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Sayı 1378 

17 İ~inciteşrin 1939 
Cuma J 

Sayısı ~,;; Kuru tur 

Günü geçruiş Nu~halar 10 K. 

Rosıni illnların santimi 2.:i, hususi 
ilfı.nlarm lceliıııesi ( 4) kuruştur. Kurutuş yılı 1 Alustos 927 

~;~~~ Milli Şefin teşekkürleri ı General Vaygarı~ 1 Garp Cephesinde 
r. 

tabıı 

Ankara 16 A. A. - ker Bayramını kut 
Riyaseticümhur Umu· lulayanlara teşekkür 
rni Katipliğinden: ı ve tebrikleriniri ibla 

ğına Anadolu Ajan 
Reisicümhur Milli sını memur buyur 

Şef İsmet İnönü Şe- muşlardır. 

Türtiye, lnuiltere ve Frnnsa paUı 

Beyrut 17 A.A -
General V ey gand 

Lübnanda bir tef ~.-ş 

Almanların iki kurnazlığı 
meydana çıkarı .dı 

seyahatına çıkmış, Ra · \ .. 1 (' \ \ , A' 1 n . . . 1 ı ıı ... ara > "ı . 1 , · ·ııı aıı arın ikinci kur-
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u· fl . . 'T 1 ı Alıııaıd<ır her han!!i 
uır a• ı~ P.gr. f . şıı . · 

ıııalfı:ıı<Hı verıııekıt·dir. bır taaıruıa lrn~lanıadan 
Bay Eden Cephı-·ıle A!nı anl<ırırı ba- evn!l irısan ı:'ekliııdp hazı 

1 zı kuı nazlıkları t~hPyyün koklcdarı ileri !SU. iiyorlar 

50) 1 t t .,. , : 

temiC . ı .. P1 • 
r 

. ?trı·•~tir . .\lıııaıılnr <·ephe- ve buııl:ır ··:ı~ıt:H;ii.n :ltf'Ş 

de bulunan askcrlt·rini a''l\'orl·· · '" 1 1 ~ w 

l'urkive, L 
F rans.a aı c- s i.1 

ı· ı.rJ ıılık lıa::ıııH'a kaaı .voıı- ı ~e lııı 
1 1 

f'artlf ~ılan yaı dıı ı ' 1 • 

. x~ desinin to.sı ti!~rı :>.. ... <1 

larıa g-eriyt• ı;ı·Kiyurlar ·:c I\l it r:ı ~ 
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t•ep}.Pye g;etiriyorlar. Bu }arını 31, 
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par~ leri, İngi:t.~rç -.·e l . :.:t·~ 
.. u~uı a~l\:erlniıı btiı c.ılıa tı l:ır bu k 

için yapılmaktadır. meydan ' lı ıl 1 • 

inci 
gil 

üşa( 

eşe!\~ 
aktır 

olurft 
lif Jl1( 

ektu~ 

ur 

10 

uh:ırn · 

kil0 

ştur. 

r:ıfıll' 

üdiif• 
a k~1 • 
b) uıı 
nur. 

r .., •• -------- -·--. ~r' .. ·,~ Z v 1 • ~ • 

ongu '--i~ .~~ t .. ·ı 1 n n . 1-ı /} 
{ - ~ ' ' i...J " F ıiisLndeki Yahudi ve 

Arapiar 

... .. 
gunu 

Ankara 16 ( A. A. ) -

Milli Şefimizin Zon 
ğuldağı teşriflerine te
sadüf eden 16 ikinci 
teşrin Zonğuldak Hal
kevinin kararile "İnö 
nü,, günü olarak kut · 
lulanmasına karar ve-

rilmiş ve "şehir bay 

raklarla donatılı:ıış 

tır. Geceleyin Sine 
mada İsmet İnönünün 
Zonğuldağı teşrifleri 
ne aid filim gösteri· 
lecektir. 

lngi iz ordusuna gönüllü 
yazılabilecekler 

K~d~s 17 "A.A. - ordusuna yazılabile 
Fılıstınde ..>0 yaşın j cekler ve Filistin ha· 

dan 40 yaşına kadar j ricinde çalışacaklar. 
Arap ve yahudi~er gö dır. 

Askerli~ mü~~etinin 2 yıla çıtarıl~ığı 

Londra 17 A.A. -

Dominyonlar Nazırı 

Bay Eden İngiliz or 
dusunun sıhhi vaziye . 

ti hakkındaki mem. 

nuniyetini beyan et 
miştir. Eden intibala 
rını Pazar günü Rad
yoda anlatacaktır. 

nüllü olarak lngiliz 1 

Sovyet -Finlandiya 
yalın~ır 

Ankara 17 ( A. A.) -

Sonposta gazetesi· 
nin dünkü nushasında 
nıuvazzaf ask er 1 i k 

nıüddetinin iki seneye 
iblağ edildigi ve nak

di mükellefiyetinin il 
ğa olunduğu hakkın 
da neşir ettiği haberi 
Yalanlamağa Anado 
lu ajansı mezundur. 

_ Iğdır yatmda elektriğe 
kavuşuyor Finlandiya Mali- müzakereleri 

Ankara 16 'A A ) N 
l · . - ye aztrl Ankara lf> (A.A.) - eleler bahs mevzuu 

lğdırın elektirik şe Finlandiya Na7ı:·~ar d'l · · 
" k ı G ( A A ) c. • - e ı mıştır. beke tesisat d .. n -.n ·a ra · · - · · 

ına u · F' l d' M l · Mecl·sı du"n a1·r --m 
l ın an ıya a ı y e ' 1 

v ... • 
baş anmış ve Kayma ' C h · · 1 Ankara 17 A.A 
k t f d 'Ik l Nazırı Finlandiyanın um urreısı Kaıyo 

am ara ın an ı . . '. . . . . F" l d" k b. · 
kazma vurulmuştur. 1 şımdıkı müdafaa mas nun rıyasetınde ıki ın an ıya a ınesı, 

rafları ne kadar uzun saat süren bir top Sovyet Finlandiya 
Tesisat bir buçuk sürerse sürsün öde lantı yapmış ve yal_ müzakereleri hakkın 

ayda tama~l~acak i nebilecek bir vaziyet- nız Moskova müza _ daki raporları, busa
ve Iğdır elektırıge ka te bulunduğunu söy· k 1 · .d j bah toplanarak tet-. . ere erıne aı mes-
vuşacakbr. 1 lemıştır ! - kike başlamıştır. 
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Cizre Bele iy si bir yılda 
büyük işler başardı 

Cizre~en 

bir 

manzara 

Cizre (H:ısıısi) - Ka
zamız belediye.;i 938 yılı 

ilk Teşrinind"n bu gü rıP 

kadar t:ıkdirı:> laik büyük 
işler başarmıştır. Bir ~e 

ne gibi kısa hi ·· ı,amaııda 

Ulus bahçeı:;iııın lıalkon 

ve divarlarınm parmak
lıkları asri hir şekle E<O· 

kuluııı:;;, lıalk b~hçt-si n:ı 

ıııilt~ giııt·I \' C nııınt azam 
bir tıalıı;e yaµtırıluıış, asri 
bir gazino, dans salorıu 

ve bir saha inşa ettiril 
miş, mektep bina~:n islah 
ettirilerek etrafına duvar 
~tıktirilmiş, güzel bir bah 
çe vt• hu bahçeyi sula 
ınak ic;in bir kuyu kaz 
dırılıııış \ ' f! bitirilmiştir. 

Şehrin t>lektirik işi de 
artı~ kun·edPn fil t gP<; 
miş ,.e projrsi baıırlıın 

mışt•r. Cizre öniimüzdı·ki 
23 .Nisanda medeni ışığa 
kavuşmuş bulunacaktır. 

Şehrin tenzıfat işlni 
geçen seneye niı::.betle bir 
misli daha arttıı ılmıştır. 
Bütçesinin darlı~·ına naza
ran Belediyenin tenzifat 
işlnindeki gösterd ği bu 
büyük fedakArlık halk ta 
rafından takdirle karşılan
mıştır. 

Belediyemiz ~rhrin muh
telif yerlerine 200 ~'t>ner 
ve beş Lüklis astırmış
tır. Ayda 2 liradan 100 
acezeye \ e yirmi süt an
ntsiııe maaş verilmek su
retile düşkHnlere ve bi
kes sut ya vrıılarının bes 
lenmesine yardım etmek
tedir. 

cadılelnirı iki tarafına 
fidanlıklar vücuda geti
ril nwsi yapılac·ak İŞ)P,rin 

ıncyanındadır. 

Bii~·ii k Ô;ırııiimizin ta
mir proj· ~iııiıı ihzarı mem
h· keı tı• lıiiyük ve aHri hir 
pazar ycriııiıı inş::Rı, bir 
Garaj yapılnıası i~in ha-
zırhıı.rn projı· rıitı f>vrakı Müıir hayvanlarla ya-

l pılan nıürartrı .. neticf'sin ikmal t•dilıııı:;; r ir. HuııLırın . . . . 
940 yılı içiııdt> irış :ı atları de bır yı.ı ıçı~ide on IJ~ıı 
ikmal f'dilıııiş cıl<iCaktır. Akrep, bın yılan ve mıl· 

1 
yonlarca Kara Sinek ve 

Hııııl:.ırdarı haşka bil- müzir hayvanat öldilrill· 
yük lıir :tHkni garııizon- müştilr. 

la. <H:ık• ri biı mahfelin, üç 
bahçı · nin yaptırılması ve S. Oktay 

Sovyet Kıtaları 
Vilno civarında karşılandı 

1 Ankara 17 [A.A] - 1 lardır. Sovyet kıtaatı 
Ka vnas: 1 O Teşrini şaref direği önünde 
evvel anlaşması mu geçid resmi yapmış 
cibince Sovyet kıta· bir Litvanya batar
atı dün sabah Vilno 1 yası 101 para top 
civarında karşılaşmış atarak selamlamıştır. 

Bir Petrol Yarığını 
Bii şg ~iri ~arap ttii, ~üyü~ zararlar 

ol~u, 40 ~işi öl~ü 
Ankara 17 [A.A.] -
Karakas: Petrol mer
kezinde zühur etmiş 
olan yanğın bir çok 
kişinin telef olmasına 
sebep vermiş 40 kişi 

ölmüş şehir temamen 
harap olmuştur. 

Maddi zarar dört 
milyon V olibara ha · 
liğ olmuştur. 

Ayan Meclisi 
toplan~ı 

Ankara 17 [ A.A.] -
Londra: Ayan Mec· 
lisi dün akşam top 
:ıanarak milli istikraz 
lar projesini müzake 
re ve kabul etmiştir. 
Kanun Kral tarafın 
dan da tasdik edil 
miştir. 

Bir İngiliz J;caret 
hey' eti 

Ankara 17 [ A.A.] -
Bir İngiliz Ticaret he
yetinin Sofyaya gi· 
deceğine dair bir şa
yia deveran etmek· 
tedir. 

Alman Maliye 
hJ y' eti 

Ankara 17 [ A.A.] -
Belgrad : Bir Alman 
Maliye hey'eti müza
kerelerde bulunmak 
üzre Belgrada gel
miştir. 

Asılsız bir 
haber 

Ankara 16 (A. A.) -
Orta öğretmen müesseae
lerinde bu gün taı bik 
edilmekte olan numara 
sisteminin değiştirilmesine 
ve on esasının beşe kalb 
e<lilmesine karar verildi
ğine dair olan haberlerin 
asılsız olduğu Maarif Ve
kAletinden tebliğ edilwek
tedir. 

!ayı 1S'T8 

17·11·939 Cuma 

12,30 Prağram Ve me 
Jeket saat ayarı 

12,35 Ajans ve meteoro
loji habnleri 

12,50 Türk müzigi -P 
13,30,14,00 Müzik Karı 

şık oroğ'rarn - PI 
18,00 Prozram 
18,05 ~1eınleket saat tı 

yarı, aj:ıns ve meteoroıoj S 
batıerlı.ıri 

18,25 Türk wüzigi Fası 
h~yet.i 

19,10 Konuşma Haftalı~ 
8 p o r servisi 
19.~5 Türk müzi~i 

20,10 TEMSİL 
!1,10 Müzik Radyo 

kestrası - Şef: Dr. E. Pr:l 
ı·torius 

22,00 Memleket, S a at 
Ayarı, A J A N S haber 
leri, ziraat, esham tabvi· 
lit, kambiyo-nukut bor· 
ıası fiyat 

22,20 Müzik: Operetle 
-Pl 

22,45 Müzik Cazband FJ 
23, 25, 23, 30 Yarınki 

proğram ve kapanış 
lranca: Saat 13,00 v 

18,45 de 

Arapca: Saat 13, 15 ve 
19,45 de 
Fransızca: Saat 13,45 

ve 20,15 de 

lngiliz Ticaret 
vapurları 

Ankara 16 (A. A.) -
İnğiltere Harbiye Nazırı 
ticaret vapurlarının kalite 
hahnde seyahat sistemini 
tenkit edenlere verdi~İ 
cevapta şimdiye kadar 
bu suretle seyahat edcıı 

üç bin yftmiş vapurdan 
yalnız yedisinin battı~ını 
bildirmiştir. 

Bir Alman 
Tayyaresi 
Ankara 17 A.A -

Umum Neşriyat ve yazr İsviçre ajansı bildi.. 1 

işleri Mürtiirü riyor: Milliyeti meç"' 

Siret Bayar hul bir tayyarenin Baf 
. üzerinde uçtuğunu ve 

Mardın bunun bir Alınan tay" 
Ulus Sesi Ma Lbaasında yar asi olduğu anlaşıl .. • 

basılın ıştır. l 
mıştır._ 


