
\ 

Müvezzilc~·den Cüm:1urre:~;miz'in resmini isteyiniz ! 
I 

ACIMIZ ANDIMIZDIR. 

PAZAR 29 U.KTEŞR1N 1939 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cümhuriyet bayramımız 
• 

\ 
' Ebedi Şef Bütün memleket Milli Şef 

Cümhurreisimiz ismet lnönO Comf;uriyetin banisi AtatDrk 

'Büyük bayramı heyecanla kutluyor 
.17 inci 
yıla 

girerken 
Falih Rıfkı ATAY 

Türk milletin• ciimhari~tin 16 
rncı yıldönümünü lnıtl~ Ba nra
'1tı J..''tün gönülla gef.,. nn• ba 
okitl""r kaybettiğimi2 A.tatarlr'ün 

ebedi ve mulratla•• hatıran ü•tÜn• 
toplcmmı§tır. Biiyük b8nl'yi hürmet-
le analım. 

uc .... c. ~ • 1 _..ı_ ••.:n: ~Fin ilk 
Cümhurreisliği yılım h'ımnmlamak 
üzereyi~. Geçirdığimiz sen lnö
nü delfrinin me.ut baflangıcı olmur
tur: içeride milletin birliği, dııarıda 
deuletin itiban ttıımJır; inkılap mü
eueselerimi:ı emin ve •ağlamdır. 
lnönü adı, bu memlekette şerefli 
:bir hüriyet IJe nizam sancağı gibi' 
dalgalanmaktadır: hak IJe kanun 
hôkimiyetini tesis eden kamutQ.>1-
-9.i-9. ~ .. , .,.dili lnı'ftuluı dcivası· 

Başvekilimiz Doktor Refik Saydam -1 

.... e ••• ,, t t t ' , 

Cümhuriyel Bayramını dün 
(Ok kıymetli bir nutukla a(lı 

Vt: 

. • ... .. ı·('~ .. .. ,•''. ·- ,. > 
~ ' • • fi r•.: ; • 

Bugününden 
. 

emrn, kuvetli hallCına gllvenen 
\t ".n1 

birlik içinde yo~ayan ne ha~ ~,,:~~e dahi i bir cim yan bahtiyar 

bir millet olduğumuzu düşünerek 16 rncr yıldönümünü kutluyoruz 
Ba§vek.il ve Cümhuriyet Halk 

Partisi Umumi Reia Vekili Dr. Re
fik Sayd m, cümhuriyetin on altm
cr yıldönümü bayramını, dün rad
yoda söylediği &§ağıdaki nutukla 
açmıştır: 

Aziz yurttaşlarım, 
Bugün, cumhuriyetimizin on 

altıncı yıldönümu bayramı başlı
yor. Hepinizi hürmetle selamlar 
tebrik ederim. ' 

lzcı1erin Ulaı meydanındaki abideye koyduklan çelenk 

Cümhuriyet bayramında 
Ankora'nın manzarası 

Ulus meydanında candan 
tezahürler · yapıldı 

İzciler ebedt Şef'in 
kabrine bir çelenk 

muvakkat' 
koydular 

•m baılıca devam ve istikrar temi -
natını te§kİl eder. lnönü'nün gençli
li adil IJe meşru bir yeniçağ rejimi
ne kavuımak hasrdi ile, hükümel 
reisliği bu rejimi kurmak cehdi ve 
iradesi ile geçti: deulet reisliği de, 
idealine kavuşmuf olanların bahti
yarlığı, eserin ve müessesenin. tak· 
viye ue müdafaası ile geçecektır. . 

Cümhuriyetimizin banisi Ebe
di Şefimiz Atatürk'ün aziz hatı
r~<>ı önünde hiirmetle eğilerek Büyük eserin on yedinci yılı yaşına girişi, dün Ankara' da, ancak 
soze başlıvonım. . cümhuriyetin bize yeni nimetler ve kazançlar getirerek bir ıene 

Cümhuriyetin on altı sene/ık 
maz.isi azametli ve muhteşemdir. 
Başardığımız. eserle bir nesil d~~il, 
bir tarih övünebilir. Fakat bızım 
adetimiz istikbale ~akmaktır: .'e~: 1 
rübe ve ıevk kaynagı olan mazı bı 1 
ae yapmıya mecbur olduklarımızın I 

Cüınhı1rirct rejiminin daha kazandığı günlerin yıldöniimünde rastladığımız eşsiz bir be--
on beş sene 7;:ırfinda türk mille- yeca.• havası içinde ye türlü tezahürlerle kutlanmağa başladı. 

Doktor Relik Saydam radyoda nutkunu aöylüyor 

tören 
ırüçlüğünü ve çokluğunu unutt~r-ı ,-------------
rna.z: ancak imkansızlık denebıle- B k 
cek müıkülôta harfi dahi mücad•le- u g Ü n Ü 
de mutlaka muvalf ah olacağımız. 
imanını verir. # 

Cümhuriyetin 17 inci y~lı.na na· B k M • ı ı t M ı • • d 
zilr buhran günlerinde gırıy~~~z.. u·. y Ü 1 e e c 1s1 n e 
Kendimiz. facianın içinde degılı~. 
Bilakis onun emniyet sahamı~a "': b 1 • • d d 
rayetini önliyecek bütün tedbırle;ı ka u resm 1 ve 1 po rom o 
olmııızdır. Fakat hiç kimse harbın 
bundan aonraki inkişafı hakkında 
kati bir tahminde bulunamaz.. Da- • t • 1 
inıa olduğu gibi uyanık ve ha~sas, g e ç 1 re S m 1 y 0 p 1 1y0 r 
her zaman olduğundan fazl~ bır ~e 
kararlı olmak mecburiye~ındeyız. 
Tu·· k' • · a.,.z:ar<nı r4·:>ının LC r ıye nın nı • h 
kamutayın etrafında bir çelik cep e 

tinin d::ıl-:.ni, harici v~ içtimai ha- Ankara, '<endisine dahi vücut ve-
\';:ıh:-tda vücuda getirdiği muvaf- ren cümhurıyetin on altıncı yaşını 
ıakiyetli eserleri ve inkılapları doldurrnasında,1 duyduğu hudut uz 
burada tekrar edecek değilim. O sevincini göstermek için bayraklar, 
eserler her sene biraz daha büyü- defne dalları, çiçekler, yeşillikler, 

1 
yecek, o inkılaplar seyirlerini al- kı.r~ızı ~cyaz kordc_ıaıarla süslen
mış ve değişmez yollarında de- mıstt. İkı gecedenbcrı şehrin her ta
va med k ·. O h · · b'l' rafında, en büyük cadde ve resmi dai-ece tır. nu epınız ı ı- 1 d . .. 
Y

orsu , ' 1 re er en başlıyaraK, en ucra sokaklar.ı 
nuz. k d kl" k ··b 1 
( S J .. - f d ) i varıncaya a ar ren ı ışı tecru e e-

onu uncu say 8 8 ri yapılıyordu. Sokaklar, milli dava · 
nın tahakkukunu gösteren döviz-

_:' 1111111111111" 111111111111111111111 "'- !erle süslenmi ti. Halkın toplanabile· 

Bugün .................... 
24 sayfa 

ceği yerlere halk kürsüleri ve hopar· 
lörler konulmu tu. 

Bayram, Ankara radyosu tarafın-
1an bUtün dünyaya yayılan Başveki
limizin ilk sayfamızdaki veciz nutkiy
le başladı. Sokaklardaki hoparlörler et 

Cümhuriyet ilôvemiz . rafına toplanan kaıahalık haık kiitı('-
si. muhterem Refik Saydam'ın kıy-

ı metli nutkunu şevk ve zevkle dinH
yorlardı. 

Ulus meydanında bayraklar 
diaiplini arz.ediyor: bu man-:;ara:p 
hayat korur gibi, muhafaza edec~
iiz. Maddi manevi bütün kuvetlerı
'>'ıiz, hüriyet ve ıJulh müdafaaaı em· 
'"İnde ve hizmetindedir. Barııçı o.~- ı 

Bütün Ankara geçit resmine davetlidir 
bunun için hiç bir davetiye aranmıyacaktır 

Ulus, aynca büyük bayram 
dolayısiyle Cümhurreisimiz 
İnönü'nün nefis bir kağıt ü
zerine basılmış bir portrele
rini okuyucularına armağan 
etmektedir. 

Gençliğin andı: 1--------------... 
Şehrimizdekilerle beraber yekQnu ' -..,. 

du· 'h biliyor· fakat hu· g rmu:z:u cı an · • 
r~Yet ve emniyetimiz. için: la:ımge
lırae, • ap'lca;:ımız. feda.karlıl!_ın ~u· 
dudu olmadiğına da kımsenın şup· 
lıe · sı yok:ur. , .. 

Cümhuriyetin 16 mcı yıldönümü münasebetiyle bugün Büyük 
Milh•t Medisinde Cümhurreiıimiz lnönü tarafından yapılacak ka· 
bul törem ıcin bir program hazırlanmıştır. Bu programa göre, bu- • 
gün saat 8 den itibaren Büyük Millet Meclisi bina ve bahçesine. 
mecli! azaları, hükümet erkanı ve merasim için vazife almı§ olan
lardan başka kimse giremiyecektir. 

C .. h . 1• J7 incı serıesının um urıye ın 
fiirı- 'il . · · yeni bir huz.ur ve 

~ mı etı ıçın 1. 
ı · · de ım Qy vılı olmasını lemennı e · 

Kabul töreninde bulunacak zatlar 
kendih.:rine gönderilen davet kartla
rını mt"cl•s kapısmclaki memurlara 
go tcrmck sureti vle meclis binasına 

l.1e·nc kiralanmıyor g ıeceKlt"rdir Törene davetli zevat 
~ .. 

1 
el'in 55 sene saat 12 30 da ve kordiplomatiğe men· 

n una ır.. a a - " em • 1 d 12 45 k . . tnu" d 
1 

• kiralanacagına sup o anlar a saat . te endılerı-
e-tle Lıtvanyaya 1 · dai 1 k tlerde dolaşan ne ayrılmış olan yer erı almış buluna-

r ya~ancı mı-m e e k . c;;ıl;l d 

odalar hazırlanmıştır. Bu zevat bu o
dalarda kabul töreninin beşlama ını 
bekliyeccklerdir. 

Kabul törenine aat 13 te başlanı
lacaktır. Kabul resminde Büyük Mil
let Meclisi Reisi B. Abdülhalik Ren
da ortada. Başvekil Dr. Refik Saydam 
sağda ve Genel Kurmay Başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak solda olmak ü .. e-

Bugün 12 aayfa gazetemiz, 
Cümhurreisimizin ayn re

simleri ve 24 sayfalık 
ilavemiz yalnız 

5 kuruştur 
Karilerimizin gazete, resim 
ve ilavemiz için hep beraber 
müvezzii ere 5 kuruştan faz
la vermemelerini rica 'ederiz. 

iiç bini bulan izciler, aaat tam on iki- ı 
de Samanpazarı'nda toplanmışlardı. 
Ayni saatte gençlik namına bir • . 
~et, Etnoğrafya müzesine gitmiş ve 
Ebedi şef Atatürk'ün ffi'""'lk':at kab
rine bir çelenk koymuştur. Saat 13 de 

• Samanpazarı'ndan hareketle Çocuk -
sarayı ve Anafartalar ca 'delerind l 

geçerek Ulus meydanına geldiler ve 
Zafer abidesinin etrafında yer aldı -
lar. 
Zaler anıtının önünde: 

haberler sel<ı.hiyettar mahafilce te zıı, ' ar _ır . . . • . . . 
olu"-ak d Meclıs bınası ıçınde davethlcr ıçın ..... ta ır. 

(Sonu J üncü sayfada) 1 °'• 11 1111111111111111uı1111111111111111 r 

Zafer anıtının önünde üç bin kişi
lik bu gençlik kal· ·,alığına katılan 
yüksek tahsil gençliği, liıeliler ve 
halk; Merkez ban~ının önünden 
ikinci Anafartalar caddesine kadar 

(Sona J, IZJçli Alfa4ı). lıı. 

Atatürk sayımız 
Atatürk'ün ölüm yıldönümü 
dolayısiy)e "Ulus" Ebedi Şe· 
fin hatırasını taziz için f ev kal
a de bir sayı çıkaracaktır. Ka
rilerimiz arasında Büyük Şefi
mize ait fotoğraf, resim gibi 
hatıraları olanlarm, bunlan, 
neşrinden sonra tekrar iade 
edilmek Üz re bize l\ıtfetmele
rini rica ederiz. 
Bu hatıraların en geç 5 ikincl
te§rİne kad r Ulus yazı i§leri 
müdürlüğü adresine gönderil
mesi lazımdn". 
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Günün i inden : 

Büyük Bayram 
Bugün on altı YBfJru tamamlayıp on yedisini aürmiye be.tlıyar. 

Fakat O, bu çocuk ya§ına rağmen çocuğumuz değil, babamız, küçü. 
ğümüz değil. büyüğümüz, yetiştirmemiz değil, yetiştirenimiz, öğret· 
timiz değil, oğretenimizdir. 

Bayragınuz ondan eski, tarihimiz ondan daha yınımmış olabilir. 
Fakat bayragın al rengi onun rengi olmak için, ay - yıldız onu süs
lemek için seçilmi . tarih. ondan önceki bütün hadise ve nık.ıalan, 
onun doğumuna bir mukaddime ol un, diye yazmı tı. 

O, varlık dağımızın bir zirv i idi. Asırlarca attığmuz her adımı 
o doruğa varmak umudu ile atmış. krtaları kaplıyan hamlelerimizde 

Cümhuriyet 
Ciimhuriyel bayrammı, J41Ykle, 

nete .ile lnıtlryahm. Milli ıimJdal 
Ye milli hakimiyet mücadeleainin 
dört ~tin yılmm aonunda. türldüieı 
Muatafa Kemal tarafından ebedi 
armağan olarak cümhuriyet bıra• 
kıldı. "Cümhuriyet" kelime.i içinde 
bize kurtulu§u, milli birliği, milli 
hudutlanmızı ve aadetimizi veren 
Ata'yı bir kere daha aaygı ve rah· 
metle analım. 

Tarihten ailinmek t hlikeunin 
kenanna kadar aürüklenmiş olan 
bir milletin kurtulu§u, ancak Mus· 
tafa Kemal kadar ceaur bir rehbe-
rin vücuduna bağlı idi; y hüriyet, 

O'na ulaşmayı ülkü edinmiş ik. ılının heyecanı ve heyecanın ~un- ya ölüm! parolaı;iyle ba~hyan Kc-
ru ile asırlardanberi türklerin döktüğü kanlar hep O'nun yolunda idi. malizm ihti!Ali, asırlarca geri bir 

"'Krzıl elma"yı yıllarca ve a ırlarca tefs1r ederniyenler, 1923 yılı- zihniyet ve idarenin altında ezilo c· 
nm 29 ilkteşrininde ona gerçek mana mı ver bildiler. Onun için 29 %ile cevherinden ,üphe edilir bir 
ilktqrin be.yramrnı sadece, bir rejimden bir r jime geçtiğimiT.in yıl - hale gelen bir cemiyetin efrndını, 
clönümü olarak değil, aradan a ırlar g çtikten onra tür~ün, kendine 1 bi~ mi~let. h~1i~de ve in&l'\nlığ1n en 
mukadder olan büyiik hedefine ul tığı gün olarak kutlayınız. ~utek .mal. fıkır~~rle ha.rek~t eden 

Ona ulaşmadan önce dalgalanan her bavrağın boynu bükük her bır acvıye~ıne•yukseltm davnsma 
f · d ··k ·· h l b · "d- · ek ·k · O L_ ı' 2 1°cümhunyet" adı ile giriıti. Türk n crın estanı o suz, er ga e :un nP.. ı esı .. , tı. aeoc:p e t ki 16 1 b . t tb"k 

ı tqnnı utun ugumuzun, ·ema ımızm a •mmı o ra ut ayınız. has ld Ahi ki · ti' ve ·ık · • b"" ·· ı·· -·· ·· ·· k ı· · · b la k k l 1 opra an yı u gaycnın a ı 

29 ·ı . . . , . .. aa 1 o u. n ı, mezıye ı 
ık teşrm. mazının son sınırıdır ve 29 ılkteşrın b yrammı turk şerefli inanlardan mürekkep bir 

istikbalinin ilk günü olarak kutlaymrz. ı kadro, bu milletin en acil ihti açla· 
29 ilkteşrin bayramı. Türk ulusunun Ulu· uz kalmıyaec-"lğını bir rını büyük bir cesaretle ba rmıya 

ayet gibi miijdeliyen gi.indür; onun için bu büyük bayramı Ebedi ko~tu ve bugÜn övünerek görüyoruz 
Şef in ölmez hatırası ve 1illi Şefin yaşıyım huzurunda eğilerek kut- ki, pek çok §eyler ba~ardı. 
}ayınız. 16 )0 11 çetin bir iç -.·e dıt mücade· 

Nurettin ART AM le... Bilhı\5ıa kültür mücadelesi, 
Cümhuriyetin ba lıca mcvzuunu i 
§eref, ciddiyet, sny ve fe<iak"rlık 

Komiser muavinli'"'ine terfi eden 
polislerin listesini yazıyoruz 

Terfi eden poliı menıuplarının emniyet amirliğine, Başkomiıerlifc ve 
K.omiaerlife terfi edenler.ini diinkü sayımızda yazmıştık. Bugün de poliı; 
memurluğundan komiser muavinliğine terfi edenlerin listesini yazıyoruz: 

tapana z 1Jyaa Atala,. Ayt]mıı. tanbııl· l s 1 anbulıa, Sivaııt n 3 Edhem Biı;akçı 
dan 279, Nurettin Tupl, 217 Asım Sol • Urfaya. A k radan 3 Kı:ç Ankarayıı, Tc • 
mu, 41 Ba.huddın Xılmı;. 77 M. All Ar- Jııirda ındın 2 Mehmet Ardan Çanaklcalc
bıı. 7 Kbım Polat, 153 A . .Kimd Yııgaz, ya, Tokattan 323 Hasan Dcııılrcl 1stan • 
75 M. Ali Şlmıck, 39 Ccmıl Oruç, 85 Ve- bula , •• lzıgdan 11 Mu~Um Ö~mcıı Tun • 
bap Scyiettln umer, 1!16 Sadullah Eren, celiy , Karııtan 4 Sevlcttfn G "Jtekin Kaı-
105 Mehmet Günıfü, 148 Hasan Utku, sa, Seyhandan 13 Zelti Karao hı Hataya, 
64 M. Hilmi Oral, 711 H. Fehmi Ozgenı;. b:mirden 14 Faık Wzel HRtaya. Kocoeli· 
24 İbrahim Turen, 328 A. Salim Ergfo, den 8 Osman Kırlom Ankaraya, Erzurum· 
2 Tahsin Atak. 134 Oıman Demirci, 19 AH dan 3 Bekir Subatı Bitlise, Ankarad:ın 17 
Rru öncen, 102 Mu~affcr Üıjcr, 61 • S. Sadık Akar Ankar ya, Ankaradıın 50 
Nevzat Acar. 15. M dayet Dural, 158 Ke· H. Avni Top ·uo lu Ankaraya, Kastamo • 
mal Tunçel, 2-20 • Kemal Uras, 151 1 ev· nudan J ı Bhlr Şermct An karaya. Er u 
flk Sönmez, 192 lıxct Kurıulıı , 20.ol Zıy.1 ı:umdan 2 Ali Kaya Vana, Umum mildür· 
Ulus. Osman Nuri G~rçck, 271 :>cv'ket Er· lüktt'n 1 Hasan Aras umum mud 
fa. 293 Kemalettın Ö.ıtcn, 138 Cevdet Bar- Malatyııdan 15 Turan Tu7.ilıı Hatay , Ço
laı. 287 Memit Öncnc;, 186 Nurettin Pınar ruhtan 4 HaTd r G ltcTdn Rireye, Sivutan 
crkoglu. 197 lama 1 D ir, 274 Zeki Do • 3 Ahmet Turnn Gcran ZonıJUkl •· Et • 
tan, aa Zikrullah Teki lp. 72 Nu et ~urumd n 2 Dunun ErıUrk Blngolc. h • 
Nuyan. g B. S mi Yalçıntcpe, 70 Ahmet mirden 7 Hikmet Beşgtil Bitllse, AntRl -
Çolaltıoy istanbula, An'karadon 40 H san yadan 8 M. Naci Akalın Hataya, İçel -
Tartı A.nkaraya, Diyarbakudan ı MU5tafa den S M. Cemil Attan Kırklareliye, Nig · 
Frad Blncölc. Diyarbaltırd n 12 Tahsin ôedcn 13 Ahmet Koçak, Ankar ya. Gire· 
Aybey Tunceliye. Seytuından 60 M. Fahri undan 84 Scvket Bayrakdar, Hakir'idcn 
Glilaı Aılluır1lya, Güm ıshaneden 2 Asım S Ahmet Ör:~ Haklriyc. Kutamoıından 
Akay Çoruma D17arbıılurdan 10 Ziyaed· 7 J.1. Nuri Demirel Ka tamonuya. Kır c -
din Yardımcı Erzuruma, S maundan l b· hitden 4 Sciı SlUire Ankanıya, Trabzon • 
ınıil lz at Knlch Samsuna, Çoruh sn 3 ti n 10 Asım G<>:ı: Biııgblc, Scyh ndan 28 
Rt'mzi Geı dan A ·nya, Konyadan 7 M. Roit Celal Dogan!ı, ve 39 Salim Gule ve 
Torgılt Toprak Anktır ya, Koc. cliden ı Urfadan 62 Yusuf Pol t, E1Q1ıgdan 30l 
.M. Sallhaddın Solmcn Koc eliye. Es~j • Behu Sı.ırimi, Konyadan l9S Mus fn 
fehirden 17 t mail Kuzucu Esklşehırc. coc •un lsıanbula, Kastamonudan 63 Mch
Bılıkesirden fi Mestan Donmu Qa.ıınkka- met Seçkin Ankaraya, Antalyad n 182 Re· 
kyc, Hakli.ridcn 3 A. Nihat özçeti.n Di • cep İlter lıtaııbula, Marattan 55 Ahmeı 
,.a.rbalura, Edirnı:dcn 2 t mail llvnat E • Demirci Ankarayaı 0Mııra51an 164 Ali Ka· 
dirncye, Sam undan g l'abri Öıkaplan yır n. Bur atlan 233 İbrahim Hakkt Yıl • 
Trabıona, Balıkeslrdcn ıo Ahmet Giımü~- ma~ Balı. ı: rdcn l 3 Mtıstafa Atahv t • 
Xaya Hı ya. Sanmınıhıı 2 Süleyman Irez.. tanbula, Kastamonud-n 16 Ahmet T şk8p. 
Gaziantcbc. Bahkeslrdcn 4 Haydar Ura ril Ankanıya, !telden 61 Suleyman Bal • 
İ I E d 1111. R•f K 1 · kancı ve Tokattan 64 Mehmet Acar An • 

zm rt', .rzu.rum ıın " t 1lrayn : kıu ya, terfim ve Diyarb kır komi er mu· 
Tunceliye. Edimedcn 11 1skcnder Tun • avlnlednden 1 Ali Ccylıın naklen Siirt ko· 
cer Antal ya, Afyondan 2 O Tal t Bar • mi er muavlnJ!flne tayin cdi1mlııle.rdr. 

Dün yurtta hava. bulutlu ve 

vaaııh oeJi 

Kütahyada ziraat 
Kütahya, 28 a.a. - Bol ve feyizli 

güz yağmurlarından istifade eden 
çif çi gilzlük ekimi tamamlamıştır. 

Bu me•'11İmde zeriyatın yapılmıg ol
ması bereketli olacağını limit ettir -

mc ·tedir. Vilfiyelimiz içinde önü
müzdeki mahsul yılının geçen yıllar· 
dan daha verimli olmasını temin için 
icap eden bütün tedbirlere baş ... urul

r.lugtur. 

da bu mücadelenin başlıc aaıfla· 
nnı teşkil etti. Bu rejimi, türk mille· 
tinin vatansever göğsünd besleyip 
büyiit n t k gıda. her h da cüm· 
buriyctin zaferleri oldu. Orduda, 
kültürde. hukukta, iktıaatta ve tek
nikte her gez yeni bir ba an cÜm· 
huriycti türk ruhunun derinlikle· 
rinde temelleJlirdi. Kurulduğu Ün· 
dcnberi, onu maddi •e manevi cep
hede ila eden ve bu ün yaratıcılık 
ve yapıcılık ihtirasının en genç ya· 
~ını yaı,ıyAn lnönü b rmtzda oldu
ğu halde Türkiye cümnuriyeti, genç 
kadronun mesuliyet omuzlan üze
rinde on yedi yatma baaıyor. Sa:i· 
lam ve uhatli temeller Ülıerine ku· 
rulmu§ olan cWllhuriyet kar ıla}tl· 
cağı her müokülü yenecek kudret 
ve kabil İyettedir. Türkiye, bu k d r 
mütecani 1 hu kadar mütekasif bir 
hayntiyeti ancak cümhuriycte borç· 
ludur. Gönlümüz ve göğsümüz onu 
kuran ve ila edene kar:ı §ükran 
duygulariyl doludur. 

Natit ULUC 

B. Reşit Ayad,ın vefatı 
Teessüfle haber 

ıldığımıza göre 
Ankara Palas O· 
tekilik Şirketi U
mum M üdürii B. 
Reşit A}·ad bir 
nüddcttenbcri de· 
vam eden hastalı
ğından kurtulama
yarak diln sabah 
vefat etmi§tir. Re
şit Ayad ile An-Merhum Rqid 
kara muhitinden. Ayad 
herkcl'in tal<dir edip ıcvdigi bir sima 
kaybolmaktadır. Eaki bir ailenin ev· 
ladı olan Re§İt Ayad asil. çalışkan ve 
efendi bir adamdı. Oğluna ve kızına 
başsağlığı dileriz. 

Merhumun cenazesi ayın 30 ,uncu 
pazartesi öğleden sonra saat 14 ti yir
mi geçe Hacıbayram camiinden kal· 
dırı(acaktır. 

Çekirge mücadelesi 
İzmir : 28 a.a. - Çekirgelere karıı 

yapılacak kış mücadelesi için Zıraat 
Müdürlüğı.incc iktiza eden tedbirler 
alınmııtır. Çekirge yumurtalannın 

imhası için çalıgılmaktadır. 

Güniin peıinden 

Eserin kurucusuna minnet 1 
B&yals milli ....,., b__.. 17 inci 

)"Jlma baamaltt drt. Tarih kadal' et
ki o\a11 bu millet hayatmda on yedi 
yıl, denrlerin aıfdır · dıfı itleri 
batannıJtn". Eaerle övün biliriz: 
dünyanrn en buhunlı karışı bir 
devrinde, en nazik çoğrafya bölge
si ü2erinde, hu:ı:ur ve refah içinde
yiz. Rejimimizin prcnııip)erinden il· 
ham alan bütün hareketlerimiz, ör
nek tutulmakta.dır. Bu topraklann 
asırlarca. hasretini çektiği saadet 
devrini, şu on y di yıl, maddi im
kiın)an biçe aayarak getirmiştir. 

.Bütün neticeleri Atatürk'e borç
luyuz. Yıhn üç "iz altmış beı gü.' 
nünden hiç biri, bugün kadar bizi 
ona yakl&§hrmanu , bugün kadar 
onun yokluğunu içimizde dindİl"İl· 
mez bir haaret haline koyma.mışlJ. 
Jlk cümhuriyct b yramrdır ki, onu 
kuransız idrak ediyoruz. Buldu· u
muz tek te elli eııerini devam ettir
mektir. Hayatında milli da alar Ü· 
zerinde koyduıiu bütün teşhislerini, 
bütün hüküm ve k rarlarmı birer 
naş halinde kabul elrnİ§İzdir. Sam· 
ııun'a. çıkıı yılı dünyaya elenler, 
bugün yirmisini tamamlamıılardır. 
O gün y şı, bugünkü cümhuriyet 
kadar olan nesil iktidann eıiğinde· 
dir. Bu milyonlar için Atatür bir 
ide:ıldir. 

emiz v r, nemiz yok11a ondan 
geliyor: 11 'gilerlmiz onun cıserlerİ· 
ni devama hay tl rmı vakf denle
rc aittir. Sevgilerin miyarı onn y • 
kınlık ve bağlılık; onun hatırasına 
kar~ı gösterilecek kadininaslık ve
fadır. Bütün hislerimiz, hürmetleri
miz, kinlerimizı arzularımız, gaye
lerimiz, onunkinin aynıdır. llilderi
mize kadar kemalistiz! Atatürk 
bizde d vam ediyor. Çocuklarımıza 
bırakacağımız hazneler değerinde· 
ki büy""k miraa bu olacaktır. 

Ç n kkale'den ba~hyarak Dum· 
lupmar' kadar son devir türk tari· 
hinin za.ferleri için kanlarını döken
ler, onun eserinde bir zerre olmak 
için ölrnü§lordir. Bu eseı·, ha§ınd n 
sonuna adar bir mi11i d ~tandır. 
Bu Ün Türkiye'nin dört bir tarafın· 
da büyük bayramlnnnı ,!_utlıımnk 
için loplanmıt olan ih•:ya--.., g nç· 
ler ve ço~ukl r Atat":' • J. dopdolu· 
dur, O hız.e, yalnu; ~ ~"'il. fer Vt) ü 

bir • arn ıı t rini 
değil, medeni ve ileri bir insan ol· 

bütün mab:eme)cr.ini getir
mittir. 

Aylarca ufTe.ıarak, inkılaba ait 
en kıymetli vesika o r bıraktığı 

tarihi nutkunda; 9J9 dan da ço 
önceaindenı erkanıharp yuzbaıı•ı 
Mustafa Kemal'den baıhyarıı.k mil
letin hakimiyeti gayeainin büyük 
eııeri olan cümhuriyeti ili.n kararı
nı; 28/29 ilkteırin 923 gecesi, ye
meğe alakoyduğu arkada§larına ıu 
tek cümle ile bildirdiğini anlatır: 

" - Yann c:ümhuri)'eti ilan ede
ceğiz!" 

Türkiye Cümhuriyetinin ilk Cüm
hıırreiıliğine ittifakla aeçHdikten 
aonra, Büyük Millet Mecfoıindeki 
beyanatından şu cümleleri, minnet 
ve ~ükran yaıları dökmeden tekrar• 
lıyabilir misiniz? 

"- Türkiye Cümhuriyeti, cihan-

Pazar müsahabelerl 
' Harp subaylarının 

ruhi vasıfları 
Se/Jm Sırrı TARCAN 

Ruhi vasıfların yalnız muharebede/ Gene japon kumandanlannd n Ki-
değil, her tü.rlU tehlike kar mnda, va .. harp meydanında ruht va ıilar 
her nevi müşkül zamanlarda herkes birinci. mal6mat ikinci gelir • ., diyor. 
için büyük bir ehemiyeti vardır. Fa- Malfimat talim ile, :ruhi v aıfl r 
kat bilhassa subaylarda çok aranır. terbiye ile tcnmiye edilir. 
Bir dü tnan ateşi krşısında itidalini Ruhi vasıfların takviye lc;tn lld 
kaybetmemek. ani kararlar vermek, mektep vardır: biri hayat k ebidir 
serin kanlılıkla iş görmek için bir ıu· ki o daima bir vaştan ibarettir. 
bayda bedeni, fikri olduğu gibi ruh1 Zorlukları yenmek, yaş mak için di-
vasıfların da bulunması şarttır. dinmek, uğTaşmak, çalışmak, inama 

Bu vasıflar şunlardır : kudretini, kuvctinl, cesaretini 
l - Encrij, ruh kudretidir ki gev- jisini günden gUnc antınT. Ş 

ekligi, beceriksizliği, betaeti defe· cl.ıbü lerl ile ekmeğini kaUJlllJld 

der. Zorlukları yener, sahibini gaye- için alın teri dökenler bu melrt~ 
ine doğru yürütür. gayretli talebeleridir. 

2 - 1rade, içten gelen bir emirdir Diğeri spor mektebidir Ye ~ 
ki enerjiyi müessir kılar. Mftdunu i- sa boöks, eskrim, Jiu • jitını gibi ._.. 
taate mecbur eder. di mücadele sporl rı ile futbol. kr'"-

3 - Ce aret, tehlike karşısında ket, bezbol, riigbi gibi cemi rnllcadıel ı 
metanet, göz pekliği. sporlarıdır. 

4 - S rinkanlılık, ~inirlerine ha- Bu sporlarla elde edilecek 
kim olarak tehlikeyi olduğu gibi gor vası!Jar korkunun ne olduğunu 
mek. memek için değil. korkuyu ye 

:S - Süı-atinazar, ani kararlarda doğ bertaraf etmeğe yanyacalrtır. 
ru ve seri hareketi temin ecdr. dele sporları insanı sinirlerin h!i im 

6 - Karar, bir teşeblisü neticelen· kılar. Bokıı, jiu - jitsu ıa inde in-
diren meleke. Sö\ll. can acısına day nmıy a 

7 - Metanet, her türlü zaf, karar- bO , ragbi gibi cemi sporla 
ızlığı defeder. hltğı, süratle karar ~mı 

8 - Nefse i imat, kendine g~n· madı elde eder. 
mek. General (Lcwal) diyor ld: 

Yukarıdanberi saydığım vasıflar i· ''Nefsine i imat her tti.rlU amalde 
~inde en ziyade aranan kuvetli bir e- bir işin içinden muvaffakiy tlo p}ca.. 
nerjidir. Hayat savaşında veya harp bilmek için bir u aya çok lbımdır. 
meydanında harika nevinden elde e· Bu itimat ona neye kadir olduğunu 
dilen zaferler ekseriya bir enerji ve keııdindcnı ne istiyebilec ğini bi\
mahsulüdür. Be erin kudretinin fev- dirir .. , 

inde görülen buyük cehitler hep e· Modern harplerde m.anevt ıf-
nerji hipl rinin t'Seridir. lara, eski muharebelerden ziyade lb. 

Japon kumandanı Yorimoto • Tas· tiyaç olduğu muhakkaktır. Bugün 
hi diyor ki : harp şartları blisbiı ün başkadır. ~ 

"Vücut yorgunluktan takatsiz ka- man nerede saklıdır, nereden g lo
hp da: artık bitkin 1 dcdeği zaman, e- cek, ne yapacak b ınlar meçhuld 
ncrji o ese kulaklarını tıkar, yorgun Hiç bir şey görmeden ha.rp edlll 
bacaklara yürüJ emrini verir. Bu e- siniıler mütemadiyen tahrik n
mir bitkin vücutları son bir gayre e dedir. Buna dayanmak daimi bir ~ 
getirir ve bu gayret çok kere muvaf- trcnmıın sayesinde mümkiin 
fakiyeteamil olur. Her japonyalının He.r riltbede her subay bu 
çocuğuna verdiği ilk terbiye dersi "e- va ıOarı elde etmek içın ferdi ve co
nerjiyi bir itiyat haline koymak ve mi sporlarla ülfctctmer ve vfü:ucm: 
her vesile il,. ............ ı.. ..... A,. )'.,...~ ...... ~- uuu uıı\;e teruıy 1111 n lrllltU • 
tır.,, nil tem.in etmeyi vazife bilmelidir. 

Dikili f elaketıedelerine 
~omklanmıun yardımı 

Tiırk Maarif Cem·_ eti ilk okul ta
lebesi, cUmhuriyet bayramının sevinç
leri arasında Dikili'de felakete uğra
yah karde !erini dil ünmiişler ve on
lar.)n ıatıraplarmı hafifletmek iç.in u
fak bir yardım olmak üzere araların-

a toplamı§ oldukları kırk lira altmış 
eş bu~uk kurugu dün ba~'arında ba§

öğretmenleri '.Bay Kaaım Kurtan oldu 
ğu halde iki talebe eliyle müessese
mize getirerek Dikili'ye gönderilme· 
sini istemişlerdir. Genç ya\·rularımı· 
zın bu yUce duygularını se"gi ile kar

~ı larız. 

T ıbbt müaamere 
Ankara Nilmune hntaneal 

rana salonunda 2-11-939 ~ gOı-
nü saat 15.30 da ilk toplan ısı yap1t. 
cak olan "Tıbbi mllsarncre" e ait, 1,... 
darc heyeti riyasetinden g6nderllc:ıı 
pr.ogr a a- ıda yazılmışhr: 

1 - Emet n tcsemmiı .. 
tcvellit polincvı it vakası. 
Sağcı. 

2 - Ekinokok Alve<>ler. Plyetı .. 
projeksiyon, Dr. KAmil~ Aygün. 

3 - Gözde çivi deliği, Dr. Osman 
Tör. 

4 - Üroloji sürprldc:rl, Dr. Fe sl 
Taner. 

5 - Mas oidit Tü'berkillo:z:, Bedri 
Noyan, 

6 - Kozmik re uni ele rik ka • 
zaları Dr. Nimet Taşkıran. 

da :İfgol ettiği mevkie laytk olduğu· miotir. yok. lstanbul'daki alınan m ktcbl. 
ta Peyami Salanın çocukluğundan 
ve Ebüzzlyazade'nin gençliğind o
beri derslerine saat sekizde ba.şl r. 

nu ci.aciriyle İ•pat edecektir. Milletin Cümhuriyet on yedi yıl önce bu· 
teveccühünü daima nohtaiistinat te- gün saat 20.30 da ilan edilmi,, Ata· 
lak ki ederek hep beraber ileri side·•, türk 20,45 te Cümhurreisi seçilmiş· 
ceii~. Türkiye cümhuriyeti, mesut, tir. Günün bu eaatinde hep beraber 
muuaflah ve mur.aller olacaktır.,, onun manevi huzurunda eğilelim ve 

Tarih ve hadiseler büyük ve eı - minnet borcumuzu bir ibadet heye· 
aiz kahramana hak vermiştir: bü- canı ile ödiyelim: milli varlığı de· 
tün hayatını bu inanıımaj eşerİn· vam ettirecek tek kaynak Atatürk 
den refahlı, kudretliı meaut Tül'\ki - •ec.ıgİ•i'dir. 
ye'nin vücut bulmaaına dikkat et· KUTAY Diln !Chrim!zde hava çok bulutlu 

ve aralıkla hafi! yağı~b geçmiştir. 
RüzgAr cenubu garbiden saniyede 9 
metre kadar hızla esmiştir. En yük
sek sıcaklık 19 derecedir. Yurdda ha
va, KocaeH, Ege ve orta Anadolu böl
geleri kapalı ve mevzii yağı lı, diğer 
bölgelerde bulutlu cçmi§tir. 

ııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Şimdiye kadar kalem sahipleri ••· 
man zaman çocukların derslerin i
yi çalı~madı/:mı, tenbcllik ttiginl 
yazdılardı. Bu tedbir. işte bu pürü
zü de ortadan kaldırın.ık için lm
nııştır. Öğleden sonr çocuk mek
teptedir; müt::ılea salonunda bir nl$
betçi öğretmenin JcontroTu ve y d,_ 
mı altında ertesi günkü derslerin~ 
çalıımc:ık, vazifeluini h zırlıyacak
tır. 

24 saatlik yağı§ların karcmetreyc 
bıraktı ı su miktarları Balıkcsi.rde 7. 
Hadım'da 26. llgın'da 25, Beyşehir
de 24. Ermenak'ta 18. Karaman ve 
Konyacla 8, Alanyada ıı. digcr yağış
lı yerlerde 1 ile 3 kilogram arasında· 
dır. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde cenup
tan 9 metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek sıcaklıklar Urfa'da 25, 
Dôrt}'<>l ve Jskenderun'da 27, Adana
•aa 28 derecedir. 

Dikili' de zelzele 
lrmir : 28 a.a. - Dikilide evelkl 

gün yenid~n alh saniye süren orta 
ldde tc bir hareketi arz olmuştur. 

Hnar yoktur. 
lzmir'de ihtikar yapan bir 

ıirket 
İzmir, 28 a.a: - Gazeteler, şehri -

mizde faaliyette b\llunan gaz ve ben· 
%in irketlerinden birinin ihtikar ya~ 
tıfı ıabit o!dugundan hakkında ka -
nuni takibata baJlanıldığını yazmak· 

Yersiz hücumlar 
Zaman zaman lstanbul gazeteleri, 

birinin vitrininde yeni bir {e§İt gö-
rur görmez kendi vitrinlerine de, 
bet a~ağı bcı yukarı, o neviden bir 
malı koymak zaruretini duvan ma· 
nif ru.racı mağa?.aların:ı ben~cr1er. 

Onun için fıkra mevzuları ve ma
kale başl1k/ar1 arasında - temayül
leri biribirine yakın veya uuk • 
bir takım gazeteleri bir müddet bi
ribirfoe yakın gorürsünüz. 

Gazetcltrin dışında bir okur gibl 
değil de, yıllarca onların içinde ça
lt.7mış bir sdam sıfatiyle bunun s~ 
behinl size anlatayım: 

Ya gazetenin sahibi ve yahut ya
zı işle.ri müdf1rü gelir: 

- Monşer, der, " .• , .• " gaı:ete
sinde '', ••.•. " beyin bir yuısı 
çıktı. Bir hayli cesurane. Şimdiye 
kadar uzun zamandır, hücnm ve ten
kide uğramıyan falanca meseleyi a
damakıllı diline dolamış. Biz neden 
böyle yazılar yazmJyoraz? 

Bu ibtat ve yahut hitaba ulrayan 
lıtra veyı mahle mabarriti ııa. 

- Ben bu mesele hakkında ha
zırlıklı değilim: malum ya, bu tüt· 
lü tt1nkitleri yapabilmek i~in tJnce· 
den etraflı tetkiklerde bulunmalı ki 
sonradan hakikat insanı yalanlama· 
sın. Hatta bu meseleye dair uını:mi 
olarak kafamdaki kanaat" . .•.• .'' 
gazeteainde " .•.... " beyin yaz
dığının tabnntabana zııtınadır! 

diyemez. Böyle bir cevap bir ta· 
kımlarıncs gazetecilik nıconunun 
dışın<Tadır. FJkra ve makale muhar
rirlerinin bir Jcısmı için üzerinde 
kalem dola~tıramıyacakları mevzu 
yoktur. Onun için bu muharrir: 

- Peki, ben de bir dö§cneyim de 
görün! der ve kaleme sar.1/ır. Böy
lece ertesi gan o gazetede de öte!.i 
gazetenin yazdıJclarının ruhç:ı ay
rı ise mtinaca bir, manaca ayrı ruh
,a bir örneği inti~ar eder. 

Y•hut da lıkr11 ve yahut mable 
ıaubvriri, ö l• y11meğinden sonra 

yı söndürüp bir cigaroyı yakarak, 
bir kahve üstüne bir ikincisini içe
rek kıvranmaktadu. Bu harekete 
gazetecilik ıst.ılahında "mevzu ara
malr' denir. Hazan lcör olası mevzu 
o kadar nazlanır, o kadar göze RÖ· 
rünnıez olur ki sormayın. O aralık 
en ehemiyet vermecliğiniz bir gaze
tenin en saçma sapan yazan bir mu
harriri, hif de ciddi bahlsler üze
rinde göri1şmesfoi bilmiyen çalçene 
bir tanıdık. ne bileyim, duvara çar
pan bir taş. sokakta yükselen bir 
toz sütunu size bir mevzu verir ve 
ertesi günkü sütununuzu boş kal
maktan kurtarır. 

Ba21 yazrlsr vıtrdır ki eınemeğe. 
aksırmağa benzerler. Birisi esner, 
sizi de esnetir: yanınızda birisi ak
sırır, arkasından siz de aksırırsınız. 

Böyle bir sirayet için birinci es
neyenln ikinci esne.yemlen, birinci 
abıra1J1n ikinci •hırandan daha 

zum yoktur. 
lsttmbul'un yıllanmı~, dik ve eski 

kafalı bir muharririnin geçenlerde 
maarifimize çatan bir makale yazdı
gınJ haber verdikleri zaman aldırış 
etmemi~. ehemiyet vermeğe lüzum 
görmemiştik. 

Fak.ıt kafaca ve ya~ca gen~ bir 
muhauir dostumuzun da aynı ınev
zua dolu dizgin, paldır küldür gi
ri~i aklımıza !Jİnıdiye kadar yazdı
mız mülalıazaları getirir gibi olu
yor. 

- Çocuk/art niçin saat sekizde 
mektebe getirtiyor ve neden ağ/e
den önce dersleri bitiriyorsunuz? 
diye soruyorlar. 

Bu tetkiksiz. tahkik. iz itiraz, mut· 
laka, ocuklarının tenbel/ik :ciyad
larını bile sevimli ve haklı bulan 
bir takım babaların zoru ile gazete 
sütunlarına kadar geçmiştir. 

Dünkü gazetemizde bu tedbirin 
hem pedagoji, hem de mektep hiji
yeni bakımından ne kadar isabetli 
olduğunu anlatan izahlar vardı. 

Avrupa mekteplerinde birçokları
nın tedrisata b~yle erken .baflad1ğı
m mlul ol r 11111 e acet 

Evinde gece yakacak f:ızla 1~1ğ1, 
ayrı oturup çalışacak odası, oturur
ken mangalına atacak kömürü, •o
basında yakacak odunu bulunmı

yan birçok çocuklarımız bulundu
ğunu belki il baba ındım miras ka
lan nıstbaayı işlotcr k hayatını Jca• 
zanan v.e çocul:Jarına lıcr türlu kon· 
loru temin edeni r bUmczfor: i kat 
Maarif Velci/liği hu tedbiri. hem d 
kongre karariyle - alırken btt y. \'• 
ruları dA., dü~nmü .tfrr. 

Görülü}•or ki, i ·razlar, tetkik • 
tahkika lii~unı görmeden yopılmı • 
tır. Ala. ka .1nmada rnd ı~; ın rif 
sistemi Jıalckında santimi antİlı iı 
malumat edinip öyle 117.ı yazn•:ı 

lüzum görl'nl r, kendi lıurnumı 
dibindeki vuiyetl ri nfriıı /1u k ' 
darcık ôğrenmed n kaleme . ·!'! ıtır· 
lsr. 

Hücum \'esilelcrinden b "ti i 
tek klt:ıp me.~le idir. Bunuı iJ 
rinde fazla durmıy:ıcagım. Çlit . 
bu fikir ve mütalealar bnn (1 f. :ı ~ı 
yade bir gazete idarehanesi11dı.n d~ 
ğil, bir kitap ı dliklcauınd n çıkJ· 
yor gibi geldi. 

J 



Ulus meydanında 

candan tezahürler 

yapıldı 
(Başı ı inci sayfada) 

olan kısmı doldurmuştu. Bayraklarla 
•Uslenmiş olan nakil v"sıtaları bu an
dil durmuştu. Halk da hallerinden, 
bUyük bayramı görmek üzere Anka
ra'ya toplandıkları anlaşılan bir ka
la.balık, merasimi takip ediyordu. 

Ambargonun kaldınlması 
)çin verilen karardan sonra 

Birleşik Amerika 
Müttefiklerin ısmarladığı 6000 tayyare ve 

1000 denizalll takip gemisi yapabilecek 
Alay, Zafer abidesinin etraf~n~a 

ihtiram vaziyeti aldıktan sonra ızcı
lcr borularını çalarak abideyi selam
ladılar. Bu anda sayısız çelenk, anı· 
tın kaidesini doldurdu. Biraz sonra, V. şington, 28 a.a. - Pittman tarafından tevd6i 3edileı\ bi~r~fİ 
ınuzikanın ç.aldıgyı İstiklal marşı, a · "ni ayan meclisi 30 reye karşı rey ı e a u l k kanunu proJesı ff . k t ~Ydanı dolduran genç ihtiyar, ka - 1 • ti hükümet tam bir muza erıyet azanmıt ır. 
dın, erkek, on binlerce halk tarafın - etmıt ve bu sure e • ' • • 
d k t 8 Cümhuriyetçi ve 1 Bt!lfıka dakı akııler 

an söylendi. 4 demo ra • A ~ ı' · in 
Bır erkek ve bir kız izci tarafın.- .. t kil projenin lehinde, 15 cümhu- Brüksel, ~8 a.a. - . yabn. mec,c.ıksın 

d mus a , k 2 amele-çiftsi kararı Ueltıka'da derın ır a ıı a u-
dan hey:canlı iki nutuk söylen ı. · t~i 12 demo rat, -

·ı rıye :ı; ' • roı·enin aleyhin- yaı amnıştır. 
Gençler, kendilerine emanet edı e~ ve 1 terakkıperver, p 1 d İlk intiba §Udur ki, bu karar mu-
btt .. ı kl nı bu ı- ı · i kullanmış ar ır. . ı.ıyuk esere olan bağlı ı arı de rey erın . . . kabul edileceği hasematın başındanberi kaydedılen 
lı:i gencin ağzından tekrarladılar. Pittman proJe~ınm k . de 30 re· en mühim hadisedir ve Roosevelt i· 

Zafer fibidesi etrafında tezahürler evelce tahmi~ e~~liı::~ ~3 ı::ylik ekse- çin şahsi b~r muvaffakiyet teşkil e-
Yapılırken bir izci müfrezesi de Or- ye karşı temın b kat" bir mu_ der. Miittefıkler gerek maddeten ge-
du ·• · d k' h kele ve Em· · h"'ku"'met hesa ına 1 • • • 1 1 evı nın önün e ı ey nyet u 1 ,. h rici siya- rek manen takvıye edılmış o uyor ar. 
niyet anıtına merasimle çelenk koy- vaffakiyet ve Ruzve t ın a. . h. 
dular setinin otomatik surette terıdı ma ı- Fransız. gazetelerinin yazıları 

Sa~t on üçten itibaren halk kürsü- etinde telakki edilmektedır. . . Paris. 28 a.a. - Paris matbuatı, pa-
lerinde hatipler vatandaşlara, cümhu- y Ecnebi müşahitlerin • söyledı~lerı~ lıanın beyannamesini mevzuu bah~e
riyetin milli hayatta kazandırdığı ne göre amerikan efknrı.umumıxesk derek bunu Belçika kıralı Leopold • 
b.. ba lamışlar A 'ıkanın Avrupa harbınden uza u:ı ve Roosevelt'in nutuklarına ben • Uyük eserleri anlatmaya ş mer ·ı · · 'hti · 
\'e kalabalık bir kütle, bunu zevk ve kalması için azami garant1 erın: ı - zetmektedir. 

Garp cephesinde 

sükunet var 
Paris, 28 a.a. - 28 Teşrinievel sa

bah ıebliği : 
Cephenin her tarafında gece sakin 

geçmiştir. 
Berlin, 28 a.a. - Yllksek kumanda 

heyeti bildiriyor : 
Garbte Moselle ile Palatina ormanı 

arasında topçu ateşi son günlerde da
ha kesif olmuştur. Warndtin garbin
de hudut mıntakasında düşmanın pek 
büyük olmıyan kuvetlerle yaptığı 
mevzii bir taarruz geri püskürtül -
müştür. 

Belçika hududunda 
Brüksel, 28 a.a. - Limburg budu· 

dunda alman kıtaları tahşid edildi -
ğine dair verilen haberler teeyyüd et
memi tir. 

Birin( Devlet Resim 

ve Heykel e gi~i 
r nı 

k z n lar Ctırurla dinlemişlerdir. Şehrin muh- va eden bu takyid~tı. k;bu: et~e;~i~ea~ ı Excelsior "Uç büyük ses dünyaya 
te}if semtlerine kurulan kürsillerde, zırdır. Ayan rneclı.sı~ e ernı - hitap etti" diyor. . f d h · · ı ın mebusan mec- . 1 t A- Maarif Vekilliği tara ın an er se-ı~tiyen vatandaşlar, rcJime dcıır o an ekseriyeti, bu projen . F:ıkat gazetelerın ası neşrıya ı 
dtıygularını anlatmak ~mkanını bul· lisindc daha .z:ayıf hır mu~nlefetle merika ayan meclisi tarafından am - ne cümhurıyet bayramında açılma-
"' ustıır karşılaşacağını gösterm~~tedır. bargonun kaldırılması kanununun ka- sı tekarrür eden Devlet resim ve hey-
7' ·· k . l Proje, muhariplere sılah sa~ılması- bulü etrafındadır. Ancak mezkur ka- kel sergisinin birincisine ait hazır-

ur ku ulu ar: . d"Ien .. d t kte ve amerıkalılar · 'ld'kten lıklar ikmal edilmiş ve bu ayın 31 Dün, bu senenin ilk ıdrak e ı na musaa e e me ' .. rar gazeteler makınaya verı ı 
1 k · l ı olan munasebetle- • ıd·~· a n inci sah günü saat onbeşte sergievin· rnuvaffakiy etlerinden biri o ara , idn muharıp er e . . sonra geç vakit Paris e ge ıgın c 

'I'ürkkuşu'nun tesis etmiş olduğu ı_~· rinde bazı takyidatı ıl.ıt~va eylemekte- matb•ı; t hu kararın verileceğini ihsas de açılacak olan Devlet resim ve hey· 
·· z k ·aat mucılıınce · kl'f' · dd" · e ·zuu kel sergisinin mükafatları dün saat onu gedikli yuvasında yetişen yu <lir. Bu ta ·yı : • eden Niye te ı ının re ını m 'il 

rr k ld -u halde 1 - Amerikalıların mı_ıharıplere aıt bahseylemektedir. onda Sergievinde toplanan Jüri tara-
ı:.enç, o"nlerı'nde mızı a o ug d . b' d'l . t' 

1 h t etmesı memnu ur fından gizli rey ılc tes ıt e ı mı ır. &aat 14.45 te Ulus meydanına gelere < ·ıerıe seya a · 
ge;1~ Amerikan vapurl.arının ?1uha- Bu karardan yalnız. müttefikler Bu meyanda 500 liralık birinci müka-

anıta bir çelenk koymuşlardır. Hava- . 1 ait limanlara gırmelerı veya istifade edecek fatı Ressam Zeki Kocameminin "A· 

Dahiliye Vekilimiz.in verdiği çaydan bir görünüı 

Zehirli gaz k.ursu bitti 

Dahiliye Vekilimiz kursa 
ziyafeti 

iştirôk 

edenlere bir çay verdi 
Ankara'da açıldığını haber verdiği- ı Tümgeneral Hüsnü Rıza Un al kurw 

miz "zehirli gazlara karşı korunma,. sa gelenleri Dahiliye Vekilimize. ta~
kursu dün nihayet bulmuştur. Dahi)i- dim etmiş, B. Faik Oztrak kendıl.erı· 
ye Vekilimiz B. Faik Oztrak, bu ~ü- ne kursta gösterdikleri muva~fa~ıy.et 
na ebetle vilayetlerden gelen 120 kurs ten dolayı tebriklerini bildırmıştır. 
müdavimi şerefine şehir lokantasında Ziyafet bir saat devam etmiş ve sa-
bir çay ziyafeti vermiştir. mimi hasbihallere vesile olmuş~ur. 

Bu ziyafette, Meclis Reis V.ekili B. Kursa her vilayetten iki kişı gel-
Şemsettin Günaltay. Adliye Vekili miştir. Gelenler mahallerinde gaz te• 
B. Fethi Okyar, Nafıa Vekili Gene- mizleme ekiplerini idare eden zcv~t a· 
ral Ali Fuat Cebesoy, Parti Genel rasından seçilmiştir ve dönüşlerınde 
Sekreteri Fikri Tuzer, bazı mebusları oralarda açılacak kurslarda talebe ye· 
mız, Başvekalet müsteşarı B. Vehbi tiştireceklerdir. 

Demirel, Genel Kurmay Talim ve ter- AIAk 1 1 •. •• .. d k" 1 d A • • • • • . .. 1 ı a a ı ar onumuz e ı ay ar a n• 
IJıye daıresı reıs muavını Korgenern 1 d h k d . · d 

. tara a ava orunma te avısın e ça· 
Sabıt Nayon, Hava Komutanı Korge· 1 l l . . 'k" . b' k v 

ışaca { ar ıçın ı ıncı ır urs açmagı 
neral Hüsnü Kılkış, Umum 'and:ır~ düşünmektedirler. Bu kursa daha çok 
Komutanı Korgeneral Cemıl Cahıt. d k 1 t' t'l kt' 
G K T .. 1 Ii"" .. o tor ar ge ır ı ece ır. az omutanı umgencra uımu 

Rıza Unsal, Dahiliye Vekaleti müste· 
şarı B. Nazif Ergin ve Dahiliye Ve
kaletinin diğer erkanı, Ankara vali 
ve belediye reisi B. Nevzat Tandoğan, 
gazeteciler bulunmuş' ardır. 

Dünkü nüshamızda kaydettiğimiz n 
zere vilayetlerden gelen müm siller 
heyet halinde Ulus meydanına gele
rek Abideye bir ihtiram çelengi koy
muşlardır. 

Bugünkü tören 
C:ılar, daha önce Türkkuşu'nun dakkku- rı~ ~r: hur tarafından gösterilecek tatürk'ün cenaze töreni" adlı tablo-
ruc:usu olan Ebedi Şef'in muva at reısıcum f Petit Parisien diyor ki : k~f R (Ba"'ı 1 ı'ncı' sayfada) ]erini, kornalarını öttürerek bu tadhl k d olan harp mıntakalarında se er etme- su, 300 liralık ikinci mü a atı es- ~ 

abirlerinc bir ~clcnk koymuşlar ır. Du··n Amerı"ka "'yan meclisinin ver- sam Turgut Zaim'in "Erciyec:" adlı . . . . k d d 5.nı selfunlıyacaklardır. 
G :1 d ]atıl teri memnudur. " ~ re, Cümhurreısımızın ar asın a ura-

ece Ankara 1_>a tan başa_ ~y /n el~ 3 _ Her ne şekilde olursa olsun diği karar bilfiil ambargonAun kaldı- tablosu ve 200 liralık üçüncü müka- caklardır. Bütün geçiş esnasında bu Fener alayları saat 20.35 de l:aılun-
lltış, bir nur ve zıya bcldesı a ıne g muhariplere kredi açılmıyacaktır. rılmasını tazammun eder. yan mec - fatı ise müsavi reylcrle Ressam Arif vaziyet devam edecektir. \dukları yerlerden harekete geçecck-
nıi ti. Caddeler, gece geç vakte kad~r lisinde müzakerelerin aldığı cereyan Kaptan'ın (kürük peyzaj) ı ile ressam . }erdir. Muhafız kıtaatı kararg!l.hındaıı 
k ı t mizin makı • 4 - Muharipler Amerika'dan satın x T"" b ı k 11 toplu o 

a abaitktı. Halk, gaze e mu'"ttefikleri iltizaPl etmekte ve onla- Bedri Rahmi Eyüpog·lu'nun 5 numa- oren aş ayınca ve ı er; - hareket edecek bir alay Maltepe, cm-.... h k n bu saatte aldıkları c yanın tasarruf senetlerini • 
e~i;n~:r~lfi~vka~:z:n~a l~UUC .ı ... .,. .... aımıya W1.vbu .. r111 .. l:ır Bu ıu~netlerin ra Alman:11a'nın askeri gayretlerine ralı figürü kazanmıştır. Üçüncü mü- larak mebuslar, Türkiye cümhuriyctı niyet abidesi, Atatürk bulvarı. Ban-
tdiyordu. alakadarlar namına tanzimi muamele- }tarşı mutezayit vasıtalar1a mücade_le kafat, müsavi rey alan essamlar ara- kara, deniz ve hava kuvctleri mensup- kalar caddesi Ulus meydanı is yon. 

'il'- ~ Ul y sı· malların ihracından evci yapılacak etmek imldlnını temin eylemektedır. 11nda taksim edilecektir ları toplu olarak ve daha sonra Tem- caddesi yollariyle; Akkl:Sprftden haro--
d '""llllliyct Abidesi HnUnue, us mc - Fakat denizler hakimiyeti münhaıı- yi:s Mahkemesi, Devlet şarası, Divanı ket edecek diğer bir alay da BttyUk 
1 anında ve Samanpazannda mı:r:~a - tır. • ku ran müttefiklerin elinde bulunduiun- B k• ı • • • f k Muhasebat reisleri ile Müddeiumumi- Millet Meclisi, Ulus meydanı, Anafar 
ar çalmakta idi. Ulus meydanın an, 5 - Amerikan seyris~faın mpan- dan ve bö"ylece kalacağından mezknr aıve 1 ımızın nu u . dd • S Hal-'kevi 

ltf • :i.b"d ı y · z ı d teri, daire reisleri ve azaları murakıp- talar ca esı, amanpazan, 
aiye meydanından, emnıyet ı e- yaları Avustura ya, enı e an a, karardan filen yalnız ınllttefikler is· ler, umumi katipler, Başmuavin ve mu önü, sergicvi önündeki yollardan şeh-

llin[n arkasından, Cebeci'den, Çanka- Çin'deki ingiliz ve fransız imtiyaz t"ıfa..ı• ed~k'lerdir. (Ba.,ı 1 ı'ncı' sayfada) . d 1 ki d 
1 · k .,_.. -- " avinleri; toplu olarak ve bunların ar- rı o aşaca ar ır. Ya ilkokulu önünden fişekler atı ı- mıntakaları, Kanada, Amerıka ıtası- Ruz.velt'in z.aleri Her geçen cümhuriyct yılının 

Yordu. nın 35 derece imal a~-'. ~~- kasından Başvekalet ve vekaletler ve Gece tezahüratının devamı esnasın-
~ t b t milletimizin hayatında, onun, bi- b k"'l ı ·· t k·ı · ı~k d liesae-A k d .ıia lıulıu1- mananpıerc. ~ı u un Ekselsiyor gazetesi diyor ki: u ve cı et ere mensup mus a ı u- da Belediye ve saır a a a ar m 

n ara raclyown a: kl b. Afrıka ya yaptık' linmiyen tarihlerdenberi devam mum mu··au00 rlu00 kler erkanı, Ankara vi- seler tarafından muhtelif yerlerden • . topra a~a ve ce~u ı .. k.. karar Amerika efkarında 
AnH:arn r:n1yt>-SU,"b--nytik ayram ıçın ları servıslere sıtah ve cephane taşı- Dun u Y• • ••• • •• "k edip gelen asil varlığını tebarüz tayeti vali ve müdiranı, umumi meclis şenlik fişekleri atılacaktır. 

hazırlanan programın ilk günkü kıs· mamak şartiyle devam edebilecekler- : hasıl olan degışıklıgılı~pat ~e ~~y~ ettirdiği öyle hadiselerle karşı- ve belediye meclisi, Cümhuriyet Halk Emniyet §.bidesi önllnde, Ulu• mey• 
llıını tatbı"k etmı"ştir. Saat 12.30 da is· dı"r bir ekseriyetle Ruzve tın za er_ını .. e- !aşıyoruz kı·, burada bı"rkac- so'"zle p . . ·ı· "d h . L! 1 

A k "' artısı vı ayet ı are eyetı ttza arı, danında, Samanpazarında yerlC§tiri-
tiklal marşı çalınmış. bayrama ait ha- Proje, ihraç edilecek silah ve cep- yit eyler. /'anın h~~~;:;:.e ı.tı ~;~r- yalnız onu hatırlaunakla iktifa milli bankalar ve müesseaeler, cemi - lecek üç bando gece yarısından sonra 
herler ve tafsilat verilmiştir. Oğleden hanenin mevcut hariciye bürosu tara- rimi irae e ıyor ;e u k u~ -~e~ı de. edeceğim. yetler erkan ve delegeleri Cümhurrei- ya kadar çalınacaktır. 
ııonra cu'"mhuriyet devrinde, milli ban- f d k t olü sistemini ipka eyle- Esasen Ruzvelt e nut un a oy e. - S b" . k ·1 . . h d h"l 1 ki d lk 
k k t ın an . on r mişti: bir milletten, hattıhareketınde on ır sene içınde, tür mı - sının uzuruna a ı o aca ar ır. Saat 22 de Ankara Pala ta ve Ha -

1 acı lığın inkisaf ve ta~nl rru.: hharerı"yee~ mektedır. dd l . olduğu gibi fikirlerinde de bitaraf ol- !etinin geçirdiği büyük imtihan- Bu törenden sonra, Cümhurreisimiz evinde birer balo verilecektir. 
eri mevzulu konu ma ı e cum u Kanunun esas ma e en . . 1 b" k h 1 V k d 1 1 • 1 · · ·u a adr . abıtanın , masını ıstemek ımkansızdır. an ır ere atır ayınız. e ar- kıdem sırasiyle yabancı ev et erın Halk kürsü erı merasım geçı Y • 

1 ıye~ı mevzulu konu ma, z a ve Vaşington, 28 a.a. - Ayan tarafın-! Aube gazetesi, Amerika ayanının la, sükunla, tarihine yakışan bir. büyük ve orta elçilerini ve refakatle- pıldığı saatler müstesna sabah saat 10 
ırnumı durumu mevzulu konuşm 1 dan kabul edilen bitarafJık kanunu , kararını birinci derecede mühim bir tavırla dünya milletlerinin gözü· rindeki müsteşar, ataşe ve katipleri dan gece (19) a kadar faaliyette bulu
l{ızılav Kurıtmtı mevzulu .. konuş_mal?r projesinin esa maddeleri şun~ardır: ~ hadi e olarak alkışlıyor ve diyor ki: önünde cereyan eden bu imti-I kabul buyuracaklardır. Bu esnada Ha- nacaklardır. 
~apılmıştır. Rıırlırorrıuz. cumhurıyetın ı _ Proje, muhariplere, peşın para 1 İhtilafın muazzam hedefini ve za- hanlar kendisinin yer yüzünün riciye Vekilimiz de Cümhurreisimi- J l h t :!:? ~ndı olan :o :o da atılan top ses· ile silah satılmasına müsaade etmek- ' ferin amillerini göz önünde tutanlar, medeni, dinamik milletlerinden solunda yer alacaktır. stanbul'dan ge en eye 

ını e vermıştır. tedir. . . kıymet bilenler ve Amerika mlizaha- b" . ld v • lstanbul, 28 (Telefonla) - C. H. P. 
Ebedi Şe/: .. ı:..ı:.'in muvakkat 2 - P.roje, Amerıka vapurlarıyle, retinin maddi ve manevi ehemiyetini ırı 0 ugunu bir kere daha ıspat Kabul töreninden çıkan ve geçit a· müfetti i B. Tevfik Fikret Sılay ve 

kabirlerinde herhangi tarafa silah naklini menet-

1 

takdir edenler, yani bütün fransızlar etti. !ayına davetli bulunan zatlar ellerin- lstanbul Parti idare heyeti reisi B. 
l:>ün cümhuriyetin 16 ıncı yıldö- mektedir. . mezkfır kararı sevinçle karşılar. Bun- Bu imtihanları geçirirken, deki davetiyelerde yazılı tribünlerde İbrahim Kemal Bayura cümhuriyet 

tıUrnü dolayısiyle Ebedi ş fimiz A- 3 _ Proje, bazı miıstesna haller ha- dan böyle Amerika endüstrisinin son- türık milletinin gösterdiği heye- yer almak üzere hemen geçit alayının bayramında bulunmak üzere bugün 
tatürk'Un Etnoğrafya müzesindeki ricinde muharip memleketlere, Ame-, suz kaynakları Fransa ve İngiltere canlı ve asil birlik ve en doğru yapılacağı ipodrom mahalline gide - Ankaraya gittiler. 
lrıuvakkat kabirlerine Ankara VaJisi rika vapurlariyle _erzak ve yolcu nak- tarafından kullanılabilecektir. yolda sükunetle ve vekarla yü- ceklerdir. Geçit resmi tam 14.45 tc 

T d kt d ·· · b "b' · ·k b 1 kt lstanbul'da bayram \'e Belediye Reisi B. Nevzat an °· lini menetme e ır. .. . k 1 Populaire gazetesi de şöyle yazı- rumesı, ugün olduğu gı ı ıstı - aş ıyaca ır. 
hn ta f d bir çelenk konulmus- 4 - Muhariplere go?derılece ma.: yor: halde de iftiharla anılacak bir İstanbul, 28 (Telefonla) - lstan • 
t ra ın an A k 'lfiyetı· ·n go··n,lerı'Jece<iı memleket hu- d k d Halk İpodroma davetlidir bul cu""mhurı'yetı"n 16 ıncı yıldo'"ııu"mil· Ur. Ayrıca c. H. P.. n ara vı ' · zemenı • "d~ . h kk k tmedik City Of Flint vapurunun müsa e- va ıa ır. 
Ankara belediyesi, Türk Tarih Ku· kümetine. aı ıyetı ta a . u e - resi ve sovyetlerin hattıharekcti A- Aziz vatandaşlarım, Bugün halk, saat 14.45 te başlıyacak nü kutlamak üzere günlerden beri ha-
tunıu, 1 ürkkuşu lzciler ve Ankara· çe sevkinı menetmekte?ır. . . . merika ayanında tesir yapmış ve bita- Dünyanın en buhranlr bir olan geçit törenine davetlidir. zırlanmakta idi. Bugiin bütün hu ha-
da , "'d ı"ınleri nam· Üçüncü maddede zıkredılen ıstıs - y b 

açılan gaz kursu mu av d fi "ld' raflık kanununun müzakeresini te ri devrinde, bugu''nünden ve yarı- Halka yer ayrılmıştır. Davetiye an- zırlıklar tamamlanmıştır. arın ay· 
larına da çelenkler ko1nuklmu1ştur. na!a~ b;r~::d;::ha;i: ':e~~~kctler eylemiştir. Ayan meclisi ambargoyu nından emin, kuvetli, hakkına cak Hariciye Vekaleti protokol umum ı ram münasebetiyle lstanbul'da birçok 

,.... Bütün mem e ehi. ed An- tarafından Birleşik Amerikaya es- kaldırmıştır. Bu çok mUhim bir badi- güvenen ve birlik içinde yaşıyan, müdürlüğUnce protokola dahil zevata yeni binalar ve mekteplerin açılış tö-
.uU T" k' 'n başşe rın e, sedir ve şunu itiraf edelim ki bunu • gönderilecektir. Merasim yerine gele- renleri yapılacnktır. Bu arada Ata-

lta n ur ıyenı. .. . rt içinde ham ihracını da yasa ketmektedir. bı'raz da alman donanması kumandanı ne harici ve ne de dahili bır ıstı- k . (13) k d . l 1 kt 
.tada olduğu gibı butun -~~- . • b . b" ·ıı ce !erin nıhayet saat e a ar sa- türk köprüsü de açı mış o aca ır. 

tUrnhuriyetin 16 ıncı yıldonumu kut- Gaz.etelerın yazıları amiral Raeder ile Molotof'a medyu- ra 1 olmıyan bahtıyar ır mı et hadaki yerlerini almış olmaları lazım- Şehrin her tarafında büyü· zafer tak-
lanrnasına başlanmıştır. Londra, 28 a.a. - Ayan meclisinin nuz. Her ikisi de bizim için çalışmı~- olduğumuzu düşünerek 16 mcı dır. Evela izciler sonra Türkkuşulu- ları kurulmuştur. Daha dün akşam-
.1'1enıleketimizin muhtelif yerle - kararı bu sabalık" gazeteler tarafın~ lardır. cümhuıiyet yıldönümünü neşe lar ve daha sonra asker geçecektir. dan itibaren f.'!eceleri J.-t;ıııbul bir ışık 
~nden aldığımız telgraflar. yarkın bu dan hararetle selamlanmaktadır. Ga- Karar Roma'dıı na11l karıılandı? ile geçirmenizi temenni ederim. Merasim geçidine iştirak edecek as- altındadır. ra,.ın büyük bir geçit res· 
...,esut 1 ı · ·· u·· ı· rin yapılaca mc- Bizi bu tt' v ı"m ı::erait al tında 
r Yı c onum .. d .. da zeteler haberı· muazzam bac:lıklarla . ' arze ıg :ı: k • k 1 • ·1 T"" kk . l kt r " · h vucu :ı: Roma 28 a a A "k a ının M' • erı ıtaat a ızcı er, ur uşu men· mı yapı aca ı · 
"

81tnle beraber her sa a a. . . ' · · - . men a cıyan , bu neşeli güne ulaştıran ıllı 
l:~tirilmi olan imar eserler.~nın, k~l- ne rediyorlar. a~baı:go •. ha~kındakı kararı Roma da fefimiz Reisicümhurumuz İsmet supları tilm komutanlığının emrede- Hatay' da 
tur mü 1 ·nin açılış torenlerıy- Daily Express diyor ki: hıç bır surprız uyandırmamıştır. A· .... , . "'k l ceği saatte sahadaki yerlerini almış o- • 
le b esscse erı k eni bina Amerika mütt fiklere silah sata- yanın noktainazarında hasıl olan in- nonu ne mınnet ve. şu _ran arımı lacaklardır. Antakya. 28 a.a. - Cumhuriyetın 
l irlikte diğer bir ta ım y - · • · b f • .. .. ·· arzed r .. h yetın 16 ıncı on altıncı yıldönümü Hatayda fcvk-a_rın vaz esa tarının yapılacagını bıl- cak. Roo cvelt'ın u za en, onumuz- kiı::af burada, bu neticeyi tahmin etti- e ve cum un G • . • . k' 

x ld'" b 1 d erıt resmını mtitea ıp günnüz me- . 1 k tl kt B 1 ~ır,_ekt a· deki hafta 300 harp tayyaresinin A- riyordu. yı onümü bayramının aş a ı- x alade tezahürat a u an ca . ır. t 
.,, e ır rasimi bitmi olacaktır. Gece fener a- l'k A ·· k · 55 ooo r merika'dan hareket edeceği demektiı. v n T"' d · münasebetle yarın genç ı tatur nu rneyanda, Bayburtta: ·1 •1

1
• Kanada' da memnuniyet gı 1 1 an e erım. ':' ·• layları tertip edilecektir. .. 

raya rnalolan elektrik santra ı ~ e Ayni gazetenin Nevyork muhabiri bü tüne çelenk koync:a < ve Hatay mu 
S3.6oo 1. . <L'I ettirilen halkevı - de şunu yazmaktadır: Ottava, 28 a.a. - Amerika lyan Acı b·ır kayıp Cümhuriyetin on altıncı yılını id- cadelesinde şehit olanların mezarları-

. ıraya ınr- 3 • ,_ k b kl ı· . . 'l"hl ba k "k d v• • Ü .• l' ki d' 29 "lkt ş ll~n. muhtelif köylerde yaptırılan 6 Ayan meclısı uu ararı e enme- mec ısının sı cı ara anı rgo onma - rd e ecegımız saatte pazar g nu sa- nı ziyaret ey ıyecc er ır. ı e -
egitrnen okulunun, aygır deposunun dik bir ~u:atle ve ezici bir e.k~eriyet- sını kabul etmemesi Kanada'da mem· Ankara bel niyesi tebhirhane müdürü at 20,30 da istasyondaki tepeden top- rin günü yapılacak büyük merasim ve 
<lÇıJı,. • • yapılacaktır. le vermıştır. Bu. R cvclt ıçm deh- nuniyetle karşılanmıştır. Burada ha- 1 mail Hakkı PUitin'in kızı ve Bunıa lar atılacak ve top seslerini duyan her gerit resmini müteakip o gece vali 
r. ~ merasımı . · · ı · : ' · 
l.l"l(r 'd şetli bır zafer ve Almanya ıçın de a- sıl olan kanaate göre ngilterenın eski belediye reisi Cemal Yağcının yurdda cümhuriyetin banisi Ebedi tarafından turizm otelinde bir çay zı-
nu8~. ad: ·ını"n küc:at resmi ğır bi .. mağlubiyettir. Ambargonun yaptığı bu harpte Amerikanın zen· refikası, Telgaz sermakinisti Osman Şef Atatürk'ün ve onun cmrindtwfm· yafeti verilecehir 

gun oğumev " ! ·· ·· - d k' h f :Yapıla - 'b" ın da Karacabey • kaldırılmasının onumuz e ı a ta ginlikleri Kanadanın zenginliklerine Nuri Platin'in ve Fethiye hastanesi huı :yet ve istiklal için çalışarak ara- Caddelerde ta~klar kuru'rnu her 
nanaı:gı gı ı Y.a~zerinde yapılan Ha mt>busan meclisinde de kabul edilme- inzimam edecektir. operatörü Dr. Zahit Hakkı · Piatin'in mızdan ebediyete intikal edenlerin a- tarafta inkılabımıza dair sözler asıl-

. ma şosesı · 1 · b kl · B r · d K d b' h 1 1 k d ' nıfc ve K d c köpriılerinın ve sı e enıyor. unun •zerıne e a- ana a ıl assa tayyare sipar ş c- ar eşi Binnaz Yağcının Bursada hır lziz ve kahraman hatıralarını anmak- mıştır. H<ıtay halkı an vatana kavuş 
l'Uz yetm' aralt ebr ·n liraya malolan 25 1 merikan fabrikaları kendilerine milt- riyle atakadar olmaktadır. Amerika· ameliyattan sonra çok genç yaşında için bulundukları yerlerde bir dakika tuktan sonra ilk defa biitün Türk mil 
ıt· ı a ı 1 ı f"kl f d · • · d 1 1 ılonıetre luğundaki Bursa - te ı er tara ın an sıparış edılcn an a ınacak tayyareler, ngiltere be- irtihal ettiğini teessürle haber al- ihtiram tevakkufu yapacaklardır. letile beraber kutlamak üzere hazır-
11.tudanya 8 uf:~; yolunun açılışı ya - 6000 tayyare ile 1000 denizaltı takip sabına pilot yetiştirme planının tatbi- dık. Kederli ailesine derin taziyeleri- Bir dakikanın hitamında fabrika- ]andıkları bu büyük ve kutsal gi.ınun 
Pılacaktır. s ~emisini yapabileceklerdir. kine yardım edecektir. ıulı.i ıı.ınarıı. lar, lokomo ifler, otomobiller düdük- büyük sevinci içindedirler. 
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Ciimlıuriyetin 16 ıncı 

yılında neler oldu ? 

C ümhuriyetin on altıncı 
yıltlönümünü kutluyo
nız. Milli eıere vücut 

veren Kemalizm gayelerine, 
son bir yıl içinde mühim mer
haleleri aşmış olarak gururdu
yabiliriz. On altrncı yılda, 923 
clenberi devam eden cümhuri
yet •eneleri gibi, daha relahlı 
clalıa kuvetli daha ileri Türki
ye idealine yaklcqtıran yeni ka
zançlar ~etirmiflİr. 

B a yu ıçinde büyük kayı
bımız, Atatürk'ün /ôni 
hayata vedaı olmu§lur. 

T eaellimi:z;, büyiik ıJe qm kah
ramanın ailah ve Fikir arkada
ıımn b4"ımızda bulunma••clır: 
Milli Şefimizin etrafında bulu
nan bir bütün olarak Ebedi 
Muata.f a Kemal' in eıerine de
vam ediyonız. Atatürk'ün ıev
gisini ııe inanını; lnönü'nün 
muhterem ve ,aziz hüviyetinde 
recelli etliğini görmüı olmantn 
büyük enerjiıi içinde, garplı 
lürkiye'nin in anna ano te-
'1eller hediye ediyoruz. 

. 
I nönü'nün ilk Cümhurrei8· 

liği ydı, on dört gün .t0n· 
ra tamamlanmaktadır. 

Bu bir yılın, ilk on be§ yılı ka
dar verimli, me8Ut, dünyanın 
en karı§ık ve buhranlı devirle· 
rine Ta.tlamı.ş olmasına rağ
mert huzurlu geçmiı olması; 
gönüllerimizi daha verimli, 
daha mesut yıllara bağlıyor: 
vücut bulmaıında eşsiz emek 
ııe kudretini tarihin teıbit etti· 
ği ciimhuriyetimi:z:. on yedi ya
tına girerken· Milli Şef'in hu
zurunJ a minnet ve ükranlo 
ğilelim. Türkiye'nin ihtiıan .. 
ve zaferlerle dolu hayat dev· 
rini o devam ettirmektedir. 

R elik Saydam hükümeti, 
bugün iktidarının o· 

nuncu ayım tamamla
maktadır. Aşağıki satırlarda 
kronolojik olarak bulacağınız 
son yıl hadiseleri ve kazançla
rı, muhterem BaşvekUimizin 
program ve me.aisi neticesidir. 
Bu tarihi hakihati., cümhuriye
tin on altrncı vıl bilôn~osunu 

vermiye çalışan yazımıza baş
larken bilhcusa kaydetmeyi, 
bir kadirşinaslık borcu saydık. 

i. İNCİTE 
. 
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12 ikinci eşrin 1938: Büyük 

.Millet Meclisi, İsmet İn
önü'nü i tifakta ve alkışlar arasında 
Cümhurrei liğinc seçti, lnönü ye
min c •i ve onra heyecanlı bir nu
tuk sbylcdi. Ata ürk'ün ha ırasım 
minnetle andı: "- Ktulrr bilen ve 
büyiik evlat y<'tişcire11 miJJedmizı'n 
yüreğinde (Kemal Atatürk) adı, 
seı•gi ve hürmet içinde ebedi olarak 
ya~ıyacaktır ... dediler. Ve bugün 
devam etmekte olan politikamızın 
temeli mahiyetinde olarak ıunları 

öylediler: "- Devlet ı·e milletimi· 
zin imaniyet ı·e m tfcıniyetin 8$il 

hedellerine doğru durmadan ilerle
yip yük. eleceğine kati inancım var
dır. Büyük ve kahraman bir mille
tin hizmetinde bulunuyoruz. Ttirk 
vatarumn bölünmez, hiç bir teca
vifae tahammül etmez. hiç bir zor 
kaqı ında mil/1 halı/arından vaz 
geçmez mahiyeti, her z:ımandan zi
yade tau ve caulıdrr. Sulh ve re
rakki yoluna bütün gayretJuini a
sil bir ;uretre vakfetmiş olan tiırk 
milleri, rrıe<:bur oTur~a. kendisi ~·e 
şanlı ordu u, ge~miş kahramanla
rın hayranlı~ ı nı celbcdecek yeni 
kahraman! rla dolu olan fedakar 
göğ8ünü en parlak zaferlerle susle
miye hazırdır. Millet bi'E11letinde 
va7.ilelerin iyi ifa olunmasını emel 

'11ek ba§ltca 1caygımızdır.,, 

ildnciteırin 1938: Atattlrk, 
21 milli cenaze alayı ile ve 

dünya mille lerini temsil eden he
yet ve asker kıtalan ve bütün tur'lc 
milletinin gö7. ya;ları arasında Et
nografya müzesindeki muvakkat 
kabirlerine gömüldü. Ciimhurrcisi
mlz 'Milli Şef İnönü. türk milleti
ne bir beyanname neşrettiler. Mil
li Şef, yabancı gazete mümessilleri
ni kabul ettiler ve beyanatta bulun
dular: ''- A tatürk•ün aşkındaki bu 
birlik büyük ölünün kurduğa reji· 
min remzidir. Kemalizm'ı'n hususi 
vasfı, de,,am/llığında mündemiçtir.,, 

dediler. · -

29 ikinci eşrin 1938: Ata ilrk-
Un vasiyetnameleri açıld1, 

Hanciye Vekilimiz Tas Ajaneı mu
habirine beyanatta bulunarak iki 
memleket arasındaki samimi dost~ 
luk rabıtalannın teessUs ettiğinden 
beri değişmediğini söyledi. 

JO 30 ikinciteşrin 1938: Avu-
ka tık kanunu p.irürlüğe 

girdi. İstanbul valiliğine B. Lutfi 
Kırdar tayin edildi, Parti Kurul· 
tayının toplantıya çağrılması karar-

uı;us 

laştı, Atatürk'ün Anıt • kabri için 
bir mütehassıs komisyon kuruldu. 

İLKKANUN 1938 
ilkkanun 1938: Cümhuriyetin 1 güzel bir bayındırlık eseri o

larak İran transit yolu tamamlandı. 
Bitirilen 46 k:Jometrelik kısma 
380.644 lira sarfedildi. 

2 ilkkanun 1938: Memleke te vi-

layet umumi meclisi seçimleri 
yapıldı ve Cumhuriyet Halk Parti
si namzetleri ittifakla kazandılar. 
Edirne'dc bir sel faciası oldu ve 44 
kişi boğuldu. Büyük vatan şairi Na
mık Kemal'in ölümünün ellinci yı
dönümii dolayı iylc ihtifaller yapıl
dı. İngiliz ezgahlarına on bir ge
mi ısmarlandı. 
5 ilkkanun 1938: Atina'da topla· 

nan Balkan antantı Genel Kur
may Başkanları konferansında Ma
re~al Fevzi Çakmak, General Me
taksaa'ın bir nutkuna cevap vererek 
Balkan an antlnın kimcıeyi chdi 
e mediğini . öyle<li ve Türkiye'nin 
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:uışçı politikasını tebarüz ettirdi. 
6 ilKkanun 1938: Cümhur.rcisİmiz 

lnönü ve Bayan lnönü verdikleri çaylardan birisinde clavetlileri arasında 

İnönü. bugün sa.at 16 da hmıu
i trenleriyle Kastamonu'ya hareket 

ettiler. 
7 ilkkanun 1938: Cümhurreisiın.ill 

yollarda ve Kastamonu'da hal
kın coıkun •cvgi tezahürleriyle 
karşılandılar, Kastamonu'da yeni 
yapılan Halkevini açtılar. 
Demirdağ'dan Karabilk'e 8.MO 

ton demir cevheri gönderildi. 
9 ilk kanun 1938: Cümh ·rrcisimiz 

Kastamonu Cilmhuriyet Halk 
Partisi vilayet kongresinde mühim 
bir nutuk verdiler:"- Yüce hedef· 
Jer i<;in ta~kın bir ~evle v~ azimle 
çafıimak havası .. lşte türk mı'11etİ· 
nin ciğerlerini dolduran hava bu· 
dur ... dediler. Eğitmen kursunu tct· 
kik ettiler, e4tesi gün Kastamonu
dan ayrıldılar, 1nebolu'da halkın 
dileklerini dinlediler, Savarona ya· 
tiyle Zonguldak'a hareket ettiler. 

A tina'da Balkan antantı Kurmay 
toplantısında bulunan Marepl Çak
mak htanbul'a döndU. 
l } ilkk!nun 1938: Amasra, 

Zonguldak ve Bartın'da 
tetkikler yapan İnönü, KarabUk'e 
geldiler. Halkın, heyecanlı aevlnç 
ve bağlılık te.zahürleri ile karplao
dılar. Demir ve çelik fabrikalarını 
gezdiler. 

Bugiln, dimhuriyetin dcmiryol 
politikasının yeni merhalelerinden 
birisi daha idrak edildi: Sıvaa - Er· 
zurum demiryolunun ana iatesyon· 
lanndan olan Erzincan hattı, Anka
ra'dan giden bir heyet huzuriyle 
açildı. Diyarbakır - Cizre hattına 
da ilk ray bugün döşenmiıtir. 

12 ilkkanun 1938: Dokuruncu 
Artırma ve Yeril Malı 

haftası, Ankara Halkevinde Başve
kilin bir nutku ile ba.Jladt. 

ilkkanun 1938: CUmhurrel-13 ıimiz Milıt Şef tnönU. 
Çankırı yoliyle bugün 19.S da tetkik 
seyabatlerinden Ankara'ya dönmÜ§· 
ter ve istasyonda tezahürlerle kar
ş1lanmışlardır. 

ilkklnun 1938: CUmhuriyet 16 Halk Partisi Büyük Ku
rultayı, Genel Başkan Vekili tara· 
iından nizamnamenin Genel Baı· 
kan intihabına ait maddelerinin ta
dili ve tanzimi ve Genyönkurul in· 
tihabı için birincik!nunun 26 sında 
toplantıya çafrıldı. 

17 ilkkanun 1938: Akpınar 

mıntakasında yeni zelze· 
leler oldu. Bulgar ajansı B. Kösei
vanof'un Ankara'ya geleceğini bil
dirdi. Bal an antantı hası devletle
ri elçiliklerini büyük elçiliğe tahvil 
ettiler. Türk - Amerikan ticaret 
müzakereleri, en ziyade mazharı 
müsaade devlet esası üzerinde ne· 
ticelendirildi, 
} g ilkkinun 1938: Almanya ile 

ticaret ve kre.di anlaşına
larını müzakere etmek üzere Hari
ciye Vekaleti Umumi Katibi B. Nu· 
man Menemencioğlu'nun riyasetin
deki heyet Almanya'ya gitti. Doku-

Çatalaf!zı'nda kurulacak olan ha· 
mız·kibrit ve süperfosfat fabrikala· 
nnın makineleri sipariş edildi. İlk 
mamulatını mar ayında vereceği 
bildirilen KarabUk demir fabd ala
rının yanında bir de demir çimen-
o fabrika ı kurulması kararlaştı. 

22 ilkkanun 1938 . Cümhurrei· 
aimiz İnönü. Tilrk Hava 

Kurumu, Kızılav ·e Çocuk Esirge
me Kurumlaı-ını yü sek himayelc

ne d 1 r. 

24 . ilkkanun 1938: İkinci fo-

toğraf sergisi Dahiliye ve
kilı ve Parti Genel Sekreteri doktor 
Refik Saydam tarafından Serglc
vinde bir nutukl a ı ı. Konya•aa 
Bey ehir'de zengin bir kömür ma
deni bulundu. CUmhurreisimiz An
kara Radyoevini ziyaret ettiler ve 
memnuniyetlerini ızhar buyurdu· 
lar. 

25 ilkkinun 1938: Cümburiyet 

Halk Partisi fevkal~de 
Kurultayı, 375 Parti mebusu ve 216 
delegenin huzuriyle açıldl. Kurul· 
tayın bilyük tbim ve sevgi tezahür
leri sürekli alkıglan ara&nda İnönü 
Deği~ez Genel Başkan seçildi. 
Milli Şef, çok mühim bir nutuk 
verdi. Ve baştan B§ağı yekpare bir 
direktif mahiyetinde olan bu nut· 
kunda ··-Sağlam bDnyeli, yük
sek istidatlı, asil bir milletin siya· 
si hayatına İ8tikamet vermek iddia
sındayı:ı. Genel Bs~kanlık vazifesi
ni, Partinin büyU.k milletimizin 
hayrından ve hizmetinden başka 
gayesi olmıyant maksadına uygun 
bit surette ifa etmek için bütün var
lığımı sar/edeceğim. Mmetı'mi:zin 
en dar mulıitlerine ve en küçüle ih
tiyaçlarına kadar sokulup çare bu/
mıya ça.lı~mak, önümüzdeki senele. 
rin çalı~malsrında yeni bir farika 
olacaktır. Halk çocuğu vata.ndaşlar 
ttırafından halk içinde geçirilen bu 
çalı~ma hayatınm, devlet otoritesi
ni en sağlam bir surette koruyarak 
Halk idaresinin leyfalerinı' en ge
niş bir surette ternin edeceğine ina
nıyoruz.,. dediler. 

2 7 ilkkanun 1938: Birinci köy 

ve ziraat kalkınma n· 
gresi açıldı. Maarif Vekaletine B. 
Hasan - Ali Yücel, İktısat Vekale· 
tine B. Hüsnü Çakır tayin edildi
ler. 13 münhal mebusluk için seçim 
yapıldı. 

İKİNCiKANUN 1939 
3 iklncikanun 1939: Yeni barem 

Büyük Millet Meclisine veril· 
di. Karadeniz'de fırtınalar oldu. 
Millet vapuru battı. Devlet dairele
rinden komisyonculuk kaldırıldı. 

Şarki ErdUn Başvekili Tevfik Pa
cıa Ankara'ya geldi. 

7 ikinc:ikanun 1939: Bliyük Mil-

let Meclisinde toplanan umu
mi heyet, Ziraat Bankasiyle Eti ve 
Sümerbank'ın 1937 acnesi bilanço
larını tasdik etti. 

ikinciklnun 1~39: Alman-

bir anla_şma imza edildi. Mektepler
de spor yurdları kurulması karar
laştı. 

ikinci kanun 1939 . Cümhur-16 reisimiz Tarih ve Dil Ku
rumlarını himayelerine aldılar. Ata
türk'ün anıt kabrinin Rasattepesin
de inşası kararlaştı, Beden Terbiye
si istişare heyeti toplandı. Korgene
ral Naci Ttnaz Milli Miidafaa Ve
kili olrhı. 

7 i ·ncJk3nun 39: Hillrli-

met muvazene vergisinde 
ten.ziller yapan bir kanun layihası
nı Büyilk Millet Meclisine verdi. 

19 ikincikllnun 1939: Mim Şef 
Ulusal Ekonomi ve Artır

ma Kurumunu yüksek himayeleri· 
ne aldılar. Parti Divanı Büyük Mil
let Meclisi bina ında toplandı. Hü
klimct ve Parti beraberliği kararını 
tetkik etmek üzere bir komisyon ku. 
ruldu. 

25 ikincikanun 1939: Parti Di-

vanı Mim Şcf'in reisli
ğinde toplandı. Büyük Millet Mec• 
lisi eçimin yenilenmesine karar 
verdi. İkinci Celil Bayar kabinesi 
istifa etti ve kabineyi Dr. Refik 
Saydam kurdu. Dahiliye Vekaleti
ne B. Faik Öztrak, Ziraat Vekaleti
ne B. Muhlis Erkmcn getidldiler. 

26 ikincikanun 1939: CUmhu-
riyet Halk Partisi Genel 

Sekreterliğine Parti Genel Başkanı 
tarafından Erzurum Mebusu doktor 
Ahmet Fikri Tuzer seçildi. 

2 7 ikincikanun 1939: Ba ve-

kilimiz doktor Refik S3y
dam meclis programtnı okudu ve 
kabine ittifak1a itimat reyi aldı. 

Başvekil programında bütün iş sa
halarında genis bir kalkınma ı he· 
def tuttuğunu an]attt. Bejinci Bü· 
yük Millet Mecli:si son içtimaını 
yaptı, seçimin yenilenmesi de itti
fakla karar altına alındı. 

28 ikinci kanun 1938: lstanbul 

tramvay irkctile yapılan sa
tın alınma mü:ı:akercleri neticelen
dirildi ve şirket 1.750.000 liraya sa· 
tın jJındı. Refik Saydam kabinesi 
hakkında yal.ıancı gazetelerde dost· 
ça neşriyat devam ediyor. 

29 ikincik:inun 1939: ·enJ ba· 

rem projesi üzerinde bÜt• 

çe encümeni tetkiklerini bitirdi. 
Memleketin her tarafında yeni ~ 
çim hazırlıkları başladı. 

JQ ikincikanun 1939: 1stanbuI 
Tünel §İrketi de '.Metro

ban'la beraber 175.000 liraya 91.t:ın 
alındı. Hatay Meclisi, tnrk mcvsu· 
....... __ , .. ., .. uıa4&a1 a. -a.ar.u- veı"C\. il• 

li mücadelede vazife almış olan a
laylarımıza birer istiklil m Cblya· 
aı verilmesi kararlaştırıldı. 

ŞUBAT 1939 
ubat 1939: Cümhurrdsimiz tn-

8 önü, Çankırının fahri hemıcri· 
Iiğini kl!bul buyurdular. Yurdda ye· 
nıden S II lke · aç1 • kara':'" 
!aştı. Zonguldak"ta Milli Şefi.mi:ı:in 
seyahatleri sıralannda verdikleri 
direktiflerden biri tahakkuk ettiril
miş ve ameleye sıcak ve ııcuz ye· 
mek verilmesine başlanmıstır. 
l şubat 1939: Hı.ikümetinin 

Q te~ekkülü dolayısiyle Bcı~ 
vekilimiz doktor Refik Saydamla. 
Balkan antantı ve S5rlabat paktı 
hükümet ıci leriyle "Samimi tclgnrf 
lar teati edıldi. Bugün bil ün yurd· 
da seçim defterleri asılmıs 1 ulu • 
maktadır ve hazırlıklar bitmiştir. 

şubat 1939: Cuınhurrei i• 
ıs miz kö§lerincie kal.ıul re: 

simlerine baladılar. Haricıye Veld 
limiz B. Şllkrü Saraçoğlu, BaJk!lll 
antantı Hariciye Vekilleri Bükrt" 
toplantısında Türkiyeyi temsil et' 
mck üzere Bükrc 'e hareket etti. 

1 g ıı:ubnt 1939: IIalkevlerinl«' 
1 inci yıtdönümU kutıaıı· 

dı. Ba~vckilimiz 158 Halkevini dl' 
ha açtı. 
Halkevleri sayJSı 3G7 yi buldu. por 
tor Refik Saydam radyo ile bütU" 
memlekete yapılan bir konu~ 
yapt1. Ve halkevlerinin içtimai ~ 
milli hayat içindeki yerlerini. f.1•1 

evlilerin vazifelerini tebarüı: e.tt~ 
di. Aynı gün Ankara Halke-uııt , 
güzel bir tören vapıldı. Ve Halice 
vi resim sergisini açtı. fl 

20 şubat 1939: Balkan antaf'l,
1 

daimi konseyi Büktef 

.. " 



toplandı. 
Balkan matbuat konseyi de çalış
malarına başladı. Antantın ilk ku
rucularından biri sıfatiyle Atatürk
ün ismi hürmetle yadedildi. Kon
sey, bütün Balkan menfaatlerinin 
biribirine uygun olduğunu müşahe
de etti. 

Milli Şef Ankara Halkevini zi-
yaret ederek tetkikler yaptılar. Be
den Terbiyesi istişare heyeti Baş
vekilimizin reisliğinde toplandı. 

22 
şubat 1939: Balkan ant~~tı 
konseyi kapandı, Harıcı

ye Vekilimiz Belgrad'a, oradan A
tina'ya gitti. Konsey, sulh idealine 
derin surette bağlılığını tekrarladı. 

2 6 
şubat 1939: Cümhurreisi-

miz Amerika'ya Ankara 
radyosiyle bir mesaj gönderdiler. 
··- Büyük Amerikan milletine Tür
kiye Cümhuriyeti vatandaşlarının 
en muhabbetli seJAmlarını yollarım. 
'Biz türkler, milletler arasında sul
hun ve iyi geçinmenin çok samimi 
taraftarlarıyız. Kelldg paktına en 
evel ve candan iltihak ettik. Asfl i
deallere gönül vermiş olan türk in
kılabı, bize, cümhuriyet rejimini, 
insaniyet ve medeniyetin memleket 
içinde ve dışında verimli çalışmala
rını getirdi. Cihan sergisinin mem
leketim için yer ayırdığı bugünde 
bütün Türkiye Amerika'yı derin ala 
ks. ve sıcak sempati ile düşünüyor.,, 
dediler. Mesaj, Amerikan radyola
rında çok güzel dinlenmiştir. 

Hariciye Vekilimiz Belgrad'dan 
J\tinaya geldi ve B. Mctaksas tara

fından kabul edildi. 

MART 1939 
· mart 1939: HUktlmet, yeni bUt· 

J çeyi 260.956.000 lira olarak Bll
)'Uk Millet Meclisine verdi. Bütçe
de bu yıl, on milyon liralık artış 
vardır. Yeni bütçemizde Milli Mü
dafaaya 11.5, Maarife bir buçuk, 
Emniyet ve Ziraate 600 zer bin, Sı
hiyeye sekiz yüz bin lira fazla tah

aisat konulmuştur. 
mart 1939: Milli Şef diln akşam 

2 İstanbul'a hareket ettiler. İs
tanbul tramvay ve tünel ıirketleri 
dünden itibaren filen devletin ma-

lı oldu. 

3 
mart 1939: Milli Şef İstanbul-
da halkın ve esnafın dilek ve 

§İk yetlennı uıu1o;ı.ıııc1. ı~~ ..... ı....ı.ı .. 
büyük bir yangın oldu. 
6 mart 1939: Millf Şef İsmet !n-

<Snll, bugUn İstanbul Univeral
tesinde tilrk mflletine yüksek bir 
hitapta bulundular. Her cümlesi sü
rekli alkışlarla. sevgi ve tazim te
uhürleriyle karşılanan nutukların
da: "-Bizim idealimiz vatan ve 
millet hizmetinde toplanır. Ahlak 
k:ır.akıcri ğJsu• .ırn11dıtrça umi
!Yette esaslı bir hizmet görmiye im
k4n yoktur. Vatanda~Jarla yakından 
memleket meselelerini görüşmek, 
bizim için şuurlu bir zevktir. Bütün 
dünyanın dikkatli gözü önünde, 
birlik, beraberlik kütlesi gösteren 
kudretli türk milleti, kendisine ve 
idaresine itimadını göstermek için 
yeni bir fırsat bulacaktır.,, dediler. 

7 mart 1939: Milli Şefimiz lstan-
bul'da binicilik okulunu, ter

ıaneyi gezdiler ve Akşam Ankara
ya hareket ettiler. 
9 mart 1939: Milli Şef, Maden 

Tetkik ve Arama Enstitüsün
c'le tetkikler yaptı1ar, petrol arama 
faaliyeti ile de alakadar oldular. 

14 
mart 1939: Bütün yurdda 

ikinci müntehip seçimi 
başladı. Halk. büyük bir coşkunluk 
içinde, milli hakimiyetinin bu te· 
cellisini kutluyor. } S mart 1939: Bulgar Başveki-

li B. Köseivanof bugün 
'Edirne'ye geldi ve hudutta karşı
landı. 

} G mart 1939: Mebus seçimi, 
büyük bir hararetle devam 

ediyor. Bazı yerlerde iştirak nispe
ti yüzde 89 u buldu. 

} 
7 

mart 1939: Dost Bulgaris-
tan Başvekili B. Köseiva

nof bugün Ankara'ya geldi ve kar-
ılandı. Ertesi gün Milli Şefimiz 

Bulgar Başvekili doktor Köseiva
nof'u kabul ettiler, mülakat uzun ve 
samimi oldu. 

} g mart 1939: Dost bulgar Baş-
vekili B. Köseivanof An

kara·dan ayrıldı. "- Memleketleri
ıniz arasındaki münasebetler, sara
haten dostanedir. Bu dostluğun mü
temadiyen inkişaf bulması için iea
b den bütün şartlar mevcuttur.,. de
di. Bir resmi tebliğ neşredildi. Kırk 
Vilayette ikinci müntehip seçimi 
bitti. 
2

2 
mart 1939 '. Halk idaresinin 

güzel bir tecellisi olarak 28 
vil yette ikinci müntehiplerin bir 
istişare toplantısı yapıldı. İkinci 
nıUntebip seçiminde Cümhuriyet 
Raik Partisinin nanu:etlcri ittifak· 
la ıe5ildi. 

1930: Yeni mebus 

24 namzetleri listesi neşre

dildi. Milli Şef bir beyanname neş
rettiler. İnönü bu beyannamesinde 
dediler ki: "Nifaksız ve huzur için
de bir çalııma hayatının nimetleri
ni vatandaşlara tenıin etmek başlı
ca emelimizdir. Reylerinizde göste
receğiniz kalbi bertıberlik İle itimat 
milletimizin kudretine yeni bir dc
Jı1 olacaktır ... Parti Divanı, Milli 
Şefin reisliğinde toplandı. 

2
G mart 1939: Bütün yurtta 

mebus seçimi bitti ve 
40.979 ikinci müntehip tarafından 
Cümhuriyet Halk Partisinin nam
zetleri ittifakla seçildiler. 

Halkevleri arasında C. H. P. Ge
nel Sekreterliği bir seyahat progra-

mı yaptı. 
Başvekilimiz Etimesgut'taki Türkkuşu motörlü kampında 

29 
mart 1939: Bayan İnönü"- Naci Şevket'i kabul buyurdular. çenin fasıllarını izah etti. Mebus-

nün yüksek himayelerin
de Yardım Sevenler Cemiyeti kon

gresini yaptı. 

Merkez Bankası bu sene 2.210.322 lar, denk ve güzel bir bütçe veren 
lira safi kar temin etti. hükümeti takdir ve tebrik ettiler. 

NİSAN 193 
28 nisan 1939: Sovyetler Bir- 23 mayıs 1939: Başvekilimiz 

liği hariciye komiser mu- yeni bütçe dolayısiyle 
avini R. Potemkin Ankara'ya r,eldi mecliste izahlarda bulundu. 

25 mayıs 1939: Cümhuriyet 

nisan 1939: Atatürk muvakkat 

1 kabrine merasimle yerleştiril
di. Türk - Amerikan ticaret anla -

ması imzalandı. 
nisan 1939: Parti Grupunda 

3 Meclis Riyaset Divanı intiha
bı yapıldı, Büyük Millet Meclisi 
riyasetine B. Abdülhalik Renda'nın 
namzet olarak gösterilmesi karar-

laştı. 

7 
nisan 1939: Altıncı Büyük Mil-

ve muhtelif ziyaretler yaptı. Emir 
Abdullahın oglu İnönü'ne fahri ya
ver oldu. 
2 9 nisan 1939: Cümhurreisi-

:miz sovyet haricıve komi
ser muavini il. Potemkin'l ve yeni 
alman elçisi Fon Papen'i kabul bu
yurdular. 

30 nisan 1939: Tahran'da Sa-
da bat paktı konseyinden 

sonra bir resmi tebliğ ne redildi ve 
dört devlet arasında tam bir görüş 
birliği olduğu teyit edildi. Nevyork 
dünya sergisinde türk pavyonu 
takdir uyandırdı. 

MA S 1939 

let Meclisi ilk toplantısını 
yaptı. Milli Şef İnönü ittifakla ve 
sürekli alkışlarla Cümhurreisliğine 
seçildi. Mebuslarımız yemin ettiler. 
Münak15t ve Ticaret olmak üzere 
yeniden iki Vekalet ihdas edildi. 

8 
nisan 1939: Romanya Hariciye l mayıs 1939: On :;-ıllık Türk 

Nazırı B. Gafenko lstanbul'a Neşriyat sergisi Başvekilimiz 
geldi ve Hariciye Vekili ile üç saat Dr. Refik Saydam tarafından açıl-
süren bir mülakatta bulundu. dı. Maarif Vekili bir nutuk verdi. 
9 nisan 1939: Gafenko - Saracoğ- Ertesi giin birinci neşriyat kongre-

lu görüşmesinden sonra, Bal- si. P şvekilimiz tarafınrlan açıldı. 
kan antantının sulhçu ve azimkar Maa f Vekilimiz kongreden bekle-
siyasetinin azimle devamı tazım nen vazife ve faydaları anlattı. 
geldiği hususunda mutabık kalını!- "Kongrenin türk irfan hayatına 
<lığını bildiren bir resmi tebliğ çı- karşı olan tarihi vazifesini yapaca-
karıldı. ğına eminim .. dedi. 

1 
O nisan 1939: Hükümet Bü- 3 mayıs 1939: General Veygand 

yük Millet Meclisinde geldi ve İstanbul'a gitti. Kı-
programını okudu ve Refik Say- ral 7.ogo !stanbul'a geldi. 
dam kabinesine ittifakla itimat be- 5 mayıs 1939: Sovyet hariciye 
yan edildi. Hükümet, programında komiser muavini B. Potemkin 
ı. .. ,.;rı politikada bir değişiklik ol- memlcketimızden ayrıldı. Resmi 
madığını, Türkiye'nin sulhu sev- bir tebliğ neşredilerek iki hüküme-
mek, sulha hizmet etmek yolunda- ti atakadar eden meselelerde görilş 
ki azminde aynı iman, aynı itina ile birliği olduğu teyit edildi. Kırkpı· 
devam ettiğini anlattı. İran veliah nar güreşleri başladı. 
dinin evlenme töreninde bulunacak l O mayıs 1939: Meclis inhi· 
olan heyet, Gümrük ve İnhisarlar sarl r biltçesini kabul et-
Vekili B. Ali Rana Tarhan'ın rei~s::.-·,~--· Mf11ı Şef neşriyat sergisini şe-
liğinde olarak hareke · 011 n- reflendirdiler. 
kg,_ ile. _.,..m.wıc..urı bf tiren Hariciye 12 mayıs 1939: Büyük Millet 
Vekilimiz Ankara'ya dönerek gö-rtişmeler hakkında izahat verdi. Meclisi, Türk - 1 ngiliz 

müşterek beyannamesini ittifakla 

nisan 1939: Alman devlet 
13 reısı B. Hitler'in ellinci 

yıldönümünde bulunmak üzere Na
fıa Vekilimiz General Ali Fuat Ce
besoy Berlin'e hareket etti. 

14 
nisan 1939: Alman propa-

ganda nazırı Dr. Göbe ls, 
İstanbul'a geldi ve döndü. Büyük 
Millet Meclisinde Milli Müdafaaya 
iki buçuk milyon lira munzam tnh
sisat verildi. Harp mükellefiyeti 
kanunu projesi için bir muhtelit 
encümen kuruldu. 

l 7nisan 1939: DokLtz millet 
arasında süvari subayla

rımız Nis'te muvaffakiyet kazandı
lar. Saldıray denizaltı gemisi geldi. 

22 
nisan 1939: Sad<lbat paktı 

konseyi toplandı. Ertesi 
gün milli hakimiyet ve cocuk bay
ramı bütün yurtta coşkun tezahür
lerle kutlandı. Halkevincleki resim 
sergisi C. H. P. Genel Sekreteri ta
rafından açıldı. 

24 nisan 1939: Binicilerimiz 
Nis şehrinde yapılan mü· 

sabakalarda birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü geldiler. Milli Şef An
kara Halkevine geldi ve esaslı di
rektifler verdi. Irak Hariciye Na
zırı Ekselans Naci Şevket Anka
raya geldi. Ertesi gün Ciimhurrci
miz Irak Hariciye Nazırı Ekselfıns 

kabul etti. Başvekilimiz mühim bir 
nutukla beyannameyi ve dış politi
kamızı anlattı. Beyanname ve anlaş
maların hiç bir hükümct aleyhine 
olmadığını tebarüz ettirdi. 
J 3 mayıs 1939: Atılay deniz

altı gemimizin Haliç'te 
inşaatı bitti. 

15 ~a~ıs 1939: Hava şehitleri 
ıçın hazin bir tören yapıl

dı. Valiler arasında esaslı nakil ve 
tayinler yapıldı. 
J 6 mayıs 1939: Milli Şefimiz, 

Cümhuriyet Halk Partisi
nin beşinci büyük kurultayını, 29 
mayısta toplantıya çağırdı. 

} 9 mayıs 1939: Gençlik ve 
spor bayramı bütün yurt

ta emsalsiz bir şekilde kutlandı. 

Ankara stadyomundaki merasimi 
~illi Şef huzurlariyle şereflendir~ 
dıler. İnönü, Ebedi Şefin kabrine 
tazimle çelenkler koydular. Stad
yomda 50 bin kişinin önünde büyük 
bir geçit yapıldı. 

22 mayıs. 1939: Büyük Millet 
Meclısi bütçe müzakere

lerine başladı: Maliye V kil' · 
b

.. . e ı yem 
utçenın ana hatlarını izah etti. 

Normal b" · . . utçenın dışında bazı işler 
ıçm ~yrıca 58 milyon liranın harca
nac:a~ını söyledi ve bu climhuriyet 
tarıhınde lıir rekor veren """i h;;ı._ - -

... 
YdJıra;v Jeni•ıum:ı Jenbe indiriliyor 

Halk Partisinin toplana
cak olan be inci büyük kurultayı 
için, dördiıncü kurultaydan beşinci 
kurultaya kadar inkılfıp Partisinin 
tahakkuk ettirdiği işlere ait entere
san rakamlar ve ma!Umat neşredil
di. 

27 mayıs 1939: C. H. Partisi 
nizamnamesinde tadiller 

yapılması, 21 mebustan mürekkep 
bir müstakil grup kurulması. Parti 
Müstakil Grup Reisinin Partinin 
Deği mez Baş1carıı olması kararlaş

tı. Parti mebusların•n yapabilecek
leri işlere dair nizam~ameye bazı 

kayıtlar konuldu. 
28 mayıs 1939: Başvekilimiz 

radyoda bir hitabede bu
Ju·f;,.rak Büyük Kurultayın başara
cagı işleri anlattı. "Hedefimiz, mil
let ve memleketi: maddi ve manevi 
bakımdan doğruluğa, iyiliğe, gü
zelliğe kavuşturmaktır." dedi. Ku
rultay dolayısiyle Ankara donandı. 

29 mayıs 1939: Beşinci Biıyük 
Kurultay, Milli Şefimizin 

mühim bir nutku ile açıldı ve çalış
malarına haşladı. Kıymetli bir di
rektif olan bu nutukta Milli Şef 
"Halk idaresini kemale getirmek 
azmindeyiz ... dediler. Kurultay bu 
nutku büyük tezahürlerle karşıladı. 
Kurultay azaları Ebedi ef Ata
türk'ün kabrini ziyaret ettiler. Ka
~ut-yda da Milli Müdafaa bütçesi
n n ka ulü a si , • mut y
dan şanlı ordumuza selam ve saygı
lar bildirildi. 

JQ mayıs. 1
0

939: ~UyUk Millet 
Meclısı, yem bütçeyi itti

fakla kabul ederek, hükümete iti
madını bir daha bildirmiş oldu. 
31 mayıs 1939: Büyük Parti 

. Kurultayı mesaisine de
vam ~ttı. Umumi katip B. Fikri Tu
z~r nızamname ve program tadille
rı etrafında mühim izahlarda bu
lundu: Türk Hava Kurumu merkez 
heyctı toplandı. 

HAZİRAN 1939 
} haziran 1939: Beşinci Kurultay 

. . program ve nizamname tfidille
rını ıttifakla kabul etti. Ankara 
l~alkevinde Sovyct kitap ve artis
tık fotoğraf sergisi açıldı. 

2 ha~i~an 1939: Seri ve müessir 
. ~ır ışbirliği için icabeden ted-

bırlerı ·· .. k goruşme iizere Orgeneral 
K:izım Orbay'ın reisliğinde bir he
y~~ Londra'ya gitti. Kurultay azası 
Turkkuşunu ziyaret ettiler. 
3 haziran 1939: Büyük Kurultay 

. . çalışmalarını bitirdi. Başveki
lımız mühim bir nutuk verdi. "En 
musip kararları almak partimizin 
değişmez vasfıdlr. Halkımızın bü
tün tabakaları, ideallerini tahakkuk 
ettiren unsurları Kurultayımızın 
kararlarında aramı§ ve bulmuşlar
dır." dedi. 
5 haziran 1939: Milli Şefimiz Na-

fıa Vekaletine giderek lstan
b~l planını tetkik ettiler. Sergie
vındeki resim sergisini Maarif Ve-

kilimiz açtı. Saldıraya törenle san

cak verildi. Milli Şefimiz Genel 

Başkan Vekilliğine tekrar Dr. Re

fi~ s_aydamı, Genel Sekreterliğe de 
Fı~rı Tuzer'i intihap ettiler. Müs
takıl grup reis vekilliğine B. Rana 
Tarhan intihap edildi. 
7 haziran 1939: Büyük Millet 

Meclisi, harp mükellefiyeti 
kanununu kabul etmiştir. Bu ka
nunla, seferberlik ve harp halinde 
vatand ların uhdesine düşen vazi
feler tesbit edilmektedir. 

Milli Şefimiz B. Pulitis ve B 
!on Papen'i kabul ettiler ve Yalova~ 
ya hareket ettiler. 

} } lı~zi.ran 1939: Romanya Ha
rıcıye Nazırı B. Gafenko 

An~a.ra~a geldi ve karşılandı. Baş
~ekılımız tarafından kabul edildi. 

. k~ bir suare verildi. Türkkuıu 
fılosu, uzun bir yurd gezisine çıktı. 

12 hUiıw:ı ı•: Büytlk MllMt 
Mecli•i baremi görUpneye 

batladı. B. Gafenko, B. Saraçoflu 
ile uron bir görüşme yaptı. Ekono
mi ve Arttırma Kurumu kongresi 
toplandı. 

13 haziran 1939: Batyekilimiı: 
Parti grupunda pek yakın 

bir !tide Hatay'ın anavatana kati 
olarak ilhakını tesı"t ed ğ' .. .. . ece ımızı 
muıdeledi. Mecliste barem .. _ 
k 

1 
• d . muza 

ere erı evam etti. Romen Harici-
ye nazırı.' Milli Şefimiz tarafından 
kabul edıl~ek üzere Yalova'ya gitti. 
} 4 ha.zıran 1939: Cilmhurreisi-

mız Romanya Hariciye Na
zırını Yalova'da kabul ettiler bi 

~ t bl' v • ' r resmı e ıg neşredılerek iki hükü-
metin görüş birliği tesbit edild' 
.Maliye Vekaleti. 1938 mali yılı de:·_ 
lct tahsilatının 256.647.178 lira ol
duğunu bildirdi. 
15 haziran 1939: 

askeri heyeti 
geldi. Türkkuşu filosu 
ti. 

Bir İngiliz 
Ankara'ya 

İzmir'e git-

1 7 haziran 1939: Dost Mısırın 
Hariciye Nazırı Abdülfet

tah Yahya Paşa İstanbul"a geldi. 
Hudutta tahditlerin kalkması ve an
laşmanın parafe edilmesi dolayısiy
lc Hatay'da bayram yapılıyor. 

18 haziran 1939: Milli Şef, 

Mısır Hariciye Nazırını 
kabul ettiler. İtalyan sermayeli'şir
ketler satın alındı. 
19 haziran 1939: Mısır Hari

ciye Nazırı Abdülfettah 
Pa a Ani ara'ya geldi 

haziran 1939: Mısır Harici-
21 ye Nazırı Ankaradan ay-

rıldı ve radyoda bir konuşma yap
tı. "Mısır Türkiye'nin sulhçu ve 
sadık bir dostudur.,, dedi. 
23 haziran 1939: Hatay anlaş-

ması Ankarada; tilrk -
fransız müşterek beyannamesi Pa
riste imza edildi. Başvekilimiz Bü
yük Millet Meclisinde mühim bir 
nutukla beyannameyi izah etti: 
"Türk - fransız anlaşmasiyle sulh 
cephesi yeni bir kuvet kazandı., de
di. Milli Şef, muvaffakiyetindcn 
dolayı hi.ikümeti tebrik etti. 

haziran 1939: On beş gün 
25 süren dört bin kilometre
lik bir hava yolculuğundan sonra 
Türkkuşu filosu şehrimize döndü 
ve başta Başvekilimiz olarak seçkin 
bir kalabalık tarafından karşılandı. 
2 6 \l aziran 1939: Mecliste ban

kalar ve müesseseler bare
minin müzakeresine baılandı. 
29 ha.zira~ 1939: Hatay devle-

tı tarıhe karıştı. Hatay 
Meclisi tezahürat arasında kendisi
ni feshetti. Hatay bayrakları indi
ri.ldi, her tarafa türk bayrağı çekil
dı. 

30 haziran 1939: BU yük Mil-
let Meclisi, heyecanlı te

zahürler arasında Hatay ilhakını 
kabul etti. Hariciye Vekilimiz iza
hat verdi. Milli Şefimiz, B. Tayfur 
Sökmen'in minnet ve şükran telgra
fına verdiği cevapta "Milletimiz 
Hataylı evlatlariyle iftihar edecek
tir ... demişlerdir. 

TEMMUZ 1939 
2 

temmuz 1939: Milli Şefimiz 

Ankara'ya döndüler. Meclis 
bankalar baremini kabul etti. 
4 temmuz 1939: Demiryolu Erzu· 

rum hududuna vardı. Milli pi
y~ngo idaresinin kurulması için 
hır kanun layihası hazırlandı. 
5 temmuz 1939: Parti Başkanlık-

ları valiliklerden ayrıldı. Ye
ni. nizamnameye göre vilayetlere 
d_aımi .parti müfettişlerinin gönde
rılmesı kararlaştı. İngiliz tezgahla
rına 12.600.000 liralık vapur ısmar

landı. 

7 temmuz 1939: Tunceli hakkın-

daki 2884 sayılı kanun hüküm
lerinin uzatılması dolayısiyle Da
hiliye Vekilimiz mecliste beyanat
ta bulundu ve başarılan işleri anlat-

\ 

..... 
tı. BtlyUk X•nıl~...... L,_ __ 1 . ~-· -.--ac annıa 
tatbikıncı baglandı 20 tcft' . · ıı mınta-
kasında 20 partı müfctti§i t . 
dildi. ayın e-

8 temmuz 1939: BiiyUk Millet 
Mecliai yu t5tllinc girdi. H _ 

riciye Vekilimiz mühim ve U'l::n 
beyanatta bul~ndu. Devlet Hava 
yollarının yem umum müdürlüğU 
binası açıldı. Ticaret V ekilimi 3 

mecliste dış ticaret politikamız ve 
hayat pahalılığına karşı alınması 
lazımgelen tedbirleri anlattı. 
} Q temmuz 1939: B. Tayfur 

Sökmen. Hatay devlet re
isliği bayrağını ve devlet evinin • 
nahtarını Milli Şef'e teılim etti. 
Basın Birliği kongresi Dahiliye V 
kilimizin bir nutkiyle açıldı ve se

çimler yapıldı. 

1 1 
temmuz 1939: Cümhurreist. 

miz İnönü, Deyli Telgraf 
gazetesiyle İngiliz milletine bir uıo
saj gönderdi ve "Türk milletinde 
İngiliz milleti sadık bir mUttcfilıı 
bulacaktır.,, dediler ve rejimimizin 
ilk gündenbcri demokrat olduğunu 
Hatay meselesinin halliyle Fran .. 
ile münasebetlerimizin yeniden in· 
kişaf devresine girdiğini, kuvetll 
bir İngiliz ordusunun sulh cephesi 
için elzem olduğunu tebarüz ettir
diler. Milli Şefimiz hava yollarını 
ziyaret ettiler. 
J 3 temmuz 1939: Hatay dt1n

denberi hukukan bizim ol-
du. 

} 6 temmuz l 039: Orgeneral 

. . Hutzinger'in riyaııetlııde· 
kı bı.r ~ransız askeri heyeti bugün 
şehrımıze geldi. Orgeneral beyana· 
tında: ·:sulhun kurtarılmaaı için 
her badıreye karşı hazırız, milıteri• 
hiz, çünkü kuvetliyiı:.,, dedi. Maa· 
rif Şurası İsmet Paşa Kız Enatitli
sünde Maarif Vekilimiz B. Ha an. 
Ali Yücel'in bir nutkiyle çalışmala
rına başladı. 

} 7 temmuz 1939: Polis En&ti-
tüsünde, Dahiliye Vekili

miz B. Faik Öztrak'ın nutkiyle dip
loma tevzi töreni yapıldı. B. Faik 
Öztrak, bu emniyet memurlarımıza 
hitabesinde, "yurdun emnlyetlni 
muhafaza zevki, her fedakarl•ğa de
ğer,, dedi. 
18 temmuz 1939: Başvekil Ka· 

ramürsel'de halkla temas 
etti ve dilekleri dinledi. 
} 9 temmuz 1939: Mim Şef, 

Orgeneral Hutzinger'i ka
bul buyurdular. Türkkuşunun İn
önü kampı açıldı. Hatay ilk vali11inl 
sevinç tezahürleriyle karııladı. B. 
Ali Çetinkaya yeni Afyon gannı 

törenle açtı. Ziraat Vekilimiz, "Ta

kıflar eliyle memleketin kazandıtı 
Antalya'daki büyük kanalı açtı. 
21 temmuz l 939: Erzurum ve 

Samsun'da seller mühim 
tahripler yaptı. 
22 temmuz 1939: Bugün, Ha

tay Türkiye'nin bir vil§
yeti oldu. Memleketin her tarafın
da bayram yapıldı. 
23 temmuz 1939: Lozan sulhu-

nun 16 ıncı yıldönümil bü
tün memlekette heyecanlı merasim
le kutlandı. Kahraman 1nonü'niin 
adı minnet ve şül<~anla anıldı. 
25 temmuz 1939: Maarif Şfira· 

sı büyük bir kültür dfiva
mızı halletti: Üç sınıflı köy okul
ları beş sınıflı bir hale konuldu. 

26 temmuz 1939: Fransız a6kc-

ri heyeti şehrimizden ay
rıldı ve törenle uğurlandı. Ebedi 
Şef'in anıt - kabir planı tasdik edil
di. 

2 7 temmuz 1939: CUmhurreisi-
miz Maarif Şurası azasını 

kabul buyurdular ve musahabelerin
de bilhassa "- Büyük türk milleti· 
ni Hiyik olduğu yüce derecede teba· 
rüz ettirecek tek vasıta onun kültür 
ve teknik kuvetidir.,, dediler. 

Dost Romanya kıralı ve Veliahdl 

lstanbul'a geldiler. 
28 temmuz 1939: Karabük fab

rikası kok istihsal etmlye 
(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

r 

Mareıal Fevzi Çdmd Atinclcla meçhul aıker ~bldul 
antnle defteri imuılıyor 
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başladı. 

2g te muı ı:ı 'laarif Şüra· 
sı, Maarı f ckilimizin bir 

:rıutkiyle kapım ı. ura nın kararla· 
n bütün ktllttir m·ıhı lcıindc çok 
derin a ·isler ır ku. 

JO emmuz 1939· Jandarma o-
uhınu bıtiren u.bayJara 

Dahiliye Vekihnı ıin eliyle ve ü
:ı:el bir · r nlc dip omaları verild1. 

s 93 
l ağus s ı 939: Bir ucuzladı. 

talaya Zırhlısı İzmir'e geldi. 

2 1939 · Dos ingiHz filo

nbul"a geldi. 

4 193'J: 1n i iz Akdeniz 

izleri in lrilcli. 
5 agu to l93Q: ıtilli ef Bolıı}· 

re verdi1 r. yollarda bil) ük 
tezahurlerle kar ·ılan lılar. Hlli 
Bankalar arafından 500 000 lir 
ı;erme. eli bir tak s lımıted ir ·e i 
kuruldu. 

ağu o 1939: illi Şef Anka-

6 ra döndüler \'e tezahürlerle 
·er!'OJ anı'lıl r. 

7 ağu o& 1939: Cumhurreisimiz 

İnoni.l'niın Bolu tetkikleri de
vam eti. 

a u to 1939: Partimiz, Halk-

9 evleri açılma ına imk~n olmı· 
yan yerlerde Halkodaları kurulma· 
eını kararla tırdı. 

1 O ağustos 1939! Milli Şef 1s
tan ula hareket et ilcr. Zi

raa Veldlimiz Bollt'ya gi ti. 
l l ağusto 1939: I>olnıabahçc 

ara •ında Milli Şef Klral 
Karol'lc bir aat kadar görüştü. Sü
merb nk ve Etibank•a yeni bir ~e· 
ıdl verilme: i kararlaş ı. 

14 
a;uto 1939:Birinciorılu-

nun hü}·ük Trakya ma
nevraları bu ün ba latiı. Manevra· 
larda ılli e.fimlz. Basvekil ve 

c ·fllerimiz, yabancı ata emilittr· 
ler bulundular. Düşman hava ku
vetlerinc kar ı lstanbul'da müdafaa 
t dbirleri alındı. 

l G a·us o 1939: Trakya ma
nevra! rında kınnızl ve 

mavi tarafların temaıu devam etti. 
l 7 aguııtos 1939: Milli Şefimiz 

Edirne c şeref verdiler. 
''BütUn memleket Eriirne'nln refa
hı ve terakkisiyle yakından laka
dardlr . ., dediler. 

\ g ağustos 1939: MilU Şef 
manevra sahasında beş ııa

at kadar kaldılar. 1 tanbula tay· 
yare hücumu oldu. İzmir Fuarı Ti
carc Vekilimizin bir nutkiyle açıl
dı. Dost Mı ırın l>ir askeri he ·ı:ti 
geldi ve Trakya manevralar1nda bu-

lunmak üz:ere Edirneye gittiler. 
a u o 1939: Bilyük Trak-

21 yaman vraları bitti. Millı 
Şe orduyu hararı: le tebrik e tiler. 
ve 1 tanbula döndüler. Ticaret Ve
kilimiz Mani a'da il.zilin bayramını 
açtı. 

ağustos 1939: İstanbul ye· 
23 ni bir hava hücumuna uğ

radı. Manevra! rm kritiği yapıldı. 
S ağu to 1939: Edime' de S 

2 aat tiren büyük bir geçit 
yapıldı. Kahraman ordumuzun mo· 
törlü kıtaları heyecanlı te.ı:ahürler 
ve akdir(e ka ılandı. 

26 
ağust s 1939: Cümhurrei i· 
miz Ankara•ya döndüler. 

Ve tef iş veya R yahattc bulunan 
vekillerimiz de de ·let merkezinde 

toplandılar. Bu tedbirin bcynelmi· 

!el va~iy tin icabı olduğu bir teb· 
liğle bildirild • Londra B ·yük El

çimiz geldi. Mı ır Askeri Heye i 

Ankara· ·a elcH. 

30 
a u to! 1939: Bu ük :ıafe· 

rin ·ıldönumil yurdda he· 
yecanla ku landı. Ankara'da büyük 
it geçit resmi yapıldı. 

EYLÜL 1939 
G eylül 1939: .i h Şefimiz Sov

ye Büyü El\jisini abul et· 
il er. 

e lül 1g3a: Baz:ı mıntakalarda 

8 ihti at erlerinin bir buçuk ay· 
lı'k talim ve terbi)·e 1 için silah al· 
tına çağrılma ı dola ısiylc Ba ve
kalet, bunun memlc e in her tara
fına amil olmadı ı hakkında bir 
tebliğ neşretti. Ha p ik ısadiyatı 
icaplarına ore. birçok maddelerin 
ihracı mencdilrli. İlk lokomotif Er
zuruma girdi. 

eylül 1939: İımirin kurtlılu 

9 ba ramt, heyecanla kutlandı. 
eylUI 1939: Btıyük Mille 

11 Meci'si Başvekilimizin mü· 
bim bi:- ou kiyle toplantılarına ~ş· 
ladı. Dr. Refik Saydam iç ve dış 
pıo!Hkamızı anlattı: •·- Bugün~ 

memlcketimire bulaşacak inkişaflar l 
ö~ ermemesini emenni ediyoruz ... Dış tica retimiz 

ULU~ 

Yab 

29 - 10 - 1939 

ncı dil bilen dedi. 

. Bu" n Karabük' e demir istihsa- ı Kliring hesapl fi bakiyeleri ve 
ime başlandı. memurların 

Büyük Bayram 
Fahri ECEVID 

l S eylül 1939: Ankara'da bava • • • A , .. 

hücumlartna kar ı pasif kredıh ıfhalata aıt laahhutler 29 ilkteşrin 1939 sabahı gözlerimi- muza fer hür, ve me ut yapan E!xd? 
zi, cümhuriyetin on altıncı yıldönü- Şefimiz: daha ölmeden evel içimizde· 
mü başlarken açtık. On altı ya§ını bi- ki acısını bile kendi eli ile merhem· 
tirip on yediye baı an çocuklarımızın, ledi: onu cvela evin ip anıyor, sonra 
cümhuriyetin realitesi içinde yetişen yerinip anıyoruz. 

mlidaCaa tecrübe ·i ·apıldı ve mu
vaf fakiyetli ne iceler verdi. 

19 e ·lül 1939: Hariciye Veki· 

limit. Parti grupunda ya· 
kında Mo .ı<:ova· yapacağı seyahat 
hakkınd;ı izaha verdi. Bükre Biı· 
yiık elçimiz Ankaraya geldı. 

2 } eylül 1939: B. Saraçoğlu 

Mo ko a'ya hareket etti. 

22 eylül 1939: Dikili'de çok 

feci bir ulzele oldu. 50 
den fazla insan öldü. 1htikarla mü· 
cariele ic;ın e aslı tedbirler alındı. 

26 ey!ıil 1939: Türkiye· Sov

yet Rusya müzakereleri 
fo ko ·atla ba !adı. 

2 7 eylül 1939: Ankarada hava 

taarruzlarına kı\rşı pa if 
mı.irlafaa serisinden gece taarruzla· 
rı tecrube i yapıldı ve muvaffaki
.·etle neticelendi. 

30 eylül 1"39: Askeri, iktı adi 
ve mali anlaşmalar )'ap

mak üzere Orgeneral Kazım Orbay 
rei liğinde hey timizın Londra'ya 
gitmesi kararlaştı. 

İLKTE~RİN 1938 
teşrinievel 1939: Askeri beye i-

3 miz Londra'ya vardı ve ba ta 
mareşal Birdvud olarak hariciye 
mümc ıilleri tarafından karsılandı. 

6 
ilktesrin 1939: Atatürk'ün .anıt 

kabri için beynelmilel bir mü· 
abaka açı l ma ına karar verildi. 

7 ilkte ·rin 1939; Harp techizat ve 
levazımının gümrüksüz olarak 

girme i kararlaştı. 

1 O 
ilkte in 1939: Ba vekilimi?. 

Parti grupunda 1 Iariciye 
Vekilimizin Mosko\;a tema~lan ve 
buna muvazi olarak Ankara"da ya
pılmakta olan siyasi milıakerel r 
hakkında izahat verdi. 

1 
l ilkte ·rin 1939: İngiltere kı · 

ralı , Orgeneral Kazım Or
bayı kabul etti. 

ilkte rin 1939: Dört aylık 
12 d e v l e t tahsilatının 

102.97i.40S lirayı lıuldugu Maliye 
Vekileti tarafından bildirildi. 

15 
ilk e r in 1939: Moskova'da 
aı;ılan ziraa s"rgi inde bu

lunmak üzere, Ziraat vekilimiz B. 
Muhlis Erkmen. Moskovaya hare· 
ket e ti. 

16 
ilkteşrin 1939: Başvekili-
miz Büvük Millet Metli· 

&inde zelzele mı~takasında alınan 
tedbirleri izah ettiler ve meclis uç 
yüz bin lira yardım hakkındaki ka· 
nunu kabul etti. 

ilkte§rin 1939: B vekilimiz 

17 Parti grupund Mosko· 
va müzakereleri hakkında izahat 
verdiler. Iariciye Vekilimiz Mos· 
kovaya giderken Sovyc !erle ara
mızda ne yolda bir muahede yapıla
bileceğinin iki hükümet ara ında 
göriişülmüş olduğunu. Mo&kova'da 
bu esaslar ı.lahilinde cereyan eden 
müzakerelerden bir itiHifa varmak 
mümkün olm clığını, ıınun sebebi· 
nin de Sov et hiikümetinin l arici· 
ye Vekilimize lıtısbütün yeni teklif· 
ier enletmi~ bulLtnması oldu:;unu 
anlattılar. Vekiller he ·eti İnönü· 
rıiin reisliğinde toplandı, cümhuri
yet bayramı hazırlıkları b ladı, 
Erzurum hattının açılı ını rapacak 
olan heyeti Ankaradan ü ka arla 
hareket etti. 

ilkte rin 1939: İngiliz • 
18 fransız şark orduları ba -
ımandanları Or eneral Wavcl ve 

Orgeneral Wc:ygand Ankaraya gel· 
diler. Türkiye · ln iltcre • Fran a 
hüküme !eri ara:.ında kurmay te
masları ba ladı. 

:lkleşrin 1939: Tiirk • in-

19 giliz . fransız kar ılıklı 
yardım muahede ı imzalandı. Ba · 
vekilimizin ri a e ettiği mera im 
esnasında samimi ve dostane nıı· 
tuklar söylendi. Ba vekilimiz C. H. 
P. rup ında izahat verdi. 

20 ilkte rin 1939: Cümh~riye
tin büyük bir e. erı olan 

Erzurum demiryolu, esere liiyik bii· 
yük bir törenle l~le mi}•e açıldı. 

Şark ve garp hudutlarımır. biribiri· 
ne bağlıındı. Bu hatla demiryolla· 

rımızın uzunıu·u 736i kilometreyi 
buldu. Ankara pak ı dünya ölçusün

de bir tesir yaptı. Sulh cephesi ve 

bitaraf memleketlerde müspet neş· 

iyat ve tef irler yapı)ch. 
ilkte riıı 1939: Hariciye 

21 Vekilimiz B. Şiıkrü Saraç
o:ıu Mo kova eyaha inden Anka· 
ra}'a döndü. Vekili. İstanbul ve lz
mit'te olduğu gibi, Ankara'da da tö· 
renle kat'§ılandı ... 

l nönU ingiliı ve fran11z kurmay 
1 etti ve mUlikat-

Turki,ııe Cümhurlyet Merkez Bankasın· 
dan alın~n h~ap hulbill;ınna göre 21-10· 
1939 t rihindclci lırın hesaplan bakı· 

1 

yelcri. 
CETVEL : l 

Türkiye Cumhuriyet M erkcz Bankas:n· 
dakı klıring h~apl rı borçlu bakiyeleri : 

emlekct Mılrtar T.L 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz -r 15.630.200 
Alm3nya 

imtihanları i~in 

komisyon 
Barem kanunu mucibince halen 

mustahdem bulunan veya yenıden 
vazife •c alınacak olan memurlardan 
yabancı dil bilenlerinin imtihanlannı 
yapmak üzere I tanbul ve Ankara'da 8 he~aplarınd ki 

alnca~nruz 
Bı:lçlka 
Cck-Slovekya 
Finl:ındiy 

635.ıoo 5.995 ıoo iki komi yon kurulmnştur. Komisyon 
794.200 1 f 1 • ·ı· 't 1 

2 .45.ıı.900 ar ransıT.ca. a manca. ıngı ızce , . ı a · 
23.900 ı yanca. ru;;ça ve macarca olmak lızcre 

3.040.200 muh elif kı ımlardan mürekkeptir. Fnı.nu 
Ho!anda 
lngıltcrc 

62-4.300 ı K . 1 1 kl · ı l ıı.so .~oo omısyon arın za ı arına seçı en e· 
276.600 rı sırasiyle yaııyoruz: 1 p 11 

1 ve Ankara'daki komi yonun fran ızca 
O, Hcsaplıınn Jkİ 
borcumuz 
t .. vcc 
A hesaplarındaki 
alaeaı:rmız 

3.11 D.700 

108.SOO 

için aıalnrı "liksek muallim mek e· 
binrlen BB. Yu uf Şerif Kılıçcl, dil, 

l.OOZ..200 tarih - co.Yrafya fakültesinden Cam-
577.500 baurci, nedr~tin Tııncel, Cevdet Pe-

2.1as.200 tin, Hanııli Atadernir, Siyasal Bilgiler 
1 s içr 
ltalya 
Lehistan 

etonya 
hcari.s an 

Norveç 
Romaııya 
~. c. ı. 

2~i·;go okulundan ehmet Karasan. Necmi 
1. 2 600 Us en. Peyami Erman, Fethi Çelik. 

601.900 Ga?.i '! erlıi •e En ıitilslinden Nunıl
~43jgg lah Ataç. almanca için Ga7.i Terbiye 
:·2.700 Enstitüsiinden Sadi Selen. Siya al Bil Yugo ·la.

Vur nist n CETVEL : 
2 

l2S.SOO gilcr kulundan Baki Balta, Bedi 7.i-
Muhtclil ıncmlcke ıerin Merkez Ban •· ya, vket Ra it Hatipoğhı. Dil · Ta· 

larında tutulan klirlnı heıMıplarmdalci ala • rih - Coğraf ·a Fakültesinden Mela· 
~~[::C': : Mikuır T.ı.. ha Özgü. Mi.itler. C ·mil Ziva. Ni a

l ~lya B. He<:e ı 
Er.tonya 

zi Çıtak. Şina i Altındağ, Danyal Be· 
2~.100 diz, Şiıkrü Ak aya, ingiliıce içi Si· 
36·000 \'a al Bilgiler okulundan Haı.ım Atıf 

Fin andiyada ........... ., ............................ . 
Sovyef 

tetkik 

tekrfleri 
ou du 

Helsinki 2 a a. - ~:ı \•ekil ile ma· 
liye nazırı, d n o ·kov.ı'dan ".Jö:1eıı 

Finlaııı.liya murahha- heyeti ile bir
likte Sovyet tekli fi erini tetkik etmi 
!erdir. 
Öğrenildiğine göre bugün !!iya i 

liderlerin iştirakı;•le bir iç ima akde· 
dilecektir. 

lyi hab alan mahfillerde hılkim 
olan kanaate göre her • kadar Sov
yet talep! ri hir derece:·· kadar ar -
zi meseleleriyle alakadar ise de bu ta· 
lep er in n an h ktm ını 

ve tamamiyetini tehlikeye diişürecek 
mahiyette değildirler. 

Kefalet kanununa tabi tutu lm t
yacak n üfu5 müdür ve memurları 

Vazifeleri icabı hare; pulu ve kıy
me 1i evrak kullanmak meebud ·etin· 
d olan ve bey memuru ıfatım haiz 
bulunan nüfus müdür ve memurların· 
dan bunları pe in para i e :ılmılk i. ti
yenlerin kefalet kanununa tabi u ul· 
mama ı Mali\•e Vek5letince kabul e
dilmiştir. Yalnız vi15ye• ni'fus müdür 
teri ıs, kaza niifu memurla ı 10 ve 
nahiye ntifu - memurları da 5 liralık 
harç pulu ve kı ·me li evrakı peşin pa
ra ile aldıkları takdirde kefale kanu-
nuna tabi tutulmıyacaklardır. 

E k i tekaüt kanununa göre 
bağlanmış maa lar 

Kuyucak, • ekip Enginer. Baker, Nu
re in evin, Dil, Tarih - Coğrafya 

Fa mi c in len rhan Ruryan. Ni •azi 
R rkas, Hamit eı eli, Saffet Rengi, 
lrfan Sa ıinha . Ru 1:ra için Tarih -
Dil - Coğrafya Fakültesinden Men· 
ges, Zekiye Eglcr. Gaffar, Macarca i
çin Tarih. Dil~ Cografya Fakültesin· 
.l n R şony, Maarif Vekaleti Miiı.eler 
miırHırii lami 7.lıbe ·ir Koşay. 

ht.tnbuJ·daki kom iyonun fransız

ca için azaları üniversi t: eflehi ·at fa
kü te~inden Ragıp Hulusi Ozden, A· 
v rbach, Halit Vehbi Eralp. Sabri E
sa Sivavu il. Enver Ziya Karan. iktı 
at fakül esinden .Şükrü BaLan. Ziya

ettin Fahıi Fındıkoğlu. Fen fakiilte· 
"in<l n Ali Yar. Hukuk fakültesinden 
Hii evin Tail Kupalı, almanca için e· 

ebiyat fakülte inden Ragıp Hulusi 
Özdc:n. Averhach, Ba aet in Kamil 
Ba1man, Mümtaz T ırhan, Tır Fakül-

'nd hancı d'l r 

mek ebinden Fuchs, Anstesk, fen fa
kül c inden Kerim Erirn, I!<tısat Fa
külte in n Omer Cellll Sarç, Hukuk 
fakültesinden Hir , iktısa fakültesin
den Nevmark, ingili ce i in edebiyat 
fakiilte inden Averh eh, yabancı il· 
lc:r mektc.lıinrlen Madam arşan, Sa· 
mi ·e, Elliot • edebiy t fakültesinden 
Vahit Ali Turhan, tıp fakültesinden 
Celal Kent. iktısat fakültesinden O· 
mer Cel51 Sar • İtalyanca için edebi· 
yat fakül et"oinden Averbach, yabancı 
<liller okulundan Barlhlenny, rusça i· 
çin ya hancı dillerden Adil Ceva Gen
celi. edebi at fakültesinden Ahmet 
Caferoğlu. 

İng·lterenin harp 

bakır ihtiyau 
Ottava, 28 a.a. - Kanada 1 akır müs

tahsilleri In iltcre ile 480 milyon İn
giliz liralık bakır im u unda bir an • 
la~ma aktetmişlerdir. Bu suretle 1 n -
gilterc'nin bir senelik harp hakır ih· 
tiyaçları temin edilmiş olmaktadır. 

bu temiz neslin neşeli . esi. eski de,·- Bize Atatürk" en kalan her ey a
rin fena üyalarını görmüş, sultanlar ziı ve mukadde tir, \'e Milli Şef nes -
idare inin kabıı lu letarji inde çile limizin büyüğüdür. Kuvetimi2 ve gu
çe miş babalarını, son on altı yılın veniıniz bu tertemiz ve erişilmez kay
her gecesinde emin ve rahat geçen nak an geliyor. Atatürk"ün çocukları 
kaygı ız uykusundan bir kere daha onun lıüyük dostu ve yapıcılık arka
uyandırdı. da ı Milli Şef etrafında toplanarak 
Yanıbaşımızda, kendine inanını , e erlerinin bekısiliğini ediyor. Ebedi 

ideale bağlanmış. rejimin saf hava ı din ölümii kadar, Milli Şefin varlı· 
içinde m nen serpilmi , ba ı kasketli, ğı da gerç"ktir. Ve Milli Şef Ata
vüzü mcdenı ifadeh filiz. ne !in ei- tiirk'ün e erleri gibi gerçek, bizzat o
lucti yiık~lirkcn. d ışanda, bayram ıııın kadar ağlam ve yalçındır. lstia
y pmağa hazır bir ehir, bir memle· relerle avunmuyoru%, hakikatle övü
ket bir al m ·eçiliyor .. Kötü devir- nüyoruz: bir Lilyük ka lıın ardında 
!erin cefasını çelcmi , yıpratıcı ve mükeılder ek bir büyük kuancın ya
mak atstz hoguşmalarla gl!nçlığinde nında da müte elli ve mağruruz. 
yolunu kaybctmi olanlar için bugü- Dünyayı matem vı: ilmitsizlikhı ... 
nün manzarası, aadetin, hu.1.urun on ran bu kara günler bile, nt'şeli ve ay• 
al ı kere bilyiıtülmü~ asil bir maııası dınlık tiırk atanına ancak bir ç~rçeve 
gibi yük elmektedir. olabildi. Dışarıda fırtına \'e gece • ..,. 

Biz, acı tatmı olanlar, bugünün tan .ınırlan içinde sükOn \'e gilndlb 
doyulmaz leaetiyle kendimizden var. 'e topragımııa vuran ı ık altın
geçmekteyiz. Mukaye eler yaı arak 1 da ne e ile parlayıp ka nasarak on al· 
e\'İniyor. yeni kıymetlere, yeni fi. tıncı c:ıimhurl ·et yılının bü_yiık bay

kirlere lıa~lı olmanın zevkiyle ögü-ı ramını yapı\'or, on yedinci şeref v• 
nerek, fena bir hatıra gibi girtik~e ıı· is iklal yılına geçiyoruz. Kutlu ol
zaklaşan maziye arkamın çcviriro· sun ... 
ruz. Biz geriden kur uldu umıız ıçın 

me ııt. uerire yürüdügiımul ı çın Koc;:to po rti. kongresi 
mağrııruz. Fakat ne de olsa içimizde '!/ 

acı ile ta lınuı karışık çe ni i var: 
belki biiyilk sevincin af tadını p k i
yi duyanın onız. 

Yeni ne il için i deği iktir, On
laı ba ka kıymet, lıaska realite bilmı· 
y rlar. Kötıiyü hi görmediler. Acı· 
yı atahuının ka~ lııııda tattılar. Göz
len kafalarının ön tarafındadır, ve 
lıa)an arkaya çe\•rilmek için yapıl
mamı tır, Z •. ten dönseler bile, ard
larında ncak 29 ilktcşrin 1923 e a· 
dar uzanan aydınlık yol vardır. 

Ç cuklarırnızın dlınil kısa, b ı:;iinü 
ferah. yarını alabildiğine uzun ve e
mindir. Onlar çatısının altında do~
dııkları •apıyı gi tikçe sa lamla. an 
bir insa ile yukselir gördükçe, cvk
leri ve inanları artarak, bu }ııpımn 
üşenmez ameleleri safındıı. yerlerini 
tutmak için ileri atılı ·orlar. 1<lclcri 
ve idealleri var ır, sevdikleri yekpa
re vatandır. Gürbiiz doğdular, emin 
ve i!ıtimamlı bır rejimle be lendiler, 
yı.:rclıın mıisterih havasını teo,.H0 : 0 • 

dere nu uöüler. Atatürk'ıin ı ı • ında 
serpildiler: yurt onların kanında ve 
ciğer indedir ... 

Ellerindeki ölçil tektir, ve tek kıy
meti ölçmek için yapılnu tır. Çocuk
lar mı7. ancnk cı.imhtıriycti tanıyabi

lirler .. Onlar bulduklarına t am ve ka
ti bir ik•idarla ahiptirler. Eller inde 
o lana inanıyor, kendileri boylandık
ça b 'yüyen bu içt~t teşekkülu, 

kendil rine daim tıpa tıp uyan, ve 
ba~ka türlü olmasına imkan kalmı· 
yan b11 yeni alemi geli~tirmek, pek
le tirmek için ya ama, çalı~ma ve ica-

Ka , ıs a .. - Kaıa pıırti kongresi 
bugün di ·er ocaklardan gelen delege
lerin ı~ı ıdilciyle yapı laı ak ka7.a idaro 
lıe . .:c i eçilmic:•ir. Bu me ncla kö -
!erden gelen kal, lıalık bir köyliı ki • 
lesi de dahil old •u halde hükümet 
cıoktoru Hadi Gürpınar tarafından 

lıa1ka pa if korunma hakkında konfe
ranıı verilmiş ve belediye tarafından 
ı;e irilen m;ı kelerin istimali hakkın
cl:! ameli tl'cri.ibckr yapılım tır. 

Vatan da lığımıı;a kabul 
olunanlar 

Yabancı memleketlerden hicret •o 
il iea suretiyle yurdumu?a gelmiş bu
lunan 7986 mille daşımı.ı icra Vekil
ler i Heye ince vatandaşlığımıza n
bul edilmiş ir. 

TEŞEKKÜR 
Refilr::>~ u ·:;.:1 •••• :- ua eneoeri· 

berı çektiği l&tırabason veren ameli
yat ve tedavide ihtısas ve hazakatleri 
müsellem Ankara nümune hastanesi 
sertabibi Bay Rüştil ve efi Bay Ha· 
lil ve muavini Bay Muzaffer ve asi 
tan Bay Z eki ile kıymetll arkadaşla· 
rının gösterdikleri ihtimam ve al ka
dan dolayı kendilerine candan ıükra· 
nımı alenen arzeylerl ın. 

Çor ım hu usi muhasebe varidat 
mUmeyyfd 

Ali Rıza Dmıircr 
~~'1 

bında ölme sırasının gelmesini akla ~llllllllUflllllllllllllllllllltlllllh,. 
ve ir.unla bekliyorlar. Cümhuriyetin : : 
on altınc.ı yılını bıı artlar altında id- = Bu·· yu·· k Tu·· rk·ıye -
r.Sk e mcdiğimiv. iddia olunabilir mi?. : : 

Val:n içimizde, geçen ene açılmı : .. Y~a~ : _ORHAN CO KER . : 
bir yara h:ila kanamaktadır, ve tı bkı _ . Tu~k~~ e nın mesut ve .k~ıvetlı : 
bizim gihi, körpe ne~iJ de b 1 acıoın 

1
;: bır buyuk Devlet ~lması ıçın g:- : 

ha ır:ısını hiç unu nııyacak. 0 yaranın· : reken şar tlan te kık c.?en bu kı· : 
n dl.ıc ini aima görecektir: "akın : tabı vatan sever her tur.k genci : 
mazi •i ı;İlcn. 1 ür c eski tarih olarak : okumalı d ır. Satııt yerı: Akba : 

l
:at lni7. ·c:re

1
fli

1
vte büyük kgiinleı•in rbea- ~ .. ~:i~~l~iİllllllllllllltllllllllllll? 

ı esını e,. ıer e en, onu urtaran, u-
günii :..uran ve yarını hazırlayan e-
bedi elimizi. eşi bir daha d ·nyaya 
gelmez örnek tip dahiyi, geçen yıl, 

bavramdan bir kaç uiin sonra kaybet
m'ştik. 

Yann m.atlnelerdcıı itibaren 

Eı;ki tekaüt k, nununa göre bağla· 
nan ayhklardan birikmiş olanların 
tediyesinde ve za maaşlarının vergi 
ve re im tevkifatında haz1 yerlerde 
yanlı muameleler }':ipıldığı anlaşıl· 

mı tır. Maliy Vekfileti, btı gibi ma· 
a.ların vergi! rinin ve tevkifatlannın 
he ap işlerine mü eallik bir talimat· 
name hazırlamıstır. Talima1namc bu 
maa !ara ait biltun muameleleri ayrı 
ayrı gö termektcdir ve alakalılara teb 
Jiğ edilmiştir. 

. . • On beşinci yJI onunu onun has· 
Takas mua.melelerı taka l ı mıted ı talı"'ına üzülerek onun ıh! durumu-

ı 
Türkiyede ilk defa olarak 

GÜZEL ESlRE 
i hapn bap. renkli 

Bandırma ve A>•valrk emniyet 
ami r likler i 

Emniyet 1 leri Umum Müdürlüğü 
birinci sını f emniyet amirlerinden Ta 
lıir- Zülkatliroğlu Bandırma emniyet 
amirliğine. umum müdiirlUk ikinci sı· 
nıf emniyet amirlerinden Ata Onan 
Ayvalık ikinci sınıf emniyet amirli· 
ğine naklen tayin edilmişlerdir. 

Yeni Zeland menbaları 

İngiltere em inde 
Lonilra, 28 a.a. - Yeni Zelanda baş 

ve ·ili Frazer memleketinin bü ün me· 
nabiini İngiliz hükümetinin emrine 
amade kılmak üzeıe Londra'ya gel· 
mi tir. 

)ar lıirer saat ka ar lirdü. Oç ta
raflı pakt dola •ı iyle Milli dimiz
le 1ngil ere Kıralı Majeste Jorj ve 
fransıı Cümhurreisi B. Lebrun ara· 
sında telgraflar teati edild i. Harp 
okuluna yeni gençler iltihak ett i. 
Münhal mebusluklar için namzetler 
ilin edildi. 

şirketine verild i 1 nu bilıli?"en habe;leri kav"ı ile rlinli-
lcra Vekiller~ hey~ti, yapılacak •.a· yel'ek geçirmiştik. On ·;edinci •ıla 

ka muamelelerınde ıhrnc;ıan eve! ıt- ve bun lan mıra a ııJarca arihin de
h.al se.J!ihiye inin. t~~a limited eşir~e- 1 •ıamınca gelecek olan yıllara daima 
tıne aı:, o.tdu~u. g1bı ıh.raç an sonr ı • ha:.retiniıı ızı iyi , daima içimizdeki 
hal ~lahıyetının de ~ır .~ne müdd~t· yaranın kanar azeliğiylc girecegiz. 
le n:ıu?hasıran m~2~11r 'ilrkete verıl· Bu dinmez ıı:ı, bu göz ya )arı gibi 
mesım kabul etmıştır. akan temiz kan. bizi, O'nun eseri üs

M. T. A. Umum Müdürlüğü 
Maden Tetkik ve Arama F.nsti ii. ü 

genel direktörlüğüne bu enstitü fen 
heyeti reisliği ve ba mü avidiğini 
yapmakta olan mfiden mühendisi B. 
Hadi Yener terfian tayin edilmiş ir. 

tiinde duy ulu. uyanık ve imanfı, o·
nun hatırasına . ııygılı, O'nun se ·gi
sine ba h bulundur cak u. Kurduğu 
eserin altında ve koruduğu l prağm 
sıcak ve minnetli göğsünde büyük 
uykusuna dalan en büyUk Türkün 
çocukları, çatıyı her giin daha yük
seltip peklcştirerek, topra • ı her yıl 

Polonya sef arefinin protestosu üren taze nesıia ate iyle daha sıcak 
ve emniyetli tutarak atalarının müs-

Pari9, 28 a.a. - P olonya sefir i, Po
lonyanın alma:ıların işgali al tınd;1 

Lulunan yeni mıntakalarını tahdit e
den alman kararnamesini lddetle pro 
e to etmiştir. 

iskoçyaya 
olman 

gönderilen 
bahriyelileri 

Londra, 28 a. a. -. 80 alman bahri
)''e.isi dUn bir ır.giliz cicaret gemisi 
taraflndan bir l koç limanına çıka
nlmıt ve tskoçyada bir temukiiz 
kampına sevkedilmiştir. 

terih uyku ·unda dedirgcn olmama ı 

için çalışacaklar ... Acımıı ın ıslaklı ı 
ve hararetiyle boy veriyor, yenı yeni 
sürgünler ye i tiriyoruz. O ; kendi· 
sinden sonra biT.im canlı ve sağlam 
kalacağımızı bildiği için öldü. ve 
kaybının acısiyle kendimi,. i kaybet
miyelim diye bizi bayramdan geçire
rek mezarının ba ·ına götürdü ... Nc-
emizi mt.rare le pişiriyor, acı ile tat· 

landmyoruz... O nun yattığı vatan 
toprağ1 Üş.tüne her sene, büyüle ese ri · 
nin açan çiçeklerinden, olgun meyva
larmdan yapı lmı~ çelenkler konuyor. 
Bizi der t çekmekten kurtaran, bizi 

i ..................... ,_. ............................. .. 

Songün 
G8nniyenler muhakkak gl'inUn 

Sinemasında 

Büyük barlarda çalışan kad~rı· 
!arın iı; yüzlerini gösteren hakı k 
hayat filmi.. .. 

Ayrıca: Miki izci 
Dünya havadisleri. 

Bfl ün seanslarda : 10- 12 • 14•' 
16,30 - 18,30 v e 21 de 

Tl; 2193 
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MiLLi MÜDAFAA VAKIFLAR U. Md. 

Satıhk deriler Masa sandalye saire ahna<ık 

tahtında ve mekteplerin k 1 b 1 apa ı u un-
duğu gUnlerde de eskisı' g'b' A k ı ı n ara-
Mamak arasında 1744 ve 1745 N , J 
banliyö trenleri işliyeccktir. 0 

• u 

TURKlYE 

Radyo Dıfüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu -ANKARA Radyosu 

-Dalga uzun/uğu-
1648 m. 1 2 Kc;_s.1120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

A N K A R A 

?o_ Y -1939 Pazar 

Saat : 

7.30 lstasyonun ac;ıhşı (Muhtelif dil • 
!erde) 1stik18.I Marş,. 

7.35 Muzik (Sabah müziği 
plak). 

Neseli 

8 00 Ajans haberleri v.s. 
8.15 Bayrama ve merasime ait haber • 

ler . 
S.30 Miızik (Plak) 
9.00 Son bt a·n 

12.30 İstasyonun açılışı (Ecne ı er-
le) 1stikl81 Marşı. . 

12.40 Ajans ve meteoroloji haber.len. 
13.00 Miızik (Küçük Orkestra) • . 
13 45 c··mh · t Maliyesine umurnı bır . u urıye (M li e 

bakış mevzulu konusm.~. .. .. a Y 
Vekaleti neşriyat muduru Bay 
Hamdi Özgüre! tarafından). 

14.00 Bliyük Millet Meclisinden naklen 
ne~riyat. 

E>.00 Hipodrom sahasından naklen ne1 • 
riat. 

17.00 Açılış (Ecnebi dillerle) İst.iklll 

17.10 r~f~t Vekaletini alakadar eden 
devlet hizmetleri mev.zu~u ~o?uf 
ma (Sanayi tetkik heyeti reısı · 
Süreyya Aydemir.) 

17.25 Müzik (Plak marşlar) . . 
17.45 Cümhurlyet devrinde ldiltür ı:ır V

ııafı mevzulu konuşma (Maarı ' 
müsteşarı Bay ihsan Subgu tara -
fından) . 

18.00 Ajans haberlerı v.s. 
18.20 Müzik (Radyo cazı) .... 
18.50 Cumhuriyetin XVI. yıl donu!11ün: 

de sıhi ve içtimai yardım ıııle!ı 
mevzulu konuşma (S. 1. M. V_._;.~gÜ 
hk propagandası umum mu ur 
Bay Dr. Zeki Nasır Barker tara -
fından) · 

19.05 Türk müziği 
20.15 Müzik (PUik) 
20.2'0 Türk müziği . · (D 
21.00 Cümhuriyettc mUnakatat ı$lerı . · 

D. umum müdrü Bay Cemal Hı· 
dayet Sertel tarafından) 

21.15 Muzik (Plak) . . 
21.45 Cumhuriyet devrinde nafıa k;,ier! 

mevzulu konuşma (Nafıa Ve a ~~1 

su iş•eri reisi Bay Salahattın Bu· , 
ge tarafı'ldan) . 

22.00 Saat ayarı, ajans haberlerı v.s. 
22.20 Milzik (Ca.ıband - Plik) 
23.30 Son ve İstiklal Maroı. 

İngillere'ye karıı 

hücumu bir hava 
yapılacakm15 I 

Bu suretle de 1 ngiltere 

istilô edilecekmiş ! 
Lo d a 28 a.a. - Müttefiklerin a-n r, . . 

kıllarına bir çok ihtimallerı g~tıren 
na.zi zekasının son buluşu, lngılter~
nin yakında istilıi edilec~~~ne d.~ır 
verilen haberdir. Söylendıgıne .. gore 
şimal denizinde mayınlardan murek -
kep iki hat vücuda getirilecek ve al
man nakliye gemileri bu hatların a -
rasından emniyetle 1ngiltereye doğ -

ru gidebileceklerdir. 
Bir yandan da istih\ı:am sını:ımn 

hücum kıtaları paraşütlerle İn~ılte • 
renin üzerine inerek köprülen, de -
miryollarını, cephane fabrikalarını ve 

saireyi tahrip edeceklerdir .. 
Dig-er bir rivayete göre Hıtler, İn-

. . k .. 3000 giltereyı tahrıp etme uzere 
bombardıman tayyaresi toplamakta -

dı~ • 
Askeri münekkicller, bunların perı 

masalı olduğunu söylemekte ve şun
ları ilave eylemektedirler : 

"İngıltere.ye kar.şı ya!'~l~ca~ a~ın a: 
ların müessır olabılmesı ıçın ılerı h 
va üsleri mevcut olması lazımdır. Av
cı tayyareleri için İngiltere ile Al • 

manya arasındaki mesafe pek u~un· 
dur. Avcı tayyarelerinin himayesınde 
hareket etmiyen bombardıman tay • 
yareleri ise miıdafaasız birer silah -
tan başka bir şey değildir. Esasen 
alınanların Hollandayı istila edecek· 
leri bu miıliihar "\ binaen israrla 

söylenmektedir ... 

Molotof beynelmile. 
va iye i anlalaca 

Londra, 28 a.a. - Yüksek Sovyet 
Meclisinin gelec k t .ılantısı esnasın
da Molotof'un beynelmilel vaziyet 
hakkında izahatta bulunacağı öğrenil-

mektedir. 
Roma radyosunun bildirdiğine göre 

yüksek Sovyet Meclisinin · içtimaını 
müteakip hükiimetın ittihaz ettiği 
miıhim bir kurar ılan edilecektir. 

Harp kaçakçılığı 

Londra, 28 a a - İngiltere bükü -
meti, Rusyanın, harp kaçakçılığına 
dair olan cevabını almıştır. Bu cevap, 
hariciye ve abloka nezaretleri tara -
fından dikkatle tetkik edilmektedir. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

Moıkova, 28 a.a. - Lvovda topla- mi yonandan 1 Vakıllar Umum Müdürlüğün· 
Cümhuriyet bayramı münasebetiy- nan garbt Ukranya milli meclisi Sov- Hepeino tahmin edilen flya.tı aı Ura o- den 1 

müsabakaları 
le pazartesi günü sabahı saat 9 da baş- • lıuı on beş hayvan (5 keçi, 5 kıoyun) •e 

.. yet rejımini kabul etmiştir. bl b · d ri · 1 kt V f1 lamak uzere 19 mayıs ıstadyomunda Moskov 28 G bt Tn. r eygır e aı aatt ı ır. Taliplerin akı ar umum mildUrlll~ aklAmı ~ 
1 

.
1 

.. . d 
1 

a, a.a. - ar u .-.ranya 2-11-939 perıembe rünU saat 11 de M.M. • i 1 ..... aşagıda yazı ı nevı er uzerın e at e· ı m•lli mecrs· d'. bi Uk , v. ııatm alma komisyonunda bulunmaları. ıç n yaptın acak 1588 Ura bedeli ke· 
tizm teşvik müsabakaları yapılacak- Ukranya ~ ı tun garı· Uranhyainın (5597) 15529 şifli masa, sandalye ve saire 16.10.939 

vye sosya ıst c m ur ye· t ·h· d · 'ha tır. .. . . tine iltihakını ittifakla kabul ettni§- arı ın en ıtı ren yirmi gün müddet 
Bu musabakalara talebelerın de gır- ı tir. le açık eksiltmeye konulmuştur. 

mesi te.nin edilmiştir. Ankara'nın bti-
8 

.. "k . . k • • P. T. VE T. MODORLOCO .. ı - Eksiltme 6 •• 11.1939 pazartesi gu" 

tu .. n tanınır.ı atletleri de bu IT'ilsaba- . uyu arazının ta nmı t be k 

1 

p 28 M k d n~ aaa on şte ı inci vakıf apartma-

kalar için hazırlanmışlardır. Buna na- bir ~:;~raft:·~ildiril~~v•ova :~ gelen M I k nı~ıda Vakıflar umum müdürlüğü in· 
zaran iyi neticeler ahnacai!:ını kuvet· b~ Uk b" .. ıgıne. gore gar- anşon 0 ınaca şaat müdürlüğünde yapılacaktır. 
1 k 

ı ranyanın uyuk arazı parçalan e umma tayız. 

1 

t k · d'l . . P. T. T .Levazım Müdürlügvün- 2 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
a sım e ı mıştır. 

Program şu~~~: lf 400 t 1.790.000 dönüm arazi 178.000 köy - den ı müteferri diğer evrak An karada Va-
100 metre. enge ı, ~e re, lü ailesi arasında taksim edilmi tir 1 - İdare ihtiyacı için (30.000) a - kıflar umum müdürlüğü inşaat mii-

800 1500. 5000 metre, sırıkla yuksek K'. 
1 
.. 
1 

b. k h · det 3 mrm bakır ve (100.000) adet 4 dürlüğünde ve Hatayda Hatay Vakıf-
' k" .. kl 3000 t k k oy u ere ır ço ayvan dağıtılmış- 1 atlama, uçu ·ere me re ır o- tır. mim alüminyum ki ceman (130.000) a- ar müdürlüğiinde görülebilir. 

şusu. I det manşon kapalı zarfla eksiltmeye 1 Eksiltmeye girmek istiyenler temi-

Futbol maçları D ft• d l . d l çıkarılmıştır. natlariyle birlikte yukarıda yazılı 
M d d 

e er ar ar arasın a yapı an M h · ·· · Yarın 19 ayıs sta yomun a saat d v• . . I 2 - u ammen bedeh (6650) mu - gun ve saatte ıhale komisyonuna mü-
i .30 da Boğazıçi lisesi ile Mülkiye . egışıkhkler I vakkat teminat (498,75) lira olup ek .1 racatları ilan olunur. (5138) 15241 

mektebi arasında bir futbol maçı ya- Mar~ın defterdarı BB. Halil Rifat siltmesi 16 - ikinci teşrin • 939 per . 1 
pılacaktır. Her iki takım içinde tanın Taşçıoglu Maraş defterdarlığına, Bin 1 şembe günü saat 16 da Ankarada P.T. ----------------
mış ve değerli futbolcular bulundu- göl defterdarı Turhan Küçükkol Mar-1 T. umum müdürlük binasındaki satın 
ğu için maçların enteresan olaca2:ı an- din defterdarlığına, Trabzon defter- alma komisyonunda yapılacaktır. 

ASKERIFABRlKALAR 

ıa~ılmaktadır. darı Reşat Taşer Balıkesir defterdar- 3 - İstekliler muvakkat teminat 
lığına, Niğde defterdarı Aziz Kutlay makbuz veya banka teminat mektubu 
Trabzon defterdarlığına tayin edil- ile ka.ıuni vesaıki muhtevi kapalı zarf 
mişlerdir. larını o gün saat (15) e kadar mezkur 

Hazırlanan maçlar 

komisyona vereceklerdir. 

Müteahhit nam ve hesabına 

4000 Kg. neft yağı alınacak 

1744 katarın Ankaradan hareketi 
at 4,47 ve Küçük Yozgat'a da muv ~ 

d
.. asa 

latı saat 6,23 ur. 
ı 747 katarın Yozgattan hareketi 

6,30 Ankaraya muvasalatı 7,43 d•Jr. 
Sayın halka ilan olunur. (5564) 

15516 

ANKARA V ALILlCI 

Arsa sahip nne 
Ankara Valiliğinden 

Belediye hudutları dahilinde arsa
lar sahiplerinden bazılarının ikamet • 
!erini tebdil etmeleri hasebiyle vergi
leri tahsil edilmemiş olduğundan bu 
gibi arsaların müterakim borçların· 
dan dolayı mülkiyetinin sntılmasına 
zaruret hasıl olmuştur. 

Buna mahal kalmamak Uzere ver-
gileri ödenmemiş arsa sahiplerinin 
mensup oldukları tahsil §Ubelerine 
müracaatla borçlarını ödemeleri UAn 
olunur. (5558) 15503 

ANKARA BELEDIYES1 

Tamirat yaptırılacak Önümüzdeki şeker bayr-mında İs
tanbul muhtelitinin Ankaraya gelme
si ve Ankara muhtelitinin de kur·ban 
bayramında bu ziyareti iade etmesi 
muhtemeldir. Ayrıca Ankara mektep 
spor yurtları ile İstanbul mektep spor 
yurtları arasında da geniş bir temas 
hazırlanmaktadır. Evelce de haber 
verdiğimiz gibi, şeker bayramında 
İstanbul matbuat takımının Ankara· 
ya gelmesi de katileşmiştir. 

Bir kömür madeninde kaza 
Londra, 28 a.a. - !skoçyada bir 

kömür madeninde vukubulan bir ka
za neticesinde 5 ki i ölmüş ve 20 kişi 
kadar qa yaralanmıştır. 

4 - Şartnameler Ankarada P.T.T. A k • F b ·k l U Mu"-
1 

s erı a rı a ar mum 
levazım ~·~nb ,lda Kınacı yan hanında dürlüğö Merkez Satın Alma Ko- Ankara Belediyesinden ı 
P.T.T. aynıyat şubesi müdürlüğün . 'misyonundan • 1 - Çankaya kaymakamlığı btııaı-

A e a'nın 
• 

en z 
eslihatı 

Nevyork, 28 a.a. - Donanma günü 
münasebetiyle cümhurreisi Ruzvelt, 

den parasız olarak verilir. 1 Tnhmin edılen. bedeli <1800) lira olan sında yaptırılacak olan umumt tami-
( 881) ı 4868 4-000 Kı;. neft ya&ı müteahhit nam ve he· rat on beş gün müddetle açık eksil._ 

Avusturya' da tren kazası 

sabma Askeri Fabrikalar umum mudur· ı meye konulmuştu ·a non orta o··m··ru·· a'ın ca lugu merkez satın alma komı yonunca 16 r. 
11-939 perşembe gıiniı saat 14 de pazar • 2 - Muhammen bedeli (1618 37) 11· 
!ıkla ihıılc edilecektir. Şartname parasız radır. ' 

Kopenhag, 28 a.a. - Avusturyada' P .T. T. Levazım Müdürlüğün-' 
kain Linz civarında bir trenin yoldan den : 
çıktığı bildirilmektedir. Kaza neti - 1- Talibi çıkmıyan 60.000 adet var
cesinde 20 kişi ölmüş, 30 kişi ağır su- non orta kömürü pazarlıkla alınacak • 
rette yaralanmıştır. tır. 

2- Muhammen bedel (7200) mu -

ZlRAA T VEKALETi 
vakkat teminat (540) lira olup pazar
lık 9 İkinci te!;ı-i~ M3Q perşembe günü 

olarak komisyondan verilir. Taliplerin 3 _ T · t (121 
muvakkat teminat olan (135) lira ve 2490 ern~na ,38) liradır. 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 4 - Keşıf defteri ve şartnamC9fnl 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu görmek istiycnlerin her gün ti 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair kalemine • t kl.l . d ene men 
ticaret odası vesikaslyle mczkOr gün ve ve ıs e ı erın e 3.11.1939 
saatte komisyona müracaatları. c~ma ~ünü saat 10,30 da belediye en· 

(5522) 15493 cumenıne müraatları (5355) 15349 

D. OEMlRYOLLARI 
inşa al e tamirat yaphrılacak 

-Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

S<'at 16 da An ı:ararla P. T. T. Umum 
Mi.ıdürlük binasındaki satın alma ko-' 
misyonunda yapılacaktır. ---------·-------

Odun a1ınacak 
Ankar Belediyesinden : 

ahnacak 
Ziraat Vekaletinden l 

3- Taliplerin şartları öğrenmek ü
zere her gün ve pazarlığa iştirak et -
mek için mezkfir gün ve saatta o ko • 
misyona müracaatları. (5288) 15266 

D. D. Yolları ikinci hletme Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

bahriye nazırına gönderdiği bir mek- Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
tupta diyor ki : , lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a ---------------

, l.h d ı·d· det ? Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
"Denız tes ı atı evam etme ı ır. LEVAZIM AMIRLICt 

Ankara'daki İkinci İşletmenin yakın 
lık ve fayrablık ihtiyacını temin için 
yarısı meşe ve yarısı gürgen veya gür 
genle karışık çam olmak üzere 325 ton 
kesilmemiş kuru ·odun açık eksiltme 

suretiyle satın alınacaktır. 

l - Belediye gaz ve benzin depola
rında yaptırılacak olan 5190 90 lira 
kiymeti muhamrneneli ıu de~u ·~ 
sair inşaat ve tamirat i§leri 15 giln 
müddetle kapalı zarf u uliyle ekailt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 7.11.1939 salı gtınn eaat 
11 de belediye encümeninde yapıla
caktır. Amerika biltün bir s'iHihlı alem ile 30 adet Diksharo satm alınacaktır. 

çevrilmiş bulunuyor. Milli müdafaa • 1 - Mibzerin beherinc 675,5 Disk
sını kuvetlendirmelidir. Birleşik A- 1i pulluğun beherine 600,6 Disk1i pul 
merika devletleri dünya ile sulh için- luğun bcherine 750 ve i aronun 
de yaşıyor ve doğru ve §erefli bütün beherine de 350 lira kıymet tahmin e-
vasıtalarla ııulhu muhafaza etmek az- dilmi'Ştir. • 

• ..:ı d. 2 - İhale 14 birinci kanun perşem 
mınue ır.,, 

1922 denberi ilk defadır ki halka be günii saat 15 de Ziraat vekaleti bi· 
donanma gününde harp gemileri ve nasında müteşekkil satın alma komis 

. . yonunda yapılacaktır. 
tezgahlar ziyaret ettirilm mı tır. 

İngiliz sahillerinde hava 
tehlikesi 

3 -- 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 
adet 5 Diksli pulluk için 6i5,15 adet 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için i88 lira muvakkat temi 

Londra, 28 aa .. - Firt of Forth nat verilecektir. 
mm-takasında bu sabah hava tehlike- 4 - Bu makinelere ait idari ve fen· 
si işareti verilmiştir. Alarm, 30 daki- ni şartnameler zirai kombinalar mil 
ka kadar sürmüştür. İşaret verilme • dürlüğünden parasız olarak verilir. 
den evel top sesleri işitilmiş, bulut - 5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
ların arasında pek yükseklerden bir 14 Brinci kanun perşembe günü saat 
kaç tayyare görülmüştür .. Tayyare - 14 de kadar komi yona vermeleri ve 
!er, hiç bir bomba atmamışlardı:. saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 

Hariciye nezareti, bu sabah keşif vesikalarla birlikte komisyonda ha 
uçuşu yapmak istiyen bir alman tay- zır bulunmaları (4968) 15148 
yaresinin İngiliz avcı tayyareleri ta
rafından !skoçya civarında Dazkeith
de karaya inmiye icbar edildiğini bil TiCARET VEKALETi 
dirmektedir. 

Toz şeker alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 50.000 kilo toz sckcrin kapalı zarf

la eksiltmesi 28-10-939 ıaat 11 de Ankara 
Lv. amirliği satın alma komısvonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 13750 lira ilk te
minatı 1031 lira 25 kunı$tur. Şartname 
ve numunesi komisyon.da ı:örülür. kinde 
kanuni ve ticaret odası vesıknları da bu
lunan teklif mektupları saat 10 a kadar 
kabul olunur. (5260) 15207 

Nohut alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
.. Lüleburgaz tümen birliklerinin ihtiyacı 
ıc;ın dokuz taksitte 93500 kilo nohut kapalı 
.zarf usuliyle eksiltmesi yapılarak muka -
v~lcye bağlanacaktır. Evsaf ve şartları ko
mısyondadır. Muhammen bedeli 11340 lira 
ve ilk teminatı 350 lira 50 kuruştur. ?halesi 
1-11;93~ çarşamba giınü saat ıs dedir. İl . 
teklılcrın belli gün ve saatten b•r saat e. 
vcl teklif ve teminat mektuplarını komis
yon başkanlığına vermiş olacaklardır. 

( 5309) 15239 

Arpa ahnacak 

Odunlar Ankara • İzmit, Ankara -
Zonguldak arasındaki i ta yonlardan 
birinde vagon içinde teslim edilmiş o
lacaktır. Muhammen bedel 2437,50 li
radır. İsteklilerin % 7,5 nispetinde 
muvakkat teminatlarını yatırarak ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ile ihale 
giinü olan 31-10-939 tarihine ra tla
yan salı günü saat 16 da Ankara is
tasyonunda İkinci İşletme binasında 
toplanacak komisyona müracaatları ıa 
zımdır. 

Şartnameler Ankarada İkinci Hay· 
darpaşada 1. inci işletme kalemleriyle 
İz:lllit, Doğançay, Kayadibi, Karabük, 
Çaycuma, ve Zonguldak istasyonla
rında parasız olarak verilmektedir. 

( 5300) 15236 

Alôkadarlara 
D. D. Yollan Umum Müdürlü

ğünden : 

3 - Muvakkat teminat 389 lira 32 
kuruştur. 

4 - Keşif defteri •e prtnameainl 
görmek istiyenlerin her gün encilmen 
kalemine ve isteklilerin de 7.11.1939 
salı günü saat ona kadar teklif mek
tuplarını encümene vermeleri llan o-
lunur. (5359) 15350 

Sarnıç inşaatı 

Ankııra Belediyesin.don ı 

1 - Ot~büs garajı meydanında ftt 
aded benzın sarnıçlarının birleıtiril
m.~si iç~~. sürülen pey haddılııyık gö
rlumedıgınden eksiltme on giln uza
tılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (9890) lira 
,45) kuruşdur. 

3 - Muvakkat teminat (741) lira 
~ (i9) kuruşdur. 

4 -:- Şartname ve keşif evrakını gör 
mek ıstcyenlerin hergün Encümen 
kalemine ve isteklilerinde 7-11-939 sa 
h günü saat 10,30 da Belediye enclı-
menine müracaatları. (5593) 15527. 

Ankara Levazım Amirliği Satm Küçük Yozgat - Ankara arasında-
Elekfrik makine mühendisleri Alma Komisyonundan : ld mektep talebelerinin vaktinde An-

Sankamış garnizonunun ikinciteşrin 939 karaya gelmelerini temin için Ankara 
dan cyhil 940 tarihine kadar ihtiyacı olan - Mamak - Ankara arasında pazardan ı Ankara Belediyesinden : 

Daranyi hasta 
Kömür alınacak 

almac:ak arpa miktarı aşağıdadır. Sarıkamış için l S · 600 ton aı pa alınacaktır. Tahmin bedeli 30 gayri günlerde işlemekte olan ı 744 - u ışleri için alınacak olan 
Ticaret Vekaletinden : ~~s·lira ilk teminatı 2250 .!i~~dır. Eksılt· ve 1745 No: lu banliyö trenleri 31-10- {1:0) ton Karabük kömürü 15 gün 

Dış ticaret reis vekili İstanbul da Ölçüler ve ayar müdürlüğü kadro- ı ~5-ll-939 çarşamba _gunu saat lO da 939 tarihinden itıbaren mekteplerin 
1 

muddetle açık eksiltmeye konulmuş-
İ 1 (T 1 f 1 ) T

• sunda münhal bulunan 300 ve 250 li· mz ı~ta a satın alma komısyonunda kapalı k b 1 d .. .. 1 tur stanbu , 28 e e on a - ıcaret ar la yapılac:ıl:tır. Zarflar muayyen sa . açı u un uğu gunlere munhasır ol· · 
vekaleti, dış ticaret dairesi reis ve • ra ücretti "ihtisas mevkii" fen mü- atten bir saat evel komisyona verilmiı O· ı rnak üzere Ankara - Küçük Yozgat 2 - Muhammen bedeli (2820) lira-

Budapeşte, 28 a.a. - Mebusan mec
lisi reisi Daranyinin sıhi vaziyeti dun 
akşam birdenbire fenalaşmıştır. 

kı.lı' Bay Cemal Ziya bugün Ankara - şavirliğine elektrik ve makina mü- tlacatt:ır. Şartname ve evsaflar kolordunun Ankara d l 744 1747 N 1 dır. ckmıl rarnizonlarında mevcuttur Her arasın a ve o. ar 
dan tstanbula gelmiş, ve derhal türk - hendisleri alınacaktır. gün görülebilir. (S~O) ' 15525 ___ 3 - Teminat (211,50) liradır. 
romen ticaret müzakerelerinin ecre- Talip olanların tahsil ve askerlik- 4 - Şartnamesini görmek istiyen-
yan etmekte olan Tophane köşküne !erini ifa ettiklerine dair evrakı müs Makarna alınacak !erin her giın encümen kalemine ve 
giderek dış ticaret dairesi reisi Bay biteleriyle birlikte iç ticaret umum isteklilerin de 14. 11. 939 salı günü 
Burhan Zihnı ile gbriişmüştür. müdürlüğüne bizzat veya taHrıren Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan saat 10,30 da belediye enciımenine 

- ~ müracaat etmeleri ilan olunur. müracaatları. (5595) 15528 

Müteahhitlerin muracaati (51104) 15530 1 - Çanakkale müstah_kcm m.evkii birlikleri ihtiyacı için aşağıda miktarlarr azılı 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Harp 
dolayısiyle ı.nriçten gelen bir çok 
malzemenin getirilememesi yüzün • 
den devlet daireleriyle b ... lediyelerin 
muhtelif i )eri üzerinde teahhütlere 
giren bir kı ım müteahhitler müşkül 
vaziyete dü~müşler, ve bu hale bir 
çare bulunması için Başvekalete mü -
racaata karar vermişlerdir. 

Mektepler arası müsabakalar 
Ankara yüksek mektepler kız ve 

erkek talebesiyle, lise ve meslek mek
tepleri kız ve erkek talebesi arasın -
da 939-940 sen<_: müsabakalarına 12 
ikinci te'lrinde başlanılacak~ır. 

Hakem komitesi azalığı 
!ki azasının ayrılması dolayısiyle 

tek aza ile kalan Ankara hakem ko • 
mitesi aza sayısı beşe çıkarılmıştır. 
Eski §za B. Halilden maada yeni a -
zalıklara BB. Ferid Karslı, Naim. 
Basri, Salahattin seçilmişlerdir. 

Spor malzemesi satanlara 
Baııvekalet Beden Terbiyesi Ge· 

nel Direktörlüğünden : 
Beden Terbiyesi Bölgeleri; Kayak, 

Futbol, Atletizm ve diğer spor şube
lerine ait spor malzeme ve levazımı 
satın almak istemekte ve bunun için 
genel direktörlükten, bu levazım ve 
malzemeyi en çabuk, iyi ve ehven fi
yatla temin edecek ticarethane adres 
bildirilmesi hakkında müracaat etmek 
tedirler. 

Bu gibi le.Jazım ve malzemeyi iııtc
nilen şekilde temin edebilecek Tica
rethanelerin; arzu ettikleri takdirde 
(adres ve fiyat listeleri aliikada1· böl· 
gelere bildirilmek üzere) birer evsaf, 
cins ve memleket fiyat listesiyle ma· 
ğaza adreslerinin Ankarada Başveka
let Beden Terbiyesi Genel Direktör
lü~üne gönderilmesi ilan olunur. 

,(5547) 15496 

makarnalar kap.alı zarf ıle eksıltmcye konulmustur. Y 
2 -:- İhalelerı: 1-11-.939 çarşamba günü hizalarında gösterilen aantlerde ü hk mcvkı satın alma komısyonunda yapılacaktır m sta cm 
~ - Taliplerin mezkfir tarihte 2490 sayılı .ihale kanununun 2 3 madd 1 · d k' saık v t • t kkat 1 •1 . • e erın e ı ve· .. e cmına ı muva a an ı e bırlikte ihale saatlerinden bir saat evet k · muracaatları. (S208) omısyona 

T. Fiat M T 15200 
Garnizon 
Çanakkale 
Ezine 

Kilo 
83700 
42750 

Kuru
• . eh min. Tutan !hale saatları 
.. Lira Kr. Lira Kr. 

20 1255 50 l674-0 00 
20 641 25 8550 00 

Kapalt 15.30 
Kapah 16 da 

Muhtelif sebzeler ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundaıı 1 

Rumeli ciheti için Anadolu ciheti için 

8.000 
89 000 
40.000 
89.500 
10.600 
38 700 
18 700 

Kilo 
Kilo 

2.000 Havuç 
40.000 İspanak 
21 000 Lahna 
'40.000 Pırasa 

3.500 Kereviz 
D~~ 16.250 Karnabahar 

et 10 000 Maydanoı 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı yed· k ı · at 15 de İstanbul T h d L A . 1
• a cm sebzenın 6-11-Sl39 pazarteıl günü ıa-

siltmcsi yapılacaku~P Ha;eet~ u;;~mimırl_ığ.ı ııatm ~ima ko:zıisyonunda kapalı zarfla ek· 
cihetinin ilk tcminatt ıor6 lira 33 ~esırun tahmın b~el! ~08~4 lira 40 kuruş, Rumeli 
Hepsi birden ihale cdileceti ıibi An ~i ~do.lu cıhetının ıllt teminatı 474 liradır. 
dilebilir, Şartnamesi komi onda ö:U~ u tı ~ı .ayn ve Rumeli ciheti ayn ihale e
teklif mektuplarını ihale aa~mdan \ir aaU~.t stcl.~hlckrlnd kan~ vesikalariyle beraber 

< 
ovc ınc a ar koa:ıııyona vermeleri. 

~349) 1!322 

FAKÜLTELER 

Ekmek a ınaca < 
Ankara Hukuk Faltültesi Direk· 

törlüğünden : 
Hukuk Fakültesi için alınacak a • 

gari 4500 azami 5000 kilo ekmeğın 
tahmini fiyatı beher kilosu 9 kuruş 75 
santim ve muvakkat teminatı 365 lira 
62,5 kuruştur. 

6·11-939 cuma günü saat on beşte 
açık eksiltme ile ihalesi yapılacağın. 
dan isteklil rin teminatlarını yatıra
rak Hukuk Fakültesi Direktörlüğüne 
müracaatları ılan olunur. (5451) 15386 

De s başlanğıc1 
Ankara Dil ve Tarih • Coğrafy 

Fakültesi Direktörliığündcn : 
1. 11. 1939 çarşamba güniı sabahle

yin saat 8 de derselere ba 'anacaktır. 
(5520) 15491 
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Türkiyede eşi olmıyan 

MERAM MEYVE EVİ 
açıldı 

En güzel ve fqtlli meyvelerin memleketimiule yetiftiğini 
büiyoruz. Fak.al bol ve ucuz meyve yediğimizi iddia ede
bilir miyiz? 

Meram Meyve evı 
Size TAZE ve KURU meyvelerin en iyilerini temiz ve acın:;, 
hile.siz, cin•lere ayrılmıf olarak temin edecek ve orada da 
yiyebüecekriniz. 

MEYVE Sular. 
Yanınızda au katılmadan hazırlanır 

Meyve tatlılan, Meyve paatalan, Meyve salatası, 
Dondurmalı meyveler 

Krem ta.ntiili meyveler ve tatlılaı 
Evlere eipari§ kabul edilir. Tel: 3130 

V apartmanı - Yeniıebir Atatürk Bulvarı No. 31 - 33 

Arpa ve Kuru ot alınacak 
2 inci Seyyar Jandatma Taburu Komu:ar.lıjmdan 

'ErzaJun 
tahınin "1'.uv•kkat 

Miktarı bedeli teminat 
cınııl Kilo LI. Kr. LI. Kr. ekıı!ltme usulü İhale gün ve saati 

Arpa 300000 
Kuru ot 200000 

16860 1264 00 
9240 693 00 

Kapalı %arf cuma 3-11-939 
.. •• .. H 

10 
11 

1 - 13·10·939 tarihinde eksiltmeye konulup talip bulunamddıl! ndan \5 
gün milddetle temdi edilen Tunceli vilSyeti Nazımiye karasında bulunan 
ikinci ıy. taburunun bir senelik ihtiyacı için kapalı rarf usuliyle sa ın alı
nacak iki kalem yem madaesinin cinı ve miktarı ile diğer malumat yukarı· 
ya çıkanlmıştır. 

2 - 'Tahmin bedelleriyle mu-nkka.t teminat miktarları hiza arıoda gö$te 
rilmiş ir. 

3 - Şartnameler tabur komisyonunda her zaman görülebilir. 

4 - lıtekli1erin her kalemin hizasında yazıh giln ve satte atın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları lizımdır. 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanun ahkamına göre kanuni vesikalarla te
minat makbuzu ve teklif mektubunu haiz kapalı zarfm muayyen zamanın-
dan bir aaat evvel komisyona verilmeıi. (55l3) 15450 

D. HA VA YOLLARI 

Memur olanacak 
D vlet Ha..-a. Yo11arı Umum Mü

dür'liijüııden ı 

mi~ altı kuruıluk teminat iJe ehliyet 
vesikası ve cari seneye ait ticaret o
dası makbuzu teklif makbuzu ile bir· 
tik e komisyona vermeleri lazımdır. 
İstekliler ehliyet vesikasının verilme· 
ai için ekıiltmenin yapılacaıtı günden 
on sekiz gün e el bir iatida ile vilaye-
te müracaatları muktazidir. Bu müd
det zarfında vesika talebinde bulun-

İdaremiz kadrosunda 20,25, 30 lira mıyanlar eksiltmeye giremezler. 
ma.a§h ve 80 lira ücretli memurluklar· 6 _ istekliler muvakkat teminat 
la 200 lira ücretli ingilizce mütercim- ınakbuzu veya mektubu ticaret odası 
liği mUnhaldir. makbuzu ve ehliyet ve ikası ile teklif 

Memurin kanununun 4 Uncu mad- mektuplarını ihale gUnU olan 17 ikin
d:ııindeki vaaırlan halı ol n talipler citeşrin 939 cuma günü sa.at 14 de ek
a.raaın a 10.ll.1939 cuma gün il aat 141 siltme komisyonu reiııliğine makbuz 
tc müsabaka imtihanı yapılacağından mukabilinde teslim ed,ceklerdir. Pos
fıteklilcrin en geç 9.11.1939 akşamına tada olan gecıkmeler kabul edilmez. 
kadar istida ve vesikalarını umum mü (5606) l 5531 
dilrlUğUmilze göndermeleri ve miisa· 
balca gtın : e Ankara merkez posta· 
neıi önünden saat 13,20 de kalkacak 
otobilslc dairemize gelmeleri 

(5450) 15410 

Nazarı dikkate 
Dnlet Hava Yollan Umum Mü

dill"lüğünden : 

ı. 1. 1939 tarihinden itibaren mev· 
sim dolayısi ·le tayyareyolcu seferle
rinintatil edileceği ilan olunur. 

(5585) 15526 

ViLAYETLER 

Köprü inşaatı 
Artvin Valiliğinden : 

1 - Hopa Borljka yolunun muhte· 
l f kilomelrelerindeki beş arlet köp· 
rünün betonarme tabliye inpa ı ve bu 
köprülerin muvakkat geçidi vı: 1 OZ5 
inci kilom tresindeki is inat duvarı 
inşaa ı İ"İ yirmi giın miidde le kapaiı 
ıarI usuliyle elt iltmcye çıkarılmı -
tır. 

2 - Bu i terin mecmuu keşif bedeli 
on altı bin dör yüz ltmı üç lira kırk 
bir kuru tur, 

3 - Ek iltme 17 ikinci•e rin 939 
cuma günU aa 15 e Çoruh nafıa mü
d!.ırlüğünde yapılacaktır. 

4 - lstekUlerin evrakı Eenniycyi 
Çon.h nafıa müdürlilğünde okuyabi· 
lirler. 

5 - Elı:ıiltmcye girebilmek için is· 
tekliler bin iki yüz o uz dört lira yet· 

lÇRA VE IFLAs 

Sungurlu icra ~e iflas Memurlu· 
ğundan : 

Sunatırlunun Suncurluollıı mahalleen -
den Hatip oğlu ölli Rııanm muhtelif borç 
tarından dolayı kasabanın Digl oz mev -
kiinde kiln, liatU dört oda, b r !ofa. Altı 
bir ahır. bir t ndırevi. bir oda ve keu bir 
ofa "e avlusunda mcyv 1i ve meyvuiz 

muhtelH agaeları hamil ve hc)·eı wnumi· 
yMİne dört yiız lira kıymet takdir edilen 
tarafları ı;ar ·an D madoğlu Kadir ıkcn 
imdi olli h cı Sıd ıka ııeçen bağ, garben 

Dlııi çayı, ıımalen Der İş ve ha1:1 Ahmet 
o lu .Mehmet ike11 halen Veli ıığa o lu 
Nuri, ce ubcn sahıbl 8'ned Rıza lkrn ha 
len &ene ötu h cı Sıddık bağı Ue mahdut. 
iki yilz. eli metre: murabbaından ibaret 
ah ap bir b.~p hanen n tAmamr. l4-12·93if 
perscmbe gıinfi ~aat 10 dan 11 c kadar 
Sungurlu icra dairesinde muayyen art -
1ar d:ıhllinda ııçık ıuttınna ile paraya çev. 

Uecelr.m. 
Tayin cıdilcn zamanda arttırma bedeli 

muh:ımmcn kıymetin yuzde yeıınit be ini 
bulmazsa. arttırma on be !in daha uza
ulıp, y ni 29.12.939 1:ııma ~nil aynı saat
t.a yapıhıc k ikinci arttınnnda en çok art· 
urıına ih le edilir, 

t bu ııayri :nıcnkulUn ac;-ık arttrnna sut· 
namesi 24·10-939 tarihinden itibaren her• 

c !n gorebllme 1 kin •eıktır, Her ne ıu· 
retle olurı.a ol un hir hak !ddla edenler 
ilin tulbinden itibaren 20 giln içinde 
vrııkı mtlsbiteleriy c birlıkte memuriye • 

t mlze bHtlirmelHİ kap eder • 
D lhtı ful izahat almak 1 ti yenlerin 

939-36 s:ı.yılı dosyamız muracaatları ilan 
olunur. 40'48 

Sungurlu lcl"a ve iflas Memurlu
ğund n : 

Sungurluda Artin Gozilkyana ta:ı:mlnu-
1 birlıkt IS4 altmııt dört !ıra, il mla borç· 
lu Sungurlunun Seke pınar mahalle lnden 
Ahmet oğlu m\I ckait ölü'. Muıtaiamn te
rckcsıne iz fetcn vere ninden kıu Fatma 
Bahriyenin halen lkametıihının meçhul 
oldu anlatılarak ilaıan ıeblltat ifasına 
kar r vcr!lmi1 ol •ı ndan lin tarihin • 
den itlb ren bi a)' ~in.de borcu ödemeai 
H gene bu aıildde iclnde mal beyanı ver· 

ULUS ... 9 • 10 - 1!>39 
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POGANl orkutruı - kemani LILY "e ıantöz IREN'in İtlİTAkiyle 

İMREN İMREN İMRE 
Çiftliğin halis tereyalı et ve malzemeleriyle yapılan İMREN'in yemek· 

leri her yerden üstündür. Temiz hava ve bol ziyalı; Ankara'nın biricik lo
kantası İMREN'dir. Budapeşte'nin en maruf kadın orkestrasının her gün 
öğleyin 12 de ve her gün ak amları alt1 da etrafa neşeler ve zevkler saçtığı-
nı değerli müıtcrilerimize aayıı ile arzederiz. 4031 

meıi llırmd.ır. Muayyen müddet 1 inde 
borç ödennıediii.i takdirde cebri icra ya
pılaca ı ve mal bcyıınında bulunmaısa ha
pis ile tazyik olunacağı ve hakikate mu • 
haJii beyanda bulunursa hapisle cezalan
ırılacağı ~cı bu ilanm icra emri yerine 

lcaim olacağı ilin olunur. '4049 

Sungurlu icra ve lflaa Memurlu
;undan : 

Suniurluda Harmancı A i karı11 Elmasa 
ipo ekle borçlu Gani kanı;ı Kadrlyenin 
ekerpnıar mahalle-ıinde idin ahlı il~ lü 

sekiz oda, !ki balkon ve bir koridoru ha· 
vi tapunun ni aıı ı 93 t rlh ve Ui!l N o. 
da kayıtlı altr yür lira muhammen kıy 
met h bir bap hıınc.nln altJ hlucde dort 
hi•sesi 7.12.939 perşembe cünU ıut ıc 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 
yollardaki bastalıklann mikroplarını 

kökUnden temizlemek için 
HELMOBLÖ kullanınız ... 

Helmob ö 
Bôbrcklerin çalışmak kudretini arttı · 
rır. Kadın. erkek idrar zorluklarını 
eski ve yeni belsoğukluğunu. m rane 
iltihabını, bel a~rıaını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak- halle 
rint giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede taşların 
tc§ekkülUnc m!ni olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı 
tcmiıdiyerek ma tirir. 

Sıhhat Vekile inin ruhsatını hajzdir 

HER ECZANEDE BULUNUR .. 
7259 

dan 11 e kadu icra dairesinde paraya çcv· 
rilecektir. Bu pyrı mankuJ üzerinde bir 
hak iddia edenler yirnıt giin çlnde ev 
rakı müı;biteleriyle 939-227 sayılı doıy 
için memuriyet[mİ7.e mlincaat ~ebillrler 
Muayyen gunde hıtnenin mubammt.n kıy -
metinin yüzde yetmia beol n ııbetı elde e· 
llilmeue, a ttırnıı on beş (Ün daha u~ • 
ttlarak, y ııi 22·12-939 cuma cünıı ayn 
saatta yapılacak ikinci arttırmada en çok 
arttınına ihale edilir. 

Yukarıda göıtcrllen hanenin d8rt hfı -
ıesl 7-12 93!> tarihinde mwıyyen ,artlar 
dahilinde Sun urlu icra dairesinde atıla
cağından iııteklllerin dillrcmlzin 939·227 
.ayılr dosyuına müracaatları illn olu • 
nur. 40SJ 

Satılık : 
SıulıJ: - Etlik. sorı durakta 6 oda m 

bak Banyo, uırell bathanc. ve bat ilt h
met Pao:ı. M. unın yol No. 90 Bakkııl 
dlikk11m. TL. 2147 

3882 

S<ıtırJi Ycnl&ehlr Atatürk Balvarr 
civarmda ıyda 600 lira iratlı apartman. 
1at.uıMJ pa tı salonu sokak sanayi cıadde
ıi Na. 82. Tel: 1953 3905 

S11t1/ıi - 1smetpıı$1l caddesinde konfor
la bir bina aııtılıktır. İstanbul P ta saJo
nu cokak Sanay1 caddesi No. 82 M. ·reı: 
l9S3, 3905 

S11ıılılı: - Kavaklrdcre uf !tına on met• 
re me afede konforlu aputınan aatılrktır. 
ts anbul pasta ulonu Scnayi caddesi No. 
2 M. Tel. l 53 3'107 

Satılık Apartman - K. oğlan caddesin
de alunda 4 dulı:kinh ayda 520 lira icarlr. 
Sıı.nayı caddesı. No: 82 Tl: 1953 3929 

Küçük ilôn artları 

Dört ıa tırlık k çük illinlard n ~ 
Bıı d#ll ırın ~O Kuru~ 
lkı defı ıçın .50 Kıım~ 
Üç dela rcın i O Kuru~ 
Dört defa ıçıı:ı 60 Kuııı~ 

Devamlı kil(ilk illi.olar t er d 
faaı için l O kor alınır. eli . 
10 defa ne redilct«''k bfr 11.i ı çın 
.140 kuru ılıruıt kur Bir o lay · 
lılt olmak Iİ7cre beı: saur • ..:elime 
aralan dakı boıluklar mltıotı:ıı , 
30 lııri itibar edilml tlr. Bır lrll • 
çilk ıt n 1 ZO harf en ibneı olına -
lıdıt 
Dört .uıırdıın fnıla her ı:ııtn için 
beher ı;eferlne yncıı on lruru11 a
lınır. 
Küçük lllinlarrn 120 harfi gc m 
meıi lhundır. Bu miktan SC' etı 
llinlar ayrıca pul tıır " f lrıe tıibi • 
dir, 

Sıu/ılc - Her ne,·! kolleksiyon pull '1'1 1 
satmak ve almak iııtiycnlerin Yeoitebir 
Karanfil B<?kak Özsoy Ap. S No,lu dairede KfrıJıl - Bahçeli e•ler D. 4 tipi 
Ertuğrul Öz •>Y muracaatlan. Tel: 2138 numaralı eY, maıbut bet oda mııt:ımba do-

3971 teli butiin kon oru ba. :s. Telefoıı; 12 1 

Acele satılık ar ı - Maltepenin en hl
kim yerınde 580 M2 arsa uygun fiyatlı 
verilecek Tel: 1538 398S 

Sarılılc arsa - lıtasyon arkasında im.'lr· 
en pnrsellenıni küçük ç;ıptıı. Tel: JS38 

3986 

Saulık - K~vaklıdere Gllven evlerin · 
den lr rsız konforlu ev y\lzde elliai pe51n 
diferı 12 &t'ncrle odenccek. Sanayi c;ıd. 
No: 82 Tel:1!153 4025 

Saoltk hisse - Yapılmakta olan bahçe· 
1i evlerin her tipinden satılik hiııseler. ı.. 
tan bul P<'Staı salonu yanında Senayi cacl. 
No; 82 Tel: 1953 402? 

Satı/ılı n• - Etlik aşatr Eğlencede 
10 dönüm gayet ucu:t fiyatla. Sanayi cad. 
de i No: S2 Tel: 1953 4028 

Satılılc KÖ$~ - Keçiören asfalt yol il
zerinde 1700 M. ıınıuiy?e bağlı tatlı sıılo. 
Scnayl eaddttl No: 82 Tel: t9~3 4029 

1 

Acel•• s11tılık ıtr:·ıı - İs yon arkasında 
ahn y rn 775 MIZ arııa uygun !iyııtla 

verilecek. "I el: 1538 '4060 

Satrlrk hisse - Yapılmakta olan küçük 
• evlerden C. F. tipinde satılık blı. e var. 

Tel: 1538 '4061 

Satılık Ap11rımıın - Ankararun b~r eem 
tinde ist nilen bedelle ev, apartm;ın vır -
dır. Tel: 1538 4063 

Acele sııtıllk arsa - Can ırı caddesini de (48) M. yüıı lü İ062 M/2 ars& ucuz veI rilecek. Tel: 1538 4662 

Kiralık : 
Kiralık Dair~ - Yenişehirde Dikmen 

c:;ı.d cs'nde Vi soka EvegU Ap. daire 3 
4 odn 2 No,ya ınUracas 3890 

'4:1 
Kirılılc dair~ - Maltepe son durak H -

fa.it ta 4 No.lu aparıınanın il t luıtmdıı ! o
ıla 1 bol 1 hi •metçi odan konforlu 2 d ıro 
lı:irabkt1r. İçindekilere m rac .COl6 

Kıtalı1ı; od11 - hlliye sarayı rt ın<h.. 
Ankııra p·sıa !onu Ü erinde: Çull ud 
Ap. No: l kat 2 te ın ncaııt.. -«117 

Kirlrlı - Ehven f la ilç odah da r• 
Y cniıelı'r tr n kôprllsü yanı Te 11?.ıı gı • 
derken İlkiz kak No. 20 l't E.c a-
partmana milrııca t. 4 

Kirılılt. xüul odalar - GU en me 
nuıa yakın gfuıe,I! havadar güzel 
ralı o<l lar mü it kira ile. Selinik cırdd st 
No. 16 4041 

Kir11J1Jc - DC'9fen ocuır f:yatla 3 o ;ı, 
bol, banyo, elektrik. agıu:ı 8 kıınl -
lara 5 dak' kıı. Rus acf reti rkut ll. V fi 
Ap. 2 ci kat. '4:143 

Kir•lılc - Çocubı rayı bVıçul kıu 1 -

sında ne:tar~tli ve nıü tcıid tlı 4 oda. 404 

Kıralılr Oda - Bir irisi için mo leli, kn
loriferli. od da alnırsu bıuıyoda ar k ıu. 
30 Kazım Özelp No. 6 Yeruşehir. 4045 

Aranıyor : 

Bayan iıçt ar nryor - lşı!(la.r ced. Trn 
ya Ap. Kadın ter;riıi • nıllr c:a -
atlan. 3 98 

Aranty(IT - Satılık arsa. ev, a r 
İstanbul patta salonu ıokak n yi cadd 
ıi No. 82 müracaat. Tel: Hl53 8908 

Arıın17or - Ulwı meydanına )'llkm ol&a 
yerde 2 - 3 odııh blr daire p0 • 

Terbiye Enıtltliıli ö .reımen1 n Y11 1 
va~'a mektupla mllracaat. 3 9 

Aranıyor - Bayan va Baydan !bar 
bi ~ aile içın iki oda veya aile yanında b!r 
geni oda aranıyor. Te!ıırııi leleri rdıli
~i memuru Muhıerıım Te]f: l1 5 

391J4 
K.fralık - Altı oda bir 11lon kat kalo· 

rifc.rl, telefon tam 'konforlu ııputman Ye. 
nltehlr Sözenler caddesi Yı~ aokak 10 Te-
lcion 3026. 3894 Aranıyor - Maka tar Ye it IS r ek • 

ıe lı~· al er c\ındel'kle çalııncıı b yani 
l• eniyor. Ycuitcbir Ycnigün S. N~ 6 K.irı/ıl Apartmın - Gıuılt 4 oda v.1. 

Sabıt iki gardırop 1 bü(e her türlü konfor 
cihu ve tesisatı, fe11kalide nezaret, lç ba· 
kanlık k rsısı Kızıbrnıak sokalr 4 Tel : 
fon: 6Q46 3909 

Kirılık - Jıındarma cnttltü&ll yanında 
vcki.letlere be' dakıka mesafede yeni ya
pılan Koçak apartmanında S ,er odalı dai
reler 30 • 45 lir . Yolu yapılmaktadır. t • 
ı;indekllcrc müracaat. 393S 

Kiralılc - Yenlşeblrde Mctnıtlyet cıd· 
desi Konur ıokak No. 18. Genlı 4 oda 1 
bol çok kullamılı. U ıt ita ta miirecaat. 

3966 

Kiralık ııcıu Daireler - Maltepcde iki 
oda bir hollı.i bir oda bir hollii kullanışlr 
iki daire, Görmek için M;ıllepcde sebıed 
Riiı;tUye fiy t için Telefon 144-0 3967 

1 - 2. Tftş. de Kirılılı: - Demlrtepedc 
Eko om sokağında 10 No.lu apar manm 
3 oda ı bolden ibareı konforlu lı::ullanı,lı 
ve ne.ıarctlı ikinei katL Ayrıca e ya yer
leri vardır. 3968 

Kiralrlc ve Sııtılılc Ev - Kavaklıdere 
Guven mahallesinde No. 41 ic;indekilerc 
mUracaat. 3970 

Kiralri - Yeni ehir Oı.tınlar cadde11i 
No. 3 üst lcat uç oda hol v. 3983 

Kfrtılilr - 1, 2, 3, odalı banyo, hav.pır. 
mutfak. Beledıye arkuın(la Esendcmir 
aparımıını &aaı 7 den 19 a telefon: 2454 e· 
ti im eti. 3996 

Kira/ılı J od~lı daite - Yenlsehlr Kı

l:ı hlan mUraca t. 4009 

A1cordion aranıyor - 'Ta 1 en 111-
kan olmuı tarttır. Ula.:lıı lM. Alı:onlfy n 
rumuzuna mektupriı. m raca t ılmnn. 

4 30 

Oda Ara ıyor - Bıt hukulı. taJcbcııi Yo
nl,ohlrde bir odıı. ıır;ıyor. Melttu 1 Or u. 
evi kart1sı Menıü p.utrna.n kapıcı Ah -
medı: milrııcaa 4042 

iş arayanlar : 
Bir mürebbjye iş erıyor - G nç bir al· 

man murc:blılye çocuk halımı i leri ara • 
mık ıdır. Ulus da B.S. rumuıun mektup. 
la mıiracaat. <401 

Kiralılc oda - Allo 7anuıda bllyııh 
veya mobllyun: konforlu. Yeruşchir 1a 
Bankası civan Sclinlk Call. 5 de l. c1 Irat. 

4051 

Devren lılralık - !tıklar cııMesln le 
Na. 22 Yüksek Ap. 1 No: lıı dııinı T 
vili memuriyetten d vren kırııhk ır. 
pıcı sıı ;par:ısı dahil 4).S ltra . İçlnd 
re m racaaL OIOSl 

Kir11/11ı - Sııı lılı: Dak nlı ı lru uıınd 
Çaıı tdy sokıı.k 22 Akkava Ap, da 3 od lık 
1 ı:!ıtc. 4C!.ı 

Kiralık - RUyilk hol 3 ve 4 geı od h 
her türl kon orlu. A ıı ırk Dulv n 
lınsya Ap. Aynı apartmanda J mımırnyı 
mür ca t 40!iCI 

zılay Necati bey caddesi, Çelıkkale ao • Kiralrlı: _ Yenişehir Mqrut yet cad. 
kaı;; No. 7 Uııt kat. 4-000 gü el manzııra e kaloriferli 7 alı bLr 

Kir /ılı; - Atıfbey mahalleainde Demir· 
koıırüdc bahçıı: ıçiııdc 857 o. hane kı a • 
lı .trr. Ziraat ekiletı evrak mıit.lurunr 

ilr c ı. Tcleforı: !6?7 -4001 

Kırltlı ucu~ va gü el ad/il - ekir biı 
bay veya talebe i ın ( Vcuişchır Ulus sine· 
mMı clvıırıru:!A) Dıwlet tilrasınd3 Samim 
B lgcn"e miırac.aat. 4005 

Kiralılr - Bakanlıklar lrarfısı Akay 
sokak 10 numar da 7 oda bodrum kat ve
mair konforlu m ıstakil bir ev, tçindckile· 
re her ııun 14 e kadar mürn ... t. Telefon 
5575 4006 

Kıralılt - 3 oda bir mutfak must ••• 11 
ti t kat elektrik ve suyu var. Ruıı sefareti 
kar~ısı No. 58 Telefon: J2?1 l'l•1 ıata Dıı
ru. 4008 

Kır11fri Deirr - Veni,chlr Demlrtl'Pe 
Ekonomi sokak Ncı: 21 A 3 oda, b "lyo, 
rnutfolt, hela, balkon, müracnt D. D. Yol
ları mağaza ~efl. Tel: 1797 4010 

kııt. 1 ıeklilerlıı aynı cad. de No. 2 ye 
nıUracııatları. ' 40 

Ankara Birinci Sulh H u 

DA TiLO KURSU • 
• 

54 üncü devresine ikinci teırinin ilk haftasında haşlryaca.ktır. 
(bir) ayda diploma verilir. Ta.hail aranmaksızın herkes 

alınır. Tedrisat: Yazı, hesap ve telair makineleri üzerinden gö .. 
terilir. Belediye ııruı Hanef apart. No. 4 Telefon: 3714 KURULUSU 1929 
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.HER ŞEYi.N 
E EN İYİSİ EN UCUZU 

E TORK A O İM. SiR ETi 
L RI D1A U U UR 

LUMA Ampulleri 
KONTİNENTAL Kömür sobaları 
ZONGULDAK Kömür sobaları 

§ KEL Vİ NA TOR Soğuk hava dolapları -
: OSTERTAG l<asaları 

.YÜNKERS Havagazı otomatik s icök~su 
YÜNKERS ve RUH Havagazı furunları 

.YÜNKERS ve RUH Havagaz ı ocak.ları 
FORD Otomobil ve parça l arı . 
FİRESTON Lôstikleri 

§ MERCEDES Yazı ve hesap makineleri 
cih-azlari ~ · · · · 

= SAHiBiNiN SESi Gıramofon ve plôkJarı -
~ BİZERBA Hassas terazilri -; HESS Baskülleri 
: A. E. G. Elektrik aletleri 

HOREKS Motosikletleri. 
BAUVER Bisikletleri 

: A. E. G. Elektrik tesisat levazımı 
~ A. E. G. Elektrik süpürge aletleri 
: A. E. G. Elek.trik motorları -

MARCONİ Radyoları = GRAVENS Motopom plan -
~ .......................................................................................... ........ 

Zarif Avizeler 
Zarif masa, duvar ve tavan lambaları 

Son sistem telefon aletleri ve zil çeşitleri 

Her nevi inşaat levazımı 

Zarif banyo levazımı 

--- Şık lavabolar ---- Şık havlu ask.lan -
E Şık cam etaierleri --= Sıhhi bideler ----------

Sıhhi termesifonlar 

Krome ispiralli el duşları 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııırıırıırıııııııırııııııııııııııııı1-11111rııırıııırırııırıırııırı~ 
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Aspiratör, motör, Dinamo, santrifüj tulumbalar, sirf'" düdükleri, transformatörl,.
ve sair malzemesi 

DİZEL DENİZ ve 
Eski fiatlarda bir değ :şikl i k 

yaplmadan sat.t.:na ktadır. 
En müsait fiat ve şartlarla 
asgari teslim müddetlerile 

siparişler kabul olum r . 

TÜRKİYE VEKİLİ : 
....., 

OSMAN TAŞÇJQGLU Galata, Karaköy Palas karşısında No. 84 

= ~~-~~~~~--~~~~~~-~~~~~~--~~~ --
~ § Harta yaptırılacak !• 
§ ~ A A...,. YAN G 1 N ~ ~~~;~!i ı!~:;~:s~n~;Y;e"::::~e/~O:X, Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz = 1 := mikyaslı imar haritası mevcut aşağı 
§ := Nıı.zilli kısmının 1/ 1000 mikyaslı tes- K A Ş E = = viye mlinhaniH haritasiyle meskt'ln ve 

$ T AZA := gayrt meskt'ln 120 hektarlık sahasının = := 1/500 mikyash hali hazır kadastro ha· 
5 := ritalarının alım i ş i 2490 No. lu kanun =: := hükümlerine göre bu kere açık eksilt 
E: := meye konulmuştur. Bu işin bedeli keş-= = fi 3000 liradır. Muvakkat teminat 225 

~ -1 A ~ AM EN B ·ı R§ lir~~~~İtme 17-10-939 dan 6-11-939 pa· 
E: J ~ = zartesi günü saat 14 de Nazilli bele · =: := diye binasında belediye encümeni ta-:::: = rafından yapılacaktır. İstekliler tayin 
§§ := edilen gün ve saatten bir saat evel Na _ . := zilli belediye reisliğine müracaat ey-

Baş, DİŞ, ağrılarını, ROMATİZMA san cı ların ı , SİNİR rahatsızlıkları nı 
DERHAL geçirir. GRİP, NEZLE ve SOCUK AL GINLlCINA karşı mli· 
essir ilaçtır. İcabında günde 1 - 3 kaşe alı nır. Her eczanede bulunur. 3880 

• f,>' • -~- - • 

. . ',· ~: . h'... . --"..'. j • • • :.(. • ""'~ :"w· ~. == T u·. S · GO TASI D I R = lemeleri lazımdır. :::: := İstekliler bu işe benzer iş yaptıkta-
§ 1 • = rına dair almış ol dukları vesikalara is -...------------------ = tinaden ihale t arihinden 8 gün evet a-

-=- -= lınmıı ehliyet ve 939 yılına ait ticaret == := odası vesikalarını ibraz etmek mccbu· 

~ Muamele merke%İ ! § riyetlndedirler. = = (8639/ 5440) 15392 - --~~~~-~--§ ~ :·.~er Bank binası - Galata :: - -=: T J f 44966 = Tecrübeli bir profesör fransızca S e e 00 : = dersleri vermektedir. Gramer, pratik 
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FRANSIZCA DERSLERİ 

~111111•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111 ... - -~ OPT A RADY')LARI ~ - -- -- -: Şrk aile salonlarını süsleyen zarif, sa ğlam, u uz OPT A : 
: radyolannı, her çeşit radyo lamblarını ve yedek k amını : 
: ancak müessesemizde bulabilir iniz. : - -
;: M. ve A. Hanef Karde§ler. Yeni Hal karşısı Telefon: 3150 : 
: Telgraf : Hanef, Ankara 4066 : -.,11111111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr' 
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Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

Mirünüz. Pudrayı sımsıkı hı
tar ve akma.sına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazoları vardır. 

Dr. A. RllA TARLAN 
Cebeci Hutan~i 

, 

Sabık Sari ve İntani hastalıkları 
mütehassısı 

Adliye yanı Genç A p. N o: 7 
Muayene saati 10-19 Ti: 1323 

3726 

Cebeci Hastanesi 
Cilt. Saç ve Zührevi c mütehassısı 

Dr. Kemol Ancon 
Berlin KıJiniğinden mezun. 
Cocuk Saravı k r ı ında H lıcı 

- İbrahım Ap. Tel 3101. 

~111111111111111111111111 111 11111111& .. -§MOZAYIK ---------------
--

Marka moza. : 
yıkların en 
iyisidir. ------ -E KUl"fUD mühürlü çuval alınız._§ 

-:; '1111111111111111111111111i11111111111 r' 

.,,ııırııııııııııııııııııııııııırııııııııa.. - --- KİRALI K --- -- -- --- -- Yenişehir Me ru iye cadde in-: -- de gtlzel manzaralı \'C kaloriferli --- -- yedi odalı bir kat kiralıktır. t ~ -- --- teklilerin aynı caddede 32 nu- -- -- maraya m··racaat etmelerı. 4057 -- -- ---:ı r 111111111111111111111111 ıı 111 11 11111 r 

Kayıp edi 
Mavi ve arı özlü iri beyaz tüylü 

bir Ankara kedisi kayıptır. Bulup 
getire.ne mükafat verilecektir. Ycnl
ehir Menekşe :.okağı ıı A 5. 11053 

ZAYILER 

Zayi - Arı ra mektebi 

Zayi - 193~-935 ders yılmdı Kabata.O 
Ci:a:ıiosman paşa oı-ta okulu .l H dan al • 
mıı olduturn t sdıknamemı zayi ettım. Ye· 
ni ın· lacagtmdan ki tnın htlkmu olma· 
dığmı il n edcnm. Is nbı:llu Muul oi· 
lu oret:.in Erkır. 4064 

Zayj - De 1ct dcmiryolları ve liman. 
lan ışlc:tme umum mlidUrhi u merkez: vez· 
nesindcıı almış olduğum 6965 cill ve 8 
yaprak numaralı18150 ;liralık ayruyat ~ll-
buıunu ka bet im. Hükmu olmadıgmı ı · 

------------------------------------------------------------------------- il ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -
--
-· ------------
-------
------------------------------

lin eylcrım. hcndis Raşıt Börc çi. 
~065 16' ...................... ~ 

tr ~ 

Hafiflik - Rahathk 
J , .ft • ıı ı ı • 1 l':eraı1trtndı -k (Oılnı) ı ı ine ıb eetr nı 

• ~ bılln• ... dt hlçtıl• ... , ı. ro•. 
hi' 80 lıe•••'-• 9~0Ud••llllU 
11 ,,..kıı1111 tıt1J.ObGt11lıO in· \r"?:;ultlt •• t~f.Od•G ku .. ıııınd", 

... , ••• 1 25 llrtdll• it~ ... "' 

DİYAR BAKIR 

URAS PALAS 
Diyarbakll''m en güzel ııh

hi ve konforlu otelidir. Her 
türlü istirahat ~emin edilmi!· 
tir. 3921 

ıl 3 VALS ] 
1111 11111 ................ 1 1 illi .......... .. 

ULUS 29 - 10 -
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YENİ SİNEMALAR sus 

U L t1 S - 20. inci yıl. - No: 6553 

lmti~ Sahibi 
lakender Artan 

Umumi Ne;rlyats İdare Eden 
Yaz1 tı1eri MUdürü 

Mümtaz Faile FENİK 
Milesae .. lflldBrtlı tla,lt ULUG 

ULUS Baaımni ANKARA 

BU GON BU GECE 

KANATLI lNSANLA:R 

B•ı Roll~rde 

Fred Mae Murray - R;ıy Milland 
Fransrsca s6alü..- bısıan başa unlclı 
aıt Ye beyecaa vuife Ye arkıd~lılc 

lilıaı 

S~lıı 

10 • 12 • 14.46 - 16.45 - 10 .• , 

Gece: 21 de 

HALK 
BU GECE 21 DE 

TARZAN ADASI 

Baş Rollerde 
Henrum Brix - Mala 

GÜNDtlZ 
10.!0 - 12 30 - 14,30 - 16.30 • 18.30 da 

UMlD Ş.~RKlSI 
Baş Rolde 

JI ı&ırıll altın se · / i bülbülü 
UMMU GÜ1.SUM 

BU GÜ BU GECE 

0MİD $ARK 

Baş Rolde 

Sesinin ı;üzclligıyle dintr1i•* pJ 
mest edt'n Mı!t11rn stts kıt /ıt; 

ÜMM'O G'OLSÜM 
St:ans/Dr 

ıo . ız - H • 16 . ıs 

C ece : 20.~0 dL 



ER AYIN 11 NDE 
80.000 Lira - 100.0 00 Lira - 150.000 Lira 

rin ·. arıyor! • 
ıp 

• 

l DE 
• • .M 1 L G O'dan 

Bir bilet a ıp yo u çı ınız! 

• 

• 
1 n 

L GO 
B'LETiNi GiRDIGI CEBE 

8.000 Lira da girer! . 
10.000 Lira da girer! 
15.000 Lira. da girer! 

in ikaJ p~an·mda_n sonra Yılbası biletleri i e tanışacaksınız. 
~ , 

Martt 9t1~ t.ttlıfltı• 4cıtr S. Vlt 1939 fo,fhh v• 
3670 l\WM<ıtol• h~o hUttad•n ~ip ohl'Nnuıt.,.r, 

Mitli Pt'YANGO 
ldo,.. H•)'•ti Rebi . MWdOr V. 

:/,?/r.d~; flj/~ #~ş ·. ' . 
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1940 MODELLERİLE DÇ BCJVOK 

VENİ L İ ı< AR z ETMEK :T E: C t R; 

=+ Amerikayı gOndDzOnde, 
geceleri gibi alabilmek. 

+ Otomatik "Linodyne .. 
ayarı 

+ Geniş kısa dalga takai
matı. 

Her nıımn oldafa ılbl Ph1Up1 1940 aıodell radyoları dlaleaaek 
\a'klkaıea emulau ı.ır seYaur, uam•111ne ramr ın ilııtırai o1 .. ,.LtllOd,.e" alele8J radyo ilemhıde lti1ik bir hamle. 
ttir. K•'1'1ıkh 111on1t1J btlt'mimlPki tara laf8 .. y..ande ltirii• dÜD'8 19tUyoalarmı milkemmele• dlaJemek bbUdU-. 
CldM.a barikiilide olan ba modeller btaDft ır.krmmllaıa Ht•e• rekabet kahal etmlJettk detteede aeualarl .... Te
dl atla gÖilterUH KOL4 "l.UU. R da mii ~riler içia arraa bir Haalaj tefkil etmektedir. Plüllpa'i• mittrrUerinlD em• 
riae amad baluadurJuı.u s" -~ ....... D1odel #ri.U.de 2 akimi!l•tlrll •e a batarJ•h ahizede mewcutt•r 

Ti P: 480 Brı olıirPılP tnr6ik Pcli· 
'"" ltaıı~ıklı irıibaı Ml)'f'ıinde mu iki. dolru· 
dııra dolruya iıidilf'n bir orlrP~I ranı11 lfttl· 
ıilri•İ kadar, bDtün tabU ifaJ,Jiltt dinlt
nir. Kı1a dalp, bfl nuı1clnHe J.9.8 mt>tre• 
dfln baıJar. Harirpn <"İhaı. ılııirn rlliAi 
meluıni:monin malı .. mmrliyrıil,. ntiiırnaıip 
&Dnl bir &örüııilJ aruJrr. B;;,lr yührk 
bir ıan'aı f'M'rınin lıu kadar rhflf'n bir finın 
mal olman İ•, ancalt Philipj gibi a.ıim ,,.,. 
lıildfa malilc bir IRliUHuye nıulp olabilir. 

-. --.. 
• 

•• 

• 
• 

Ti P : 7 35 Mıuili lrİ>ı•eş~IJrlomıın 
ı.a.,flııiy,.li11i .. ,,.,,-.mılt laalıilıi bir ııcıa'or 
rl'f'riıli r. Motl,.m radyo mrfhunıunun n?i 
i~ad,. ~llİli on~ hu olu~ dtt anlafılcl>i· 
lır. llınlrrr• lülo•,.ıre ıunlı lmlu<tan 1ıir 
iAta• onu biJıiitt IH'rmklılil" dHıl,.mtk irin, 
"'"""" bir dDlnı"Y" 6aanaA kafi .... 811 d· 
lm.:ln. ..,..u,; nnlm•Jı.,., U)RPn mlirAİ •,. 
mlonunılalıi rabıi if adıAlle ıılındı&ı düıii· 
n;;fı'il'lr, 735 rdıa=ının bir ırl.:nik laıırikım 

olrlulunu ıali• "'"'""'"" ""'"' drJ:ilJır. 


