır. 

5 - Namzetler sınavda kazandıkları 
takdirde 1702 numaralı kanunun 1 in
ci maddesinde gösterilen dereceler da
hilinde herhangi bir orta öğertim oku
lu yaröğretmenliğine atanacaklardu. 

6 - Yukarıdaki prtları haiz olan 
namzetler bir istida ile bakanlığa ba~ 
vuracaklardır. Bu dilekçeye şu belge
\erin bağlanması lazımdır: 

A) Nüfus cüzdanının asıl veya tas
dikli suretleri, 

B) Tahsil derecelerine aid diplomc. 
veya tasdiknamelerin asıl veyahut tas 
dikli sureti, 

C) HüınU hal mazbatası, 
D) Mahalll Kültür idaresinden nü· 

muneaine tevfikan tasdikli sağlık ra 
poru, 

E) Mahalli kültür idaresinden tas· 
dikli ve fotoğraflı fiş, 

F) 6 adet 4x6,5 ebadında kartonsuz 
fotoğraf, 

Bu vesikaların ıs hazirandan 1 a
iuatos 1938 ak,amına kadar Bakanlığa 
ıönderilmiş olması Uizımdır. Bu ta
rihten sonra bakanlığa gelmiş olan ve· 
ya evrakı müıbitesi noksan bulunan 
dilekçeler hakkında muamele yapılmı· 
l'•caktır. (1S2ı) 3048 

A. Levazım Amirliği 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

misyonunda yapılacaktır. Tahmin e
dilen mecmu tutarı 15566 lira 40 ku . 
ruştur. Teminatı muvakkate akçesi 
1167 lira 48 kuruştur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. lstekli
ler ticaret odasına kayıdh oldukları
na dair vesika göstermek mecburiye· 
tindedirler. Eksiltmeye iştirak ede
cekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 

çüncü maddelerinde ve şartnamesin· 
de yazılı vesikalariyle teminat ve 
teklif mektublarmı ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona ver
miş bulunacaklardır. 

(ı539) 3087 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Lüleburgaz tümen birliklerinin 

ihtiyacı için 32800 kilo sade yağı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 10 haziran 938 cuma günü 
saat 16 da Lülçburgaz tümen satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 29520 lira, muvakkat 
teminatı 22ı4 liradır. Münakasaya iş
tirak edeceklerin bildirilen gün ve ta
yin edilen eksiltme saatinden bir saat 
evci teminat ve teklif mektublariyle i
cabeden vesaikin komisyona verilme-
si. (15<>1) 3142 

Patatis alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 40,000 kilo patatesin açık eksilt
mesi 22 haziran 938 saat 15 te Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2600 lira ilk 
teminatı 195 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda bu 
lunulması. (1695) 342ı 

Yogurt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Ankar garnizon müesseseleri i

çin 50000 kilo yoğurdun kaplı zarfla 
eksiltmesi 21 haziran 938 saat 15 te 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10500 lira 
Uk teminatı 787 lira 50 kunı tur. art....... "' vesikalarda bulunan teklif mektupla-
rının sata on dörde kadar komisyona 
verilmesi. (1696) 3422 

Süt alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 75000 kilo sütün kapalı zarfla ek
siltmesi 20 haziran 938 saat ıs te An
kara levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12"375 lira 
ilk teminatı 928 lira 12 kuruştur. Şart 
namesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesikalarda bulunan teklif mektupla
rının saat 14 e kadar komisyona veril-
mesi. (1697) 3423 

.M. M. bakanhğı 

Gürgen kalası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
ı) Müteahhid nam ve hesabına 40 

metre mikabı gürgen kalası açık ek
siltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 9480 lira 
olup ilk teminat parası 711 liradır. 

3) İhalesi 6 temmuz 938 çar§3111ba 
günü saat ı4 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 249~ aa-

1 kanunun 2, 3 üncü maddelerınde 
yı ı . l .. 
istenilen belgeleriyle ıha e gun ~e 

d M M v satın alma komıs-
saatın a · · · 

Y
onunda hazır bulunmaları. (1516) 

3062 

Bir makina müendisi aranıyor 
M. M. Veületi Satın Alına Komiı

nundan: 
1 - Milli müdafaa vekaleti inşaat 

şubesine kalorifer ve sıhhi tesisat iş
lerinde mütehassıs olmak ve hizmete 
girdikten sonra iki seneden evet ay
rılmamak ,artiyle ücretli ve diplom?. 
lı bir makine mühendisi alınacaktır. 

Yalak kıhfhğı bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (30) otuz kuruş olan (300000) üç 
yüz bin metre yatak kılıflık bez kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuf
tur. 

2 - İhalesi 13 haziran 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (5750) beş bin yedi 
yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (450) dört 
yüz elli kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evci komisyo
na vermeleri. (15SO) 3139 

6 adel muhtelif tezgah ahnacak 
M. M . Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Müteahhid nam ve hesabına 30 

mayıs 938 pazartesi günü saat 11 de a
çık eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 
altı adet muhtelif tezgah eksiltmesine 
istekli çıkmadığından 10 haziran 938 
cuma günü saat 11 de M. M. V. satın 
alma Ko. da açık eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 6999 lira 
olup ilk teminat 524 lira 93 kuruftur. 
Şartnamesi komisyondan bedelsiz alı
nır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme gün ve aaatından Anka
rada M. M. V. satın alma Ko. da bu-
lunmaları. (1675) 3404 

1 Bayındırlık Bakanlığı 1 

Eksiltmeye konulan i~ : 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Tokatta kazovasının ıulanmaaı 
için yapılacak Gömenek regülatörü ile 
sulama kanalı inşaat ve sınai imalatı; 
keşif bedeli (1.225.000) liradır. 

2 - Eksiltme 10.6.ı938 tarihirıe 
.S& ~ ._ 

vekaleti su ar umum mU UrlUğU au ek-
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 
3-İstekliler : Eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı· 
tekliflerin (50.SOO) liralık muvakkat 
te~inat vermesi ve ( 400) bin liralık 
nafıa su işlerini veya buna muadil na
fıa işlerini taahhüd edip muvaffaki
yetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa İf· 
lerini başarmakta fenni kabiliyeti ol
duğuna dair Nafıa vekiletinden alın
mış müteahhidlik vesikası ibraz etme· 
si, isteklilerin teklif mektublarını ı
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
'lC makbuz mukabilinde vermeleri la· 
ımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edil-

mez. (1342) 2790 

Kazalar 
Elektrik yaphnlacak 

Gönen Belediyesinden : 
Gönen kasabasının elektrik tesisa

tı 50312 lira 43 kuruş keşif bede:iyle 
18. mayıs 1938 tarihinde ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyle münakara· 
ya konulmuştur. Talip çıkmadığn ·dan 
10 haziran 1938 cuma günü saat ı5 de 
pazarlıkla ihalesi tekarür etmı~tır 
Tesisatın heyeti umumiyesi birde.1 ol 
duğu gibi 10054 lira 17 kuruş ke,ifli 
santral ve transformatör binaları ayrı 
diğer tesisat ayrı olduğu halde p?xar
lık edilebilir. Heyeti umumiyesinin 
birden veyahut iki suretle ihale~inin 
tercih hakkı belediye encümenine ait· 
tir. Talipler beş lira mukabilinde pro
je ve şeraiti belediye dairesinden ala-
bilirler. (3014-1575) 3156 

Vilôyetler 
Nakliyat münakasası 

de mevcuddur. (17ıO) 3429 

Kapah zarf la elektrik tesisall 
Havza Belediye Riyasetinden : 
ı - Nafıa Vekaletinden tasdikli 

proje ve şartnameleri mucibince Hav
za şehrinde (20686) lira bedeli keşifli 
alçak tevettürlü komple elektrik tesi
satı - mevcud bina ve direkler hariç 
olmak şartiyle - ( 45) gün müddetle 
ve kaplı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhale ı8. 7. 938 pazartesi günü 
saat on bette Havza belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

3 - Bu ite aid projeler, keşifname, 
fenni ve mali şartnameler, lokomobil 
fenni prtnamesi, eksiltme şartname -
si, mukavelename Havza belediyesin -
den alınacağı gibi bedeli mukabi
linde İstanbul Taksim Şark apartıma
nında mühendis Hasan Halet lşıkpı
nardan alınabilir. 

4 - Bu it için talipler yalnız (kon -
dansörlü veya kondansödsüz) loko
mobil için ayrı diğer malzeme ve inşa
at itleri için ayrı teklif verebilecekler
dir. Komple teklifler esbabı tercih
tendir. 

5 - Eksiltmeye girebilme~ için is
teklilerin (ı5Sl) lira (45) kuruş mu
vakkat teminat vermeleri ve bundan 
başka şimdiye kadar en az bu miktar
da elektrik tesisatı yaptığına dair ve 
ı 938 yılı ticaret odası vesikalarını ib
raz eylemeleri ve 2490 sayılı kanunda 
ve eksiltme şartnamesinde yazılı husu 
satı tamamen ikmal etmeleri ve teklif 
mektu'Plarını buna göre hazırlayıp 
vaktinde belediye riyasetine vermele
ri ilin olunur. 3432 

İlk okul binası yaphnlacak 

ı - Bu evlerin keşif bedeli keres
te ile kapı, pencere işçiliğinden ma
ada bilumum malzeme ve işçiliği mü
teahhide aid olmak üzere tek evle. 
rin adedi 565 lira 82 kuruş ve çift ev
lerin adedi 964 lira 52 kuruş olmak 
üzere 283ı 7 lira 26 kuruştur. 

2 - Talip olanların % 7,5 teminat, 
teklif mektupları ve bu gibi inşaatla
rı yaptıklarına dair sertifika ve tica
ret odası vesikalarını usulü dairesin
de kapalı zarfla ihale günü olan 
ı ı - 6 - ı 938 cumartesi günü sa
at 10 da İskan müdürlüğünde teşek
kül edecek komisyona tevdi etmele
ri ve bunlara aid proje ve şartname
leri görmek istiyenlerin de her gün 
Yo7.gat İskan Müdürlüğüne müraca
atları ilan olunur. (3224/ 1667) 3324 

Muhtelif inşaat 
Adanada Su i~Jeri Altıncı Şubf' 

Mühendisliğinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Adana

da Elektrik fabrikası civarındaki ar
sa üzerinde yapılacak işletme binası 
ile teferruatından bulunan garaj ve 
depo kapalı zarf usu' ' yle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İşbu üç binanın keşif bedeli 
mecmuu 29246 lira 28 kuruştur. 

3 - Eksiltme 938 senesi haziranı
nın ı7 inci cuma günü saat ıs de A
dana Su işleri 6 mcı şube mühendis
liği binasında toplanacak ihale komis 
yonu tarafından yapılacaktır. 

(30ı6-1577) 3158 

Ekmek münakasası 
Samsun C. Müddeiumumiliğinclell ' 
Samsun merkez ceza evinde bulU" 

nan mahkum ve mevkufların bir sene
lik ekmek ihtiyacı yüz bin kilodan i• 
baret olup 23-S-ı938 gününde ihalesi 
yapılmak üzere on beş gün müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle münakasa>" 
konulduğu gazetelerle ilan edilınit 
ise de, ihale gününde taliplerin tek• 
lif ettiği fiyatlar layık hadde göri11" 
mediğinden 24-5-ı938 gününden itibl 
ren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle yeniden aşağıdaki .-rtlaf 
mucibince münakasaya konulmuttUf· 

ı - Teklif edilen fiat muvafık g&o 
rüldüğü takdirde 13-6-938 pazartet~ 
günü saat ıs de Samsun C. Müddei 
umumiliği makamında toplanacak Jco 
misyon marifetiyle ihalesi yapılacak• 
tır. 

2 - Yüzde yedi buçuk ni8betind• 
543 lira 75 kuruşluk teminatı muvak• 
kate alınacaktır. 

3 - Şartname parasız olarak ceıt 
evi müdürlüğünden verilecektir. 

4 - Teklif mektupları ihale günil 
olan 13-6-1938 pazartesi günü saat 14 
de kadar kabul edilecektir. 3211 

Gümrük karakollar1 

yaptlnlacak 
4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın Gaziantep Nafia Müdürlüğütr 

2200 lira muvakkat teminat vermek den : 
ve ticaret odasında akyıdlı olduğuna 1 - 51239 lira ı5 kurut bedeli ketif" 
dair vesika ibraz etmek ve 20.000 ti- 1i Tahtaköprü, Melikinlı ve alagöz ba• 
ralık bina inşaatı yaptığını natık na- nisi gümrük karakolları inşaatı 25.5· 
fıa vekaleti yapı işleri müteahhitlik 938 tarihinden itibaren 20 gün müd• 
vesikasını göstermek meşrutur. detle, kapalı zarf usulü ile eksiltme" 

5 - İstekliler bu işe aid eksiltme ye konmuştur. Muvakkat teminatı 
şartnamesi, mukavele projesi, nafıa 38ı2 liradır. 

Airı Valiliğinden : işleri genel şartnamesi, hususi ve fen- 2 _ İhale ı4.6.938 tarihine müaadif 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Ağrı ni şartnameleri. keşif cetveli ve pro- sah günü saat 16 da G. Anteb nafi• 

vilayeti merkezinde yapılacak beş jeleri 150 kuruş bedel mukabilinde müdürlüğünde toplanacak ekıiltınl 
denhaneli ilk okul binası. Su İşleri 6 ıncı şube mühendisliğin- komisyonu tarafından yapılacaktır. 

2 - Bu itin ketif bedeli 445ı2 kırk den alabilirler. 3 - Keşif ve projelerle huauai .. 
dört bin bet yüz on iki lira 28 kuru§· 6 - Teklif mektupları yukarda eksiltme fartnamelerini görmek iste-
tur. ki 3 üncü maddede yazılı saatten bir yenler Gazianteb nafıa müdürlüğün' 

3 _ Bu i§C aid prtname ve evrak saat evveline kadar ihale komisyonu müracaat edeceklerdir. 
şunlardır. riyasetine makbuz mukabilinde veri- 4 - İsteklilerin elinde nafıa •ek&-

A - Bayındırlık itleri genel şartna lecektir. Posta ile gönderilecek mek- letince verilmit müteahhidlik veeiki::,; 
meai, _____ l.~rıf~Ş .. }!~c,1i __ ~~de_d_e .Y.~züı.UilA 5'.:-latelaile 2490 .ayılı 11ıe-..a. 

C - Huauıt prtname, aynca kapatdmıı bulunmuı ı&zmıdır. ikinci ve Oçtınctı madde1erinde yazdı 
D - Hillaaai kctif, mukavelename 7 - lsteklilerln teklif mektupları- vesikalar ve muvakkat teminat mak• 

projesi, . nrn yukarda gösterilen proje ve te- buzu veya banka kefalet mektublarir 
İstekliler bu şartname ve evrakı vı- ferrüatının pullu ve imzalı birer nüs. le birlikte kanunun tarifat •e ,anne· 

liyet encümen kaleminde görebilir· h'alannı eklemeleri ve tenzilat mik- medeki şeraite tamamen uygun ye 
ler. .. .. darının yazı ve rakam ile aydrı aybrı noksansız olarak yazacakları teklif 

4 _Eksiltme ı. 7. 938 de cuma gunu göstermeleri mecburi olduğun an u mektublarını havi kapalı zarfları iha• 
saat 15 te Ağrıda hükümet binası için- şeraiti haiz olmıyan teklif mektup- le saatından bir saat evel komisyon re
de vilayet encümeni odasında yapıla- ları )Jabul edilemiyeceği ilan olunur. isliğine vermeleri ilan olunur. (1555) 

k (ı633) 3303 3141 ca . 

pı~a~k~~~iltme kapalı zar~ usum~ ~a Göçmen evi yaptırılacak Ekmek mü na kasası 
6 - Eksiltmeye girebılmek ıçın Yozgat iskan Müdürlüiünden : 

3338 üç bin üç yüz otuz sekiz ~ira 4~ Akdağmadeni kazasının Kara Ya - Konya C. Müddei u.-iiiiiır 
kurut muvakkat teminat verılmesı, kup köyünde kerestesi iskandan v_~- den : 
bundan batka aşağıdaki evrakları ib- rilmek ıuretile 8 çift, 5 te~. ahpp goç 1 - Konya ceza evinin bir yıllı~ 
raz etmesi lazımdır. men evleri inşaatı aleni m~naka~a u- ekmek ihtiyacı 23.5.938 gününden 9.6. 

A _Nafıa Vekaletinden alınmış sulile ıs gün müddetle apgıdakı şart 938 gününe kadar ıs gün müddeti• 
938 senesi için muteber yirmi bin lira- Jar dairesinde eksiltmeye konulmuş- münakasaya konulmuttur. 
lık müteahhid ehliyet varakası. tur. . "f 2 - İhale 9.6.938 tarihne dek geldi 

B - 938 yılına aid ticaret odası ve - 1 - Bu evlerın ketı bedeli kereste perşembe günü saat ıs de Konya C. 
ıikası. ile kapı, pençere işçiliğinden maada M. U. liği dairesinde icra olunacalr-

7 _ İşbu inşaatın 20 bin li~alı~ ~~s- bilumum malzeme ve i§çilik müteah - tır. 
mı 938 yılı büdcesinden ve yırmı dort bide aid olmak üzere tek evlerin adedi 3 - Talihler teklifnamelerıini o glO 
bin beş yüz on iki lira 28 kuru~luk 340 lira ve çift evlerin beheri 566 lira saat 14 den evet komisyon riynetin' 
kıımı da 939 yılı büdccsinden venle - 88 kuruş olmak üzere (6235) lira 4 vermit bulunacaklardır. 

· l 'k' ye sarı' mukave- kuru~tur cek tahıııat a ı ı sene . t 938 :r • 4 - Ekmek ikinci nevi yerli unuıt" 
le ile yaptırılacaktı.r. Bu. ınşaa 2 - Talip olanların% 7.5 teminat· dan has olacak ve talihler bedeli mU"' 
yılı eylül sonunda bıtecektır. d larile bu gibi inşaatları yaptıklarına hammeninin yüzde yedi buçuğu ot.ası 

8 - Teklif mektupları yukar .a dair sertifika, ticaret odası vesikaları- (1997) bin dokuz yüz doksan yedi lirt 
do··rdu"'ncu" maddede yazılı sa.atten ~ır nı hamilen ihale gu"nu" olan 11. 6. 938 • · k' k t (28) yırmı se ız uru' teminat m\I" 
•••t evelı'ne kadar encüme. n rıyase ıne cumartesı· gu"nu" saat onda ı"ska·n mü - • u - k p vakkatelerini teklifnamelerıylc uar 
makbuz mukabilinde verıl~~e • ~~.ta düdüğünde teıtekkül edecek komisyo- likte komisyona vermit bulunac:aklaf" 
ile verilen mektupların nı ayet or- na müracaat etmeleri ve proje ve şart- d 
düncü maddede yazılı saat~. :~dar gel- name gibi evrakı görmek istiyenlerin ı~. - Dördüncü maddede nevi göete" 
mit olması ve dı§ zarfın mu u_r mumu de her gün iskan müdürlüğüne müra- rilen has ekmeğin kilosu 'imdiki narb 
ile iyice kapatılmıt ol~ı lazımdır. caatları ilan olunur. (3225/ 1666) ile 9.5 kuruştur. 
Postada vuku bulacak gecıkmeler ka- 3329 6 - han ve sair bütün masran.t 
buı edilmez. c11os> 3421 Futbol sahası, koıu pisli 
İlk okul binası yaphnlacak 
Muila ili, Denizova Kaınunu, Yer

keaik köyü Muhtarlığından : 
ı _ 8.S.938 pazar günü kapalı zarf 

u•uliyle ekailtmeye konan yerkesik 
köyünde yaptırılaca.k on bir bin dört 
yüz doksan bir ~i~a yetmiş d?kuz ku
rut kctif bedellı ılk okul bınaaı ek
silttneaine istekli çıkmadığından buna 
aid müddet 26.6.938 pazar günü saat 
on bette ihale edilmek üzere uzatıl
mıttır. 

ve lef errüah inıaall 

C. H. P. Afyon llyönkurul Bat
kanhğından : 

müteahhide aiddir. 
7 - Fazla izahat almak ve fartn•

meyi görmek isteyenlerin Konya ceı• 
evi DR. lüğüne müracaatları ilan ol\t" 
nur. (1S53) 3117 

A(ık eksiltme ilanı 
Niğde C. H . P. llyönkurul Bqbll" 

lığından : 
1 - Niğde Halkevi binasının in,a· 

Si 18-5-ı938 tarihinden itibaren zj 

gün müddetle eksiltmeye konmuştııf• 

1 - latanbul komutanlığına bağlı 
birlikler hayvanatı için 360 ton yulaf 
aatın alınacaktır. İhalesi kapalı zarfla 
ıs haziran 938 çarşamba günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 

25200 liradır. İlk teminatı 1890 liradır. 
Şartnamesi ı26 kuruş mukabilinde ve
rilebilir. İsteklilerin ilk teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı
lı veıikalarile ihaıe günü ihale saatin· 
den en az bir saat eveline kadar tam 
ınektuplarını Fındıklıda Komuta;.11k 
satın alma komisyonuna vermelerı 

(1567) 31sı 

Sade yağı ah nacak 

2 - Talihlerin aşağıda yazılı vesa· 
ikle Ankarada vekalet inşaat şubesine 
bizzat veya tahriren ve istida ile taleb 
edeceği ücret mikdarını da bildirmek 
üzere müracaatları. 

a) Kendisinin ve evli ise ailesinin 
nüfus tezkeresi asıl veya tasdikli su
retleri. 

Diyarbakır inhisarlar Bapniidür

lüğünden : 

2 - Eksiltme 26.6.938 pazar günü 
saat on beşte Yerkesikte ihtiyar he
yeti taarfından köy odasında yapıla
caktır. 

Afyon tehri stadyumunda yaptırıla
cak işlerden ve kısımlardan (l0.000) 
Ura muhammen kefif bedelli futbol 
sahası ve koşu pisti ile bunlara aid te
ferruatı inşaatı 24 haziran 1938 tarihi
ne müsadif cuma günü saat 15.30 da 
Cumhuriyet Halk partisi Afyon ilyön
kurulunda teşekkül edecek komisyon
da ihale edilmek üzere kapalı zart u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8-6-1938 tarihine ınU
sadif çarşamba günü saat ı5 te C. fi· 
partisinde hususi komisyon tarafııı
dan yapılacaktır. 

3 - Fenni şartnameyi görmek isti• 
yenler her gün C. H. Partisine mürt
caat ederek parasız olarak alır ve gö
rebilirler. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : . b) Askerlik vesikası. 

c) Zahıta ve adliyeden alınmış hüs
nühal vesikası. 

ı - lzmir müstahkem mevkı kıtaa
tının 16920 kilo sade yağı ihtiyac ı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
aıu§tur. İhalesi 8 haziran 938 çarşam
ba günü saat ı6 buçukta kışlada lz-
111ir levazım amirliği satın alma ko· 

d) Tam teşekküllü heyeti sıhhiye 

Diyarbakır inhisarlar baımüdüriye
ti ve içki fabrikası namına. 31. 5• ~39 
tarihine kadar gelecek ve gıdecek ın
hisarlar maddeledinin vagondan alı
narak inhisarlar ve fabrika ambarları
na nakli ve buralardan Diyarbakır ka
zalariyle Mardin, Siirt, Bitlis ve Ur -
faya götürülmesi ve getirilmesi pazar
lıkla ihale edil~cıktir. Muhtelif yer -

3 - İsteklilerin eksiltmeye gire
bilmek için teminatı muva.kkate ver
mesi ve bu gibi itleri yapabilecekleri
ne dair ehliyet ve müteahhidlik vesi
kası göstermesi ve ticaret odasına ka
yıdlı olması lizımdır. 

4 - Ketif, proje ve ,artnameleri 
köy odMından temin edilebilir. 

Şartnameler, keşifname, plan ve 
bunlara müteferri diğer evrak 1 lira 
bedel mukabilinde Nafıa müdürlüğün
den alınabilir. Müteahhidin bu işlerin 
bidayetinden nihayetine kadar yapıl. 
dığı müddet zarfında başında bu:un· 
mak ve bu inşaatın fenni mesuliyet~nl 
deruhte etmiş olmak ,artile bir mü· 
hendis veya mimu veya salahiyetli bir 
fen memuru bulundunnağı usulü veg. 
hUe teahhüt etmig olmaaı da prttır. 

4 - Binanın muhammen keşif hl' 
deli (9125) lira ( 45) kr. olup ilk te• 
minatı % 7,5 itibariyle (648) lira (40) 
kr. tur. 

S - isteklilerin C. H. P. tlyönkt" 
ruı.. .W-acaatları ilin olunur. 

~49 

raporu. 
e) Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden 

almış olduğu vesaik. (1676) 3405 
(3240/.1685) 3406 



3. 8. 1938 

6 çeşit yanıcı madde ahnacak 
Adana Pamuk Oretme Çiftliği Mü dürlütündeft : 

1 - Müeaeesemizin ıubat 1939 ayı aonuna kadar olan a,ağıda cins ve 
lllikdarları yazılı yanıcı maddeler ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmııtır. 

Cinsi Fiatı Asgart Anmt 
Gaz 280 Kr. 1600 Ton 2000 Teneke 
Maıot 145 ,, 3200 ,, 3600 ,, 
Benzin 305 ,. 700 •• 900 •• 
Valvaline 680 •• 110 ,, 130 .. 
Vakum 40 ,, 3500 Kilo 4000 Kilo 
Gres 24 ,. 600 ,. 700 ., 

Tutarı 

5600 Lira 
5220 .. 
2745 ,, 
884 •• 

1600 ,, 
168 JJ 

2 - Muhammen bedeli (16,217) lira, ve muvakkat teminat (1217) lira
dır. 

3 - Şartname'ıi Adanada Pamuk üretme çiftliği MüdürlüğUnden Ucret
ıii olarak alınabilir. 

4 - Ekıiltme Adanada Pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde mübayaa 
komisyonu huzurunda 16 haziran 938 tarihine müaadif perşembe günü sa
lt 15 de yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun ahkamı dairesinde tayin edilen gü
nUn saat 15 ılne kadar teklif mektublariyle komiıyona müracaatları. 

(1688) . 3388 -
Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 

u..ıer Alım, Sabm Komisyonundan l 

Cinsi 

il: km ek 

t>atlıç eti 
Karaman eti 
Kuru eti 
Sıiır eti 

Badeyaiı 

Beher kilo 
tahmin tık Ekıiltmenin 

Mlkdan bedeli teminatı yapılacağı 
kilo kuruı L~i:..:.ra~K:.:.r·:... __ ıü=---n-v_e_ı_a_at.;.. 

Eksiltmenin 
•ekli 

420.000 

61.000 
61.500 
Z0.500 
23.250 

37.500 

ıo 3150 00 6.6.1938 pazartesi Kapalı zarf 
saat 14.30 da 

47 ) 4802 13 6.6.1938 pazartesi Kapalı zarf 
40 ) aaat 14.45 de 
47 ) 
3S ) 

100 2812 50 6.6.1938 pazartesi Kapalı zarf 
saat ıs de 

Tos ıeker 1a.ooo 28 ) 195& 38 6.6.1038 pazarteıi Kapalı zarf 
Kesme ıeker 10.750 30 ) saat ıs.ıs de 

38 kalem 
7at ıebze 

Tüvanen M. 
kömürü 
Kriple 

374.700 ) ) 
"kilo" ) ) 

399.800 )31927) 2394 53 
"adet" )"Lr. ") 
58.SOO ) ) 

"demet" ) ) 
2.070 ) 
"ton'' 1100 ) 

100 ) 1867 13 
.. ton" 1500 ) 

Türk antraaiti 25 ) 

6.6.1938 pazartesi 
ıaat 11 de 

7.6.1938 Salı 
saat 16.30 da 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf 

Şartname 
bedeli 
kuruı 

210 

355 

188 

130 

160 

••ton" 2500 ) . . 
Komisyonumuza batlı yatılı liıelerin mayıs 1939 sonuna kadar ıhtıya~lan 

olan yiyecek ve yakacakları ekıiltıney e konmuştur. Bu hususta gereklı du· 
rum yukarıya yazılmıttır. . . . 

Ekıiltıne btanbul Kültür direktör lüğU binası içinde lıseler muhasebecı-

ULUS -1-

İstanbul sıhi müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan: 
M i k d a r ı muhammen fiat M. ıaranti E k s i 1 t m e n i n 

C insi T h i Azı Çoğu Ku. Sa. Li. Ku. Şartname bedeli fekli a r 

Ekmek 
Francala 

Sade yağı 

Vejetalin 

Karaman 
Dağlıç 

Kuzu 
Sığır 

Süt 
Keıe yoğurdu 

Kilo yoğurdu 

Mutbah yumurtası 
Gilnlük yumurta 

Kuru kayııı 
Kuru fasulya 
Kuru fasulya "akliye" 
Nohut 
Pirinç 
Pirinç "Akliye'' 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 

791000 
22800 

27700 

sooo 

100800 
53000 

23800 
53000 

203900 
61500 
12000 

320400 
140000 

2100 
9900 

25000 
23050 
50300 
45000 
1600 
1250 

Kırmızı mercimek "akliye" 15000 
Kuru üzüm · 3150 
Kuru Uzüm "akliye" 
Barbunya 
Barbunya "akliye" 
Soğan 

Patates 
Patates "Akliye" 
Bulğur 

Zeytin yağı 
eytin 
Zeytin "Akliye" 
Sabun 
Yetil sabun 

Tereyağı 

7500 
2100 

15000 
34300 
38400 
40000 
45100 

17950 
6100 
5000 

22300 
10350 

4550 

963500 
31000 

37400 

8000 

120500 
750QO 
51800 
63600 

239700 
91800 
16000 

415500 
205000 

3175 
12550 
30000 
28850 
66100 
55000 
2000 
1650 

25000 
4425 

10000 
3000 

20000 
45900 
52500 
55000 
55200 

23300 
7675 
7500 

28750 
15700 

7000 

10 
14 50 

98 

52 

40 
47 

47 
35 

11 

5 
17 

1 50 
4 

50 
14 
11 50 
10 
22 
20 
11 
11 
10 
20 
ıs 

10 50 
9 
5 
7 

6 
12 50 

55 
26 
21 
35 

21 

115 

7563 37 

2748 90 

31a 

9049 20 

2525 77 

J 1os:ı 44 

4338 23 

2230 88 

l · 603 76 

504 kapalı 10.6.938 cuma 

184 kapalı 10.6.938 cuına 

açık 10.6.938 cuma 

603 kapalı 15.6.938 çarşamba 

kapalı 15.6.938 çarşamba 

kapalı 17.6.938 cuma 

290 kapalı 17.15.938 cuma 

149 kapalı 22.6.938 ç.arJ&mba 

kapalı 22.6.938 çarJClmba 

saat 15 

saat 15,30 

saat 15 

saat 15 

saat 15.30 

saat 15 

saat lS.30 

lllt 15 

saat 15.30 

liiin<le toplanan liıeler alım satım komisyonunda yapılacaktır. . , 
htekliler ilk teminat makbuzu ve 9 38 yılı ticaret odası vesikalarile 2490 

aayılı artırma, eksiltme kanununun ta rifatı dairesinde hazır~ıyacakları t~k· 
lü sarflannı yukarıda yanlarında gösterilen belli saatten hır saa~ evelın«: 
kadar komiıyon batkanhiına makbuz mukabilinde teslim etmelerı muktazı 
olup postada olacak ıecikmel~r kabul edilemez. 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

7300 
3700 

10575 
4900 

45 
70 1 614 19 kapalı 22.6.938 çarşamba saat 16 

Tcmlnatlar tıtanbul liseler mubue beciliğine yatırılacaktır. Ve f~rtname
ler JIHler alllllo Mtım komlıyonu ıek reterlflfnden bedelleri mukabılfnde a-

' \ınllblllr. (2915-1527) !078 

Muhtelit yiyecek ahnacak 
Anlcara Dolum •• ÇocUk Baknne vi Battaltibliii11deB : 
Ankara doium ve çocuk bakım evinin 1938 mali yıllık ihtiyacı olan a,ağı

da cilll vo mikdarlan ve muhammen fiıtları yazılı mevaddın cvaafları şart· 
nııneıinde yuıh olup • yirmi • gün müddetle açık eksiltmeye konulacağın· 
dan 1938 yılı haziranın ıeki.sinci günU ihaleıi yapılacaktır. . 

İıteklilerin arttırma ekailtme ihale kanununun 2 ve 3 cii maddelerınde 
)'arılı teraid haiı olanlarm prtıwnelerini görmek üzere her giln öğleden e· 
Vel Iııklar caddelinde doğum ve çocuk bakımevi bagtabibli~ine ve ihale gü
nUnde eaM on betten ovel 7 /5 teminatı muvakkate olarak bankaların vere
celderl muvakkat teminat mektublarmdan batb olan nakid veya nakid ma· 
hiyetlnde bulunan evrakın Ankara defterdarlık muhaaebe veznesine yatml· 
nııı bulunacaktır. lıteklilerln yukarıda yudı ihale &ilnll müe11eıede teıkil 
olunac~k komiıyona ıelmeleri bildirilir. (1517) 3063 

Cinai 
ı inci ekmek 
Koyun ed 
SUt 
Yoiurt 

Pirinç 
Makarna 
Zeytinyağı 

Kurusovan 
· Sadeyağı 

Şehriye 

Kuru bamya 
Sabun 
irmik 
Soda 
Biıküvit 

Pirinç unu 
Kuru faaulya 
Mercimek 
Nohut 
Çay 
Un 
Salça 
Kuru kayıı 

Patlıcan 

Ta.ze faaulya 

Muhammen Mikdarı 
fiatı Kilo 

9/5 8000 
50 4800 
15 3800 
30 1500 

22 2500 
30 1550 
55 150 
05 750 

115 600 
28 120 

l 10 020 
J5 650 
22 80 
lO 400 
80 50 
42 100 
12 250 
12 150 
12 080 

350 030 
12 ıoo 

26 100 
80 lOO 

15 
15 

500 
~00 

300 
500 

Tutarı 

Lira Kr. 
760 

2400 
570 
450 

550 
195 
82 50 
37 50 

690 
33 150 
22 00 

227 50 
17 60 
40 
40 
42 
30 
18 
09 60 

105 00 
12 00 
26 00 
80 00 

2258 30 
75 
75 

60 
75 

%7,S 
teminatı 

Lira Kr. 
57 00 

180 00 
42 75 
33 75 

41 25 
14 ()2 
06 19 
02 81 
51 75 
02 52 
Ol 65 
17 07 
Ol 32 
03 00 
03 00 
03 15 
02 25 
Ol 35 
00 72 
07 87 
00 90 
01 95 
06 00 

Toz teker 
Keame feker 

Makarna 
Makarna Unlu 
Şehriye 

Şehriye Unlu 
Un 
~15kUll 

Pirin~ unu 

Pırua 

Lahna 
Bakla 
Ispanak 
Barbunya 
Ayşe kadın fasulya 
Çalı 

Bamy.a 
Sırık domateı 

Yer domates 
Sakız kabağı 

Patlıcan 

Sem.iz otu 
Enginar adet 

lyi ıu Damacana 

Keıilmi' odun 
Keıllmcmit odun 
Manğal kömiirll 

Kok kömürü 
Kırıple kömürü 

Benzin 
Petrol 

Arpa 
Saman 
Kepek 
Kuru ot 

64750 
4000 

7800 
25000 
2650 

1$000 

23570 
ı:ıoo 

4'\00 

16350 
12300 

7450 
23650 
4300 

30150. 
4300 
2875 
9500 

17050 
18150 
63350 
3900 
5300 

2500 

2215 . 
1150 

39500 

282.5 
1500 

19500 
4000 

:l7000 
7000 
05Ut. 
2000 

82700 
6500 

10400 
30000 
3800 

20000 

30775 
2000 

6000 

21700 
17500 
10000 

31400 
6300 

49200 
6300 
4280 
4550 

23160 
25700 
70700 
5775 
81500 

3500 

2790 
1450 

50000 

3525 
1875 

2.5500 
6000 

36500 
9500 

13000 
3000 

27 
30 

25 
20 
.a.s 
ao 
15 

25 

20 

5 
6 

7 
& 50 

13 50 . 
12 
11 
20 

8 

7 50 
8 

15 
4 

7 

65 J 
330 Çekisi 1 
250 Çekiıi 

4 50 

1850 
1550 

19 
17 

tonu 
tonu 

5 50 
2 50 
3 50 
4 50 

1 1820 93 

1489 M 

2259 35 

170 &3 

1131 15 

7070 63 

439 88 

212 64 

kapalı 24.6.938 cuma 

kapalı 24.6.938 cuma 

150 kapalı 29.6.938 çarşamba 

~de 29.6.938 çarşamba 

kapalı 1.7.938 cuma 

472 kapalı 1.7.938 cuma 

kapalı 
. 
6.7.938 çar§amba 

açık 6. 7 .938 çarşamba 

Sıhhi mUcsseselerin 1938 malt yılı ihtiyaçları olbabdaki 9artname ve nU munclcri veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtlmat muavenet mUdUrlUğU binas mda toplanan komiıyonda yapılacaktır. 

saat 15 

saat 15,30 

saat 15 

ıaat 15,30 

Hat 15 

Mat 15,30 

saat 15 

saat 15.30 

2 - Eksiltmenin şekli; gün ve saatleri. tahmini fiyat ve rnuvıtkkıt garanti mikdarları karfilarmda g&terilmiıtir. 
3 - Kapalı zarflarla yapılacak eksiltmeler fçln ihale saatından bir saat e vel iatekliler teklifi havi ve ağıı mühürlü zarflarını komisyona vermeleri 

lazımdır. Mektublarda teklif olunan fiyatların hem yazı ve hem de rakamla yaaılmuı lazımdır. 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında &österilen bedelle ve diğer leri paraıız olarak kortılıyondan alınabilir ve numuneler her zaman ıörUle· 

bilir. · 

5 - İstekliler umum mUe~seaelerin blitün ihtiyaçları için veya bir müe11e senin tamamen ihtiyacı için teklifte bulunabilirler. 
6 - İsteklilerin cari ıeneye aid ticaret odası veaikasiyle 2490 sayılı kanun da yazılı belgeleri ve muvakkat garanti· makbuz veya banka mektublarını 

~apalı aarflarının içerisirte koymaları lbımdır. (3027) 3174 

Bir senelik yiyecek mü.nakasası 
Ankara Yük1ek Ziraat EnatitUMi Rektörlüğünden : 

raze bamye 
Kabak 
Enginar 
Semizotu 
Bakla 
iç beaelya 
Domateı 

Pıra.sa 

Lahana 
Kereviz 
Karnabahar 
t.panak 

20 
15 

15 
15 
11 
lO 
10 
10 
10 
15 
25 
15 
12 
10 
15 

350 adet 
400 
400 
100 
4UU 

40lı 

40() 
400 
250 
400 

52 50 
60 
44 
20 
40 
40 
40 
60 

169 37 
5 62 
5 62 

4 50 
5 62 
3 94 
4 50 
3 30 
1 50 
3 00 
3 00 
3 00 
4 50 
4 69 
4 50 
9 00 
o 75 
3 94 

1 - Kurumumu~ talebe ve müıtahdimininin (038) mali yılı içinde ıs 
hazirandan Mayıa (1939) sonuna kadar iaı~leri ap~ıda &öıterildi&i üze• 
re ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konınuştur. 

2 - Azami aded GUnlük iaşe Muhammen bedeli 

Satı l ı k ev 
Ankara Defterclarhtnulan ı 

·. Patates 
Yerelmaıı 

Dolmalık biber 

1000 
100 
350 

62 50 
60 

120 
10 
52 so 

946 50 10 98 

(590) Talebe. (54) Kuru! 101.606.40 
(10) Muit. (54) ,. ı.sU.40 

(150) Müstahdimin. (30) .. 14.004.90 
117.~.70 

Bedel üzerinden beherinin günlük iaşelerinin (10) haalran (938) tari· 
hine müıadif cuma günü ıaaat on altıda Rekt6rlUk binaarnda mUteıekkil 
komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (8813) liradır. Teklif zarfları tayin olunan gü· 
nün aaat on beşine kadar kabul edilir. 

4 - Fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin dalra mUdUrlü. 
fUne mUracaatlarr. (1564) 3158 

Sahibi ve Eski 
Kıymeti Clnıl Mahalleal borçlu Yeni No. izahat 

160 Hane Dolanbey Anadolu o
teli nki mUı
teciri Muhar 

17-4 931 ve 932 seneleri kazan9 
vergisi bakiyesiyle milli 
emlik aatıı bedelindeıı 
1342 lira 42 kuruş borçu 
için. 

Yukarda yudı ıayri menkul sahibinin verai borcundan dolayı Atıla• 
cağından 21 ,Un müddetle müzayedeye konulmuıtur. 

Taliplerin 13-6-Qa& tarihine müeadif puarteıi ıünü ıaat 15 de Ankara 
viltyeti idare heyetine müracaatları itan olunur. (1547) 3107 
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Belediye Meclisine ôzô 
hazırlıkları 

Belediye Reisliğinden: 

---intihabı :: ----------------

ULUS 

. Polis 
Gri renkte kumaJ ahnacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Elde mevcud nümunesine ve 

şartnamede yazılı vasıfları dairesin
de zabıta memurları için azı 4000 ço
ğu 5000 metre gri renkte kumaş ka.pa
lı zarf usuliyle 22.6.938 çarşamba gü

[~ ~.~:. ~ .... ~~·:· .. .l 
Mecmua bashrılacak 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
1 - Matbuat umum müdüdlüğü 

neşretmekte olduğu "Ayın tarihi,, ad
lı mecmuaların 18 nüshasını açık ek
siltmeye koymuştur. 

4- 6 - 1'916 , ____ ___ 

Cereyan kesilecek 
ANKARA ELEKTRiK TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN : 

Hat üzerinde yapılacak bir tamir dolayısiyle 5.6.38 pazar 
günü sabah saat 7 den 11 e kadar lşrklar caddesi, Hisar ve 
Eski Yangın yerinde elektrtk cereyanının kesileceği sayrn 
abonelerimize ilan olunur. 3431 

-----
Eylülde yapılacak Belediye Meclisine aza intihabı hazır

lıkları başlamıştır. intihap etmek ve intihap edilmek hak
kını haiz yurddaşları tayin etmek için Ankara Belediye 
hududları dahilindeki bütün ev, apartıman, otel ve hanlar
da yaşayan aile ve eşhasa matbu sual varakaları dağıtıla
caktır. 

: nü saaıt 15 te münaıkasaya konulmu~
- .tur. 

2 - Bu mecmuaların her biri bin 
yüzer tane basılacaktır. 

3 -Her mecmuanın tahmini bedeli 
660 lira ve muvakkat teminat 892 lira
dır. 

1 Ankara Asliye Birinci Hukulı 

-----------------------------------

3-4 haziran günleri mahalle bekçileri ve memurlar va
sıtasiyle dağıtılacak bu sual varakaları 7-8 haziran günleri 
yine aynı suretle toplattırılacaktır. 

= --
------

Sual varakalarmın dağılması ve toplatılması iş sahipleri _ 
yurddaşların ve aile reislerinin evlerinde bulundukları sa- -
atlerde yani saat 18 - 21 arasında yapılacaktır. 

Verilecek sual varakalarmn •. yurddaşların imza mukabi
linde almaları ve sonra bu imzalı koçanı kendilerine iade 
edilmek suretiyle sual varakalarını teslim etmeleri lazım
dır. 

----~ --------
: Belediye seçimi gibi mühim ve şerefli bir hemşehrilik 
E vazifesinin ifasına müteallik olan bu işlerden dolayı yurd-
: daşlar icabında arzu ve müracaatlarını Belediyeden müte- = 
§ şekkil intihap komisyonu reisliğine yapmaları rica olunur. : 
: Telefon (2713) 3317 -- -'"1l11 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi=' 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 
Emrazı zühreviye hastahanesinin 1938 mali yılı ihtiyacı olan a~ağıda cins 

ve müfredatı iJe tahmin fiatlarr ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
paralan yazılı mevaddm evsafları şartnamelerinde yazılı olup 16 gün müd
detle açk eksiltmeye konulduğundan 1938 mali yılı haziranın 8 inci çarşam
ba günü saat 14 de ihalei katiyesi yapılacaktır. İstekHlerin 2490 sayılı art
tırma eksiltme ihale kanununun 2, ve3 üncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz 
olanlar şartnamelerini görmek ve tafsilat almak üzere emrazı Z. hastahanesi 
tababetine müracaat ve ihale gününde saat 14 den evel % 7.5 teminatı mu
vakkate olarak bankaların vereceği teminat mektublarından başka nakden 
veya nakid mahiyetinde bulunan tahvilatm Ankara defterdarlık veznesine 
yatırılmış bulunulacaktır. İsteklilerin yukarıda yazılı ihale günü hastaha 
nemizde teşekkül edecek arttırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları i. 
lan olunur. Tahmin °/o 1,5 teminatı 

Cinsi 
Birinci ·ekmek 
Pirinç 
Makarna 
Sade yağ 
Zeytinyağı 

Kuru fasulya 
Mercimek 
Nohut 
Kuru soğan 
Sabun 
Soda 
Domates salçası 
Kuru Malatya kayısısı 
Un 
Koyun ve kuzu eti 
Çay 
Odun 
Sömikok Ton 
Yas sebze: 

Mikdarı 

kilo 
7000 
1750 

25 

150 
400 
50 

100 
50 

50 
350 
300 
150 
150 

75 
50 

4000 
12 

12000 

5000 

olunan fiyatı Tutarı muvakkate 
Kuruş Lira K. parası 

9,50 
20 
30 

120 
55 
12 
ı.o 

12 
6 

36 
10 
30 
60 
12 
50 

350 
2,50 

2500 
13,50 

665 
350 

45 
480 
27 50 
12 
~ 

6 
21 

108 

15 
45 
45 
6 

2000 
42 

300 
625 
570 

Lira Kuruş 
49 88 
26 
3 

36 
2 
o .. 
o 
1 
8 
1 
3 
3 
o 

150 
3 

22 
46 
50 

25 
38 
00 
07 
90 

45 
58 
10 
13 
38 
38 
45 
00 
15 

. 50 
88 
63 

5472,50 410 49 
Taze fasulya, Patlıcan, taze bamya, taze domates, T. biber, taze ve sala

mora yaprak, karnebahar, kabak, ispanak, semizot, lahana, prrasa, kereviz, 
patates, bezelya. ve sair yaş sebzeler dahildir. (96vt) 3059 

ah nacak eti Ekmek ve 
.... 

sıgır 

Kütahya Garnizonu Satın Alma Komisyonundan : 
A) Kütahyada tayyare birlikleri için haziran - 939 sonuna kadar aşağı

da tahmini miktar ve tutarları yazılı ekmek ve sığır eti eksiltmeye 
konulmuştur. 

B) Eksiltme 17 haziran - 938 cuma günü Kütahya merkez komutan
lığındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

C) Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
D) Ekmeğin muvakkat teminatı (1164) lira (38) kuruş, etin (843) lira 

(75) kuruştur. 
E) Şartnameleri görmek istiyenler her gün komisyona müracaat ede

bilirler. · 

F) Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunun icabettirdiği vesaik 
mevcud olmak şartiyle teklif mektublarını 17 - haziran - 938 cuma 
günü (ekmek için sat 9, et için saat 14 e kadar) makbuz mukabilinde 

komisyon başkanlığına vereceklerdir. 
MUHAMMEN EKSİLTME 

. Cinsi Miktarı Bedeli Günü Saati 

Ekmek 10 
(birinci nevi undan) 

Sığır eti 

180000 Kilo 15525 Lira 17-haziran-38 
Cunıa günü 

50000 Kilo 11250 Lira " " 15 
3434 

f~t~nbuf Brlediyest 

~ehir1Yyntl'OSU 

111111111111111 

1...11 
1111111 

1ST ANBUL BELED1YES1 

Şehir tiyatrosu 
HALKEV IN'DE 

Bu akşam Saat 20 buçukta 

KRAL LİR 
Trajedi 3 fcuıl 

Yazan : W. Şekspir 
Türkçesi : Seniha B. Göknil 

DlKKAT : Saat 8.30 da kapılar kapanacaktır. Gecikenler 
birinci faslı göremiyeceklerdir. 

DIKKA T: saat 10 dan 18 ze kadar biletler Bankalar 
caddesinde (Orhan Terzioğlu) mağazasında ve 18 den 
ıonra (Halkevinde) satılmaktadır. 3 115 

2 - Beher metresine 450 kuruş fiat 
biçilen kumaşa aid şartnameyi almak 
ve nümunesini görmek isteyenlerin u· 
mum müdürlük satın alma komisyo
nuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
1687 lira 50 kuruşluk teminat makbuz 
veya mektubunu muhtevi teklif mek
tublarını ve 2490 sayılı kanunun 2-3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme günü saat 14 de kadar 
komisyona teslim etmeleri. (1662) 

3402 

Getir ali nacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Elde mevcud nümunesine ve 

şartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
zabıta memurları için azı 4500 çoğu 
47 50 çift getir kapalı zarf usuliyle 
21.6.938 salı günü saat 15 te münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Beher çiftine 225 kuruş fiat bi
çilen getirlere aid nümuneyi görmek 
ve şartnameyi almak isteyenlerin u
mum müdürlük satın alma kaı:nisyo. 
nuna müracaatları. 

3- Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
801 lira 56 kuruşluk teminat makıbu .. 
veya banka mektubunu muhtevi tek1iJ 
mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 
2-3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme günü saat on dörde 
kadar komisyona teslim etmeleri. 

(1661) 3401 

G mrok ~~ l_nhisarlar B. 

İzmirde inhisarlar paviyonu 
yapflnlacak 

inhisarlar Umwn Müdürlüğün
den: 

4 - Şartname, Ankarada matbuat 
umum müdürlüğünde parasız olarak 
verilir. 

5 - Açık eksiltme 18. 6. 938 günü 
saat 10,30 da Ankarada Dahiiiye Ve_ 
ka.Ieti binasındaki matbuat umum mü
dürlüğünde yapılacaktır. (1711) 

3430 

Ankara Belediyesi 

Memur alinacak 
Belediye Reiııliğinden : 
Su işleri idaresi için bir müracaat 

memuru ve iki tahsil memuru alına
caktır. 

Lise veya orta mekteb mezunu ol
mak ve otuz beş yaşından yukarı bu
lunmamak şarttır. 
. İsteklilerin gerek evraklariyle bir
lıkte su işleri müdürlüğüne müraca-
at etmeleri ilan olunur. (1612) 

3209 

Demiryolları · 

·Mahkemelerdell · 
Ankara Asliye Mahkemesi Ticaret 

dairesinden : 
Müddei Sümer bank umum müdür

lüğü tarafından müddei aleyh İstan
bul Bakırköyde bay Lami sokak 4 No. 
da mukim Sabri oğlu M. Cahit Tüz
men aleyhine ikame olunan 18.6.935 
tarih ve 601/ 171 No.Iu teahhüdname
den mütevellit 629 lira 39 kuruş ala
cak davasını havi arzuhal sureti mUd
dei alıeyh gösterilen adreste bulunma
dığından 15 gün mehil ·tayiniyle ila
nen tebliğ edildiği halde mumaileyh 
M. Cahit Tüzmen arzuhala cevab ver
memiş ve halen bulunduğu yeri de 
mahkemeye bildirmemiş olduğundan 
davetiyesinin de ilanen tebliğine ve 
duruşmanın 28. 6. 938 salı saat 9.5 
da yapılmasına karar verilmiş ve da
vetiyesi de mahkeme divanhanesine 
tali kedilmiş bulunduğundan muay
yen gün ve saatte M. Cahit Tüzmenin 
mahkemeye gelmesi aksi takdirde du
ruşmanın gıyabında yapılacağı ilanen 
tebliğ olunur. 3410 

Ankara Aııliye Mahkemesi Ticaret 
dairesinden : 

Müddeialeyh: İstanbulda bakır kö
yünde Lami sokak 4 No. da mukim İz-

M hl l'f k "k • 1 k mirli Ali Kamil oğlu Mübin 'Güneş 
U e 1 fi 0 Salfe i IOi(i (Ereğli bez fabrikaları eski ustaların-

D. D. Yollan Satın Alma Komisyo
nundan: 

dan): 
Müddei Sümer bank umum müdür

lüğü vekili avukat C. Hazım Görkmen 
tarafından aleyhinize ikam'! olunan 

Mahkemesinden : 
Osman oğlu Ahmet Rüşdü üresin 

vekili Avukat Asım Ruacan tarafın· 

dan açılan ve müvekkilinin almış ol• 
duğu Öresin: soya<lmın (İzmen) ile 
değiştirilmesine karar verilmesi hak• 
kında olan davanın yapılan duruşına• 
sı sonunda Ahmet Rüşdünün öresill 
soyadının (İzmen) ile değiştirih.ne1' 
suretile nüfusa tescil ve ilanma 28. z, 

938 tarihinde temyizi kabil olmak iize
er karar verilmiş olduğu ilan olunur· 

3397 

. ·Fabrikalar · 
45 ton meıe kömürü alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum müd°iİrlii'i 
Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2475) lira o
lan 45 ton meşe kömürü askeri fahri· 
kalar umum müdürlüğü Ankara satırı 
alma komisyonunca 21.6.938 salı güniİ 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale e-Oi· 
lecektir. 
Şartname parasız olarak komisyoıı· 

dan verilir. Talihlerin muvakkat te• 

minat olan (185) lira (63) kuruş "/e 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde• 
!erindeki vesaikle mezkur gün ve sa• 
atte komisyna müracaatları. 3340 

100.000 metre torbahk bez 

ah nacak Muhammen bedeli 40387 lira olan 18 
kalem muhtelif kriko ve verenler 19.7. 
1938 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

İste.a ,.ı: 4 üncü noterliğine -:- 12.8.935 Askeri F abrikalar Umum Müdiiı" 

Bu işe girmek isteyenlerin 3029 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
a~hidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
~~~ saat 14.30 a kadar komisyon reis
lıgıne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 202 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

1 - 1938 İzmir fuarında şartname 
ve projesi mucibince yaptırılacak in
hisarlar pavyonu inşaatr kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. dır. (1664) 3403 

tarih ve 8293/ 1041 No.lu mukavelena- lüğü satm a lma komisyonundan : 
me ile bankaya karşı yapmış olduğu- Tahmin edilen bedeli (28.000) lirli 
nuz teahhüdle mensucat fabrıkasıııcla olan 100.000 metre torbalık bez askeri 
stajin .7i gördükten sonra gö~~e :ıecek fabrikalar umum müdürlüğü Ankara 
fabrikada çalışmağı ve aksi takdirde satın alma komisyonunca 21 ha.ııraıı 

sabit olacak bütün masrafların% 9 fa- 938 salı günü sıaat 15 de kapalı zarfla 
izle ödemeği kabul etmiş olduğunuz ihale edilecektir. Şartname (1) lirli 
halde gösterilen yerde çalışmadığınız- (40) kuruş mukabilinde komisyondall 
dan bahsile yapılmış olan 492 lira 62 verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
kuruş masrafın % 9 faiz ve ücreti ve· olan (2100) lirayı havi teklif mektub"' 
kaletle birlikte tahsiline mütedair o- larrnx mezkur günde saat 14 de kadaf 
lan davarm 28.6.938 tarih•.\p müsadif komisyona vermeleri ve kendilerinitl 
salı günü saat 9.5 da rüiyeti takarrur de 2490 numaralı kanunun ı ve '; ı II - Keşif bedeli 13568 lira 50 ku

ruş ve muvakkat teminatı 1018 lira-
~ 

III - Eksiltme 16-V l-938 t arihine 
rastlayan perşembe günü saat 11 de 
Kabaştada Levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 68 ku
ruş bedel mukabilinde inhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle İzmir 
ve Ankara Bamüdürlüklerinden alı

nabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti

yenlerin fenni evrak ve vesaikini iha. 
le gününden 3 gün evveline kadar in
hisarlar umum müdürlüğü inşaat şu
besine ibraz ederek ayrıca münaka
saya iştirak vesikası almaları lazım
dır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya
zılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
% 7 ,5 güvenme parası veya mektubu
nu ihtiva edecek kapalı zarfların ek
siltme günü en geç saat 10 a kadar 
yukarda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmesi lazımdır. (3200/1660) 3331 

Memur alı nacak 

Tahsilat katibi ahnacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Koçhisar kazası malmüdürlüğünde 
münhal 10 lira maaşlı tahsilat kitabeti 
için 10 haziran 938 gününde mahal
linde imtihan yapılacağından taliple
rin Ve5aiki resmiyelerile yevmi mez
kilrda kazada bulunmaları ilan olu-
nur. (1709) 3428 

Memur alınacak 

~~%'.th~tfi~(; ~~'i&'eıYrz ";'°eya"bTr ~~~ls:yöna-:ı;Üracaatları. 
vekil göndermeniz lüzumu davetiye (l647) 3339 

yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ 700 fon kükürt alınacak 
olunur. 3411 

Ankara Asliye Mahkemesi Tica _ Askeri Fabrikalar Umum müdür~ 
ret Dairesinden : Sabn Alma Komisyonundan : 

Müddeialeyh: İstanbulda Sirkeci- Tahmin edilen bedeli (72.000) }ıi,-
de İskenderiye otelinde mukim Hasan olan 700 toın kükürt asık-eri fabrika-laf 
Tahsin oğlu İbrahim Özbek . umum müdürlüğü Ankara satın alın' 

:ı'1üddei Ankarada mukim Ay.dm 0 • komisyonunca 26 temmuz 938 salı gii• 
teli sahibi İbrahim Akoğlu vekili a- nü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi• 
vukat M. Kemal Olgun tarafından a· lecekti.r .. Şartname (3) lira (60) kurıı1 
teybinize ikame edilen 2. 7. 936 tarih- ".1uka~ılınde komisyondan verilir. Ta
li bir kıta emre muharrer bono bede- I~blerın muvakkat teminat olan (4850) 

Ankar a Defterdarlığından : linin muhtevası olan 1064 liranın maa !ırayı havi teklif mektublarım met' 
Defterdarlık milli emlak servı"sin- kur gu""nd t 14 d k d k · ' faiz ve ücreti vekaletle birlikte tahsi- e saa e a ar omısyon 

de münhal bulunan 70 lira ücretlı" me- ve ...... el . k d"l . . d 2490 ... line mütedair olan dava arzuhali sure- ...... erı ve en ı erının e n .. 
muriyete lise veya muadil mektepler- ti ikametgahınızın meçhul olmasın- maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde' 
den mezun ve memurin kanunundaki · kı· v "ki k" ·· k,.,. dan tebliğ cdilememış ve usulün 141 esaı e mez ur gun ve saatte v 

şeraiti haiz talihler arasında müsaba - inci maddesi mucibince 15 gün mehil misyona müracaatları. (1545) 3338 
kaka imtihanı 6. 6. 938 pazartesi günü tayini ile tebliğ makamına kalın olmak 

14 1 
__ ,_ ..1111111111111111111111111111111 1 1111111~ 

saat te yapı a\ASAtır. üzere ilanen tebligat yapılmasına ka _ - ~ 
. Ali ~k~eple~.e .?evam e.~rnemek şar rar verilmiş ve bu babdaki dava arzu- = GALİP BÖLÜK ~ 

tıle talıpleıdn sozu geçn gun ve saatte hali sureti mahkeme divanh . E Viktor Me Laglen ~ 
d 

anesıne ta- "" 
efterdarlığa müracaatları. (1706) Hık kılınmıştır. İlanen tebligv olunur. ~11111111111111111111111111111111111111( 

3425 .__.-------~~~~-..:-=::.::~~----------------------~_____.-1 

Gayri menkul arttı rması 
Gümrük ve İnhiMrlar Vekale· Ankar a Defterdarlığından : 

Mahallesi Metruke Kapu Cinsi 
Gayri safi 

İradı 
Lira K. 

Muhammen Aylık 
İcarı 

Dipozitosu 

N o. No, tinden : 
1 - Ankarad açık 20 lira aylıklı bir Lira K. Lira K. 

yer için lise mezunları arasında müsa- --- 
baka ile memur alınacaktır. 15 

--
a) Müsabaka 13. 6. 938 günü saat 14 

te Ankarada yapılacaktır. 
b) Müsabakaya girebilmek için _me

mu rin kanlnunun 4 üncü ma<idesınde 
yazılı şart]arı haiz bulunmak, 

c) Yaşı 30 dan yukarı olınamakı 
d) Müracat edenler erkekse askerli

ğini yapmış olmak, 
2 - İstekliler 10. 6. 938 akşamına 

kadar vekalet zat işleri müdürlüğüne 
başvurmalıdırlar. (1703) 2424 

Vattarin 118 

" 
128 

Aşağı Ayrancı 394 

1993 
12 

Hane 

1918 Hane 

Bağ 
13 Maahane 

300 00 

600 00 

120 00 

25 00 22 50 

50 00 45 00 

10 00 8 00 

ı - Yukarıda cinsi ve evsaf r yazılı . . . . 
d

. - . d 6-6-938 ta 'h" .. . gayrı menkullerın 27-5-938 tarıhınde yapılan açık artırmasında talih zuhur 
etme ıgın en rı ıne musadıf t · .. .. 

d
.
1 

• t" pazar esı gunu saat 15 de ihale edilmek üzere 10 gün müddetle temdit 
e ı mış ır. 

2 - Taliplerin hizalarında yazılı d. 
Tashih - 2. haziran !>38 tarihli müracaatları. {l 707) ıpozito makbuzlariyle birlikte defterdarlıkta müteşekkil komisyona 

nüshamızda 33v5 numar tahtında inti- 3426 
şar eden Ankara 3. cü sulhhukuk malı lii=~~~~~;;:;:~:;::===-------------.:_ _______________ ___...j 

kemesinin ilanındaki köy isminin Bu· 
cuk olması lazım geldiği tashihen ilan 
olunur. 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6050 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faile FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

~nutma ~eni; Ave Maria, ve Saade· 
tım Sensın büyük filmlerin unutul· 
maz yıldızı 

(BENJAMİNO GİGİLİ) nin 
son eseri 

KALBİN SESİ 
G .. d"" un uz: 2,45 - 4,45 - 6,45 seanslarında 

·KRALİÇE 'v tKTORYA
Seanslar : 

1 - 2,45 - 4,45 - 6,45 G~e 21 de 

,:! l flllt.. 

-- -- -- -- --- -- -- -- --- -- -- -- --- -- -- -- -- ---- --.,, .... ,. 

BUGÜN BU GECE 

Mevsimin en mükemmel almanca 
sözlü komedisi 

GÜNÜN ADAMI 

Baş rollerde : 

Hans Moser - Theo Lignen 
Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Seanslar : 

1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 Gece 21 de 

... 
1 

(.n 
IO .... 


