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Geçit resmine ait 
enstantanelerimiz 

4 üncü ve 5 inci sayfalarda 

Cümhllriyet .dün xvıı yaşın girdi 
Bu · büyük gün her taraftC!· 

tezahürlerle kutlandı: 
• 

eşsız 

Cü hurreisimiz bütün. 
yurda radyo ile kıymetli 

bir hitabede bulundu 
. -·-- .... . . : ' 

''Bu seneyi, milletimiz, kendine güveni, millef 
hayatında nifaksız beraberliği 

için kimsede şüphe bırakmıyan 
ile, muvaffakiyetli bir imtihan 

müdafaas~ 
ve hazırlığı 

geçirdi11 

ve vatan 
çetinliği 
suretinde 

r======================= 

• 

Cümhurreiai Milli Şel lnönü, dün cümhuri
yetin 16 ıncı yıldönümü münasebetiyle burada 
ipoclromda yapılan büyük. geçit merasimine 
bQflanırken türk milletine kar§ı radyo ile bü
tün yur'ila yayılan CJ§ağıdaki hitabede bulun
muıtur: 

Büyük türk milletine , 
Bu sene mitli bayramı, dünyanın fevkalade 

ha?iseler içinde bulunduğu bir zamanda idrak 
~~ıyoruz. Bütün milletlerin varlık kaygusu 
ıçınde yaşadıkları bu ~eneyi, milletimiz, kendi
ne güveni, millet hayatında nifaksrz heraberli
ği ve vatan müdafaa!;ı için kimsede süphe bı-

sa 

raknuyan çetinliği ve hazırlığı ile, muvaf~aki
yetli bir imtihan suretinde g-eçirdi. 

Aziz milletim, 

Gelecek sene senin bu sarsrlmaz vasıfları
na, insaniyet aleminin, d:ıha ziyade dikkat e
deceğine emin ol. 

Türk milletini, onun kahraman ve şanh or-
usunu, vatan istikbalin. n ıyme l i ~ .. j e i r 

olan genç evlatlarımızı muhabbetle selamla
rım. 

A7.iz vatandaşlarım, on altmcı cümhuriyetj 
bayramı hepinize kutlu olsun. (a.a.) 

411i11L1U\Ll'll 1 

Mareşal Fevzi Iı1illt Şef'in huzurunda 

Cakmak'ın 
teşekkürü 

CeneJ Kurmay Baıkanı Ma
~l Fevzi Çakmak, büyük 
Ciiztılı • ti 11r'iyet bayramı müna.aebe-
cl Yle, her taraftan almakta ol-

Dün ü geç·it resmi 

çok muntazam oldu · 
Milli Şef nutkunu söylerken 

utu tebrik telgraf ve yazılara 
k~ •JTJ cevap vermek mÜm· 
.~ oJ.ınadığmdan teıekkürle
~!~ •e kartrhklı tebriklerinin 

a~nıa Anadolu Ajansını tav
a ıit bu:vunnuılardır. ( a.a.) 

Cümhuriyetin on altıncı yıldönümünü bütün Ankara iki gün• 
denberi candan tezahüratla kutlamağa başladı. Şehir baştan b.~-ı---·-------------------------------------
şa donanmış, yedisinden yetmişine kadar bütün halk büyük gu- ·ı ! C H p LJ d 

u dbbtlili.W OIJW ~~~e~~fıt~~~n~~çh~~~~~~a~:dd:~:~k=~~~r:.ıştır. İki gecedir neşe Af af ürk sayımız _:_ .. : ...... ~ ......... ~.~.~.!. .. ~ ..... 9. ~~ ... ~~Y.~.~.~ .. ?:.?..!.?..~.~ 
--------------------------- Dünkü tören 

1 Dün sabah Ankara çok erkenden u- f 1 E b d" Ş f J • " Mi Ilı S e f / ı• m ,· z d u• • n / yanmıştı. Daha gün doğmadan bina.· j ·:: Atatürk'ün ölüm yı1dönümü do- e 1 e 1 n m o ne v 1 
ların, evlerin süsleri itina ile düze h · ! 1 l hlaaytıısraı·yslıenı .. UtLazUizS 'ı'·çinEbefedvikŞaleafdine . 

...:. liyor, herkes bayram hazırlığını biran J 

Ata tu•• rk'u•• n m uva l<.l<a t ~ve.l ikmal etmeğe çalışıyordu. Genç • ~!~s:~ydıaçBı~~r~ckakŞtıfr: ~a~i~~~i~~z i huzurunda eg"'"' ı• tdı • ıer ıhtıyar, kadın erkek sabahın erken sa· i ~ ~yu . : ımız ; 
atinden itibaren sokaklara çıkmış, hi· 1 tograf, resım gıbı hatıraları o- f 
podroma doğru büyük bir halk akını lanların, bunları, neşrinden son- 1 

kabrini ziYare e tiler 
l . 

Milli Şef Atatürh'ü.n muvakkat kabri önünde 

[Yazısı 5. incı sayfada] 

başlamıştı. ra tekrar iade edilmek üzere bize f 
Meclia'teki kabul resmi f i. ütfetmelerini rica ederiz. i 

D ün B üyük Mi11et Meclis inde ! Bu hatıraların en geç 5 ikinciteş- f 
Cümhurreisimiz Milli Şe f':miz Ismeı J rine kadar Ulus Yazı Işleri Mü- i 

l l nönü tarafından bir kabul resmi ya· 1 dürlüğü adresine gönderilmesi I 
pıldı. Sabahın sekizinden itibaren f lazımdır. J 1 

1 Büyük Millet Meclis i bina ve balı · \. J 

1 
çes;ne törende vazife alanlardan ba · .............. .,,,., .. ,,. .. .,......_. ..... _,_., 

1 

kn kim~e bınıl:ılmıyonlu. Kabu l rcs 
"nirıe dwctli bul unan zevat saat 12.3" , A ı 

n "tibaren, !:or rliplomatiğe mensup om1nyo ııın ,.. .. n:ara 
o'.mlar da 12.45 den itibaren Meclis· b 
te kenaiı rine tahsis edilmiş oıan yer· üyük elçisi Bükreş' ,e 
lerde mevki almışlardı r. Bükre_ş , 29 a.a. - Romanya'nın An-
Cümlnırreisi mizin kabul resmi saat ·ara Biiytik Elçisi B. Stoika dün bu-

0'1 i>te h~lam•ş~ı. Milli Şef Jnönii' raya gelmiş ve derhal kıra ! tarafın · 
'1iin ar 1·ıı ''1rfa orta la meclis reisi Ah daıı k:ıbu l edilmiştir. 
dıilh ı:~ T nr1a, sa.;ında Başvekil 
Do"' or Ref,k Sa 1 J.ıın, sohnda G ne1 

• Kurm"ly Baş!>anı Mareşal F evzi Çak 
mt:.k bulunuyorlardı. Kabul resr:ılnin 
devam ettiği müddetçe bu heybetli 

an zara devam ediyordu. 
T örende evela vekiller, sonra me 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Geçenlerde meır.lekctimizi ziyaret ecen 
İngiliz şark orduları başkumandanı ıe
neral Vave1, Anadolu Ajan,ının Kahi
re muhabirlne intibalarını anlatmıştır. 

(Yazısı 3 iıncü uyfada) 

C.!!.P. Umumi ld?tre Heyeti azaları Atatürkün mu ,.akkat kabrinde 

Dün saat 11 de, Cümh:ıriyet Halk Partisi Umumi i dare Heyeti Azaları 
Parti Genel Sekreteri Dr. A. F. Tuzer'in reisliğinde, cümhuriyıtin blnisi 
Epedl Şef Büyük Atatllrlc'ün muvakkat kabrini %İyaretle O'nun ylJksek mi. 
nevi huzurlarında tlzimle ~ğilmi~ ve P~rti adına bflyl1k bir buket koymu~ 
Jardır. 
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Günün ı erlik had'se e i : 
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Almanya, Hollanda ve 
Belçika'ya saldırmakla 

e kaza abilir? 
M. Şevki YAZMAN 

Son günl&rde müteaddit amareler manian düşündürecek kadar mühim 
'.Almanyanm Hollanda Ye Belçikaya dir ve nutuk da belki bunun iç.in aÖy· 
yahut her iki&ine birden saldıracağı lenmiıtir. 
ihtimallerini tekrar ortaya koydu: Şimdi ıl meaeıleye, almımlann 
Almanya ıimal denizinden lıviçre bu iki küçük meml keli iıgalden edi 
hududuna kadar Ren boyuna ve fa· necclderi atratejik istifade ·e ele
kat bilhaaaa timal denizi aahillerine lim: ister HoHanda üzerinden g ı. 
mühim miktarda lcuvet yığmıJ bu in, iatene doinıdan doğruya Belçi· 
memleketlerle telefon muhabor~ai kaya vursun böyle bir hı rru:z kar 
ke.Umit. müteaddit mütahitler Hol- ordu u b lnmrndan fazla bir k ~ ,.. 
landaya veya Belçikaya taal'TU:ıı va- temin etmez. Belçik nm i gaJinde~ 
ki olacağmı haber vermiıler. Bunla.· sonra cephe büyÜr, her il i ordu da 
rııı hep.ine'! n daha mühim olar k yayrJn-. Fransızlar şimdiki cephede 
da Belçika kıralı Amerikaya hita· olduğu gibi Belçika hudutl n boyun 
hen aöyledifi nutukta Hollanda ile c:a da çok kuvc li i tihkim1arın ar· 
birlikte herhangi bir taarruza karşı 'kum çekilirler.Hatta almanlar an
koymak üzere hanr buluııduklannı cak ıahr mevzilerine yerle ecekle· 
bildirdi. ri İçin bilah re İngiliz ve lt nsız or-

Nutukta 1914 • 18 f cialannın ha· dul niçin ta rruz ~arısı timdiki mev 
hrlatılmaıı ve o zamandan on kere :zil rden dl\ha fazl olur. 
daha ıiddetle mukabeelede buluna- Fakat ln~iltcrey hav ve deniz 
c:afmı aöylemeıi bu taatıı.u:un nere· taarru"Zları bn.kunmdan Holl nd ve 
den heklendiğini a§ik&r olarak göa- Belçiknnm ehemiyeti çok büyüktür. 
termelıı:tedir. F akal Hollanda ile bir- Bunlar cografi vaziyetleri itib riyle 
likte müdafaaya hazır bulunduğu· lnrilterc adalarınm karıısrna dü~er 
nun bildirilmeai askerlik bakımın- ler . . Bu itib rla fU rak mln.ra göz al· 
dllft daha çok manidardır. izah ede· m k knfidir: 
lim: Belçika 1914 baakınından ibret Be çika sahillerinin en cenubun· 
alarak ve franıızlann Majino hattı· daki noktaıunm "ngiliz karaaına me· 
.nt aöz önünde bulundurara.k hudut• aaf i takriben 90 kilometre, bu nok 
lannı tahkim etmi,tir. Bu aebeple tanın Londraya meaafeai en çok 200 
Belçik• hudutlannı Polony dl\ oldu kilom lrc. 
iu gibi bir hamlede zorlamak ıüp· Halbuki bu - ku v xiyette Al· 
heli olduiu gibi Franaa ile hudutlan manyıuıın timal denizi aahilinde ln· 
birletik olan Belçikanm yardımına giltere karaaına enyakrn noktorun 
fran1Tz •e İngiliz ordulan pek •Ürat meıafeıi takriben 350 kilometre, 
le yetişebilir. Binaenaleyh Belçikaya Londraya olan meaafesi ise 500 ki· 
ıarktan taal'1'Uz giiçtür.. lometredir. 

Buna karıılık Holladanm böyle Bu ıe~e.Pten bu!ünkü vazi~ette n 
bir hazırlığı yoktur. Sonra Belçika me3afenın fazlalıgmdan fngıltereye 
Almanyaya kal"ff tahkimat yaptığı taarnız.lar yapan bomba~dıman tay· 
halde Hollanda ya karJı tahkimat ynele~ı~e av 'layya~.ele~ı refakat e· 
yapmamııtır. o halde Belçika ve demedıgı halde bugunku av tayyare 
Bollandanın itKali için evela Hollan hırinin hareket saha11 500 • 800 kilo 
daya taarru:ı etmek ve oraamı aurat metredir. Belçika daki bir üsten 
le itaal etb'ldeıı tonra cenuba Hrka· taarruz yapan tayyarelero avcı tay· 
rak Belçikayı iatila daha kolaydır. yareleri refakat edecek ve alman 
Keza Hollandaya ıaldınm e~aım· bombardıman tayyareJerini ingillz 
da inafüz •• franıız ordulannm ka· &Y tayyareleri karııamda himayesiz 
radan yardımı ya r•YTi mümkün ve bıra.kmıyacaktır. Binaenaleyh hava 
yahut Belçika munf ak t ederse bi- t~ar:ruzlan bugünle.ünden sok müea· 
le ha:rli uzun oldujundan alman ta· aır ~facaktJr. 
arruzunuıı bu İ•tikamette inkitafı da İngiliz adalannm denizaltı hücum 
ha kolaydır. Şimdi Belçika kıralmın lariyle ablak!lat hareketleri de aynı 
nutkundan anlayon.12 l&i bu iki kü- tekilde daha kol ylaıacaktn·. 
çülc devlet böyle bir taarruz haHnde Bu düıünceler ve alınan ricalinin 
birlikte harekete ve taarruz hanri .oıı günlerde hep lng-iltereye taarru
isttkametten gelirae ıelsin önleme· zu kut t'den aözleri bu iki küçük ve 
ye karu •ennİl§lerdir. Bu çeıit ve çok medeni milletin de baıını yeme-
mÜftet"elc bir hareket tabiidir ki al- ye sebep olmasm? 

SONBAHAR AT YARIŞLARINJN 

BEŞl ,NCISI BUGÜN YAPILACAK . ... ....... 

Kazanması muhtemel 
o on at ar hangileridir? 
Ciımhudyet bayramı dolayısiy e 

dün yapılamıyan at yarışlarının be
ıtncisi bugiln aat 14,30 da gehir hi· 
podromunda yapı acaktır. Bugünkü 
koşularda yalnız ikinci ile dördüncü 
yanı mühimdir. Diğerleri koş\ı şcra· 
Hine nazatan iştirak edecek atlann 
bulunamamas1 dolayısiyle tenha ol
t:ıığundan pek de cazip değildir . .Ma-
2ma!ih zikrettiğimiz ikinci t~unun 
çok mühim olmau gene yarı yerine 
h"rçok halkın birfümcııine sebep ola· 
caktır rannıda:rız. 

Birinci koıu: 
t.lç \'e daha yukarı ya~ a ve hiç ko

§U kazanmamış yerli halia kan ingi • 
lir at ve kı nıklara mahıuıtur. İkra
miyesi 300 lira, mesafeai 2100 metre
dir. Bu ko,uya y lnız iki hayvan 
lcsydedllmiJtir. 

Doru kort (A. Atman) 
Neri:nan (Ş, Atlı) 
Bunlar imdiye kadar gS terclikle

ri irı:ralar dolayısiyle biç bir koıuda 
muvaffak ola.mamıı hayvanlardır. t. 
kisinin de ayakları bozuktur. Hangi-
6inin ayağı tutarsa o ka:ı:anıtcaktır. 
Bl:zce Doru Kurt rakibine nazaran 
biraz şanslıdır. 

/ inci koıu: 
Üç yaşındaki yerli lıal!s kan arap 

e;kck ve diJi taylara mahsus bandi· 
kaptır. İkramiye•i 320 lira m afcsi 
1400 metredir. Bu koşuya 9 tay kay
dedilmistir. 

Bora (R. Baycel) 62 kilo. 
Tomurcuk _(D. Cüntlny) 53 kilo, 

Örne:C (Y. Güçlil) 57 kilo 
Meriç (H. Öncü) 54 kilo 
Aşkın (S. Böke) .53 kilo, 
Onel ( M. Batur) 49 kilo , 
Din!t (M. Dince!) 49 kilo 
Şenyıldız (İ. Aydemir) 48 kilo, 
Kılıç (M. Züllcadiroğlu) 47 kilo 
Bu taylar bugüne kadar hepsi mU-

avi siklet ile koşmu lardır. Bugün 
ilk d fa olarak yedi kilo farkı ile ya
nş yapacaklardır. Alakadarlar arasın
da tla l>u yarışın neticesi merakla bek
lenmektedir. Çünkü tayların hakiki 
kuv tleri ve diğerlerine nazaran ka -
biliyetleri bu koşuda belli olacaktır. 
M mafib şimdiye kadar gösterdikleri 
kuvet nazarı itibare aiınacak olunıa 
Bora, Örnek ve Meriç diğerlerine na· 
zanın fazla kilo t;uıımalarına rav_men 
gansbdırlar. 

Osüncü ko1u: ( Ateı hoıuaq) 
Uç yaşında ve hi~ koşu kazanmamış 

yerll yarım kan ingiliz erkek ve dişi 
taylara mabıustur. ikramiyesi 190 lira 
mesafesi 1600 metredir. Bu koguya 
dört tay kaydedilml§tir. 

Cesur (İ. Başkan), 
Berceste (S. Halim), 
Ayda (Hakkı Eray), 
Yük el (Nuh Sargın). 

Bu koıu da birinci ko~u gibi şimdi
ye kadar hiç muvaffakiyet göstereme· 
miş taylara mahsustur. Bu koşuda 
Berceste ile Yüksel'in ~ansları müsa
vidir. Diğer iki tayın bir ıey yaRaCa· 
ğını zannetmiyoruz. 

or;rdüncü koıu: 
Dört ve daha Y.ukarı yaştaki halis 

ULUS 
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Fenerbahçe beykozla 
1 -1 berabere kaldı 

Galatasaray Vefa'yı 7. O mağlup etti 
İ&\anbul: 29 a.a. - Futbol ?IDPl· lcr vaziyete yeniden hakim oldular. 

yonaaı maçlarına bugün kısmen yağ· Fakat başka 11ayt olmadı ve devre 1-0 
ınurlu, kısmen bol güne li, fakat dai· Fenerin lehine bitti. 
rna rüzgarlı bir havada devam edildi. İkinci devrede Fenerbahçe vaziyc • 
Kndı öy tadında ilk maçı !stanbul tc büsbütün hakimdi. Fakat 39 uncu 

por ve Kıı ımpasa takımları oynadı· dakikada Kazımın kafa ile attığı go
lar, lstanbul por hakim oyunla 3-0 lil telafi edemediği için sahadan l·l 
galip geldi. ucraberlikle çekildi. 

Fenerbahçe ile Beykozu ka111laştı-
ran ikinci maça takımlar gu kadrolar- Şerel stadında: 
la ~.tktılar: . İlk maç, ikinci kümeden Beylerbe-

Fener : Cıhad • Farult, Lebib - Ali yi ve Şişli takımları arasında yapıl
Riza, Ayt~, Esa_d ·Fikret, Semih, dı ve Beylerbeyinin 2·1 galibiyetiy~ 
Y~ar. Rcbu, Ba.srı. ı lc bitti. 

Beykoz: Sefa • Halid. Bahadır • Son maç Galata.say - Vefa takımla-
Mu~tafa, K mali, Mel met • Tırb. n, rı arasında yapıldı. 

G:ılıp. Şahap, AH, Kazım.· Şiddetli fırtına 66hay1 gorunmcı 

Hakem: Feridun Kılıı;. bir hale so uyordu. Daha ilk dakika· 
Oyuna F enerliler başladılar. Çok larcla hakimiyet Galatacaraya ge~ti 

iddetli rüzgfira karşı oynamalarına ve u ıncı ve 13 uncü dakikalarda Ce -
rağmen derhal Beykoz kalesine indi- milin ayağly\e iki gol kaıı ndılar. G • 
ler \'C orad yerleştiler. Beykoı kale- lata_ araylıl:ır devrenin sonuna kadar 
si ilk dakikııla.r a çok chlikeli iniıle- hakimiyeti idamey e muvaffak olarak 
rt s:ıbne oldu. Halid - Bııhadır mi\da- biri penaltı olma Ü]!ere üs mükem -
faası sayı y p:lmıısına mani olmak i- mel gol fırsatı ' ç:rdılar ve de re 2-0 
çin canla besla çah§ıyor. Altıncı daki- bitti, 
md Semih, Ilasrinin güzel b'r ort • 
·layışını kendisine geçiren Rebiinin 
hazırla ı ı fırsatı 4 me reden kaçırdı. 

Neticesiz geçen dakikalar 
Onuncu dakikadan sonra Beykozlu

lar bücum avantajını ellerine aldılar. 
Soldan ve bilhassa sağd n yapılan hü 
çumlar çok tehlik li oluyor. Adeta bir 
kasırğa hızını alan rll.zglr Fener mü· 
dafilcrini en kuvetli degajmartlarını 
bile geri çeviriyor. Bu vaziyet kar~ı
ıında uzun vuruşlardan sarfı nazar 
etmek mecburiyeti hasıl oluyor. Mü
dafaa ve muavin hattı ile sıkı bir an· 
la ma luzlimu gö:U'dlyor. 
Maçın Fener yarım ahasında oyna 1 

masına rağmen, Beykoz mubacimleri 
nin fazla tehlikeli olmadıkları görül
mekte. 

Fenerin ilk golü 
19 uncu dakikada: ortadan lnklfaf 

eden bir Fener hücumı.ı Rebii Basriye 
bir ileri pas verdi. Basri Beykoz mü· 
dafaaauu arkasına takarak ıilzü1dli. 
Ve lO metreden yıldırım gibi blr Jütle 
topu a lara taktı. 

Bu gol oyuna yeniden bir hız ver -
di. Beykoz:lul r. Fener kalesıni sı • 
kıgtırmıya bqladılar. Şahap çok 
canlı hücumlar yapıyor. 26 ıncı da -
kikada Kazım beş metreden muhak • 
kak bir gol kaçırdı. 

30 uncu dakikadan sonra fenerli • 

kan arap at ve kısraklara mahsus 
Handikaptır. İkramiyesi 235 lira me
safesi 1800 metredir. Bu ko~uya 12 at 
ve kısrak kaydedilmiştir. 

Mesut (H. Alpaslan) 65 
Ceylan (R. Balkan) 63 
YUksel (S. Jnak) 60 
Yıluız (S. Ozkan) 54 
Çetin (H. Antuman) 52 
Efe II. M. Dincel) 51. 
Yaman (İhaan) 50 
Seoim (A. Kütükçü) 49 
Duman (O. Hayronli) 48 
Merzuk (A. S.eyit) 47 

ikinci devre 
İkinci devreye rilzgara kaT"sı baş -

lıyan vefalılar iyi bir tabiye ile ha
kimiyeti temin ettiler. Fak t müda • 
faanın lüzumsuz bir fa\•u lu Vefaya 
bir penaltı cezasından bir gole malol· 
du. Bunu takip eden dakikalarda Ga
lata aray bir firiklk vuruşunda Bu -
dirinin kafasiyle dördUncı.i golü ka
zandı. Oyunun bundan sonraki kısmı 
Galatasarayın serbest oyunu ile de • 
vam etti. 

25 inci dakikada Selahattin bir vole 
şülle ve 35 inci dakikada uzun bir 
şiltle beşinci \·e altıncı golleri ~ıkar
dı. 

Kırkır1cı dakikada Cemil yedinci 
golü yaptı ve galatasarayhlar saha -
dan 7·0 galip çıktılar. 

Teni 
.. s kal arı 

Bugün 19 May1s ıtadyomu tenis 
kortlarında Ankara ,.e lstanbul tenis
çileri arasında saat 9 da müsabakalar 

yapılacaktır. Bu müsabakalar cumaı·· 

tesi gilnil başlamı1 olacaktı. Fakat o 

gün havanın bozuk geçişi ve yağmur 
yağması dolayısiyle maçlar geri kal

mıştır. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü

ğü Tenis federasyonu umumi progra· 
mında bu ay içinde yapılmakta olan 

bu müsabaka1ar.ı İzmir teni ç'lerinin 

de iştirakleri Hizımgeliyordu . Bazı se

beplerle İzmirliler gelemediklerinden 

müsabaka yalnız Ankara ve İstanbul 

tenisçilerine münhasır kalmıştır. 
Müsabakaların beşi singl ve üçü da

bul olarak tertip edilmiştir. lstanbul 

takım1, Suat, Vedat, Abut, Fehmi, 
Hasan ve Kris'tcn mürekkeptir. Bu 

takıma karşı Ankara'dan Orhan, Ah· 
met, Kerim, Mithat. Nail, Ali ve Ta· 
rık•ın oynuyacakları anlaşılmaktadır. 
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Yol noflar1 n: 

Erzurumda 
Üç büyük trenin Ankara'dan aldı

ğı vekil, mebus, muharrir ve memur 
yüzlerce da •etli; ilk &ünlerini geniş 
ovaların güz aylarına rna11sus ya.ını;t
lığı ile dertle ~rek gec;irtliler. İkinci 
giın sarp, karanlık boğaı:larla coşkun 
ırmakların ı y dö:ıeyen insan ve ma
kine ile yaptığı çetin mlicadele sah· 
nesi, geç vakte kadar haşiyet ve heye
canla eyretlildi. Oçiincil ünün saba
hı donuk bir kış güneş altında Er
zurum ova!>ına girilirken herkeste 
akin bir nı.:şe, batta inşirah ardı. 

Birinci teşrinin yirmisinde ovanın 
heniu yc~il kalışı hepimizi hayret ve 
sevinç içinde bıral:mı u. Yıllardanbe
ri bize anlatılanlaı a gore u ·ada kesif 
bir kar buJacakt1k. 

Sabah güneşinin buzlu uıığıntıa o· 
vayı s ran tepeleri" vuzuhla gôrüyo • 
ruz. Her biri tarihin bir sayfasını ha
tırlatan tabyalar kUçülc kıvrımlariyle 
seçiliyor. 

Şehir duman ve sisten hcnfiz sıyrı
lıyor, i te Çifte minareler, Selçuk 
tarzı ktmbetl r, kur un kaph b iyük 
kubbe. Bunlarrn altında hafif bir me· 
yilde kiıçü pc:nceJ'eler~ . taş dıvarlan 
ve düz çntıl riylc enki Erzurum, kı· 
rık hatlar halinde uıayor. Sağdaki 
kiremit yerine saçla örtülmüş olan 
bUyük yapılar ayrı bir :.cmt gibi. 

Garı.n arttasındaki meydanda, on 
binlerce kişi bir arada d ıuıryolunun 
gcli§İni kutladık. Artık şchirc gidi
yoruz. Yıkıklar içinde yeni açı lmaga 
~alışılan kısa caddeyi bıraktık. biraz 
sn a doğru yürüdük ... Geniş 1.ıir bul~ 
varın başında idik. Kemah - Enurum 
şosası <la burada bitiyor. Garptcıı ge
len kHvanlar asırlarca buradan şehi· 
re girmişler. Onun için (İstnbul ka
pısı) deniliyor. 

Üzerinde henüz çalışılan bulvarı 
hafif bir meyille çıkıyoruz. Sagda kız: 
orta okulu, arkasında hususi idareniıı 
apartımanlan var. Dogumevi, bulaşık 
hastalıklar ve ni.ı ıınc hastahaneleri 
bulvar üzerinde kaqL karş1yadır. 

Bunlardan sonra Mare§al Çakmak'ın 
adını taşıyan büyük askeri hastahane 
geliyor. Erzurum'cla ötedenberi ya -
pılmakta oldugumı bildiğimiz büyük 
muallim mektebi de bu bul :-arın üze
rinde. Artık tamamlanacak gibi görü· 
nüyor. Onun kar,ısına modl!rn us· 
IQpda kolordu kumandanlığı bina ı 
düşmüştür. Artık büyük havuziyle 
geniş ve yuvarlak bir meydana çık· 
tık. 

Halkevi, umumi müfettiJUk binası 
bu meydanın tamamlanmııJ iki bUyük 
yapısı. Jandarma müf~ttlşliği henüz 
iskelet halinde oldukça büyük bir bi· 
na. 

HalkeviyJe umumi mUfettişlik ara· 
sından bir düzlüğe doğru giden yeni 
~ :::an yolda dört güzel villa görU· 
lüyor. Bunlar Ankara'da Yeni~ehir'· 
in ba Jaciığı yılları hatırlatılıyor. 

Halkevinin altından sola sapan 
İ§lek cadde üzerinde şehire gidiyo
ruz. Sağdaki hususi m~ıhaııebenin gü
zel oteli, kcırşısındaki inhisarlar ida· 
resi, biraz ilerideki evkaf apartımanı 
yeni binalardan Çifti! minareleı:e ka· 
dar uzayan bu cadd-e üzerine, bele· 
diye ve hususi idareye ait binalarla 
hUkümetin yan cephesi düşilyor. Ara· 
da istimlaki başlamış bir çok harap 
evlerle, eski bir kl~la Mimar Sinan'a 
ait bir cami ve bir kııım da çar§ı var· 
dır. ..• ... 

Yeni bulvariyle bir 

Kemal. ONAL 
elektrik tesisatl, bir fenni mezbalııı. 
altında ıtıa a;caları ve gazinolariyJe 
büyiik bir sinema, bir apartıman, bır 
nlimune evi. İmar birliğinin 25 bın 
lira geliri vardtr. Öoilrmızdtki sene
lerde bunun ıki kat olaca ı wnulu -
yor. Bu tahakkuk ettirilirse bir:lik 
bir yandan şehirin medenı ihtiyaı:ı· 

nı karşılamış, onun umraoına yardım 
etmİi olacak, qir yandan da yeni \·e 
verimli te§ebbiislere girmek imkanı
na kavu;iacak. 

Yalnız amme hizmeti dışmda sayı· 
Jabilecek baz1 mü !I e eleri değil, bir 
çok mecburi vazifeleri de böyle bir
likler halinde başarmak ve bunu mu
hascbei hususiye ile belediye ar.lSın· 
da olduğu gibi yakın vilayetler husu
si idareleri ve yakın belediyeler ara· 
ında da kurmak. Enurum ınhaliylc 

anla.51lıyor ki, çok faydalı olacaktır. 
Bu birliklerin rantabl işlere girmesi 
murakabe ve bu şartla kredilendiril· 
mesi de mümkün olur. 

* 
Erzurum, osmanlı devrinin Anado

luya çöken umumi ıstırabından baş
ka Uç büylik isyanın kahir ve azabını 

da çekti. 1876 harbinde bütün varını 

cephelere döktü. Nihayet ıeldn çcv· 
reliyen tabyalarda kadın erkek, yaşlı 
gen; her kes çetin ve urtın bir mu
dafaayı zaferle bitirdi. 

1915 de gene kahramanca mukavc· 
metten sonra hallnn çoğu gerilere 
çekildi, kalanlar iki yıla yakın esa

ret acısını tattı. 

Bütün bunlardan sonra Enurura 
ve çevresinde herkh ilk fırsatta mü· 
tevazi evine koştu, toprağiy1c uğraş

tı, müstahsil birer vatanda oldu. 
Devletin açtığı yollar, kurduğu ya .. 
pılar yanında onun tek katlı ve düı: 

çatılığı evi de yükseltmek , ve ~ıl

mıık ister. İmar birliği gibi daha .,ir 
çok mahalli teşekküller ile teşebbüs 
sabibi yurtdaşlar, yakında bize güzel 
aydınlık evleri. muntazam ve temiz 
sokaklariyle yeni bir El"zurum yara
tacaktır. Köyler ise ağaçlann göl e
sinde §irin ve güzel birer yuva ola
caktır. Erzurum ve ~evresi halkının 
yurtseverliğini ve çalıJkanlığını ta· 
nıyanlar, onların cümhuriyctin hazır· 
ladığı fırsatlardan, istifadede asla 
geri kalmıyacaklarına inanmakta bi
zimle berberdirler. 

an bul' da şiddetli bir 
lodos fırtınası var 

!ıtaııbul, 29 (TelefonD - Geceden 
beri devam eden lodos fırtınası şidde
tini arttırmıştır. Fırtına c}olayısiyle 
aaaat 16 dan itibaren Haydarpaşa. Ka
dıköy ve Adalar vapurları eferlerirıi 
tatil etmişlercliT. Hayclarpa~ Kadı· 
köy yolcuları OskUdar tarikiyle git
mektedir. Fırtına şehrimizde saat 17 
ye kadar bir zarar yııpmamıJ&a da 
yurdun diğer yerledde bilhassa de -
nizlerde zarar yapmıf olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Keklik (S. Demet ) 46 
Bu ko u günün en heyecanlı yarı

şıdır. Üçüncü hafta kazanç ktlosu a· 

larak koştukları 1600 metrelik yanşı 

hiç limid edilmediği halde ayağından 
muztarip olmasına rağınen Ceylan 

kazanmiştl. 67 kilo taşıdığı ve yol 

yorgunluğunu henliz çıkaramaımş ol· 
duğu halde Mesut çok büyük bir ku

vet göstererek ancak ikinci olmuştu. 
Bugünkü koşuda bir sUrprit de ol· 
mak ihtima1i çoktur. Fakat düşürıdü
ğümüze göre Efe il. Mesut ve Yük
sel sırasiylc diğerlerine nazaran şans· 
hdır. Avut savdor olarak Çetine oy • 
nanabilir. 

Müsabakalara biltün tenis meraklı- sonra Erzurum da, bir 
lan davetlidirler. Stadyom idaresi ge- kasabalarından farksız 

caddesinden 

~ok Anadolu 
olarak, çoğu 

Beıinci ko§u: 
Dört ve daha yukarı yaşta ve 1939 

senesi zarfında ko}u kazanmamı§ yer
li yarım kan ingiliz at ve kısraklata 
mahsustur. İkramiyesi 210 lira Me -
safesi 2400 metredir. Bu koşuya üç 
yarım kan kaydedilmiştir. 

Lliksbar (H. Atlı) 
Friz (S. Temel) 
Kayouhou (Bn. İfakat) 
Bu ko~unun favorisi de diğerleri -

ne nazaran sakatlığı de.ha hafif olan 
Lüksbardır. 

Bugünkü koşularda ikili bahis bir 
tanedir. Ve ikinci koşudadır. Çifte 
bahis de bir tanedir. Ve ilçüncil ile 
dördüncU k ular arasındadır. 

lenlerden duhuliye almı yacaktır. 

Bugünkü spor fa liye1i 
Bugün öğleden evci saat 9 da baıı

lamak üzere 19 Mayıs stadyomunda 
atletizm müsabakaları yapılacaktır. 

Dün programanı yazdığımız bu müsa

bakaların sonunda, Beden Terbiycı.i 

Genel Direktörü Tümgeneral Cemil 

Taner, Balkan ıampiyonle.rından Mu· 
hittin'e ait kupayı verecektir. 

Bugün saat 10.30 da Boğaziçi lisesi 

ile mülkiye talebeleri arasmda da bir 
futbol maçı yapılacaktır. 

Resim ve heykel sergisi 
yarın saat 17 de ~alacak 

Birinci devlet resim ve heykel ser· 
gisi komiserliğinden : 

31 Teşrinicvel salı glinil saat (15) 
de açılacağı bildirilen devlet resim 
ve heykel sergisinin aym glin saat 
(17) de açılacağı ve davetlilerimizin 
bu saalte teşrif b'1yurmalan rica o -
lımur. 

tek katlı ve düz çatılı biribirine so· 
kulmuş bir yığın evdir. Selçuk mcde
nlyetinin birer şaheseri olan Çifte 

minarelerle künbctler bu basıklığan 

ortasından haşmetle yükseliyor. On ~ 
larla ancak şehirin garp ucundaki 

cümhuriyet yapılan bir hizaya gele
bilir. E.rıurum ufkunda Ja. Anadolu'
nun belli başlı şehirlerinde olduğu 
gibi, Selçuk ve Cürnhuriyet eserl ri. 
Osmanlı tarihinin bıraktığı derin 
boJluğa kurulmU§ iki köprü başı ha
lindedir. ... 

'I• 

Erzurum daha beş altı yıl önce 
hızlı bir inşa devr sine girdi. Aııcak 
yenl bir bulvarla bir ı:a.dde üıerinde 
toplanan bütün bu iıı~a eserlerini dev
let biltçeııi yapmakta<lır. Husust ida
renin ve belediyenin 16 cüınhuriyet 
yılında başardığı mahdut sayılır. An· 
cak günlük hizmetlerle yüklil ııayı • 
tan bu iki idare be~ yıl önce takat
lannı birleştirerek bir imar birliği 

kurmuştur. Muvaffakiyetlc ifliyen 
bu müessese devlet bütçesinin Erzu
rum'daki in§4 hızına katılarak bir 
çok şeyler ba~armaktadı r. Beş yılda 
iki bütçeden ayrılan miktarlarla dört 
yüz bin liralık iş yapılmıştır. MU -
hiınlcrini ayalım : şehirde mu tuaıu 

Dün yurdun bir (Ok 

yederinde hrltna oldu 
DUn şehrimizde hava umumi etle 

bulutlu gc nıiştir. Geceden esnıı:~e 
başlıyan lodoıo rüzgarı sabahleyin şid 
detini arttıı ınış ve saat 14,45 te fırtı' 
na şeklini altnıştır. En dü Uk sıcaıc· 
lık 11, en yüksek sıcaklık da 21 deıe
ce olaral< kaytledilmittir. Yurtta 'f~lt 
ya ve cenubu ınrki Anadolu mıntal<ll' 
Jarında hava çok bulutlu, diğer rıııJıi 
takalnrda da çok bulutlu ve n1e'o'.J: • 

yağmurlu geçmişlir. 24 saat içinde!.~ 
mutedil yağı ların karemctrcye bıt-;; 

" ı~ tığı su ıuikdarları Ankarada 8, ~1 

şehirde 7, Uıtakta 5, Nazilli ve 1'4r:; 
ta 4. Afyonda 3. Manisııda 2, tzrnlt • 
Bursada 1 kilogramdır. Rüzgarlar 

1
;. 

mumiyetle cenulrugarbi ve garp ;~ 
kametinden denizlerde, Trak ·a, ~": 
caeli, Ege mıntakalariyle orta ~rı• 1• c. 
lunun garp taraflarında f1rtına t e 
tinde, diğer yerlerde ise orta Jc,ıve ,, 
saniyede en çok 17 metre kadar 111\, 
esmiştir. Yurtta en yüksek sıcn~1 '.., 
lar Ba1ıke5irde 22, hmirde 24, Jlı> z 1 

bakırda 25, Urfada 26, ZonuJdakt9 

Adanada 28 derecedir, 

----9"1 
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Rus .. Alman ekonomi 

görüşmelerinin neticesi 

Sovy er 1 anya'ya 
1 milyon ton Ambargonun kald1rılması 

Fransız gazetelerinin tefsirleri Litvanya'nın Sovyetler 
Birliğine teşekkürü 

GARP CEPHESİNDE 

Fena havalar her türlü 
harekôta engel oluyor 

h bal ve ecekler Meydan muharebesinde kazanılan 
Moakova, 29 a.a. - Litvanya baş

vekili B. Cerniua, B. Molotof'a bir 
telgraf. göndererek Litvanya kıtaatı
nın Vilno'ya girdikleri gu anda Lit
vanya milletinin sovyet milletine kar 
ıı bcalemekte olduğu samimi minnet
tarlığı bildirmi§tİr. 

Royter ajansına göre Alman 

Sar mıntakasında yapılması 
taarruzunun 

muhtemel 
Moskova, 29 a.a. - "Havas": Mos

kova'daki alman iktısat heyetinin el
d~ ettiği ilk müspet netice, iki aylık 
bır müddet içinde Almanyaya bir mil· 
yon tonluk hububat temin edecek bir 
anlaşma husule gelmiş olmasıdır. 
. -~c~ebi müşahitler, Sovyetler Bir
lı?ının mü külata uğramadan bu bir 
mılyon tonu iki milyona iblağ edebi
leceğini, çilnkü 1938 senesinde bilhaıı· 
aa lngiltere'ye ve Belçikaya iki mil· 
Y?n .~ona yakın hububat ihraç ettiği
nı. ı?y.lemektedirler. Fakat Sovye er 
~ırlı~ı arzu etse dahi bu iki mily na 
~~r mılyon daha ilave edip etmiyece
gı meselesi hakkında kanaatler muh
teliftir. 

bir zafere muadildir 
Paris, 29 a.a. - İngiltdere ve Fransa' da ve hatta bitaraf mem

leketlerde ambargonun kaldırılması kanununun Amerika ayan 
meclisince kabul edileceğinden hiç kimse şüphe etmiyordu. A
merika 'nm, müdafaa etmekte olduğu hüriyetc riayet edilmesi 
davasına gösteregeldiği manevi müzahar~te bu kere maddi mü
zahareti de inzimam etmiştir. · 

B. :Molotof, cevaben bir telgraf 
çekerek tcıckkUr ctmiı ve Litvanya 
ile Sovyet Rusya arasındaki do tlu -
ğun bundan böyle mazhar olacağı in
kipfın ıulh davasına ve iki milletin 

refahına hadim olocağı kanaatinde 
bulunduğuu bildirmiştir. 

Paris, 29 a.a. - Havas ajansının askeri vaziyet hakkındaki 
yarı resmi tebliği : 

Hava günden güne daha ziyade fenalaşmaktadır. Vosges ve 
Sar'da kar yağıyor. Yükselmesi durmu olan nehirler ve bilhassa 
Rhin nehri tekrar yükselmiye başlamıştır . 

Bazı kimselere göre dahilt iaşe ih
~ıu edilmeden Uç milyon ton hububat 
ıhraç edilmesi de mümkündür. Fakat 
iyi haberalan mahfillerde 1939 rekol· 
te i hakkında henüz Jazımgelen malO· 
nıat mevcut değildir. 

Moskova'da alman heyeti Azasiyle 
Sovyet memurları arasında müzake· 
reler devam etmektedir. 

Finlandiya ceva~ı 
Yar1n Moskova'ya 

gönderilecek 
lıelsinki, 29 a.a. - Finlandiya de· 

l~~elcri Finlandiya cevabını ıalı gü -
nu Mo kovaya götüreceklerdir. 

Am terdam, 29 a.a. - Finlandiya -
nın zengin madenleri matbuatın §id
detli alakasını celbetmektedir. Gaze
teler Finlandiyanın Avrupanın en 
zengin bakır madenlerin.: ıahip oldu
ğunu iddia etmekte ve bu memleket -
tc yüzde 4 nisbctinde 20 milyon ton 
maden bulunduğunu ilive eylemek -
tedirler. 

Gazeteler, harp endliıtriai için el· 
zem olan nikelin de Finlandiyada mev 
cut olduğunu kaydetmektedirler. 

İngiltere Danimarka'ya 

lazminal verecek 
. ~opcnhag, 29 a.a. - "Roytcr" Da

n~marka gazeteleri ingiliz hükümeti
nın · T eı ;1~~ı~z0hava filosu tarafından~ 

aKı arman filo .. . 
yapılan b k su uzerıne 

aı ın e naıınd E b. ı· 
manının uğ d ~ a s ıerg ı· 
ka hük" r~ ıgı hasar için Danimar· 
b . umetı tarafından ist ·1 200 
ın kurun t . enı en 

azmınatı tam .. d . 
ye karar verdi - · . amen o emı· 

gını yazıyorlar. 

Hava vaziyeti dün gündüz ve ge-ı bu asıl hedeflerini gizlemeğe matuf
ce yalnız mevzii harekatı felce uğ- tur. 

Pöti Parizyen gazetesi, Pittmann 1 
kanununun kabul edilmesinin dehşet
li bir akis yapacağını kaydediyor ve 
diyor ki: GENERAL WAVELL DİYOR Kİ: 

ratmakla kalmamıştır. Almanların bü- Almanların tayyarelerden parıl§Üt 
yük bir. h~rckete ~c~mesini de a ağı ile tngiltereye a ker in~irm~le~i ihti
yukarı ıhtımal harıcıne çıkarmakta- maline gelince, bu gayrı varıttır. Va-
dır. kıa bundan iki sene cvel sovyetler Ki-

F ran11z aabah tebliği ycf civarında bütün bir livayı silah ve 
"İngiltere ve Fransa ambargonun 

kaldırılmasını kendilerine Amerika 
endüstrisinin bitmez tükenmez kay
naklarının açılması yolundaki kati ka
rar hususunda mutlak bir vaid olarak 
karşılarlar. Bitaraf memleketler de 
manevi teraziyi müttefiklerin haklı 
davası tarafına eğitmişt:r. Ambargo· 
nun kaldırılması Almanya'da fransız
ingiliz - türk muahedesinin akdinden 
de daha acı bir tesir yapmııtır. Bu, 
harbin başındanberi vukubulan siya i 
hadiselerin en mühimmidir. Bir mey· 
dan muharebesinin kazanılmasına mu· 
adildir. Müttefiklerin davasına fevka· 
IAde yarıyacaktır.,, 

Amerika'nın tefkil ettiği 
muazzam cephanelik 

Popüler gazetesi de şöyle yazıyor: 
"Birleşik Amerika devletlerinin teş 

kil ettiği muazzam cephanelik huku· 
kan ve filen Fransa ve lngiltereye a
çılacaktır. Almanya'ya da hukukan a· 
çık bulunacaksa da filen kapalı kala· 
caktır. Müttefik devletlerin gerisin
de muazzam bir besleme kaynağı te
essüs ediyor demektir. Bu maddi mti
zaharetin kıymetini arttıran şudur ki 
Amerika Reisicümhuru Ruzvelt'in 
ıon meaajında Belagatle ifade ettiği 
aempati ve duygulara makeı olmak· 
tadır. lngilterede olduğu gibi Ameri
ka'da da vaziyeti Hitlcr değiştirmiş· 

tir. Bohemyanıiı istilasını Polonyaya 
tecavüz takip etmiştir. Harp öyle şart 
lar altında patlamı~tır ki İngiltere ve 
F ran a 'ya en ufak bir mc uliyct his
seıi bile dü§mez. lşte Amerika efkarı 
umumiyeai bunu anlamıı ve duymuş· 
tur. Demokrasi idcaliyJe meşbu olan 
Amerika efkArı umumiycai Hitler'in 
dilnya yilzilnden bazı fikirleri kaldır
mak istediğini idrak eylemiştir. Bu 
fikirlerin adı .hilr.iy••· ,ınunaı, ve cm· 

YJtyettir. Bu fikirlerin diğer bir adı 
da verilen söze iman ve insanlığa hür
mettir. Amerika efkArı umumiycai bil· 
tün bunları anlamııtır. Ayan meclisi· 
nin son kararı bunu ispat eder. Bu 
kararın en büyük kıymeti de işte bu· 
radadır.,. 

. .. 

Ankara Paktı kuvetli 
bir barış amilidi 

General, İnönü'ye Mareşal'a karşı 
duyduğu büyük hayranlığı anlatıyo 4 

Kahire, 29 a.a. - Anadolu ajansının Kahire'deki hususi mu
habiri general Vavel tarafından kabul edilerek kendisine aşağı
daki beyanat verilmiştir : 

Paris, 29 a.a. - 29 tc rinievcl sa- mühimmatlariyle tayyarelerden para-
bah tebliği : şiltlerle indirmi !erse de bu kıtaat 

Gece cephede faaliyet cüzi olmuş· toplanıp mücadeleye hazır olabilecek 
tur. bir vaziyete gelmek için aradan bir -

Fransız akıa.m tebliği 
Par is: 29 a.a. - 29 Teşrinicvel ak

şam tebliği : 
Gündiiz heyeti umumiyesi itib ri

lc sakin geçmiştir. 

Alman taarruzunun Sar'dan 
yapılması muhtemel 

Londra, 29 a.a. - Royter ajan ının 
askeri muharriri almanların Sar mın· 
takasında bir taarruzda bulunacakla-

çok aatler geçmiştir. 
A•keri harekat inkiıal 

edecek mi? 
Brüktıel, 29 a.a. - Yakında askeri 

hJırckatın inki§af edeceği Berlin'den 
bi1dirilmektedir. Bu buauıta ittihaz 
edilen kararları ancak Hitler ve aske
ri şefler bilmektedir. 

!yi haber alan mahfillerde ı8ylen • 
diğine göre askeri harekfi.t İngiltere
yc karşı yapılacaktır. 

••• 
" E k .. ük b. ·· h d h" k J F · ç k k' k · • b' 1 rı mütalcasını ileri sürüyor ve diyor Londra, 29 a.a. - Pariı radyosu, - n uç ır §Up e a ı yo - • evzı a ·ma ın ço amımı ır te • 

tur ki, Ankarada imzalanan pakt en grafı geldi, general, Türk • İngiliz ki : almanların timal denizi aahilinde Bre
büyük chcmiyeti haizdir. Bu pakt, hissiyatındaki miiheyyiç iştiraki ka· Bütün alametler almanların İsviç- men ile Hamburg arasında tahşidat 
Balkanlarda ve doğu Akdenizindc ba yıt için gelen telgrafı gayriihtiyart rede~. I ~olandaya kadar hudut boyun· yaptıklarına dair Paris'e gelen haber
rışın idamesi için kuvctli bir amil o. bir hareketle Anadolu Ajansının mu· en muhım tahşidatta bulunduklarını ler tceyyüd etmektedir. 
lacaktır. habirine u zattı . ı;österiyor. Alman ların taarruz etme· /ngiliz mebusları Fransa'Ja 

Türkiye, İngiltere ve Fransa ara- leri muhtemel müteaddit noktalar Paris, 29 a.a. - Bugünlerde cephe-
sındaki dostluk, barı§ı ve hüriyeti is- hakkında bir takım faraziyeler mev- yi ziyaret edecek olan İngiliz parla. 
tiyen ve milletler arasında hüsnüni- F • b • cuttur. Fakat bu hu usta en kati i a- mento heyeti, dün ak am hava yoliy• 
yete ve yapılan taahhütlere iyi inanı . e c 1 1 r av ret fran ız harp tebliğleridir. le buraya gelmiştir. 
olan üç büyük demokrasi arasında Filhakika fransız erkanıharbiyesi- Cepheyi ziyaret eden ingiliz mebus 
temhir edilmiştir. h b • nin bir hnftadanberi ne rettiği tcb- lar heyetinin reisi general Spearı §U 

Şüphesiz karşılıklı yardım planla- m u a re es 1 !iğler münhasıran Sarre mm takasın- beyanatta bulunmuştur: 
rının bütün teferrüatına girişmek dan bahsetmektedir. Binaenaleyh bu Geçilmez iki duvar: Majino hath 
mümkün değildir. Fakat ingiliz filo- civarda bulunan bitaraf memleketle. ve ingiliz filosu. Sizin İngiliz filosu-
ıunun türk ıahillerini herhangi bir rin üzerine mcşum bir gölge çökmek- na bizim de Majino hattına büyük i· 
mlitearrıza karşı tiddetle müdafaaya Neticede bir Alman tedir. timadımız var. Ne bu hat, ne öteki fi. 
muktedir olduğu ve türk ordusuna 

1 

Eğer almanlar fransız cephesinin lo eğilmiyecck, buna binaen de zafer 
lbım olan batı modern ailahlarla ha- tayyaresi parÇalandı. diğer noktalarına taarruz ediyorlarsa bizim olacaktır. 
va ıilahlarını verebilecek vaziyette 
bulunduğu aşikardır. 

1914 harbindeki Türkiye ve fngil. 
tere yakın şarkta biribirlerine karşı 
kuvetli ordular çıkarmışlardır. Mu
harebe talihi bazan bir tarafa, hazan 
da öbür tarafa güldü. Fakat iki ordu 
biribirlni takdir ve vasıflarına hürmet 
etmeyi öğrendi. 

Milli Şel'e ve türk aakerine 
hayranlık 

Şimdi ise biribirine kartı muhare
be değil, lüzumunda yan yana harp e· 
derek taarruza karşı geçilmez bir set 
teşkil edeceklerdir. 

Londra, 29 a.a. - Son gelen malU· 
mata göre hava tehlikesi iıareti veril
diği zaman halk mahzenlere girmek· 
ten iıe hava muharebelerini ııerretmc· 
ği tercih etmclttedir. 

Dün Umbie ahalisinden 600 ki i fe-

olunan gemi meselesi evkif 
gittikçe esrarf ı bir mahiyet alıyor 

"City Of Flin ,, vapuru 
erbest bırakıldı mı? 

Siyasi mahfillerde bu işin bütlln 
inki af ve akisleri dikkatle takip ~ 
dilmektedir. 

İran Parlômentosu Şehinşah'ın 
bir nutku ile içtimalarına başladı 

Reisicümhur İsmet İnönü tarafın
dan kabul edilmek şerefine nail ola· 
rak, şahsi cazibesinin esiri, derin bil -
gisinin ve siyasi ve umumt sahalarda
ki nüfuzunun hayranı oldum. Kendi· 
leri mükemmel İngilizce konuşuyor· 
lar. Türk ordusu kıtaatından pek a
zını görmek fırsatını buldum. Fakat 
hava meydanına indiğim zaman beni 
seliimlamakla mUbahi eden muhafız 
kıtaatı efradının beden güzelliği v~ 
askerlik revişi bende çok §İddetli bir 
intiba hasıl etti. 

ci bir hava muharebesine şahit olmuş· 
tur. İngiliz tayyareleri ellerinden 
kurtulmak istiyen bir alman tayyare
sini koğalamakta idiler. Alman tay
yaresi kurtulmak ümidiyle havada 
tehlikeli canbazlıklar yapmakta ve o
nun bu hareketleri her defasında in· 
giliz tayyareleri tarafından tekrar e
dilmekte idi. Alman tayyaresi taklak 
atmakta, bir kanadı üzerinde ani viraj 
lar yapmakta ve arasıra baş döndürü· 
eti bir ıüratle inmekte idi. Tayyare 
nihayet başaşağı seri bir iniş yapmış 
ve toprağa çarpmış ise de pilot tay· 
yareye hakim olmak için on bir gay
ret sarfederck tekrar havalanmak Ü· 

midiyle pek arızalı olan arazide bir 
müddet tekerlekleri üzerinde ilerle -
meğe teşebbüs etmiı. fakat bir taş yı· 
lınına çarparak bir tepenin yamacın· 
da parçalanmıştır. 

M oskova, 29 a .a. - City Of Flint 
vapurunun makinaları tamir edildik -
ten sonra dün akşam Murmansk lima
nından ayrılmış olduğunu Tas ajansı 
tebliğ ediyor. 
Amerika hariciyesinin bir tebliği 

Vaşington, 29 a.a. - Hariciye ne· 
zareti matbuata verdiği bir tebliğde, 
alman mürettebatının City Of Flint'i 
kontrol etmeğe hakkı oldu ğunu ve 
fakat hadisatın da teyit etmiş olduğu 
üzere mezkur mürettebat Murman k 
limanına geldiği vakit enternasyonal 
kaideler mucibince makbul ve mute
ber bir ebcp göstermediğini ve sov
yet hükümetinin de bu gemiyi ameri· 
kan mürettebatına iade etmesi icap 
ettiğini bildirmektedir. 

Hariciye nezareti, imdiye kadar 
Moskova ve Berlin nezdinde mallımat 
toplamakla iktifa eylemektedir. 

irfanda hadiseyi yakından 
takip ediyor 

İran sulhun· l::r an önce 
kurulmasını dileyor 

Şimdiki harpte de bitaraf kalacak 
td~a;r:an, 29 a.a. - Para ajansı tebliğ 

Mebu an mec1· . . 12 • • • • devre . . ı ının ıncı ıçtıma 
aarfet~~~~ açan Şahinşah, hüktimetin 
nıa· ı gı gayretlerin iktısadt ve içti · 
'Verıd' s~h.alarda mükemmel neticeler 
ıiya ığı.nı kaydetmi ve lran'ın harici 

.. _:e~.~~.kkında şunları aöylemiştir: 
aa k utun memleketlerle ve bilhas
rim· 0,mşuJarımızla olan mUna1ebetle
d ız dostluğa ve karşılıklı hürmete 
ayanmaktadır. 

Sovyetler Birli ği ile olan ticaret 
~ukavclcsinin müddeti bittiğind n i· 
d ı ı"'ıemleket arasındaki ticaret mUba
I c .~ıe:inde bir tevakkuf olmuştur. Oy 
e Urtllt ediyoruz ki doğrudan do~ru-

ya rn·· • • uzakerelerle ve karşılıklı hüınli· 
~1.~et sayesinde meri kanunlar nazarı 
; ı re alınırsa vaziyet tekrar normal· 
e eccktir. 

lr~n kati ıturette bitaral kalacak 
m ~rupa harbine mUtee ifiz. Hükü
t etınıizin siya ctı kati bir bitaraflık· 

l ır.I Fakat h rbin devamı bütün mil
et · k erı rnali ve iktı adi zarara aoka-

ca tır ve binaenaleyh bütün dünya 
medeniyeti için de bir tehlike teşkil 
eder. Sulhun bir an eve] tekrar tees· 
ıüsünü temenni ediyoru- , 

Dahili siyasete gelince, inkıl p gay
retlerimizi milletimizin her an daha 
ziyade takdir ettiğini ve bu inkılfibın 
tahakkukuna çalıştığını görmekle 
memnunuz. Bilhası;a fikir ve beden 
terbiyesinin inkişafından dolayı hu
susi bir memnuniyet duyuyoruz. Bu 
terakkilere devam ederek en iyi ne· 
ticeleri elde etmek hükümetin vazife-
idir. 

Yeni Iran kabine•i . 
Tahran. 29 a.a. - Pan ajanıı teb· 

liğ ediyor: 
Parlamentonun açılı§ı münasebe

tiyle hükümet i tifa ettiğinden Şahin· 
§ah Adliye Naı:ırı Dafteri'yi yeni ka· 
bineyi teıkile memur etmiıtir. 

Yeni kabine ıu ıekildc kurulmuı· 
tur : 

Doktor Daftari: Başvekil, M uzaf· 
fer Alam: Hariciye, Ali Mansur: En· 
düstri, Ali Asgar .ikmet: Dahiliye, 
İsmail Mcrat: Ma rif, Doktor Secdi : 
Münakalit, AlAm : Posta, telgraf ve 
telefon, §İmdiye kadar miııt banka 
müdürü olan general Emir Hosrevi : 
Maliye, General Ahmed Nahçevan : 
Harbiye, Vasigi: Ticaret, Muhammed 
Sururi: Adli re, General Tadijtaç: 

Türk kurmay ıubaylarının emsal· 
siz olduğunu gördUm. Meıleklerini 
hakkiyle biliyorlar. 

Samimi bir telgraf 
Mareıal Fevzi Çakmak'ın ylikıek 

meziyetlerini daha Türkiyeye gitme· 
den de duymuı tum. Mareplı ıahsen 
tanımak ve evelce itittiklerimi yakın
dan takdir etmekle duyduğum mem -
nuniyet bilyUktUr. 

Tilrkiyenin geçenlerle birkaç gUn 
geçirdi~lm mıntakasını evelce görme· 
migtim. Memleketin modcrnle§tiril • 
meıi ıahaıında elde edilen terakkllc· 
ri, Ankaranın inıaaında takip edilen 
bilgiyi hakikt bir hayranlıkla takdir 
ettim. 

Sl:lzlerimi bitirmeden ~nce, TUrkl· 
ye'de bize karıı gösterilen hilanilka 
b.uı ve miaafirperverlikten dolayı pek 
zıyade mUtehasaiı olduğumuzu s8yle
meği lüzumlu addederim.,, 

General beyanatı verirken Mareıal 

Ziraat. 

MilU Banka umum mUdUr muavini 
Farzin bu bankanın umum mildUrlU · 
ğUne tayin cdilmiıtir. 

Saaclabat konleranıı lıa/.ıkında 
lran'ın tekzibi 

Cepheden gelen yaralılar 
Cepheden gelen ilk iki hasta treni 

dUn gece Londra civarında küçük bir 
iıtuyona muvasalat etmiştir. Hasta· 
lar ve yaralılar civarda bulunan bir 
haııtaneye nakledilmiılerdir. Yirmişer 
vagondan mürekkep olan bu trenle · 
rin gelişiyle ancak birkaç kişi alfika
dar olmuştur. 

Rcımen bildirildiğine göre Hindis· 
tandan hareket etmiş olan bUtiln kı· 
taat, katiyen zayiata uğramaksızın 
yerleri c vasıl olmuşlardır. 

B. Molotof 
bir de marş 
yapacakmış 

. ~ondra, 29 a.a. - Observer gazete
.ının diplomatik muharriri B. Molo
tof'un birkaç güne kadar mühim bir 
demırıına intizar etmektedir. 

Muharrir diyor ki: 
"Z anncdildiğine göre Molotof Yük-

ıek Sovyet meclisinin içtimaından 
. Tahran, 29 a.a. - Saadabıt paktın 
ım:r:a etmi§ olan devlet milmcaailleri 
ni~ yakında bir toplantı yapacağın 
cl?ır yabancı memleketlerde çıkan §a 

yı~lar lran. siyast mahafillnce tckziı 
edılmektedır. Bu şaY.ialar esassızdır. 

, ıonra, mUe sir olması için lnglltere
nln PC§in taııvibi elzem olduğundan 
:fol yı Moskova'nın müzaharetten is
tinkaf ettiği barış teklifleri değil, 
barışın halen mümkün olduğuna dair 
bir bey_anat r.a.P,acaktır.,. 

Amerika'da infial artıyor 

Vaşington, 29 a.a. - "Havas " 
"City Of Flint" meselesinde itti · 

haz etttikleri hareket tarzı dolayısiy
le Almanya ve Sovyctler Birliğine 
karşı Amerikan mahfiİlerinde izhar 
edilen infial gün geçtikçe artmakta
dır. 

İyi haber alan mahfillerde Mosko
va ve Bcrlin arasındaki diplomatik 
münasebetlerde görülen esrarengi.ı: 
tezada işaret edilmektedir. 

Moskovadaki Amerikan sefirinin 
bildi rdiğine göre P otemkin, bu vapu· 
run derhal serbest bırakılmasını em
retmiş ve vapur, alman mürettebatın 
kumandası altında meçhul bir semte 
harel-et etmiştir. 

Vapur limandan ayrıldı mı? 

Bcrlindeki Amerika sefiri alman 
hariciye nezaretinin City Of Flint'in 
henüz Murman k"ta bulunduğunu be
yan etmekte olduğunu bildirmiştir. 

Bu muhtelif rivayetlerin geminin 
alman mürettebatına ingiiiz ablukası
nı şaşırtarak şeklini değiştirmek su. 
retiyle vapuru bir alman limanına 
s~vketmek imkanını vermeğe matuf 
hır manevra olup olmadığı keyfiyeti 
aynı mahfillerde suale şayan görül· 
mcktedir. 

Duhlin, 29 a.a. - Irlanda htikUmet 
mahafili, City Of Flint'in alman fi -
losu tarafından yakalanması ve sov
yet Rusya tarafından tevkif edilmesi 
yüzünden hadi olmuş olan vaziyeti 
ve Vaşington hükümetinin resmi hat
tıharcketini yakından takip etmekte
dir. 

Hükümetin noktainazannı temsil 
eden Zrish gazetesi, City Of Flint'in 
müsaderesi meselesinin bitaraflık ka· 
nununun müzakeresi esnasında kon
gredeki azasının hattıharekcti üze
rinde mühim bir rol oynıyacağı mü
taleasınd a bulunmaktadır. 

Alınan tedbirler 
Geminin hamulesinin bir kısmı Ir

landaya nakledilmek üzere yola çıka· 
rılmıştı. Şimaiye kadar lrlanda hükü
meti, ing iliz harp gemilerinin r efaka
tini kabul edecek olan bitaraf gemile
r e muharip muamelesi yapılacağı hak 
kında Almanyadan bir giina tebli gat 
almıs değildir. 

Resmi mahafil, Britisch And İri h 
ve Steampak gibi en asri kumpanyala
rın İngilterede müseccel olan ve 
Dubl in ile Liverpool ara ındaki mun
tazam seferleri temin etmekte bulu
nan gemilerin yerine Irlandada mü
seccel ol~n ~e ~rlanda bayra ğını taşı
yan gcmılcrın ıkame edilmiş olduğu
nu beyan etmektedir. 

Almanya' nın te ekkiirü 
Berlin, 29 a.a. - Müsteşar Bohl 

Sovyctler Birliğinden Alına . e, 
d .. b h . . nya ya 

oncn a rıyelılere ve alman t va an-
da ! arına karşı sovyet maka 1 f .. m arı ta-
ra ından gosterilen samı·m· d 
d d ı yar ını-
an olayı alman hiilcümet· . 

kU ı · · ının te ek-
r erını Rerlindcki sovyet el .. 

bildirmiştir, ~ısıne 
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Millt Şef'in huzurunda 

Dünkü geçit resmi 
çok muntazam oldu 

(Başı ı inci sayfsds) 111111111111111111111111111111111111111111 

İnönü Ataförk'ün 

muvak ıaf < brinde 

huslar Cümhurreisimizin huzuruna 
kabul edildiler. Bunu müteakip sıra 
ile şu zevat kabul olundular: kara, de
!;_iı v_e hava kuvetleri mensuplaı;,ı, j 
ı emyız mahkemesi, Devlet şurası, , 
Muhasebat divanı reisleriyle müddei- ! 
umumiler, ve daire reis ve azaları, 
murakipler, umumi katipler, baş mu
avin ve muavinler; Başvekalet ve ve
kaletler ve bu vekaletlere bağlı umum 
müdürlükler erkanı, Ankara vilayeti 
Vali ve müdürleri, umumi meclis, be
lediye meclisi, parti vilayet id;ıre he
yeti azaları. milli bankalar v mü· 
esseaeler, cemiyetler erkanı ..... 

Dün saat 12,40 da Cümhurresi
miz Milli Şef İnönü refakatinde 
Başvekil Dr. Refik Saydam olduğu 
halde Ebedi Şefin muvakkat metfe
nini ziyaret eylemi§ ve çok muhte • 
§em bir çelenk koyarak bir ihtiram 
dakikası içinde Ebedi Şefin aziz ha· 
tıra~ını taziz eylemİ§tİr. 

lngili: acfiri meclisten çıkarken FranM% aeliri mediaten çıkark•n ; 

Bu kabul törenini müteakip cüm -
hurreisimiz, kor diplomatiği kabul 
buyurdular. Kıdem sırasiyle yabancı 
devletlerin büyük ve orta elçileri ve 
refakatlerinde müsteşar, ataşe ve ka
tipleri Cümhureisimiz tarafından ka
bul edildi. 

Meclisteki kabul törenini müteakip 
davetliler geçit resminde bulunma~ 
ilzere hipodroma hareket ettiler. 

Geçit resmi 

Cümhurreisimiz İnönü, Ebedi 
Şefin kabirlerini ziyaret için Etnog
rafi müzesine geli§lerinde Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda, Genel Kurmay Başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak, Or~~neral 
Fahrettin Altay, Ankara valıı;ı Tan
doğan i!e vali muavini Dilaver ve 
rmniyet müdürü Şinasi Turga tara
fından karşılanmıştır. 

Milli Şef, bu ziyareti müteakip 
doğruca tebrikah kabul buyuracak
ları Millet Meclisini le§rif etmi§ler· 
dir. (a.a.) 

Hipodromda halka ayrılan yer bir 
iki saat içinde tamamiyle dolmuştu. 
Hariciye vekaleti protokol umum mü
dürlüğü tar:- r • "''1 gönderilen dave
tiyelerle gel nJ,.,. &ak ve bilyük üni
formalarla k :n ·rine ayrılan hususi 
rnevkii almış!aıch. Hipodrom on bin· 
l"rcc kişi ile tanıamen dolmuştu. 

111111111111111111111111111111111111111111 

biseleri ve çok intizamlı yürüyüşleri 
ile nazarıdikkati celbediyorlardı. He
yecanla alkışlandılar. 

Mebuslarımız mecli:t binasını terltediyorlar 

Hipodromu dolduran büyük kalaba
lık en büyük bayramında Milli şefle· 
rini bir an evci görmek ve alkışlamak 
için büyük bir sabırsızlık içinde idi. 
Nihayet büyük hadise oldu. Koca sa
hayı dolduran büyük halk yığını bir
d-enbire elektriklenmiş gibi oldu. Bü
tün başlar en büyüğümüzün, Mim Şe
fi::nizin geldiği istikamete döndü. Sa
ha, yekpare bir alkış tufaniyle çınla
öı, çınladı. Bu sahayı dolduran genç
lik ve halk tek kalp ve tek vücut ha
linde derin iman ve inanla Cümhurre
idnl alkışlıyordu. .. 

Milli SePin teltiıleri 

Geçiş sırası askere gelmişti. Önle- -
rinde kendi mızıkaları ve alay sancak 
ları olduğu halde önce harp okulu ta· 
!ebeleri geçtiler. Pek düzgün, pek va n 
kur ve intizamlı yürüyorlardı. Hali<, , 
büyük türk ordusunun yarınki ku
mandanlarını şevk ve gururla alkışla
dı. Harbiyelilerimizi, tümkomutanlı

ğının tertip ettiği sıraya göre diğer 
askerlerimiz ve bindirilmiş kıtaları
mız takip ettiler. Hepsi çok intizamlı 
idi ve her biri başlı başına, kahraman 
ve ileri teknikli ordumuz hakkında 
fikir verebilecek mükemmeliyette idi. 
Geçit merasimi saat 16 da nihayet 
buldu • 

Hipodromdaki geçit töreni bittik
ten sonra Cümhurreisimiz otomobil· 

Milli Şefimiz geçit resnıi yapıla -
cak olan yoldan çıktılar. Açık bir o
tomobile binmişlerdi. Yanlarında 

]eriyle şehir içinde bir gezinti yap
mış ve saat 17 ye doğru köşklerine 

avdet buyurmuşlardır. 
Kahraman topçuların geçiıi 

Marepl Fevzi Çakmak bulunuyordu. Tarihi dakike. 
Otoı:nobil ağır ağır ilerliyor, iki yanı Dün gece saat 20,30, cümhuriyet 
dolduran halk Milli Şefi canlı bir he- bayramının en tarihi dakikası idi. 16 
yecanla alkışlıyor, " Yaşa, var ol 11

' di- yıl önce cümhuriyet o dakikada ilan 
ye bağırıyordu. olunmuş ve bütün yurda tebşir edil-

saat 9 dan itibaren vWlyette baılan
mı§tı r. BÜYÜK BAYRAM 

Cümhurresimiz doğruca askerlerle mişti • 
izcilerin bulundukları yere gitti ve Tam saat 20,30 da İstasyondaki te
kendilerini teftiş ettiler. Türk genç- peden top sesleri duyuldu. Bu sesler, 
li.ği~i ve türk ordusunu temsil eden 1 tarihi anın geldiğini ilan ediyordu. 
yığıt çocuklar, İnönü önlerinden ge· Caddeleri ve meydanları dolduran 
çerken "sağol l" diye bağırıyorlardı. halk vebütün nakil vasıtaları bu ses· 

Saat tam 14,"45 te Milli Şefimiz şe- leri duyunca oldukları yerde durdu -
ref tribününe şeref verdiler. On bin- lar. Bu tevakkuf ihtiram tevakkufu 
lerin doldurduğu hipodrom sahası al- idi ve herkes bu anda cümhuriyetin 
kııtan bir daha çınladı. banisi Ebedi Şef Atatürk'ün ve onun 

Şeref tribününe bir radyo ahizesi 
konulmuı bulunuyordu. Bir spiker 
bu ahizeden, şimdi Cümhurreisimizin 
tür1c milletine bir hitabede bulunaca· 
ğı müjdesini verdi. Şimdi uğultu 
durmuı, herkes Milli Şefi dinlemeğe 
hazırlanmıştır. 

lnönü'nün millete hitabesi 

emrinde cümhuriyet ve istiklal için 
çalışarak aramızdan ebediyete intikal 
edenlerin aziz ve kahraman hatırala
rını anıyordu. 

Bir dakikalık ihtiram tevakkufunu 
müteakip fabrikalar, lokomotifler, 
otomobiller diidüklerini, kornalarını 
öttürerek bu tarihi anı selamladılar. 

Fener alayları . 
Gece saat 20,35 ten itibaren fener 

alayları başladı. Muhafız kıtaatı ka-

Cümhurreisi filarmonik orkestra· 
tının çaldığı istiklal marşını ayakta ve 
ıaygı ile dinlendikten sonra İnönü 

konuşrnıya başladı. Alkışların fasıla
ya uğrattığı hitabe bittikten sonra 
bütün gözler tekrar geçit resminin y.ı alay şehrin bliyük cadde erini, elle 
pılacağı yere hipodrom yolunun sol rinde me al eler yakarak dokş• ılar. 
köıesine dikildi. Saat tam ıs idi.Fa Halk bu büyük şenliğe iştirak etti. 
kat Etlik sırtlarında peyda oian bir Gece tezahüratının devam ettiği müd· 
ugultu başları havaya kaldırttı. Türk~ detçe, şehrin bırçok yerlerinde havai 
g~k-~erinin çelik muhafızları bir uçtan fişekler atılıyordu. Emniyet abidesi, 
gorunrnüşlerdi. Çok muntazam filo- Ulus meydanı ve Samanpazarındaki 
lar halinde ve bir kısmı pek alçaktan bandolar gece yarısından sonralara 
merasim sahasının üstünden geçtiler. kadar muhtelif parçalar çaldılar. 
~alk tUrk tayyarelerini heyecanla al· Halk cümhuriyetin 16 ıncı yıldönümü 
~şlıyordu. Bundan sonra yerdeki ge- bayramını neşe ve şetaı et içinde ge 

rargahından hareket eden bir alay, 
Akköprüden hareket eden diğer bir 

Çıt başladı. çirdi. 
Önce ı"zciler geçtiler. Önlerinde • 

k l t ' ,'· 'a' ı· t·o··ren endi mızıkaları arkasından bütün s anu 
0Ynıakların bayraklariyle Parti bay
raklarını taşıyan gençler geliyorlar -
dı. İzci mızıkası bir kenarda yer aldı. 
Gençler geniş saflar halinde akmıya 
başldılar. 

Vi1ilyctte vali ve belediye reisi 
Lütfi Kırdar, kendisini aırasiyle zi • 
yaret eden İstanbul kumandanı, mer
kez kumandanı ve diğer kumandanla
rın, vilayet, belediye ve parti erkanı
nın tebriklerini kabul etmiştir. 

Müteakiben şehrimizdeki ecnebt 
konsoloslar, toplu olarak vali tarafın
dan hükümeti namına kabul edilmiJ • 
!erdir. 

Geçit resmi bCl§lıyor 
Saat 10,15 te vali Lütfi Kırdar, ya

nında kendisini tebrike gelen zevat 
bulunduğu halde Bayazıt meydanına 
gelmiştir. Burada vali, merkez ku

mandanı, kendilerine tahsis edilen 
yerlerde mevki almış bulunan askeri 
kıtalarla mektep talebelerini ve diğer 
teşekkülleri teftiş ettikten sonra ha· 
zır1anan tribüne çıkmışlardır. 

Geçit resmine saat 11 de istiklii.l 

marşı çalınmak suretiyle başlanmı~ • 
tır. Askeri kıtaat, büyük bir intizam
la vali ve kumandanların önünden ge· 

çerek tramvay caddesini takiben Tak
sime gitmişlerdir. Taksim'de vilayet, 
belediye, parti ve hususi teşekküller 
tarafından gönderilmiş olan çelenk -
ler abideye konulmuş ve istiklal m~r
şı çalınarak direğe bayrağımız çekıl
miştir. Şehirde dündenberi fcvka14de 
tenvirat yapılmıştır, _.... 

1stanbulda kutlu gün halkın coş· 
kun tezahüratiyle tesit edilmekte· 
dir. 

Bütün yurtta 

DOLAYISIYLE 

Yurdun bir çok 
yerlerinde yeni 
binalar açıldı 

Kastamonu: 29 a.a. - Yeniden tesis 
olunan Kastamonu aktam Kız Sanat 
mektebi diln öğleden sonra vali Avni 
Doğan'ın okulun memlekete hayırlı 
olmasını temenni eden bir nutkuyle 
açılmıştır. Memleketin mühim ihti -
yaçlarından birini karşılıyacak olan 
bu Sanat mektebinin tekrar eçılmış 
olması yurtta derin bir memnuniyetle 
kar~ılanmıştır. Mektebin şimdilik 75 
talebesi vardır. 

lıpartada 
İsparta: 29 a.a. - Dün öğleden son 

ra yeni hükumet konağı ve onu taki
ben de Halkevinin açılma merasimi 
yapılmıştır. Vali Tevfik Hadi Baysal 
kısa bir nutuk söyliyerek Cümhuriyet 
İdaresi ile saltanat devri arasındaki 
farkı tebarüz ettirmi~ ve hazır bulu -
nan binlerce vatandaşın coşkun teza
hüratı arasında kurdelayı kesmek su
retile her iki binanın açılışını yapını~ 
tır. 

Ad apaz.ar' da 

Adapazarı : 29 a.a. - Cilmhuriye -
.in 16 mc yıl dönümü bayramının baş 
laması münasebetile dün yeni yapılan 
husust muhasebe binasının açılış tö-

Yurılun her tarafından gelen tel ı' reni yapılm·~tır. 
gra!lar, büyük bayramın vatanın her Jstanbul' da 
köşesinde büyük bir heyecan ve coş· t T 

29 
A ~ d k' il 

kunlukla kutlandı~ını haber verınek stanbu • ... a.a. - _şagl ı a ıl m -
tedir. e:sscseler; lJugun merasım e açı mıı -

!ıra 

GündUz her yerele geçıt resımıe.ıi Gazi köprüsü saat 15 de, Ayaspa Önce Ankaranın kız izcileri, arka
larından yurdun dört köşesinden ge
len genç, zinde, gürbüz çocuklar geç
rrıiye başladılar. Rap, rap adımlarla ve 
biltUn gözleri hayran bırakan bir in
tizam içinde yürüyor, iki şahıs ara· 
sından geçerken de başlarını sağa çe
virmek suretiyle büyük İnönü'yü se

İstanbul, 29 a.a. - İstanbul, bugüı. 
fc\ıkalfide günlerinden birini yaşamış 
tır. Sabahın çok erken saatinden iti· 
haren cümhuriyctin on altıncı yıldö
nümü bayramını tesit için yapılan mc 
rasim yerlerine akın akın giden halk, 
taklar ve bayraklarla donanan c.ıdde
leri dolduruyordu. 

Kalabalık, bilhası:a saat 9 a lloğru 
İstanbul cihetinde buy J.k bır ke~afet 
peyda etmi1 ve bu yüzdf'n tramvay 
ve otobüs seferleri tatil edilmek mec
buriyeti hasıl olmuıtur. 

ve mektep, yol, köprü gibi eserlerın olu lG da Nişantaşı kız orta mek -
a~ılıı resimleri yapılmış, gece de fe- ~bi ı5 te ' Sineklibakkalda 45 inci 
ner alayları ve balolar tertip edilercl .. ıektep 1fi da, Karagümrük orta mek
geç vakte kadar eğlenilmi~tir. • tehi 16 30 da, Üsküdar belediye tahsil 

Bütün Türkiye, cümhııriyet reji· iairesi 15 te, Çatalcada ilk mektep 15 
m!nin li inci yaşına basmış olmasın- te, Kaı tal da ilk mektep 15 te, Yalo -
dan dolayı, derin bir sevinç içindedir \Tadaki ilk mektep 15 te, Silivride ilk 
ve bu vesile ile büyüklerine kartı Eektep 15 te, &itlideld ilk mektep 15 
duyduğu büyük minnet ve ıükranı, ha te, Ka1.köY. mJli;:e ~ tubeli li.JO 
raretli bir tarzda izhar etmektedir. d• 

liınJı yorlardı. 
İzcilerin arkaıından Tilrkku~u 

-nsupları göründüler. Bembeyaz el-
Resmt programa tevfikan &ı.yra

mın kutlama merasimine aalıahley_in 

Milli Şef ıerel tribiiniincle 

Sovyd aefiri mec~istcn çıhar~• 

. 
f • 

Af6an seni meclisten çıkarken Yunan Hliri meclisten çıkarAea 

lrtlll ıeliıi medmen çıkarken Yupalao Nliri mediıten '9~•Mll 
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A K A R A 

lO-X-1!1139 Puıırtnf 
at : 

7.30 İ•tuyonan açıhıı (MuhteUf dil • 
1crde) btı1dll Ma.rtL 

7.3S Müzik (Sabah mü:dil • Neıell pWt) 
B 00 Saat ayan ve .ajanı haberleri. 
8.20 Milrik (P!Ak) 
B.45 filler kkl memleketlerde cemi -

ye lcr 'Yt' TUrldye çocuk ıirceme 
kurumu mevzu! konusma (Tilrlr 
cocuk c•lrgemc kurumu umumi 
merkez rci 1 •e Kırlrl.arcli mebu-
111 Bay Dr. Fuat Uma1 tarahnda.n) 

§.00 Son. 
U.30 h1aıyonun açıhtr (Muhtt>lif dil • 

lerle) 1ıtlldll Martı. 
U.40 Aj11u h berlc:r-ı. 
l 3.00 Tllrk mil iği 
ıs..s Clfmhurlyc:t g{lmrllkclilllttl n in· 

hi11rl r ldarcslntıı karakteri mc.,. 
ıulu lconu,mı (Q . .,. t. V. ekono
mik 1 !eri mUd3rli CelllSet Barba. 
roıo lu tarahndan) 

24.00 Mliı k (Pille) 
14.IO Milli lktiHt •• tuarnıf mevıuhı 

konferanı (Mardh1 mebıau Bar 
Ru:ı Erten tarafından) 

'H 45 MlUlk (Pllk) 
ıs.oo Belediye ve ı;y lulkınmuı mev

zulu konf eranı CDıhlliye Vekil eti 
mahılll idareler fUbe müıılUrler n· 
d n Bay Baha Kotdıı) 

15.15 Soı:ı ve İt llc11l Mar11. 
17.00 tıtıııyonıın açıh ı {Muhtelif dil • 

l rle) btlklll Mar•'· 
17.10 .MUdlc (Rl7a1cticlim.hur banıloıu • 

M r lar) 
ııı.oo Afan bııberlerl .,,,. 
11.20 C ınhurlyc devrlndc •lraat ~· -

h m lırı ve r yJzli uerlerl mcv. 
~ulu konu mı (Zlraıt V. mUtc • 
lıanı• mU a iri B17 Rahmi Öke 
tanfındıın) 

18.35 Türk mllziğl (Tuna boyu, ki:lçek 
ve milli hava ar) 

19.JS Türk hava kurumunun ıc yrllık 
cılı mı r m vı:ulu konu m (Tür 
t • lr\lrumu umumt mark ııl re!. 
ı • Erzurum m buıu B J ilk· 
r\I Koç le tarıfmdın) 

19.SO TUrk mUzl !. 
2ı>.O Cilmhurl;vct devrinde tiı;arethı ita· 

raktcrl m v.ulu konuırna Clhnca· 
u tetkilit1 ndırma mUdllrU B•>' 
lorv t Derkin tarahndan) 

21.00 MUıli: (Kllı:Uk Orlceıtra) 
22.00 Ajın1 haberleri v.a. 
2? 20 MUılk (Cu:bınd • Plllıı} 
'".SO on vı lttlldll Muıı. 

Sovyet radyolartnda 
Türkiye için konser 

Yabancı 111c:mleketlcrle kUltUr mlin ac • 
betlırl ida.m~I umum vyot "V O K " 
ceml7ttl Ilı . .C.B. RadyQ lcomltcı TUr· 
lcin için bir rad30 ko rl tcnlp et • 
nılştlr. 

Bu konnr burUn Tltrlclyı ıaatiylı ~m 
ıaa' 21.SO da 11+4 metrede Moılcovı, ıııo 
me red.Xlev, 10110 metrede Tb\Uıl, 49,ı 
metrede Simferopol ve ~09,9 metrede O
d111ı i ta.11onluı tarıı-fından nc~rcdilecck· 
tir. 

Sovyet cümhuriyetlnin beynelmllel ke
mancıları milHba auıın Laurenu Ftuı: • 
yıı Ooldsteyn M ııdelton. llummel. Rimı 1 
kir • Kornlcov'un rlorinl. 111natlclr ıı. 
vln.kl7 CD rl on), Cıy\coV1kly, Rimıkly • 
Kortakov nrlc:tl i. Sov)' cUmlıurlyeU. 
nln ve bı:ynılmllıJ mt11&bılcalannın Lıu· 
r .. ıı Yıko• Pllyar piyanoda laklrev, 
oıtakovlç, DobUt 1, Donan! enrl rl ( le· 

rı dceelrtir. 
Ayrıo devlot hanerıde tıkımı 

tudındın Vınoını1ovun !dar si 
Olinlca. J(ü.yl, K llnnikov cscrlerl 
d lıı:tktlr. 

koroıu 
altındı 
icra •· 

Prag'da ~ek istiklôl 
bayramı kutlandı 

Koponhag, 29 ı.L - PoUtlken il· 
retesinin Bcrlin muhabiri bildiriyor: 

"Dün Prag'da birı;ok çekler Çele i · 
tikHil bayramı münasebetiyle tezahü
lltta b\ılunmu !ardır. 

Muhtı11f nokt tardı tcır hUr t~ılar 
Ilı alman polfıl ara mdı mUı demol r 
V1.1ku bulmuıtur. llım ktm eler ı ır 
ıyr tt yınhmmı tar. 

Prıg'dı dUn vuku bul n nUm yiı· 
!erin ov ld n h ırlınm1ı v bu teza· 
hUnrtı t lr m vcut olup olm dıiını 
otklk ıtm k Uıerc, Çolccıılov yı u· 

muml vılill Von N U1"ilth'ın r iıli in· 
d btr pollı kon! ran ı topl nmııtır. 
Mı!Om oldu u Us re, dUn vuku bul n 
hldlı lcr derpiı dil r k Ç k lh:ıri i · 
leni rfnd n bir ç yUı Jrtıi ov 1den 
rQhln olırak tu uım kUl idi ... 

Polul11 ıiJJctU müdahal•ri 
Amıt rdam, 20 a .ı. - Tele r C •· 

ıc ılnln rı 'dıkt muhabiri bildiri
yor: 

Blr alman kayn ~ına göre, clilnkü 
tezahUrattan sonra henüz husu i hiç 
bir edb r ılınm mı ur. H lkın \rll
yUk bir kı mı p •it bir nilm i hık· 
kındılcl t llmtt rl y t tml ttr. O -
l ye do ru a1m nl rl ç 1 r raıun· 
dı buı kUçUlc h dl 1 r olmu tur. Sa
a 13 e lm n 1111ltcrl rl b 1ta mı.mka 
oldu u lı lcl kıt l rını diincırlcrk n 
d hı ciddi hldlı 1 r vuku uulmu tur. 
Ç k pollıl. O ıtıpo'mın dı mUıah r • 
tlyll t aahUratçıl r ıl yhlnde ıtddct· 
il mUdıhıl ctmlıtlr. 

Dlrçolc lıçil r htlklat bayramını it· 
tlr le i;ln fıbrikıluı ltmemlılerdir. 

T 11vkifl r yapıldı 
Anı1t rdam, %9 ı.ı. - H vu ajan· 

aındın: c; k 1 ttkW!nin hıtıraunın 
tealdi için ic:ra edflcın m r11lm mUna
ıebe lylc Prag'da afmanlar aleyhinde 
yapılan tenhUratı Ttlcgraph ii.ı te-

- - - -- - - - _-_-_____ -_ - - - --------- - "-
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ULUS 

E BÜYÜK BAYRAMIMIZIN 

DIŞARDA UYA DIRDIGI AKİSLER 

Atina, Bükreş ve Kahire 
paylaşıyor 

• • • • 
sevıncımızı 

Atina, 29 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: Bütün gazeteler Tür· 
kiye'nin cümhuriyet yıldönü ünden bahsetmekte e yakın ıark· 
ta büyük barıt ve nizam unsurlarından biri haline gelen bu mem
leketin batardı w ı terakkileri bilhaa k yıt ve i ar t eylem kte· 
dirler. 
Aynı b rıt ve nizam tel kkilcrine 

malik olan Yun niıtan ve TUrkiyc. 
Ba kanlarda, yegane ayeıi una işti
r!k eden ınlllctlerc- mU mir ve mU n
lemetp rver bir Sy lmkfim teminine 
matuf bulunan.bir nizam temelini tc -
kil ediyorlar. 

Katimcrlni. Elcftron Vima, ve di
ğer gazeteler tlirk milletinin bugUn 
mil alemctperver emellerinde ve bU -
tUn omgulariyle mligtcrek bir rr:f h 
için te riki mea i k rannd 'Unan mil 
1etlnln kendi y mnda yer ıılm1 ol u· 

undan emin olabilece ini ynzıyorlar. 
Cazetcler aynı zam da A atilrk'Un 

hatırasını hUrmetle anıyorlar. 
EıeUmle Eleftron Vima gazetesi di

yor ki: 

vi kardeıi ve en iyi do tu l met lnö
n · 'y bıraktı ını, Atalilrk tar f mdan 
çizilen yolda aalim idarenin lnönii'· 
nün itfarc ve dehası altında devaın et
tiğini ve salihiyetll, va anpcrver bir 
şah iyct olan 1nönünün kardc§ mH-
eti terak iye doğru götürmek c bu· 
lunduğunu bildimıekte v t>u sevin; 
ve ıcrefli gllndc tebriklerini sunarak 
kardt§ milletin tcrakkiyahru hay • 
ranhkla takdir etmekte olan blitün 
arkın da bu tebrikc ittirak eylediel

ni k ydeylcdiktcn onra Ttirkiycnin 
tarihine eref yEal rı illive eden 
bu milli bayramın müıtcfid olduğu 
m deniyet ve ba.rıtın bUtUn gark i -
çfo temadisi temennisini ilüve eyle • 
mektcdir. 

KÜtÜK Dl~ HABERLER 1 
XParfı, - 'Moskondan buray cclen 

haberlere ıöre. rwı - alman aıi mil -
ıa..lı:e,elerinin ilk netıceııi olmak üı:ere 
Rusya Almanyaya. bir milyon ton b\lbU· 
batla sene bu mi tarda yağ verecektir. 

X Londra, - unday Dlıpatç'rn ö •ren· 
dit;ine naz ran merlr.czl Avrupa ln~lctl tı 
Londra ve PariJte bUyük bir f allyct go -
teriyorlar. Habsburıılar açıkça çaherruıktıı 
ite de al1JJ8n !uuıcd ru me113uplan olan 
Hohcızollcnılcr aile eI drum bir ço li 

Alm yada bıılundııilmdarı. gi.z}lcc hare -
ket edl:yorlnr. 

X.Moılcova, - Garbt beyaz Rusya milli 
mccllıi topl nmıı ve bu memleketin 50v
yetlcotirilmeılne ve beyaz Rusya eoıyalist 
climburi:yctine iltihnkına karar vcrmiıtlr. 

XBükre,, - .Romanya ve Yuı:osfavya 
b ıvekUlerl ıra ında had t Uzcriııde bir 
mül at \"\LJnı butdutuna dair y b ncr mem 
le etl de çıkan haberkri Romanya ai n~r 
kııtl olarak tekıip ctmelctedlr • 

X B!ikr • - Dahiliye mU tepn B. Ba
r:ın istifa etmiıtiı:. 

:X'Mo kova, - Tııs ,ajansı, batı Uk'ran· 
ya&ı milli meclisinin bank 1 rl bilyük s:ı 
ııı.yij millilevtinniye k rar verdi ni bil
dirmektedir. 

XLondra, - Alman radyomnun bildir· 
di ine göre ılmın yü e kumandı h · 
yeti, i al ilen Polonya aratiıılndc tat
blk edilecek nıU dere usulleri h lnndn 
bir kararname rw:ştetml tır. Ba huaustıı 
fazlA taflllit lınamanıı ur. 

XBerlln - Slovakyı dlrr.hurre111 Tl,o, 
Tokanııı baıvckilllse ıayin edfldltlni :··· • 
dirmlttlr. DurunıklıJe hariciye ve d b 11-
yc nuuetlerlni deruhte etm!r;tlr. K bin • 
nln diter iz r arıııında det! lklilıler yok 
tur. 

X Bclrrad, - Zagrcb Univcnıites· e 
lco unııt talebenin sc eblyet verdlil lrar· 
Jltalrklar hıtkJunda tcf•ırlcrde bu Ul\itn 

"K1tolilc ıc ıeteıi., •On .r mınlırda l ran
ıııd yapıldrjı ılbi Hırvatıeunda da ko • 
mliniıterln fı Yctte bulunmılanıuı m -
ni olunmnını j tern{4tir. 
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. 
yenı model TÜRKKUŞU'nun solonu 

TÜRKKUŞU Modelcilik hareketini hızlandırmak için Yenişehir 
Atatürk Bulvarı Tuna Apartmanı altında yeni bir model salonu aç· 
mı tır. Bu salonda çocuklamruza. gençlerimize istedi leri ma)funat 

---------------verilmekte. model yapılmast öğretilmek edir. Ayrıca model mnlze· :: --- -mcsi ile her tip modeller maliyet fiyatına satılmaktadır. Mektep :: --- -: çocuklar-. ve gençler TÜRKKUŞU'nun bu yeni model salonunu zi· :: 

- -yaret edinız. :: - -'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııtr' 

Satıh 

S tılık - Etlik, ııon duraktıı l'i od11 mut
bak Banyo, saireli ba"lıane ve bı ile l.
mct Paşa M. uzun yol No. QO Bakkal 
dlikkiaı. TL. 2147 

3SSZ 

Satıl:ık - Veni hir A.tatilrk Bulvarı 
civarında ayda 600 lıra İrlltlı apartman. 
l&tanbul p.:ısuı $il)onu olı:ak ııanayi cadde
i No. 82. Tel: 1953 3005 

Saulı - tıımctpa ıı. caddesinde konfor~ 
Ju bir bına satılıktır. lstanbul pasta s lo· 
nu sokak SHayl cadde i No. 8? M. Tel: 
1953. 3905 

Satılr.lı - Kav khdere asfaltıruı on a:d· 
rı: mc fcdc konforlu partm ıı . ıtılrktır. 
l'tanbul pa uı salonu Senayi caddeı;i No. 
82 M.. 1'el. 1953 3007 

Sıwlıb. Apartman - K. oğlan caddesin
de ltıntla 4 dükkanlı ayda 520 lira icarlı. 

an yı cadd ıi. No: 82 Ti: HiS3 39291 

.. ıccle sarılık nrs - Malteycnin en lıfl· 
kim yeno,ır 580 M2 arsa unun fiyatla 
-.erılccek Tel: 153 3985 

Küçük ilôn şartlan 
Oort satırlık tuc:ük IUinlardan ı 
Dır d 111 ıçın JO Kuru~ 
lkı dEla ıçın 50 ICuruı 
Üç dt:fa ıçın 70 Kuru$ 
Dôrc dt:I• ıçın 80 ICurvş 

Dev m\ı lrüçilk ilanlardan her de
fıı.sı kın 10 kuru, aJınır. M eli. 
10 defa ne1rcdllecc k bir ilin için 
140 kuruş alınacaktır Bir kol y • 
lık olmak lir.ere her aanr, acllme 
ırıılnrındakı botluklar mliStt na, 
30 bari irlbar edilmiştir. Bir kil. 
çClk flin rzo hnrfıen ibaret olma • 
lıdır 
Dört satırdan hızla hu trr için 
beher derine ayrıca on kuru B• 
lınır. 
KUc:Dk llllnlırm 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı ıt (~ 
116.nlnr avrıca pul ıarlf&lne t~bl • 
dir. 

"Dost ve mUttcfilı: Türkiye ilk de
fa olarak bu büyUk yıldönUmünil Ata· 
tUrkıüz kutluyor. Jl'aknt, haleflerine 
tllric milletinin kendi i t rafından çi· 
ıllcn bUyllk yol üzerinde sevkini il. 
ham lçin onun sadece hatırası, sadece 
gölge i kafidir.,, 

Bükreı'te 

Elahram gazete inde, Gallini paşa, 
türk rônc asının bir tarihçesini yap· 
tıktnn onra, cvclte inhll 1 ctmiı o· 
lan Türkir nin 1 met İnönUnün kı· 
yn etli idare 1 altında az uman zar· 
fında, Ak<lenit havzasında ve bal -
kanlarda hesaba katılması icap eden 
bir millet haline gelmiş olduğunu 
kaydeylemcktedir. 

aasebctiyle bu sabah Türkiye elçili·· S.wlık 11Htı - lsıasyon arkasında lmar
ginde bir resepsiyon yapılmı tır. R • ca panellenmi;. kilç!ik ç;:~ Tel: 1538 

sepsiyonda ·ıralııı ve b<ı§vekilin mü
mt: lllcriyle hültünıet an ı. ordu 
mümessilleri, kordip:omatik, harici -
ye erhim, gazeteciler ve dicer bir 
çok şahsiyetler bulunmuşlardır. 

l!.ırAlık - Ehven fiyatla üç odah daire 
eni ehir tren .lcöprUıli yanı Teiguı ıP • 

derken J ikiz ıouk No. 20 Mahır Enn •· 
parımana rnilrac;aat. 4040 

Kirıılılr 8fiz I odıılar - Güven meyda -
nına yakın ı:üneşli hav;ıd r güzel roanz.a• 
ralı odalar milsait kira ile. SelJ nlk cadde•• 
No. 16 4041 

Dükreı, 29 a.a. - "R or ajansı bi1-
diriyor: 

.BUtiln romcn gueteleri, Türkiye 
cümhuriyetinin 16 ıncı yıldönUmU 
müna betiyle: tayi kfirane mıı.k le -
ler ncır diyor! r. 

Rom nya ız eııi bu hftdiseye bir# 
çok fotoğr fi rla tam bir ıayfıı tahsis 
etmlı ve modern TUrkiyenin t rihçe· 
i le kudr tini ve Ronnmy il olan 

mlinaa batını tebarüz et1irmi§tİr. 
Timpul nıeteıi ilk ıay asında net· 

retti i bir makalede, ter kkipervcr 
bir cUmhuriyet olan TUrklycnin ka -
tettl i yolu bildirmekte ve onun n!ti· 
talemctperver UlkUlcrinl. K m l Atn· 
tUrk'Un ıtlinmcz v111fluım ve Türki
ye ilo Romanya ırasındakl doıtıueu 
tebarüz ettirmektedir. 

Atatürk'ten lımet lnönü'ye ... 

Univcrsul gazetesi. Turkiye'nin son 

16 yıl i~inde yaptığı içtimai, siyasi. 
lktıaadt ve kUltUrel inkılftpları tahlil 
ve tcb rU& ttlrlyor ve diyor ki: 

"At tUrk'Un y pıcı d haıı bUtUn 

ınl il tlerln tıkdlr ve hayr nlı •ını mu· 
cip ol n bir eıcr b ıaı·nıı!Jtır. Rcmcn 
milleti ınuıı ·r:am baı nlarından dola
yı t kdir ve hayranhk hi lerlnl türk 
milletine P.:ed r . ., 

Kur nt1.ıf Y.etc•i, TUrklyenin i · 
yııt, ikti .. 1 ve killtUrel ah~I rdıki 
baıarıtarıııdaa dolayı ma rur ve mUf-

hlr ol bllccc ini yıu:ıyor v 1Hytc 
diyor : 

' ' Atıı.tilrk, hmet tnönUnUn nhaın· 
da liyakatmi de ·ameısını bulmuştur ... 

Le Moment. ilk ·ayfasında "/\ta • 
tUrlctcn lıımı:t lnönüye., ua lığı altın
dı ne retti 1 m al ye t hılı mck
t dlr. 

Dl er bUtUn gıı.ıı:ctcl r doıt ve mOt· 
tdlk TUrklycnin b rd1 ı eacrc kar· 

ı t lıdir v h vrınlıklırını bildiri -
yorlar. 

Kahi.re'tle 
bUtUn 

milli 

ılnin Praı muhabiri, ıu ıur tle nak· 
1otm !etedir: 

Merulm UnU, Çeklerin milli dlıip 
linlerlnl 11' teren rnuuaam tuahü· 
ra ı ı hnc. olmuıtur. 

Süvari Çek jandarmuı il ıUvari 
sek poliei, Wenceılas meyd nını mu
halaıa ediyordu. 

Alman orduıu aleyhinde hakareti 
t zammun eden bazı teuhürat Uzeri~ 

b t kım tevkifa.t icrı edilmi tir. 

Sof ya' da 
Sof ya, 29 a.a. - Bu gar Ajansı bil

diriyor : 
·ı Ur kiye cilmlıuriyeti bayramı mü-

Eml" Eyam n 
• a 
Cümhuriyct rc:Jinıinin memlekette d 

ayr ınenkullcrı kıyıııetl~ntllrmc;,ı ve csıc 
devirlerde ihm le u ranu olan yurdun, 
lmanrut ç rtmak I~ 11 ileri m mlclc tler• 
d tatblk olunırn Kr dl Fon lyııı e ula -
nnd.ıın mcmJckct:mlıin bUnn ve ulan
n unun tonda lıtifıde 111retıylc 1927 
ıcnulnde kunılmu olAn (EMLAK VE 
EY AM DA bu )'ır\ı hl:r;me 
i inde matlup ol:ıu ınuv;ıf akıyctleri at 
z-am .. ndıı k. na k cümhuriyctin 16 ıucı 
yılında 12 cnelik [ ;ıliyct devre: ini ta • 
mıım1nmı, bulunu)'or. 

Banka bu miıd<lct ı:arfınc!ıı muhtelif ı;e
bcp} rle lıa)lli hıı.rıbiye u ramn olan h. 
mır hınterla.ndınm inıaru da buyUk bizme· 
ti olmuı. !;:mir chrindc ünrinc dü4en va. 
ı:ifeyi mevcut va ıtalım nlsbetlnde yerine 
getir iği gibi Maniııa, Aydın va Kasaba. 
gibi yakm şehirlerinin yonıden kurulma • 
ı;ında hı dalı y rdımlarda lrulunmustur. 

G ellııri cih rı da mali'ıın buluqa.n ts. 
tanbul da bankanı fulı,cti muhtelif cep 
helerdcn fai6 li olmuştur. "ciıri i'ltUY.çe 
guzcllc;ıtiren yeni mebanlnin ınş ına ve 
bilhtıı yfiye y r e inin en.id011 kurulu 
c;uua nk yardım ettiği g bi ınııvcut inı. 
uobil sc ·etin tcda,·ıil k biliyeti alm31111l· 
da da bUy bir aınıl oldu. Bun an b şka 
banka ilul11di bu' r n senelerliide tuccar
lıırın Bi?t::lam teminat tc kil edebilecek o
lau 1ri mııI'!kulleri kar~ıh ında kredi 
çına'k surulyle yardıma da ç lı~u. 

Bankanın; en büyük faalıyet saluıu hil-
ldlmet merke 1 Ankara ebridir. urııd 
bankanın o,;•nAdı,.ı rol bilha kod ı de. 
&er. ugün mudem bir Avnıpa şclııl halı· 
nl lmı .ol n AııkarAdn b lhus.a ilk ene. 
lcN!c lıi olunan rıı n fhti)lıı.ı:mı kıır~ı
latJı:ık itirı n111 t sııbiı1lerinı: krediler tah. 
ııl etti. Devlet blmılnrrnı ihtiva eden nım· 
takadııki lnt ata da yardım ııti, Hu 11 • 
retle Ankıırada bui\lno luıd r a mış olou· 

u krc{lllcr 13.QOO.OOO (On iı.,. milyon} 
lirayı tec vüz ı:tmlçdr. 

Tl.lrkiycnin diğer şı:hırlorlnln im.uı i -
çin mahalli bclediytlerin muracaeUarını 
da is I ve bilh 111 1933 ıenrııindc kuru -
lan Bcletliyelcr B:ınkıısı bclcrliycler Uıli • 
ya~l ranı temin ~:alışmak! beralıor ~m • 
1 k Bankası da st tUsUııUn müsaiı oldu
lıı işle! için yıırıJmı etmiştir. 

B nka; tarihi ve Uzel bir ,chrlm!I! ol
mıı. la beraber lrnar:ı ı; k ıt'l\ıhtA~ bulu -
nan llurş11qa fa liyett buhııımu~ ve yap. 
tıÇı yardımlarla şehrin bu Un gaze çar . 
pan umrau c erlerinin vilcut bulmuına bli 
y· le yudımı olnıu tur, 

Banl\a mı:nılcketin diğer şehirlerinde 
de bidayette aj nl r ve muhabirler vasıta
alyl aaU1ete ll'Cçmektedlr. Bu ajanların i
lerid11 birer U\>e hal ru alarak başlamı• O· 
lan f:ıal!yetinl geni letmcı;i mulllklcaktır. 

Memlckı;t i !erine duzen veren C.ll.P. 

a o 1 ı 
pro r nımd b nkanm nıeıkan in asıııı te
mine çalı m 11 a aı trt ıl.: ııdl meklc bc
rab{r liormııyc !um ~u alulmı ı ve mıem • 
tekelin hcır tar h:ıda m ıircbllcc k tam 
bir lcrodi foııı ye tıpl ahmıır kar rl u • 
.-ınd n bank nı\lrıf rld n ınokın l' pmı • 
lıtlycnl re yarılım )' ını ı ııb b ı na 
lrJ Uıl yacı kar ılım ~ r unılın koo
petn 1 r "Uca u nııı rruı va muvıfia:. 
oluıaıııo;ı ço çalı nıı.,tır. Du mc:nıud 
iınd ye kadar Guu.:u yapı koo e.atui, 

B bc;eli evler yapı koo rnıHi, .ıra l 
ıı;titıiııü nıemurlan - K nm;;a • kooı•ı:ra· 

tifı 'c ı;oıı ınlerde iki yux tisilr c11 lnı; 
etllle!kte bulwıan ve bankanın azıımt tcıkıl· 
de müuharet ve ;ıyret ıerfettiği Kuçiıl· 
evler yııpı lıooperatiflııi zikr ebıliriz. 
Bu suretle lam temin t ka ılıgında 
olıtıı1 cıtiırle Pa \İnin maksadını )e • 
rinc çtırmcyi vaıifc edinmi tır. 

Hankanm ıam bir kredi fon.siye m~i
yetlnl lnbilmeti i~iıı üc lizım olan ted. 
blrkre ba~ vurın k ilr.o;c Kredi Fon ıyc 
IJö Frıı.nstan getır(li •i l.ıır ntiitcha ısın 
yaptıiiı etlidler netlceslmle gö& erdi i tet
birleri de memleketin büny sıne unun 
bir ısekilde toıtbik için "öı dııüne almıı> • 
ur. 

llanka, f ıliyet saha5ını yalnıı. ipotekli 
plar.mana ha rctmedi. memleketin ilcU5a
dıyaunın ve ınllli ı;ervctln nazımı olan 
T. C. 14 11 ~ı. lhn ·a ınm ıcrmııyesine iş. 
tirak ettn clbi Tür· Ticaret Baı kası, 
Milli 1 c ıurını ıl rketi ibl müe ' lı:rın 
hl~ etlarları nrnı;ınıı. giıdi. Bundun lıa L:. 
ıon asır i.lı:ti adiyatmın emnıyct btıkclsl 
olm ve ittil:çı: 1111:· f c:d n ıgor\ı.ıcıh 
tla ehem yet vererek Silmerb:ııık il bir • 
ilkte Giıvcn slıı:ortıı ,ırketlni tc is etti. 
Her lkı miı sııc enin sieorıalanma ı icaıı 
eden i )'Ti meııkulleriu kıymeti ok clıemı 
Jetli bir hadde vınlı ındıın bu teşekkül 
ticui lJir nıc:ıfaat kastın an ziyade emin 
ve kontrolıı kolay ve d imi blr vasıta ol· 
du. 

Bankanm tCJJislndcn bıı hca mAksat 
memleketin ve chcmiyetli ınıerkezlerin n 
imarınn yardnn oldu~ıınıı ve bu da. bj.ıyuk 
in~atı icap ettiğine gore in aat r len.ne 
h u..f ~ir te ek ül ile 1 kadar olmayı 
memleket için olduğu gibi banka için de 
faydalı aörerelr Eml k Bani: yapı ll:nitetl 
unv nı ile ve bir mı tar ı;eını:.yı: ılı: in:ta· 
at şirketi kurdu. Bu şirket banknr.ın ta· 
mıunen murakabesi a1trnd lır. lıtatii•u ih· 
t!yaca Q~rı,&n bir ekjlde anzlnı edilmiş -
tır. 1 erıdc ehemlycl11 l&f r b $3racağ-ını 
kavviycn ümld ederiz. 

Bonltaoın faaliyet ııalıasım ve &fnıdiyc: 
kadar alınan neticeleri yıılcarıda nıuhta • 
6aratı arıettik. :Bu 111h claki mu~·affakiyet 
ve bu sahanın günden ~liqe geulşlı.-nıesl 
için vıi:l yretin ancak cümhuriy t nU· 
kümrtinin ciddi mü .. ahar t ve hlmape 1 
sayesinde vUcut b\ıldıı u ikirdır. 

Kuru ot ve arpa alınacak 
M m ki Seyyıu- h.ndilrma Piyade Alayı Satın Alma Komisyonu 

lla§kanlığından : 
T-11hmin % 7,5 

Mtktan bedeli M. teminatı 
Kilo Lira Lira kuru1 thalt tarihi rilnll ,., Cinsi 

450,000 
300.000 

24750 
19500 

1Ş56 25 
1462 so 

lll·ll-93g cumartesi gilnü 10 .. .. Arpa 
Kuru ot 

Eva ce tayin olunan çiin\le t alip zuhur ~tmemnlnclcn dolayı bu hre ,enldeıı 
l - 'l'ıınceli villyc l Ktlan kaıasrndl\ ki Jandarma birlikleri hayvana.tının bir 

eııclik ib•iyaı:ı lcin k ~h zıır( uıu 'lylo eksiltıncvo konulıın iki kııleın yem 
ıntdılesine ait ın litn it yukarda gösteril nittir. 
~ - T hmtn bedeli ile % 7,5 muvakkat teminat milı;tar!Jn keza yukarda göste· 

rllmi~tir. 
ll - Şartnameler de Kıalın'da 1atra alma komiıyonunda her r.aman hanr görüle· 

bilir. 
4 - Teklil mektupl nnm yukarda yuı lr rtlndc tayin olunan uattcn blr saat 

evveline kadar l:omioona m lrbıu ıuulta bihndo tecli11e cdilmi• oJm .. r Jhımdır. 
5 - Bıı aaauon &Onnı JCltn t~kllf melı: lupları kabıı) tdilmez. Poatad- vaki ae

c:iltmdcr kabul edilmez. 
ti - İstekli olaıılann m-e:ı~r nde ta rin olıır.an sa tt k ıır ml\Jcbuz ilt tlu-

rc\ ocluındau ılınını1 miitnb., 'tlik vesllc hmıu k1p~jı ıada ~01malan. 
(8742-5477) 15-UO 

Satılık - Kavaklı ere OUven evlerin • 
den kılrınz konforlu ev yilzde ellisi peşin 
diğeri ız r.encde bdenecc Saruıyl cnd . 
No: 82 Tcl:1953 4026 

S;ıt1/1Jr brns~ - Vapılmaltu olan bahçe· 
li evlerin her tipinden 111h\ılc hisseler. h· 
tanb11l puaa ulonu yaıund Smayı cıd. 
No: 82 Tel: 1953 40Z7 

Sattlık ar.sıı - Etlik ıı;aA1 .E~lcncedc 
10 dHnüm ııı:nt ucuz: fly ti . Sanıyı cad. 
dr5i No: 82 Tel: 19S3 4028 

Sıt1/ık KlJşk - Keçiören aafıı.lt yol !J. 
zerinde: 1700 M. na iyle ba h tatlı sulu. 
Senayl caddc:si No: EZ Tel! 1953 4029 

Kırnlık - Devren ucuz {iyatls 3 odJI. 
hol, banyo, elektrik, hava ur Bııknnlık· 
larıı S dakika, Rus sefareti arka ı B. Vufİ 
Ap. 2 ci kat. 4043 

Kiralık oda - Aile yanmda mobil,.alı 
veya mqbflyurr konforlu. Yeııişchir b 
Bankası cıvarı Sc:lft.nfk Cad. 5 de ı. el Irat. 

4051 

Dt!vron lı'rıılılc - !tıklar caddt!*lıfd• 
.No. 22 Yiik•c Ap. l No: lu daire. Ta!a
vıli mcmuri)'ettı:n devren kiralıktır. Ka· 
pıcı ııu parası dahil 47,5 lira. ltind~Je-
re murac .. at. 4052 

Acele satrlr.lc ;ır:ıoa - lst<ıı;yon ark111ında 
asfalta yıı' m 775 'M/2 ana uygun fiyatla Kiralık - S llık Bakanlı ı lr.arşııuıda 
vcr1lccck. Tel: l53S 4060 Çagıtay sokak 22 Akkavıt Ap. da 3 odalık 

t1<"ırc. 4(!)4 

Satılık his·>t~ - Yapılm ktil olan kUçük: 
eı.•lcrden C, F. tipinde saulık hisse var. 
Tel: l!ı3 4061 

Acele s11ıılık ıırsa - Çankın caddesın
de \48) M. yüzlü 1062 M/2 araa ucuı ve· 
rilecck. Tel: ıssa 4062 

:!;'atı/ık Ap<1rtman - Ankııranm her seıu 
tinde i tcnil"'n betlc:lle e·:, partmıı.n var • 
dır. ·ı el: 1538 4-063 

Kiralık · 

Kiralık D:Airc - 'i<'ni ehirde Dilemen 
cac.ldesındc Yış sokak E:vegil Ap. daıre ! 
4 oda 2 No.ya müracuııt. S 90 

Kualrk - Altı oda blr solon kat kalo· 
rlferi, telefon tım onforlu apartman Ye. 
ni chır Sbı:ı:nler caddesi Yit ıokak 10 Te. 
lefon 3026. 9894 

Kıra1ık Aputman - Genlt 4 ~· v.s. 
Sııbh ıkı ıtardiroJl 1 büfe her türlu konfor 
cih :r. ve tesl ııtı, revkalllde neota.ret, le ba· 
k nlık kart111 Kızılırm;Jc ıok k 4 Tel ı 
fon: 6046 S~O!) 

Kr.rnlıJı - Jnndarma cnıtltiiıil yanınd 
\•el( letlcre bet <la ı ı me afede yeni )la· 
pılaıı Koçnk ap rtm3mtıda ~ er odııh dai
reler 30 • 45 lira. Yolu yapılmaktadır. 1 • 
c;lnuekil:rc müraca t. 3935 

Kmılılc Konforlu Daıreler - Veni o • 
hırdc Yt.ıkı;eJ ca\;ldı•ı;indıı Mimar Kemal 
mektebi karşısında yeni yapılan aputmıı. . 
nın be er odalı \le her ıürlil mod rn kon
foru havi kaloriferli dairclerı kiralıktır. 
Her ırun ı;ııat 10 ;ıa l8. Telefon: 2-497 

3963 

1'ıralık -. Ven;,chirde Mcşrııti)'tıt c~d· 
<lrııi Konur "ok:ık No. 16. Gcnis '4 oda 1 
hol çok kulJaııı h. Oıt l·aıı mıkacı t. 

3966 

Kıra/ık ucu.r Dafrt•le.r - Maltepedc ilcı 
odıı bir hol!µ bir oda blr hollü kullanışlı 
iki t'I ire. Göruıt-lc fçin Maheptde ıeb11eci 
Rüştijyc fiyat kin Telefon 14-4-0 3967 

Kiralık - Veni chir Olgunlıır c ddeqi 
No. 3 ü t at üc oda hol v.s. 39::3 

Kı'ralık 1 od;ılı dtme - V cni;etıir Kr
zıl 7 Ne ati bey caddesı, Çcltkkale so . 
kaAı No. 7 u t kat. 000 

Kir/ık ucuz ve tiııel oda - Bel:Ar bir 
bay \"oyıı talebe lem Vtnl•cl ir Uluı ı ne· 
qı ı ch•arınd11) Devle f ra5111\)ı ınl 

1 
Bıl en'e mlmıcııııt. 4005 

Kiralık - Bakıuılıklar karşısı Akay 
sokak 10 numarada 7 odıı bodrum ııu vı;· 
sair konforlu muıtııkil bir ev. İçiud~kile
re her &iin 14 e kadar müracaat. Telefon 
551S 4006 

Kiralık - 3 oda bir mutfıık mUıtakil 
üst kat eltk rik vo SU)"U vu. Rllı ıclaretı 
l:ı:•rıı ı :No. $8 Telefonı 3271 M\lstala Ou· 
ru. 4008 

Kiralık - Bıhçali ovler D. 4 tipi 30 
nunı ratı ev, mıı:ı:but be' odıı. muşarnha do· 
~eli bllilln konforu haiı. Telefon: 1287 

40U 

Kiulık daire - Malt~pc son durak ıı -
faltta .ti No,Ju apartmanın İli\ kltmı1.a 3 o
da l hol l tılımctı;i odjtsı jronforlu 2 Q irı: 
kiralıktır, l~lndekllı:rc mılracaat. 40lti 

K.ira/1"/c odR - l\dJİyC ~;rt nr111mda. 
Ankara paata 11Ionu üıerindt: Çulha ı:ade 
Aıı. No: 1 kat 2 7e miiracaat. 4011 

Kırallk - Büyük hol 3 ve 4 ıenle odab 
her tdrlil konforlu. Atatlirk Bulvan A • 
kll8ya Ap. Aynı apartmanda 3 nuııı.uay• 
:ınuracaıt 4055 

Kiııılık - Yıniıehir Meıruti7ct cad. 
gtiı:el manıanı ve kaloriferli 1 odalı bir 
kat. lSteklilerln aJru cad. de No. 32 ye 
mUracaatlan. 4058 

Kıralı/r. - Bllhe u yauhane veya paı1• 
:slyon iç1n elverloli Ankara e ad • 
d ! Mermer Yuva Avt'da ıf nwn ralı da
ire ma le t kaloriferi ılevrcn kiralıktır. 
Kat kaloriferi ehven şeraitlc cvrolımur. 
lçindelıi müracaatları. Tel: 2999 4072 

Aranıyor : 

Bayan ışçı aranryor - Iııkhır cad. Trek-
ya Ap. Kadın terzisi M. ma müraca • 
tlnrı. HOf 

Ar.-tnıyor - Satılık nuı. ev, ap rtmaıı. 
!ııta.nbul pasta ıalonu şoka S wıyi caddo
ıl No, 82 müracaat. Tcıl: J96S 3901 

.Müsta/ciJ ev ııantJ'fJT - Genç bfr c1i,p • 
lomaı ti odalı veya daha ziyade miirtalcil 
ev ııımaktadır. 'tel: 19S7 39f0 

BUGÜN 

.Büyük bayram porgramı 

ULUS Sinemasında 
Türkiye'dc ilk defa 

GÜZEL ESİRE 
Mekıikanm kıvrak dan&lan 

v ynkrcı ıarkılariyle yııratıl • 
mıı bati n ba,_ repkfi bu fild 
muhakkak göriinü~. 

Artistler~ 

LİLl DAM!TA 
FRED :KEAT!NG 

DEL CA ,PO 

Aynca iSMET 1NÖNÜ'11iit1 
Marm ra gezi i y pyeııi 

dünya havadisleri 
Seanslar: 

14,30 • l li,30 • 18,30 ve 21 ete 
11 Gece için koltuklarınızı kapflt1rt 

w "* 
Büyük fırsat 

sabah 10 ı.ıcuz m~tinc inde 
iki büyük ;film bir en 

5 KURUŞLA DEVRIAJ .. ~1\4 
ve 

DAMGALl KADINLAR 
Tl; 219 
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MlLLI MÜDAFAA Doktor aranıyor GÜMRÜK VE İNHiSARLAR V. Satılık lokomobil makinesi 
Elektrik tesisatı Etibanktan : t 

Ankara Defterdnrhğından : 
Bir lngilizce mütercimi 

alınacak 
Milli Müdafaa Vekaletinden • 

Vek 1 • • il; e~ tc1 rciıme ŞUbcıine bir ınyilizce 
mutercımı a ınacaktır. Aynı zamanda iyi 
iran ızca bilen tercih olun·•r Ya 1 k 

____ M_AL __ ıv_E __ VE __ K_A_L_E_Tı ___ I 
Maliye Vekaletinden ı 

1 - Yapılacak iş; 

Başvekalet ve Maliye Vekaleti bi
nasının ışıklı sınyal tesisatı. 

Bankamızın Niğde Vilayetinin çif
tehan kazası dahilindeki Bolkarda
ğı simli kurşun işletmesi için bir dok 
tor alınacaktır. 

Bira ıiıesi kapsülü ahnacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 

Fabrikanın Beygir Fabrika 
ismi senesi kuvveti numarası Atmosfer Fabrikanın markası 

I - Şartname ve nümunesi muci- Cannsta 1927 1154 12 Assnann. OSTOGKDLR 
G. M. B. H. STUTTGARTT · t 'h d h · w • pı aca ım ~I an a .. e lıycti sabit olunca bidayette 

ven ccek ucret ı 60 liradır Bu ü t .. 
terılccek · · · ere gos • bT T 1!11esaı ıle 210 liraya kadar çıka-

2 - Keşif bedeli (1381) lira (50) 
kuruştur. 

,İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere 
şahsen veya tahriren Eti Bank Umum hince 2/X/939 tarihinde kapalı zarfln 

ihale olunamıyan 10 milyon adet I.ıira 
ııiıesi kapsülü yeniden pazarlıkla ek
siltmeye konmuştur. 

80-100 

Yukarda evsafı yazılı lokomobil makinası 23-10-939 tarihinde, istasyon 
civarında cümhuriyet un fabrikasında satışa çıkarılmış ve 1110 liraya kadar 
sürülen pey haddi lliyıkında göriilmediğinden, sattı 4-11-939 tarihine taHk 
olunmuştur. 

Müdürlüğüne müracaat etmeleri 

b! 11~·k a ıp olanlann hal tercümeleriyle 
c~~ 11 te . ~ekilete birer istida ile müra -

tarı ılan olunur. (4914) 14875 

Ma ara ipliği ahnacak 
. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mısyonundan : 

3 - % 7,5 muvakkat teminat akçası 
103 lira 61 kuruştur. 

4 - İş pazarlık ıuretiyle 8 ikinci
teşrin 1939 tarihinde çarıamba günü 
saat 15 de Maliye Vekaleti Milli Em
lak Müdürlüğünde yapılacaktır. 

(5582) 15523 

LEVAZIM AMIRLJCI 

Kuru üzüm alınacak 

II - Muhammen bedeli, beher bin 
adeti 260 kuruş hesabiyle 26.000 lira 

1 muvakkat teminatı 1950 liradır. 
Taliplerin i bu tarihe tesadüf eden cumartesi gUnü saat 10 da mezkQr 

mahalde bulunmaları i15n olunur. (5534) 15468 

.. 
1 Hepsine tahmin edilen fiyatı 3540 lira b an 24000 tane 366 metrelik 40 numara 

beyaz, 2000 tane 915 metrelik 40 numara 
:r:YB;z ve 2000 tane 457 metrelik 40 numa-
1' i'sıfah ki aema.n 28000 tane muakara İP· 
1\ 1 d 1 - birinciteşrin - 939 talı ırünü saat 
lıkl e M.M.V. sa\ın alma Ko. da pazar • 

5 - Fazla izahat almak isteyenle -
rin Maliye Vekaleti Milli EmHik Mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

III - Pazarlık 16/XI/939 perşembe 
günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnemeler her gün Levazım 
Şubesi vezne inden ve 1.zmir, Ankara 
Ba müdürlüklerinden 130 kuruş mu-

or k lem yiyecek ah naca 

ı 11 satrn alınacr.ktır. 
birl~~cl:lilerin 531 liralık teminatları ile 
da M tM Pazarlık gün ve saatında Ankara.· 
lunm ·1 .V. Htrn alma Ko. da hazır bu • 

a an. (5543) 15 O 

Sa ıhk deriler 

Maliye 

( 5458) 1539 5 

müfetti~ muavinlri 
im ti ham 

Maliye T eftiı Heyetinden 

Lüleburgaz tümen birlikleri ihtiyacı l . 
çin 10 taksitte 63 ton kuru üzüm kapah 
zarf usuliyle eksiltmc!li yapılarak muk • 
veleye bağlanacaktır. Evsaf ve ııartları 
komisyondadır. Muhammen bedeli 13230 
lira ve ilk teminatı 992 lira 25 kuru,tur. 
İhalesi 1-11-939 car$amba ıtünü saat 16 
dadır. İıteklilerin belli gün ve saatten bir 
sant evci teklif ve teminat mektuplarını 
komisyon ba kanlığıııa vermiş olmalıdır • 
!ar. (5301) 15237 

Bayramiç Askeri Sn tın Alma Komisyonu Batkanlrğından : • 

kabilinde alınabilir. • Cinı;i 
V - İ&teklilerin pazarlık için tavın 

edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Sığır eti 
Ekmeklik un 
(birinci nevi) 
Kuru f&1ulye 

("8693 "/5474) 15441 ~~fr~n~~ğncvi) 

Kilosu 

95200 
476500 

55000 

19000 

Tutarı 
Lir. Kr. 

22126 00 
61945 00 

8!100 00 

18050 00 

Muvakkat İhalenin 
teminat GUnU Saati Sekti 

I.ira Kr 
1259 45 3-11-939 cuma 15 kapalızarf 
4685 50 6-11-939 pazartesi uat ıs 

de kapalı zarf 
660 00 7-11-939 salı aat ıs de ka-

palı zarfla 
1353 75 s.11.939 çarşamba saat ıs 

de kapalı zarf 
Sabun alınacak Aleminyüm kap~ül a m ta,~ 

Ankara Levazım Amirliği Satın . M. M. Yeki.Jeti Satm Alma Ko
lnısyonundan : 

Hepsine tah . d'I f' . lan on b mın e ı en ıyatr 31 lıra o-

35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Mu
avinliği için 14 Kanunuevvel 1939 per
şenbe günü müsabaka imtihanı yapı • 
lacaktır. 

Aranan şartlar şunlardır : A) me· 
murin kanununun dördüncü madde • 
sinde yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 
K~nunusani 1939 tarihind~ ya~ı 30 dan 
fazla olmamak, C) Mülkiye mekte -

Alma Komisyonundan : inhisarlar Umum Müdürlüi;ün-
ı - 55.000 kilo sabunun kapalı zarfla den ı 

eksiltmesi 1.11.939 saat 15 de Ankara L V. 

1 - Bayramiçte bulunan jandarma alay eratınrn ihtiyaçları olan yukarda cins, r:ıik· 
tar ve tutarları ile muvakkat teminatları yazılı di.>rt kalem cr:ıak kapalı zarf usulıyle 
dn;iltmeyc konulmuştur. 

2 - Eksiltmclcri hizalarında yazılı günlerde ve saat 15 de askeri garnizonda yapı
lacaktır. 

bir b ~il hayvan (5 keçi, 5 koyun) ve 
2-ıı.9fgiır derisi satılıktır. Taliplerin 
V. satın Perşembe ;eünü saat 11 de M.M. 

.:mirliği satın alına komisyonunda yapı- 1 _ Şartname ve niimunesi mucibin 
lacaktır. 

3 - Şartnameler komisyonda her vakit için iÖrülcbilir. 
4 - Teklif mekturıları bir saat evci makbuz mukabilinde alırıacııfın<lan kanuııun 2 • 

3 nC"Ü mıddelerıne gorc komisyona müracaatları ilan olunur. (5231) 15188 
alına komısyonunda bulunmalıırr 

(5597) 15529 

binden ( Siyasal Bilgiler Okulu ), Hu 

2 - Muhammen bedeli 19800 lira ilk tc- ce 10.111.000 adet aleminyum kapsül 
minatı 1485 liradır. Şartnamesi komisyon- : kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
da görülür. İcinde kanuni ve ticaret odası ~ 
ve ikalarr da bulunan teklif mektuplarının muştur. VİLAYETLE? yon başkanlığına tevdi edilmiş olma· 

lıdır. 

TlCARET VEKALETi 
kuk fakülteı;inden, Yüksek ticaret ve 
iktis-:t mektebinden veya bunlara mu
adil derecedeki ecnebi mekteplerden 

aaııt 14 c kadar komisyona verilmesi. il - Muhammen bedeli sif 33 .S3.60 
(52fıl) 15245 1 ·· k 7 - Eksiltmeye talip olanların eh--

fi k mezun olmak, D) yapılacak tahkikat 
e frik ma İne mühendİSlelİ neticesinde karekter itibariyle Mü • 

alınatak 
1'icaret Vekaletinden 

Ölçüier ve ayar müdürlüğü kadro
sunda münhal bulunan 300 ve 250 li
r Ücretli "ihtisas mevkii" fen mü
avi I"ğ' h r ı ıne elektrik ve makina mü-
endisleri alınacaktır. 

ler_T~l.ip olş~ları~ tah i.l ve askerlik-
ını ıfa ettıklerıne daır evrakı müı 

bi~eleriyle birlikte iç ticaret umum 
tn~dürlüğüne bizzat veya tahriren 
rnuracaat etmeleri ilan olunur. 

(5604) , 15530 

ZIRAA T VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve ~lbzer 

fettiş olabilecek vasıfları haiz bulun
duğu anlaşılmak, 

İmtihana talip olanlar 15 ikinci teş
rin 939 tarihine kadar Ankarada Mali
ye Vek~leti Tefti§ heyeti reisliğine 

rzuhal ile müracaat etdeceklerdir • 
Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır: 

A) Nüfus cüzdanının aslı veya tas -
dikli sureti ve adresi, B) kendi el ya
.r:ısı ile tercilmei hal hülasası ( memu
riyette bulunanlar milddet ve sureti 
hizmetlerine dair resmi vesika, mües
seselerde bulunanlar oradan alacakları 
bonservisleri raptedeceklerdir ), C) 
Aıkerliğini yaptığına veya tecil edil· 
mi olduğuna dair re mi vesika, D) 
Mektep ~ehadetnamesi veya taadikna
mesi, E) Sağlam ve yolculuğa müte
hammil olduklarına dair resmi rapor. 

Talipler tahriri ve ~ifahi olmak 
üzere iki imtihana tabi tutulacaklar • 
d • T riri im · an Ankarad ve 1s-

z. tanbulda ve bund• muvaffak olanların ıraat Vekaletinden : 
Zlrat kombinalar ihtiyacı için kapa §İfahi imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer 15 a İmtihan programı: 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli p~J1ukla 1- Maliye A) Bütçe ( ihzari, tat-
!O adet D"k h biki, taadik ve kontrolu ), muhaşebei ı aro satın alınacaktır. 

1
. 1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk- umumiye kanunu hükümleri, B) Ver· 
ı pulluğun ?cherine 600,6 Diıkli ul gi naz-ariyeleri ve uıulleri, vasıtasıı: ve 
luğun beherıne 750 ve D'k P vasıtalı vergiler ( sedtillil vergiler, ve· 
beherine d 350 ı· 1 sharonun raset ve intikal vergileri, istihlak üze· 
dilmiştir. c ıra kıylllet tahmin e- rinden alınan vergiler, Gümrük, inhi-

2 - İhale 14 b" · • sarlar, harçlar ) Türkiyedeki vasıtasız 
be gilnU saat ıs dırı~~ı k!nun per~em ve vasıtalı vergiler, C) Maliye Veka
nasında ınüte ekk7 raat veklleti bl· Jetinin merkez ve vil!yetlcr teşkilfitı, 
yonunda şl ıl satın alma komls D) istikraz nazariyeleri, tahvili dil -

3 Y•pı ıı.caktır. 

d 
- 30. ad~t Mibzeriçin 1519 lira 15 yun, amortisman, Türkiye dUyunu u· 

et S Dıkslı p 11 k • . mumiyesi ve tarihçesi; 
6 Diksli ıı ~ ~ ıçın 675,l 5 adet 2- İktisat: ( İstihsal, tedavül, na• 
Diksh ~u. uk ıçın 844 ve: 30 adet kit ve ftibar, inkisam ve istihlak ha • 
n t a:o ıçın 788 lira muvakkat temi 

verılecektir. hisleri ) , 
4 - Bu rn k' 3- Mali ve ticari hesap, basit ve 

nt şartnaıneı~ ın~le~e ait idari ve fen· mürekkep faiz, iskonto, faizli hesabı 
dUr!üğünd r 2ıraı kombinalar mil cariler, 

5 1 en parasız olarak verilir. 4_ Hendese : ( satıh ve hacim me-
14 B-: ~teklilerin kapalı zarflarını 

rıncı kil. sahaları ) , 
14 de kadar nkun ~er ernbc günü ~aat 5- Usulli defteri : ( ticari ve sınat 
• at 15 ornısyona vermclerı ve muhasebelerle Devlet muhasebesi hak 
Vts'k l de 2490 sayılı kanunda ya:ıılı kında nazari ve ameli mallımat ), 

ı a rla birlikte komisyonda ha 6- Hukuk : İdare hukuku ( idart zır bulunmaları (4968) 15148 
kaza dahildir ), ceza hukuku ( esaslar, 

Şeker alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kor merkez birlikleri senelik ihtiya. 
cı ıcin 60000 kilo şeker alınacaktır. 

2 - !halesi kapalı zarf usuliyle 4.11.939 
cumartcsı günü saat 1 ı dedir. 

3 - İlk pey parası 1179 lira olup şart· 
name ve evsafını görmek istiyenler her gün 
Çorluda satın alına komisyonuna müraca. 
atla görebilirler. 

4 - lsteklilcr kanunun ikinci ve ücilncü 
m~ddelerin<leki belgeleriyle birlikte belli 
gün ve saatten bir saat evci teklif mektup. 
!arını Çorlucla kor satın alma komisyonu. 
na verml$ bulunmaları l!zımrlır. 

(5284) 15250 

Linyit kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon birliklerinin bir senelik 

ihtiyacı olan (600) ton linyit kömürü ka. 
pah :ıarrıa ekıiltmeye konulmuatur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 0000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 675 lirarlır. 
4 - İhale 2-11-939 perşembe günil sa

at 15 de Bergama Sa. Al. Ko. binasında 
yapılacaktır. 

5 - Evsaf ve artları her &ün komis
yonda görülebilir. 

6 - Taliplerin belli bclıtclcr ve mu• 
vakkat teminatını havi teklı f mektupln
rını ihale r;aııtindcn evvel en geç bir saat 
evveline kadar komiııyona makbuz muka
bili teslim etmeleri Hıı:umu ilin olunur. 
(Postada vaki Gecikmeler muteber de&il-
dlr. (5335) 15284 

Sığır eti 
Ankara Levazım Amirliıi Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Babaeski garnizonları ihtiyacı icin 

110 ton sığır eti kapalı ~arfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28050 lira ilk temi
natı 2103 lira 75 kuruştur. Ekı;iltmeşi 6· 
11-939 günü pazartc&! saat 16 da Ltilebur· 
gaz askeri şatın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır: Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebillr. Teklif mek1uplan belli g\in 
ve saatten bir saat evci komisyon ba&kan
hğına verilmiş ve posta ile göndcrilmiıı 
bulunacaklardır. (5412) 15363 

Un oh nacak 
Ankara Levaum Amirliği Satın 

Alma Komiııyonundan : 
1 - Gaziantep garn.iıonurıun ~erıelik ih

tiyacı olan (208) ton un kapalı zarfla mil· 
nakaaaya konulmuetur. 

2 - Muhnmmen bedeli (22880) ve mu
vakkat teminatı (1716) liradır. 

3 - M ilnakau ı 17 2. ci. tcş. g39 cuma 
ıünli saat JO da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her ıün komisyonda 
görillcbilir. z· k' . ve memurinin vazifeden mütevellit 

ıraat ma ınistı suçları), ceza muhakemeleri us:.ılUn. 
alınacak den eaasa müteallik hükümler, 

Hukuk~ medeniye ( borçlar kanu • 
I ~r at Vek~ !eti Zirai Kombina• nu üzerinde umumi malfımat, kanunu 

5 - 1 tı:lcliler milnakua saatinden bir 
~aat evci icap eden vesikalariyle kanunun 
tarif ettiği şekı !ete hazırlıyacaklan mek
tuplarım Gaziantep satın alma komisyO• 
nuna vernı'ıı olacaklardır. ( 480) 15443 

Ar Urumu Müdürlüğünden : medeniden ahvali şahsiye, emvali gay-

t 
1 

- Kurumumuzca tatbik edilmek- ri menkule ve mirasa milteallik hiıküm Ankara Levuım Amirliği Satın 
de olan köy kalkınması işlerinde istih ler ), Ticaret hukuku ( şirketlere mil· Alma Konıi yonundan : 

Et alınacak 

~rn edilmek ve motor ziraat maki· teallik hilklimler ve umumi matnmat. ı - Gaziaııtcp urniı:onunun ı;enclik ih· 
nt.ıhııtliği Ve makine tami~ciliğinden im- 7- Türkiyenin tabii ve iktiııadi coğ tiyacı olan 75000 kilo sığır, keçi, veya ko· 
1 an edı'l k · ı ı· r,"fY"St ve tarı'hi hakkında m"lQmat. yun eti kapalı :ııarfla nıiınakaııaya konul-I k .. mc sı.ıretıy e 50-80 ıra ay· " .. r. .. muştur. • 
ı ucrcıtle 10 adet ziraat makin işti ~ Ec;n~lıi lisanı ( •' ransı;zca, Al · 2 - Muhammen bedeli (17250) • 18750 -
alınacaktır. marıca ve ingilh:ccden biri ). (22500) ve muvalcknt teminatları da 

2 1 t k İ · · d M"f tt' M ((1294) - (14')7) • (1688) liradır. 6 e lilerin Ankarada Ycnisehir- mtihan netıcestn e u e ış ua· 3 - Münaka.;ası 18 2. ci. Te:ı. 939 cu-
de. rnc§rutiyen caddesi köte ind~ ıl· vinJi11-ine alınanlar 3 ıene ıonra yapı- martesi günti at 11 de y11rıılacakur, 
raı konminalar kurumu müdiirlü<'Tüne l ıacak ehliyet imtih!lnında muvaffak 4 ,.,.. Sartnameıi her glin komisyonda 
lS 11 19 b ı l't l' M"f tt' J' • · . görıiliır. i · · 39 tarihine kadar müracııatlnrı olurlarsa ı.a ıye .. u. e l§ tgınc ta~ın 5 - lst~klilcr m·;nııka81l ııııfttindcn bir 
lan olunur. (5519) 15465 edilecekler ve staJ ıcın Avrupaya gon- ~a\t cvct._ı.cap eden vcsikalariyle kanunun 

ASKERi FABRiKALAR 

Makine ressamı 
ah nacak 

A kcri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 

. Fabrikalarımız için askerliği ikmal et. 
ınış sa t mektebi mezunu makine res&a· 
nıı alınacaktır. 3656 sayılı kanuna göre 
kendılerine ucret verilocoktlr. Talip olan
rerın en grc 10 ikinici teşrin 1939 rli

Une kadar Uınum Miidiirl\iıo "'iiruaat· 
(5408) 15419 

derileceklerdir. (5294) 15290 ı tarıf ett•~ı ~ckılde huırlıyacakları mek-
tuplr-uıı Gazıant:p satın alma komisyo -

---------,------- nuna vcrmis olacnklardır. (5481) 15444 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan 

1 - Çaıı.ald"lc mUıt1,hJccm mevki birlikleri hayvanııtı ihtiyaçları için asafıda cln'I 
ve miktarları yazılı yulaflar kapalı zarfla ekılltmeyc konulrnuıuur. 

2 - Her kıtaatm ınalcsi hizalarında cös terilen g\in ve ııaatlerde Mst. Mv. satın 
alma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - htcklilcrln mczkür tarihte teminat akçaları ve ihale kanununun 2 : 3 madde· 
lerlndeki veuikle birlikte ihale saatından bir &aat evci komisyona müracaatları . 

(5489) 15447 

Cinai 

Yulaf 
• 

Miktırr 
Kilo 

763000 
160000 

M. Bcd. 
Kr. St 
4 50 
4 ao 

M. Tem. 
Lr, Kr. 
2575 12 
1216 00 

Tutarı 1halcı;i ve şekli 
Lr. Kr. 

34335 00 10-11-39 10; 5 K. Z. 
16200 00 10-11.3g 11 x. z. 

lira muvakkat temiı; ll 2511.27 lira-, nşcat muna asası liyet vesikalariyle birlikte müracaat-

dır. Malntya Valiliğinden : ]arı ilan olunur."8624'' (5438) 15422 
III - Eksiltmesi 16.11.1939 perşem.1 1 _ 16650 lira 83 kuruş keşif bede- K 1 fi 'I" 

be günü saat 16 da Kab:ıtc.şta levazım !ini muhtevi olup Besni '\tazası merke- apa 1 Za! a arthrma 1 ani 
ve mülıayaat §U bet1İn<leki alım l;omis. ıinde yaptın lmakta olan jlk okul ?i· I Diyarbakır Valiliğinden : 
yonunda yapılacaktır.• nası bakiye inşaatı kapalı zarf usulıy- 1 - Diyarbakır hususi idareııine a· 

IV - Şartnemeler her gün levazım le eksiltmeye konulmuşutr. it Farkın, Bayıkbarku , Büyüksu Ha 
şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara 2 - Bu işe ait evrak: tuni vakıfkaraveri madraplarının 940, 
baş müdürlüklerinden 168 kuru~ mu- A • Eksiltme şartnameııi, 941, 942 üç senelik kiraları k<lpah 
kabilinde alınabilir. B - Fenni artname, zarf usuliyle arttırmaya çıkarılmııtır. 

V - Münakasaya iştirak edecekler C - Hususi fenni artnamc, Farkının tahmin bedeli 20,000 Jira. 
mühürlü tt-klif mektuplarını kanuni' D - Keşifname, Bayıkberkuşun 21,900 lira, Vakıfka· 
vesaik!e yüzde 7,5 güvenme pnrac;ı E • :Mukavele projesi, raverinin 15,000 liradır. 
makbuzu veya banka teminat mektu- 3 - Bu işe ait muvakkat teminat 2 - Bu madraplara ait şartname Dl 
bunu ihtiva edecek kapalı zarflarını 1249 liradır. yarbakır daimi encümeninde her va-
aksiltme günü ihale sa tinden bir sa- 4 - İhale 8,11.1939 tarihine rastlı- kıt görülebilir. 
at eveline kadar mezkur komisyon baş yan çarşamba günü saat 15 te Malat- 3 - Arttırmanın ihalesi 17 ikind 
kanlığına makbuz mukabilinde verme- ya vilayeti daimi encilmeninde yapı- teşrin 1939 cuma gUnU saat 14 tedir 
!eri lfizımdır. "8750" (5476) 15442 lacağ111dan 2490 sayılı kanuna göre 4 - Arttırma kapalı zarf usuliyle 

DAHİLİYE VEKALETİ 

Şehir hartası yaphnlatak 
Dahiliye Vckuletinden : 

Konya §ehrinin hali hazır hartası
nın yeniden alımı işi knpnlı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Yapılac:nk i in mahiyeti: 

Konya şehrinin 1620 hektar vUs -
tindeki meskfin ve gayrı mesklın sa
hasının hali hazır haritalarının alımı 
ile bu sahayı çevreliyen ve 800 hektar 
tutan arazinin takeometrik barit siy 
le ccman 2420 hektara varan 1/5000 
mikyaslı umumi haritanın tersimin
den ibarettir. 

İşin maktu keşif bedeli 25200 lira· 
dır. 

Muvakkat teminat 1890 liradır. 
İhale (3) ı. teşrin 1939 cuma günü sa 

at 15 te Konya belediye dairesinde te
şekkül edecek ihale komisyonu tara· 
fından yapılacaktır. Eksiltmeye işti
rak etmek istiyenlerin Belediyeler ı. 
mar l!eyeti fen şefliğincl n iştir k ve 
sikası almaları ve bunu teklif mektup 
!arına koymaları 1 zımdır. 

Mukavele ve şartnameler Konya he· 
lediyeslnden ve Ankarada B. t. Heye· 
tinden parasız alınabilir. isteklilerin 
teklif mektuplarını tayin edilen giin
de saat 14 de kadar Konya belediye 
reisliğine vermeleri ve yahut postn 
ile gönderildiğinde bu snatte beledi
yeye vasıl olmuş bulunması lazımdır. 

(5224) 15242 

hazır} nacak teklif mektuplarının iha yapılacaktır. 
leden bir snat evel daimi encümen re- 5 - Farkın madrabının muvakkat 
isliğiı:ıe dcvdii megruttur. l'osta ile teminatı 1500 lira, Bayıkbarkuş 1642 
gönderilecek mektupların geçikmcsin lira 50 kuruş, Vakıfkaraveri 1125 Ji. 
den ötürü hiç bir mazeret ve mcauli- radır. 
yet kabul edilemez. 6 - Teklif mektupları 17 ikinci teı 

5 - İsteklilerin ihaleden la kal 8 rin 1939 euma gUnü uat 12 ye kadar 
gün cvel vilayet nafıa mfidürlüğün- vil:iyet daimi encümeni reisliğine ve· 
den bu iş için ehliyet vcı;ikası alma- rilebilir. 
ları lazımdır. 7 - Kati teminat mikdariyle kira 

6 - Dell:ıJiye. pul, ilan, mukavele bedelinin tediye şekli ve çeltik kamı-
ve saire masrafları istekliye: aittir. nu ahkllmına göre riayet edilmesi ıa-

(5426) 15365 zım gelen hükümler ·artnamede yazı· 

6ö m n e ·ı ri yaplmlacak 
Kırklareli 

den: 
hkiin Müdürlüğün· 

lıdır. "8539" (5439) 15423 

D. DEMlRYOLLARI 

Alôkadarlara 1 - Kırklareline 13 kilometre me
safQde Kavaklı köyünde 50,18 kilo-
metre mesafede paşayerinrlc 15,21 ki- D. D. Yolları Umum Müdürlü-
loınetre mesafede Koyunbabada 20,20 iünden : 
kilometrede dokuz büyükte 15 ev ki Kü~ük Yozgat - Ankara arasında
ccman 100 adet tip IX göçmen c:vi in- ki mektep talebelerinin vaktinde An
şaatı kerestesinin tamamı hükümct ta karaya gelmelerini temin için Ankara 
rafındıı.n verilmek iızere eksiltmeye - Mamak - Ankara arasında pazardan 
konulmuştur. gayri günlerde işlemekte olan 1744 

2 - İnşantın umum keşif tutan ve 1745 No: lu banliyö trenleri 3lw10-
29116 lira 11 kuru,tur. 939 tarihinden itibaren mekteplerin 

3 - Ek iltme 10 ikinci teşrin 1939 açık bulunduğu günlere münhasır ol
cuma günü aaat 15 tc Kırklareli isktirı mak üzere Ankara - Küçük Yozgat 
müdürHiğünde müteşekkil komi yon Ankara arasında 1744 ve 1747 No. lar 
tarafından kapalı zarf u uliyle yapı- tahtında ve mekteplerin kapalı bulun
lacaktır. duğu günlerde de eskisi gibi Ankara-

4 - Miinak sa şartnamesi, hu usi Mamak arasında 1744 ve 1745 No: lu 
şartname, plan ve air evrak 145 ku- banliyö trenleri i liyec;ektir. 
ruş mukabilinrle Kırklareli iskan mU- l 744 katarın Ankaradan hareketi sa 
dürlüğiinden alınah\lır. at 4,47 ve Küçük Yozgat'a da muva a-

5 - Muvakkat temınat akçesi 2183 latı saat 6,23 dür. 
lira 85 kuru ·t::r. 1747 katarın Yozgattan hareketi 

6 - Teklif mektup'arı l"ksiltme sn- 6,30 Ankaraya muvasalatı 7,43 dür. 
atinden bir sııat eveline kadar komis- ı Sayın halka ilan olunur. (~564). 

15510 

mü na asası 
O .O, Yatları Satın Alma Kornis yonundan : 

Devlet demiryollnrı birinci işletme ihtiyacı için aşağıda cins, miktar, muhammen bedeli ihzar mahalleri
nin kilometreleri yazılı balast kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmışıır. 

Eksiltme H. Pa~a gar binası dahı linde birinci işletme komisyonunca 10. 1 ı. 939 tarihine tesadüf eden cuma 
giinü saat 11 de yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 No. lu kanunun aradığı evsafı haiz olacak ve &aat (10) 
a kadar teminatlarını ihtiva eden tek lif zarflarını komisyona vermi~ bulunacaklardır. 

Eks'ltme şartnam siyle muk vele projeleri işletmemiz yol başmüfettişliğinden parasız olarak alınabilir. 
8487 15347 

Vagonda teslim 
Depoda teslim edildiği takdirde 

muhammen bedeli ayrıca tahmil 
Miktarı ücreti Tutarı Muvakkat teminat Ocağın bulunduğu yer .M 3 Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. 

Kilometre 148-150 H. Pa a 
Eskişehir hattı. 5000 1 30 o 10 7000 00 525 00 Kilometre 184-186, 500 H. 
paşa Eskişehir hattı f!OOO 1 35 o 10 7250 00 543 75 Kilometre 256-258 H. paşa 
Eskişehir hattı. 8000 50 o 10 12800 00 960 00 Kilometre 40 Eıkitehir 
Kon,.. hattı. 20000 1 11) o 10 24000 00 ıeoo 00 

, 

-
r 

ır. 
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Türkiye Cümhuriyeti § -

Zİ AAT BANKASI 
Kuruluş tarihi; 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka. muameleleri 

--------------------
=&'ı'1_"'"""',,_--.~~· -------------

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

--ir·k İrenlere 28.800 lira §; ----·kra • • 
ıye v --z·r.,_at Ban {asında Kumbaralı ve ihbar ı;: Tasarruf hesaplarında = -en az 50 lira ı bulunan ara encdc 4 defa çekilecek kur'a i e aşağı- =: 

cla;;;i plıina göre ikramiye dagıtılacak ır: = 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira := -4 ., 500 " 2.000 n = 
4 

40 

100 

.. 
,, 
•• 

250 
100 

50 

---1.000 .. .. ---it 4.000 " 
.. .S.000 ., ------= 120 ,, 40 4 800 .. 
" -= 160 20 3.200 " - -2 DiKKAT: Hesap} rmdaki paralar bir s ne ıc.ın e O li- -

=: radan a, ğı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 =: 
S faz "iyle verilecektir. -= Kur'alar .. nede 4 defa, l Eylül, 1 Birincikanun, l Mart ve = = ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. -- . -
~1111 11111111 llllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf~ 
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ZOM 
TORK SANA Yll HARBİYE ..-e MADENlYE F ABRlKASI 

HALiÇ - KARAAGAÇ • ISTANBUL 
TELEFON: 43214 TEL. ADRESi: ZOMRE 

ZONCULDAI< 
ZÜHRE 

HALk 

KÖMÜR SOBALARI 

.. n1~ei<elimiz!n ilk soba f brikasmtn 15 senelik tecrübes' mah 
tulüdü ... 

KULLA iŞ . KO FOR · EKONOMi · UCUZLUK 

H er cins kömürü ko l'ylıkla yakar. 

Bü'ün zevkleri okşayacak evsafta ve muhtelif tiplerde sade. 
kromlu ve emaye cinslerde oda, talon, apartman, dershane ve 
koğu~larm teıhinini temin edecek eb'aclda sobalar. 

YENi KATALOKLARIMIZI lSTEYlNlZ. 7257 

lllllllll!llll il' 1;11 ,llllii 11111 i lli'I 11!11''1111 llllf I iıili il l!lılllli 

,:!lllllllllllll ~til ~ - r a if C ~·niyet' • ... n -... -- Zengin ikr :TI1 re li ------- Piyan Eşy 
.. uyu os ------ Çekiliı 5/1 1/ 19 9 ikramiye 15400 -

lllUI il iL 

lira 

--. ----~ .. -
-------: B :ıe:le:- P:yanKO b:;y" erinde Cem iyctin M . rkcz ve $.:bc!cd yle Y c;ıi 

: Poıtııhanc karşısında Erz:ı.ırum Hanın· Resmi ıı:n İtleri liüro&unda : 
: Bir lıra mukabilinde saulmo.k tadır. (7669-4S91) 1'4890 : 

':1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

ULUS 

ANKARA V AL1L1Gl 

Tamirat yaptırılacak L i RAY 1 
Ankara V alilifinden : 

1 - Ke§if bedeli 1277 lira 25 kuru~ 
olan Haymana kazası hususf idare dis
pan er binaaının tamiratı pazarlıkla 

yaptırılacaktır. 

1 Her hangi bir heves uğrunda 
bir saat içinde yiyebilirsini ... 

2 - Pazarlığı 2-11-1939 per~em~ 
günil &aat 1 S de yapılacaktır. 

3 - Kati teminatı 95 Ura 79 kurul}· 
tur. 

Fakat, 1 Lira ile; 
4 - Puarlığa gireceklerin kanunf 

teminat ve 2490 &ayılı kanunun 2,3 
maddelerinde yazılı belgelerle ve bu 
gibi i !erle i tigal ettiklerine dair ti· 
carct odasından alacakları vesikalarla 
birlikte muayyen gün ve saat e vilyet 
daimi encümenine ve şartnameyi ve ke 

'' MİLLİ PİYANGO,, dan 
Alacagnuz bir bilet size: 

ifnameyi görmek üzere vilayet sıhat 
müdtiı 1..iğüne müracdatları. 

(5290) 15233 • 

__ s_oo_o __ I 1 ı 0000 15000 
Arsa sahiplerine Lirahk ikramiyeleri kazandırabilir. 

Ankara Valiliğinden : ANKARA'da biletler Resmi gişelerde satılmaktadır. 
Bankalar caddesi ?- o: 40 Yenişehir Atatürk Bulvarı No: 49/2 Samanpazarı No: ! A Belediye huclutlan dahilinde ar a· 

tar s::ıhiplerindcn bazılarının ikamet · 
lerin i teuüil e me eri hasebiyle vergi
leri tahsil edilmemiş olduğundan bu 
gilıi arsaların miiterakim borçların· 

dan dolayı mülkiyetinin satılmasın::ı 

zaruret hasıl olmuştur. 
Buna mahal kalmamak üzere ver

gileri ö<lenmemi~ arsa sahiplerinin 
mensup oldukları tahsil şubelc ine 
mlirac;ıatla borçlarını ötl melcri ilin 
olunur. (5558) 15503 

Ba' lavada 
Ç'kolatada 

Fındık, Dondurma.da Fın.dılC, 

Fındık, Pastada Fındık, Cö-
ANKARA BELED1YES1 

rekte ~ındık, Her tathda Fındık, Cepte 
An az satışı 

Ankara Belediye•i lmar Müdür • 
lüğünden : 

Fındık, Ayakta Fındık ..... ~ bir hayattır: 

Haclbayram mahallesinde kadastro· 
nun 51 inci adasının 4 numaralı parse 
!indeki gayri menkullerin heclim ve 
te viyei türabiycsi ile fa.da kalacak 
moloz parçalannı ba§ka yere naklet
tirmek masrafı alacak şah a ait olmak 
üzere enkazının muhammen bedeli o
lan sekiz yüz lira ile on beş gün mÜd· 
detle açık artırmaya konulduğu ve 
31. r ·939 tarihinde saat 15 te ihalesi 
yapı •• ca- ınclan taliplerin . üzde 7,5 
tcminatleri le İmar Mild'"ılti -iine mü 

Kışın 

dur 
Fındıkh Çörek, yazın Fındıkh don

a kuvvetin Ö Z Ü D Ü R. 

Fi IK SATI~ KOOPERATİFLERİ BİRLİGİ 

racaatları ilan olumır.(5291) 15251 

FAKÜLTELE 

Kapa ı zarf usuliyrc 
c si itme i .. nı 

MAARİF VEKALETl 

Bir İsleno da tilograf ahnacak 
Maarif Vekaletinden : 

Ücretle vazife görm k üzere bir is· 
Ankara Dil v~ Tarih • Coğrafya 

Fakültesi O:reklörlüğündcn : teno daktiloğrafa ihtiyaç vardır. Ta
liplerin en az orta tah il göı-müş olma-

10.11.1939 cuma günü saat 15 de An- lan, eski metinleri yazı makinası ile 
kara Mektepler Muhasebeciliği oda- istinsaha muktedir bulunmaları şart· 
sında toplannacak Eksiltme ko!'l'li )lO· tır. Yabancı bir dil bilenler tercih e· 
nunda 5 · 6 lira 50 kuruş muham en dilccektir. Taliplerin haiz olduklan 
bedelli muhtelif cin ma alarm kapa· tahsil ve hizmet vesikaları ile birlikte 
h zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak- 1 ve 2 ikincite rin 1939 tarihlerind'! 

tır. . ö,...ledcn sonra vekillik Nesriyat Mü-
Eksiltme artnamcsı ve tef~r~u.atı diirHil'ıi'nc ııhsen müracaat etmeleri 

Ankara Mekt.epler Muhaseı:e~ı~ı~ıne 1 lf zımdıı·. 
'atırılacak 5 lıra bed 1 ınu. amlııl'le l\ • · 1 h • ı ı ı 

F k ··ı h lı · _, 1 • u"a 1 ~ · r arı aız m unan ar ar 
a ·u tc mu a e esınuen a ınır. . . . 
M kk 

· 
39 1

. d ında ıcap ederse ırntıhan yapılacak ve 
uva at tcmınat 4 ıra ır. .. . ·ı k a· d . . ucret ımtı.1 nı azanan namze ın u-

İsteklerın teklıf mektuplannı mu· .. · <l'l kt" (55l8) • . nımuna gore t-.spıt e ı ece ır. 
vakkat temınat ve artnamcsınde yazı- lSS32 
lı vesikalarla birlikte aynı gün saat 12 
ye kadar makbuz mukabilinde komis
yona vermeleri. (5464 15'39 

Kapalı zarf usuli, fe 
eksiltme ilônı 

Ankara Dil ve Tarih • Coğnafya 
Fakültt!$İ Direktörlüğünden : 

10.11.1939 cuma giinü saat 15 te An· 
kara Mektepler Muhasebeciliği oda
ıunda toplanacak Eksiltme Komisyo
nunda 4150 lira muhammen b::dc11i 
muhtellf cins yazt tahtalarmın kapılı 
zarf ıısuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme artnamesi ve tefernıatl 

Ankara Mektepler Muhasebesine vatı· 
rılacak 5 lira l.ıedel mııkalıilind Fa· 
külte muha elı sinden alınır. 

Muvakkat teminat 333 lira 75 kuruş· 

tur. 
l teklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şarnamesinde yazılı 
vesikalarla birlikte aynı gün aat 12 
ye kadar makbuz mukabilinde Komis 
yona vermeleri. (5465) 15440 

e tri tesisatı 
Çc ·keı;; Belediye Riyasetinden: 
afia vekaletinden musaddak pro· 

jesi mucibince (15922) lira (10) kuru"} 
bedeli keşifli lol-omobil a 1 ternatör, 
tablo ve şebeke tesisatı ihale ecli1mek 
iizeı-e kapalı zarfı- (45) gün müddet
le miin .. ka aya konıılmu.tur. Proje ve 
teferı-üa ı beş lira mukabilinde belc
diyemiıden alac;ıkları gil.Ji İstanbulda 
Cal:ıtatla· As. iküra i •onu generalı ha· 
nınd:ı 67 numarada elektrik mi.ihendi· 
i Hasan Halet Işıkpınardan bedeli 

mukabilinde alınabilir. Tesisat muna
l<a i:U 16.11.1939 perşembe giinü yapı· 
ıacaktır. 

Ta iplerin cı giin zırfında ~aat 15 te 
be!ec.iiye enciimenine mi.iracaatları İ· 
lan olunur. (8108. 5161) 15128 

. ......................................................... 1 

l ... ~~~~~.~~~.-1 

alkın nazarı di katine 
Belediye Riyasetinden : 

.... 
Ulus meydanından Dikmen'e giden araba' 

lora Bakanllklara kadar binecek yolculard 

1/11 / 939 tarihinden itibaren bir fazla bölge 

ücreti alınacağı sayın yolculara ilôn o unur. 

Türkiye Anonim Şirketi 

Sermayesi 10.000.000 lngiliz lirası 

TÜRKİYENİN BAŞLICA ŞEHİRLERİYLE 

Paris. Marsilya. Nis. Londra ve Mançester'de 

Mlsır, Kıbrı , 1rak, 1ran, Filistin ve Yunanistan'da 

UBELERI 
Yugoslavya. Romanya, Suriye ve Yunanistan'da Fi1yalleri vardır 

Her türlü Banh muameleleri yapa· 

~===========::::::::======================~~ _.. ___________ ..,. ı = 111111111111111111111111111111111 •1 

D KTİLO KURSU § İ 1' 
64 üncü devresine ikinci teş-

rinin ilk haftasında baslı

racaktır. (BtR) ayda diploma 
verilir. Belediye sırasında Ha
nef apart. No. 4 Tel: 3714 

-
I= y = Yenişehir rv~eşrutiyet c dde''ıı 
;: de güzel manzaralı \'e kalorifcf,. 
1: yecli odalı bir kat kiralıktır. 11, 
: tckliledn aynı caddede 32 ıı57 

1

: maraya müracaat e meleri. 40 _____________ ,, - ,, 
... -:;111111111 ııııırıı ııı ııı 111111111 

. 
YE iV İ s 1 E ~ A L sus 

\.J L U S - 20. mci yrl. - No: 6~54 

imtiyaz Sahibi 
l ak nJ r Arttın 

Umumı Ne .rıva ı ld:ır' P. en 
Yazı fşlerı 11.Jur.llırü 

Mümtaz Fai!s f'ENIK 
rnes'I~~ MüdürUt Na it Ul.UC 
ULUS Baamıevi ANKARA 

BU GECE 21 DE 

Büyük Vals'e na.ıire olarak çevrilen 

3 V A L S 

Baş Ro/lerd" 
Yvonnc P rintmpo; - Pi rrc Frcsnay 

Cr1' DÜZ 
K A A T L l i .N S A .J L R 

lhyra:n milnascl:~tiyle seı: ı-:1l~r 

10 • 12 • 14.45 • 16.45 - 18.45 
Gece: 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Biiyük mac,ra lilmi 
TARZAN ADASI 

Baş R ollerde 
Hcrm n Brıx - Mala 

25 K.rsım ...• Teltmıli birder. 
Tüy!!!: ıı rper ticı ka:krınç ve beyec n!ı 
:;aJıne!er]e do:u emulsiz bir serg-.ızeş 

Ba.yram r.ıünucbet!yle seanslar 
10 • 12.30 • 1 5.l!ı • 18 • Geee: 21 de 

EU GÜN U G C 

0M1D ŞAR 
(? c • l. l E d ) 

Baş Rolde 

o ·ı --JG ıs : ı 

s f 
1 

ı,r 
B-:1:--. ı:::; sebc!is•l r. c<ı:ıs 

o - 12 • 14 • ı6 • ıs 

Gece: 20.30 dı> 


