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1 ~ i:inci yıl 
~r 

KuruJuş yılı ı Ağustos 92i 

v· c •• 

~ ,. 

un 
erec •• 

~lınan -Polonya hududu kapatıldı · 
Mısır Askeri Heyeti 

An arada 

~ay Hitler 

İngiliz elçisile Hitler bir 
buçuk saat görüş üler 
Ank:::ıra ~O (A.A) - İngihen· nin Ber

i in e 1 çisi dün Beri ine n1 u vnscı la t et111 İş 

Ankaı a 28 (A.A) - çalmıştır. 

fstanbulda huluııınul\ta Mıf'ır ARkeri Hey'eti 
oıau ~1ısır A~keri Hey-

1 
Hejsi Hüsnü Elzeydi 

eti, Anadolu l:.kispr e- ı J>a~a, Gene] Kurmay 
sine haglı hmmsi bir Başkanı Mareşal Fev
vağonla Ankaraya gel- zi Çakmağı, General 
rniş, İstasyonc1a mt'ra- A~ım Gündüzii. ~lilli 

' ,.e saat 2~.30 dCl }I itler ta r:.1 fı nda n k 3- simle karşılanmıştır. i\1 lidafaa vekili Genc-

hul edilerek İng-iltereuin n1es:ı jını , er-! ral Naci 'l'innzı, Hari-
. · H j-·1 h~ıl re ·n j 1 ı (" :. · .... ı J :\1isafirler e lıiı· ns- · ciye vekili Şükı·ü Sa-nııştır. l1 "" __ s 

1 1 
.' e .Jorıng c. e keri k•t'a itıtirarıı rt·~ - ıa.coğlıınu ziyar-et edP-

bulunnıuş ve goruşıııe bır buçuk saat mini ifa etmiş, .\1uzil>a. ıek Ankara Valisine 

sürıniistür. Ttil'k - .\lısır maı·şırıı kal't bn akmıştır . . 
Hitlcr İng-iltere elçisi ile görüştük

ten sonra b<ışlıca nJes~i ark~Hhışlcırilc 
nıüzakerclerdc hulun:ıcak ve son ce 
vabını bugün verecektir. 

Demiryolu 5 E ylfiida 
Erzuma variyor 

Romanya bitaraf 
ka1miyacak ını? 

Halk ilıca istasyonunda 400 . 
kurban kesti 

Milli Şefe ve hükti
ıııt te tHzinı lerini iz
lıa r etnıişterdi r· 

'\nk ~i ·ara 28 A. A. -
d/

1
harp takdirin

t~ 1 ~o 11 a n )' a n ı n h i-
" "af k. , :r 1
1 ·l b crı .r1 hak-~ t"ld l::t 

k(l .aki haberler 
t 1 '"' 1 ... 'Jurette ya an-

İtalyad~kj 
temaslar 

lannı:ıktfldır. 
Ron1en hükunıcti 

hadiseleri dikk:-ıtle 
takih etı11ek te ve 
ted bi rleı· a 1 nı~ k tn-

'Trenin İliceve 
.; 

gt lınesıle halk ta .. 
rn fı nda n 4u0 kur -
bt-ln kesilnıiştir. 

l~ay ferşiyatı de
vaın e<livor. 'fren 

Fransız lçisi, Hitlerle 
görüştü 

:\ n k ~1 r a 2 7 A · A. -
Fransrının Bt rlin 

ini ın tinden a l<lığı 
talinınttan kendisi-



Sayfa 2 (UltiB Sesi) 
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Seyahat Notları: 

Tüak azmin•n büyük ve 
ölmez bir eseri 

<ÇU~UK ~ARAJD 

7DC75T'ET 

ŞEHiR Ve 
İLÇE . 

H A JJ .t"' .'l L b' R I 

Nafia Müdürümüz 
ı Nafia Müdürün1üz b~1z1 tetkiklerJe 

1

: bulu~1m~ k .üzre bir kaç gün evvel Sa vtl' 
, rn gıtn1ıştır· 

1 

Çubuk barajdan bir görünüş 

Barajd:ıyrnı. Burasını ···~·••••••• 
bir kaç sene evvel henüz f '\' A Z A N f 
lıitirilmedt'n önce de gör- f S •.. t B f 
ınüştüw. TUrk kafası, Tilrk • 1 e e ay ar f 
emegi ve Türk p:ırasile 1f~_. ................ ~• 
vür.ude getirilen bu mu- 1 

aızam eser, Ankarayı itı
ya etwiş, tamamen ~u ih· 

olduğu nazariyesini, inki

Hlbımıı ve yapıcılığımııla 

çiirUttük. Tekamüle ancak 

ııziıolr, milli şuur ve irade 1 
ile hız.h adımlarla \'arıla-

tiYacmı •ddcrınistir. 

ı;iOreıı, e::;ki Auknra :ıya- \.>il .. c• ~i hakikatım ortaya 

kal:ınmııın altındn, yakın koyduk ve .. huııu kısa_ b~r 
zamanda Yucude gctırdı-

bir tarihin hatırj)arını can- 1 . . 1 1 · ·k • c • .. ,. gınıız eser ere ısput ettı ~. 
l:rndıriyor, Dünle ongunu, 

Ankara 'nın bu nıev

~inıde en gliıel meı;ire::ıi 

halını da alan Barnjın park, 

e~ki ile yeniyi rııukaye~e - Sonu yarın -
deıı kcııtliwiti alamiyoruı. 

,.e çamlıkları, gazinoları ı• Yerıi~ehir nizanı ve dü
hı•r gün, l>ilhas~a Pazar ;.eni. Y"Şil ağa~.ları, gı! niş 
gıinleri hınc:ıhınç dolu.. asfalt. <·addelcri ve balıı;cli 
llcr kf'~ aile:-;i1 çoluk çocu 

1 
t\ !erile yı·ni Tiirk ınima-

~ile l.rn giizeliı.ıı yerele gr•. risinin milli tipini lıticün 
celn~ kadar egleni~ or. 37,cınetile kendinde topla-
tıandal gezintileri ~ apı- ıuış lıulunuyor. 

yor. 

Atatürk ve lrıönüıı(in 
Ankaraya armağan ettik
leri en lıüyük cserl~rderı 
Liri de ber ıiyarntciyi gii· 
ıelligi ve azeııır-t i örı ü ndt!. 
tnkdir \'(• hayranlıkla dur
duran çuhnk lı:ır:ıj ıdı r. 

Hiç !;'ilplır yok.ki. bur: nm 
eski halını bilen 'r gön n 
ler. hıı ıııııaı.znnı e;:-er har
~ı~mda dah:ı c;vk h:ı;rL·n- · 
lık ... ~ tal- dir lıi :;; =-İ t <1 ~1-

ıııa k taılırlar. 

Pek yakrncln. Ankara
Jaki ,·:ı1.ifr~iııden ayrıl 

mı" olnıı H. Atav arılati 
~,., . .. 

yor vr yt' ııi yapıların bu
luııduou verleri rrtistP.rerek: "' . -~ 

- /ı ıık:v·aclau ayrılalı 

iki • rııe olmadı. Hu gö.s· 
tndi •rioı ye rle ı dP bir tek 

l"'l • 

hiııa ' oktu. Bıı np· rtıınan 
larıı : a~ftllr yoll:ı rırı . yı•şil 
a;-~:ırlrı11n i:, i st•n P- i ci ııdP. 
~ ' 

nasıl '\i c.ıd"' gı.: t iriJ u iğine , 
her hald e tenim gibi bir 

, <;okl:.ırı da hayret etmiş
Arkada :'ım Hifat .At:ıy- lerdir. 

la Sabah ~iinı•:;inin :,arı 1 
1 

''" tatlı ı~ı&ı altında lıa- ı \.- 1 ı-

raj ın en yükst.•k yrrinde
yiz. Gölün m::ıi d.tlgaları 

ile öpiişeıı ş.;ı hah rüzgarı 

yüıünıüzR hafif bir ~erin

likle <;urpiyor<lu. Yen işe. 

pir1 ?anka!a, Cebici, ke-

- Azi1.i111 dedim. Türk 
inkil!U.>ıııııı ve yttpıcıliğının 
fari' c va~fı ,.e knılreti bu
raJa:lır. S ürat 'e irıtizam, 
çirkini ve h~~i~ i atmak, 
yeı inP yenisini. iyi~ıni yap. 

µJak... lel\~wülüu tedıici l 

Af ynnun 
Kurtulu~u 
An k n r <l !:.8 ( t\. A) -
Dün Af\'Onun kur· . 
tuluş havra lnı nıe-,, 

rasiıı1le- tes'it edil · 
rniş, Eb di Ştfin 
hatll'~tsı anılnıış ve 
ı\ 1 i H i ş 1 e b H <r 1ı ı ı k 

l"1 

gö.;teril ı ıliş· İr. 

f f P= rı ~a~irıesi 
istifa etti 

Ankara 28 A. A· -
J .ı pon B~şvekili. 
i nıJ'l'l rn to~cı O';derek 

(") 

kabinen İn istifasını 
ver111iş ,.e hu istifi.• 
kn bul edilıniştir· 

Muhasebe Müdürümüt 
' 

Vi\avet \1uhascue ~1üıiürümüz Şük•~ 
Tunc·,~10 da Avdtn vilaveti nıuhasebı-' 
nıüJürlüğüne tavin edih-Üği haber ahP; ı 
mıştır· 

Deri~ Kayma~amı Gel~i 
Bir nıüJdetten beri nıezunen İstatl' 

bulda bulnn~n Derik Knzası Kayınak~' 
n-!t Bay Ali D~nkt<1ş dünkü posta ~e 
ş~ hrinıize gdn1İşt ir. KH ynıakam bugiı~ 
D :rige git nıiştir. 

Bay Arif Niron 
. ~ 

V. fa yet V :.ı ridö t kontrol nıenıuru 6'J 
Arif Niron Kars vilayeti varidat kont! 
nıernurluğuna tayin edilmiştir. 

Yakında vaziftsi başına gidecek olS~ 
B·ıy Arife yeni vazif tlerinde de lllU\1~ 
fakivetler dileriz. .. 

30 Ağustos Zafer ve Tayyare Haf 
ramı yann guce 

• 

Halkevimiz~e nasll kutlulanacak 1 
1 - M erasimc saat ~O 

de evimiz.in bandosuııun 
ç:ı la cağı 1 sti kitli ına.r~ile 
bHşlanacaktır. 

2 - Şehrin 3 muhtr.lif 
D1ahalline evimizin ıtby
durduğ•ı Hoparlörlarle si
nemamızdan günün kud
siyetjni anlatan söylevler 
halka dinlettirilccektir. 

3 - E\ iınizirı ~ineması 

ı ıarafınd:ın 1::.111et lnöııti 
nüo latanbulda b<Alk mü 

messillerini kabulü iııtİ~ 
!arını tesbiteden bir ,,JJI 

timde parasız olarak .,. 
terilecektir. 

. I 
4 - Ayrıca merasi(J) , 

nusında balkevimizdef\ ~tf 
lacak ha \'a fişeklerile ' 
oyunları yapılacaktır· 

5 - E\·imizin band~ 
tarafından çalınacak~~ 
ba,·aların terenoülllı; 
törene nihayet verile 
tir. 



j 

~a3 

Büyük Türk 
Zaferi 

l 

2d-31 Ağusto~ 9~2 de başl~_ynn büyük 

(Ulus Sesi) Sayı 1a11 

günlük 
• 

-PiYASA-

Tür~iye Radyodifüzyon Postaları 
taarruzun zafer ve kurtuluş bayram-

1 
hırı yaratan n~ş'esi içinde coşuyo 1 

tuz. , Türkiye radyosu Ankara radyosu 
lbrahlm Necdet Göker 1 · 

-Dünden Artan-
~ı.ı· 

ı 8u ani taarruz kar-
llı~ll~a hn1.~:ılay:111 dü:;;
~lijtı Uıüdafaa teduirlerini 

~ ~t 1~ğ:t inıkfin bulamadan 
. r.ı " .. 9d ~unun gı>cP=-i s;ı:ıt 

:, a 'f .. k . . ~ı" 1~1 • ur ·ün !?-ıpıırleşmı~ 

ı 
1 1tlı g .. k . ö .. ] eb' ~t ·o ·su nunı e ::-er-

dı u etnıiş ve ilk hamle
}tP' ie ku~Uk kalecik :-ivrisi 

la garlıindeki i tihkaın 
ij rlı ve dirrer taraftan da e !") 

~il rıteı.ıe, Tuı:ı7. tepe ve 
~h;? ar~lan ~idih' "riui 
~ı 'Ye evlemis ve ,·atu-
~ t • ~ 

(1' ~~ ıer karış toprağını 
a ~ hnvuk fedakfırlıklarla 
k1l' (ı:~ttar·tn:il'ra al'.iuı etmi.., 

·ıe l(ıı b .. 
l 1 tıııı· kahram:ıu a. kerle-
~~ 1~İrı eline geçmişti. 

ar 

laar Uıun ve Pn şiddetli 
tt~ t~ılarla yıkılamava
l~tiı dUşmunın müttefik-
leı1 °lan en tıilyük de,·-
'~ ~le ~ erk!l.ni harbiye re-

oı~ tıllin iddialarile ilfin 
lııe 11 1lrı en müstahkem 
)a \>kiler, ttl örgüleri lıür 
tııa~~ttıa~a, ıa.fcr kazan
~q11 a alışmış olan Tür
~ar ıtrslanc:L hiicuınları 
~aı ·,ısınct:ı birer. tıirer par-
tiı:~arı-a mahkfını etti 
(Jrt1' 1~ti . Çiinkü: Türk 
~p~~ o zamanki garp 
lııe• -sı kumandanım11. Ts
&a.; .Paşanın tebliğ etti~i 
~~·k11nıandan Mustafa 
lnnltıalin emirleıini gön-
h~y~ dolduran bir millf 
'it: ecanın kasırğ'alaşaıış 
Raı turanıaşuıış şiddeti ile 
~uı eyana gelmiş JurJu-

'tJa ı . ~ibi ı ıir tabiat ku ,.,·ctı 
~aşı hamleler yapnıa{!:a 

a.tı:ııştı. 

D·· 'ie k uşmanın faik hava 

kum:ındanlıchna dil~ma-
~ . 

nın beuıen, hcır.rn hü1 ün 
ku V\ etlerinin '';ızi:etile 

ber:tber bil<iirmişıt·rdi. 

27 A!!ııstm~ sabahı ge
ne f ecidı~ l>Praber t OJ ~:ı 
,.e piyadeıııizin hiicıııııilc 

ua~layflrı bu üst;1d:wı· ta
arrnwuıuzda da 'T'ıııaz tC· 

peniı 1 nıiihiııı kısırıılarını 

j~~al f>t rııiş ola ıı :ı:-:knle 

riaıiı ne yPnıek, ne iç
mek hiç. bir şey düşün

meden dünya t:ırihleriuln 

Pek n .. ! ... r k:.ıvıt ettii"i . ~ 

bahadırlıklarla v:ıt:ın kur-
tuluşu uğruna y:ıptıkları 

cihada uütiin şiuuctlerilc 
ue\·am ediyoılaı dı. 

ı 

Tilki kırı, kaya diLi, 
Afyon~ Bal Mahmut vı! 

Resul baba gibi mühim 
yeı leri işğal eden Türk 
kıt'a!arı Ebedt ş .. rten al
clıkları ilham ile çatan 
kurtuluşu u~runa hepsi de 
birer ar:-lan gibi müca
deleye "e hatta canlarını 
fedaya hazırlanınışlaıdı. 

28, 29 Ağustos günle· 
ri lle düşnı:ının onlu ku
mandanları pu lalarını ka
yip ctrni~ birer gemi kup
tanı gibi ricat i~tikaınet

lerini t:ıvine u~Ta,ivor ve • b -:. • 

bun:ı muvaffak olawıyor-
l:ırdı. 

Tarihin biç tıir dev
rinde düşmanlarına bo
yun eğmemiş olan Türk 
kahramanları; bu üç giiıı
liik bulS-u-:rna oetict-:;,iııde 

~ .. 
mil~tevlilere 1'üı k sUngü-
sünün önünde diz çök
tiir nıtiş ,.e auıan dedirt
mişlerdi. 

-Devam edecek-harı' ara. kuvvetlt!riue ci- 1 

tile 
1 husumetin i5il!lhla

gil~blechiı edilmiş, modern -----------ı 
ltı'ı larıa mücehhez hftki-

Yer 
ettı. 1 iSaslarına nüfuz 
"~ ıış olan kahraman tav-
J~te ·ı . . 
~an cı trımiz.le kara istik-
~ôrı~rıııı yapan (ÖZÜ ve 
ltıet ~ ces~r,..t dohı .Meh- . 
+\~ Cıkıeriwiz kPyfiyeti 27 

llatos günü Türk s~·ş. 

Kapatıl~ı 
Ankara 27 A.t\. -

Almanva - D ıniııınr 
J 

ka hududu ket pat ıl-
mıştır. 

Uzun oaı{?'a : ------
Kısa Oalğa : • 

1648 oı. 183 Kes. / 1 ::?O K \'V. 

rn.14 ın. ı5rn5 Kcs.;:w K\·v. 
~ 1. t0 m. 9.J.t);) 1-\ c . . / :.?0 1' \.'V. 

Bu günküproğra111 
29- 8 • 939 Sah 1 ., ~ \. 

~ı ~ p ,. o ~ t' :ı 111 - ı 1 • 

ı ~,80 p 1 oğ."ra m. 

12.35 Tiirk mü2iği 

13,00 .Meml8ket .nat a\':l· 
rı. :ıj:ın::; \ t.' meteoroloji · 
lıaherleri 

13,15,14 ~lüzik Kar:şık 

proğ'raırı - Pl 

l ü,00 Pro~ra nı. 
19,05 Mi.lzik - Pl 

kaı a Raıl,:o:-u kiinıe se~ 

ve· saz hı·yrli 

::! 1.30 Konuşma 

21.45 Xrşeli plakhır R. 

21,50 ~1ü2ik Opera Ar-
yaları 

~2,30 i\Iüzik Dam; müzi
ği - Pl 

:?:~,00 Son ajan· halıı•ı-. 

Hauem 
t\UtH'W lÇl 

Le' iı 

-- --
20 
97 

Ct•\ iı içi t 
~[Ün~--30 --
.\lnzi ~o 

ht:mıe ı$eker 35 
Toz ~r.ker -311 
Kabn~ 'l.~o, -
~abuıı 

t,'ay 350 --- - ----· 
Kuru üzüm 20 
p;:kmeı -ı5-
- ---- ---

Hal 45 ' ,, 

19,30 Türk miiziği Fasıl ı .. ri. zir:ıat, esh:mı, tah\'İ ı 

heyeti litt,_ k:ımlıiyo. nukut lıor:-a. . ç o C u k 
20~ 15 Konuşm!l. ::-ı ,f ıya t 1 
20,30 ~JeınlekPt saat aya- ı 

11, ajans ,.e nıeteoroloji ha- 23.:?0 Mt.ızik (cazlı:ınt' pf. ı Çocuk Esirgenıe 
lıerleri :.?:~:55. ~4 Ynrınki pro- l(urumu Genel n1er-

20,50 Türk nıuzi~i Kla- ~ram . ! 
------------------------------------ kezi tarafından çı

Mar~in Be~iye Riyasetinden 
Mahallesi llevkh 

~ar Ana C'addtı Y cıııirıi Eı nıeni katulik kilises tıirı 
vakıf hanesi yis~ ri kildatıi kilisc~i 
arka8ı Ye crplıesi tarik. 

)lii~teınilatı "e nıikdarı: 
Altındaki <lhir ahaı:ı ait 

olmak iiıere re\' k!uıi bir 
oda dahilinıle uir kil!i.r 
dört ınü~allab:'\lı \ıir hiic 
re bir kuyu ve bir hala 
fevk:rnY har:ı h<l hir oda 
dahilindeki iki oda \ ' l: iki 
kiler yinP bir ~u kııyu::;ıı 

bir mutbak bir hela bir 
oda ve altında bir mahzen 
"e dört dükk!lnı • ıniişıe
mil bir bap hanenin 36 
~rhimden 8 ~ehıııi 1456 
sehim itibarile 7 lD ::>elıoıı 
,.e uıeıkar 36 st>himdeıı 

6 ~ehmı \·e mP.ı.kfır 36 
ı:;<·llimde t-ı. schıııı 7~00 
sehım itilıarile 3<Sü5 :;plımı 
,·e mezkür 86 setıimlit:'n 
8 :;ı>hruı. 24 şehiw itib·1ri 
le 18 sehmı. 

Hudut \'C e\'s:ıfı saircsi 
yukarıda yazılı ve kespo
hırda n hazineye metruk 
olup Bel{'d iyece ga tın :ılı D· 

uıış ol:rn hane lıi ·st- ~iııiıı 

miilkiyeti l500, lira nıu.

hamrı ı rn b~delle :11:1k art
tırrnara bırakılmıştır. 

Arttnuıa 13/9/H~fü 
Çar:;;amba günü saat 10 da 
Belediye <hıire~inde y:ıpı
lac:ıktır. 

~luv:tkkat teminat ak
<:as1 (37,5) liradır. Satın 
n \oıa bedt·li peşinen Be . 
Jcdiye ,.f·zrıcsine 't·rilı:<· 
cektir. İsteklilerin ı•ksilr
ıııe ~artnamesini gürııırk 

iiz~re hPr gün ,.e ek~ilrme-
. ı k. ' ye gırme · ıçın muayyen 

... ün \·e $<ıatt:ı BelPdivPve "" . . 
müracaatları ilfin olunur. 

29 Sl-2 {) 

kartlmakta o l a n 

(Çocuk) adlı dergi
nin (156) Sayısı çık· 
n11ştır. 

Yurt vavrularının 
sa frlık, sos va l l(ül-,.J J 

türel durun1larının 

inkişafına hizn1et 
eden bu kiyn1etli 
deroivi Çocuklara ;::. . 

' çocuklu ana veba-
b"" le ra tevsiye ede
rız. 

Yıl~a ( 1 ) Lira 
Her güu binlerce yaY
ruyu senin yardımın, 

8enin ~efkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur . 

Yılda ı lira ver Ço
cuk Esil geme kurumu

~ na üyeoL 



T ,)AR E HENA Sİ JVIA.RDIN'DE • 
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Umumi Neşriyat ve Yazı itJetl 
Direktörü Eakl Halkevl Biaaai HU&ldi Daire 

·-
Telifraf Adreai 

~1. Siret Bavar 
Baaıldıiı yer: (ULUSSEsI) nasııııe.t 

·~h. rdinde "Ulus Sesi,, 

1 T 
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ı .· Y t d ' .~ : ~> E k. G J. l ' 
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