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"'ahib ve Başmuharriri 
SİRET CAYAR 

'demleket me>nafiıne rud yazılara 
ııaytaınnm a:!ıkm 

Baf:ılrnaraıı ya1.wır f!eri 
vnünıez. 

' JI 
Hosmi ıJAnlarııı :ıntimi 23, hu- --=: s ı· y A s }. ' G u·· N DE L 1· K 1 . . . - - ."\;..; ~UR K _GAZETE S 1 _ = -
Sll-;İ ilanların l.c linH ,.,i 4 kuruştur 
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20Birinciteşrin1939 
,... 
Luma 

&a) ı:sı 100 ı>aradır. __ ... 
Giıııu gcçıııi~ !\udıalar 10 IC. 

On üçüncü yıl Kuruluş yılı ı Agustos 927 

Teca 

.. y 
' veFr a 

(rzurum ~atımın açıl. a töreni 
za wukavemet için Anka- Törendeb!ılunmaküzreAnkaradan 

• 
1 

• 
1 

büyük bir heyet g'tti 
rada bır n1uaı ede ımzaıandı Ankara 19 ( A. A. J -

Erzurum hattıuın açılma 
törenine iştirftk edecek 
lıPyetler diin üç hu, u~i 
trenle Ankaradan hareket 
etmişlerdir. 

tİ!'İ g-enel , eh.reteri bulun-
ıııakta 'ic.d. ,.,. .. ~ ... ~ ......... ----------i Ankııra 19 [AA] - Bugün saat 18,35 : 

t le Har :c: ye V ~kaietinde Başvekil ve Ha- : 

0~ : riciye Vekaleti Veki~i J:??kt~~ ~efik ~ay. : 
t dam ile Fı ansız ve lngJız buyuk eJçılerı f 

Mareşal ~aKmağın 
ziyaMi 

l\iincii trende· ~afia: 
Miinakalfü. )fa:ırif, A<lliYc 
ve İktisat VPkillerilı', c;;ım 
hurreislif!İ grnel ~ekrt' t<!ri 
\"e ( 'uıııhuriyı•t Halk Par- 1 

1. ta~~ ünd:ı. baştn. Baş
' Pkil l>oktor Rtfik Say. 
d:ım oldıığu halde Anka

r._ da bulunan <lig-n Yekfı.

lttln, lıir çok l\lebu~lar, 

'e lrnl:ılıaiık bir halk küt
IEsi Erzurum ~olc·ularını 
uğ'ur lnmıştır. 

l' t üç memleket arasında tecavüze mukave- : Ankara 19 (J\. A.) -

: met için n1illl emniyetlerinin menfaati ik- • Genel Kurmay Baş~ 
: tizası mütekabil mahiyette bir muahede : \ kanı Ma!eş~l F evzı 1 
t imzalamışlardır. f Çakmak, lngıltere şark: 
t f ordusu kun1andanı or- · 
~ •• ~•••••·~~~~~~~··~~~~ iV I F 

Yazan: Falih Rıfkı Atay 

genera ave ve - ı 
' 

ransız şark orduları , 
kumandanı orgeneral 
V eygand şeref ine bu 
gün bir öğle yemeği 

olduk: itinıat::sızlıgı yıktık. veı ıniştir. 
Baoi Tüı k milletinin um-

Bulgar Kabinesi istifa etti 
Ankara 20 ( .A. A. ) -

Bulğar ajansı bildiriyor: 

Ba~' ekil Küseivanof kabi

ıH·nin istifasıuı krala tak
dirn etnıi~ ,.c i tifa kabul 
edilmiştir. Kral. yeni ka
binenin t<'şr.kkülürw kadar 

<'ski kabinenin vekaleten 
ifayı umur etmesini rica 
etnıi\)tir. 

Bu s:.ıtırl.m y:ızmaya ' 
ba larkeıı Erzurum a:l\'tt· 
lil ... ini güthrec 'k tn·nler 
Ankara i tasYonunda ha
zırlanmıı;;tır. '"l.:lll' .. iHh e-

nn \ c inşa ananesine ye
niJeıı bayat 'erdık. Ulus Sesinin 

Kabine İ8tifasınm hey
ııelmile1 i:ıdiselerle alaka
dar olJurru kar.matı izhar 
ediluıekredir. Kralın eski 
Ba~\'ekillcrle istişarede 
buluııması da buuu teyit 
etmektedir. 

• 
lii iç-in toplanan bazı lı ıtı-
ta \l' r.ıkaml:ır. uaki~ O· 

tum: ·· J>adi~c.ıhlık. ecnebi 
iıntiyaz , t: j,..tıkr:ıı.ları ile 
G:: :rnued.e 4UbU l,iloınct
,.,! ray uü~i) ebilıni:;-tİF. 
Ctiıuhurivet de' rindP bu 

i 
1ı~. 01:ı:r ~Ue)n~~;~~~~;::,~;,·~, Dikili f elaketzedele ;ne yardım listesi C0m~erlnrmn, Başve~ilimi-
sad{ CP \eni Uİr llH'rhale\"(> 1 1 J •'~' f ,... f 
d.tlıa ,.;rım~ olmaktan il~ı i Dikili F.:lftketZ(' llelnine yardım olııı:tk üzre Oaze ze Çuı:ug E ura 
g-tlJ'liyor: dt miryolu hiı.iw temizde bir tebc;rriı stitunu açıyoru'l.. .\nkara :!U ( ı-\. A.) -
umran \'P in~<-1 lıarekeıiıııi ~ayırı nkurl:uıınızııı ve hamiyetli balkııııııın ya. lugilıı claşn.:: J...ili Çenıber-

arf 11ıilletin l;:.ıra"ı ile 3Ib9 ki· 
loıııl'tre h::ıt yaptık! .. Ya

a$ huı: '·Erzuruııı·a kauar 16 
u· rııilj on liralık 'e 32 kilo 

lfıe>trc uzunlu 0 ·unda 153 tü-

zin ilk haınle:ıidir. Bu ham. pacakları teherrülc ıi K ııılfıy 1\ urumu vasıt::ısile felfı- , lnyn lfa~vehilimiz lJoktor 
le) e yulnız bizi dün Erzin- ketze<.le karde~lerimi'l.ı' geııdereceğ'iı.. . . Hefik R:ıvd~ıni bir tel-

M 

ılt llel açtıh!,, \' ya: · Erw-
ve turu - iYa8 hattıcı t<'şkil 
bil \:'.den G ~ubed<" ıı yalnız lıi
al· tınctc çalı,.:m b<) H' .:.anat. 

kur say1::;ı ı ıuiıyon 5!L 
ıP 1Jin 313 tür. lGO bin ton 

:ı.K"uı; tra ver8 <lö:-;edik. 53GO 
l • 0n agıılıg-ında ~~ demir 
köprn kuı duk ... 

Fakat lmııLırın hep<n 
en daha güç, daha bu

~'Uk bir ~eye muvaffak 

c._.n·a, bu glin Erzurunı·a graf çekerek imzalanan 
Lira Kuru• } eri .. ,.tirmiş olınağı borçlu "" mua ıede dolayısile teınen-

degiliz: Lu h<ımle Utimhu- ~ü 00 Düııkiı yekfın J ni \ e tebrikler ini bildir-
fi) et ?e'~~inin iktisat ,.e 

1 
l Ağır Cez, reisi Nazmi Ak.s:m miştir. 

sanayıe aıt bütün teşeb- 2 Hukuk hakimi İsmail Faiz Cstün 1 • 
but-le.ine Cl'Sarc t ka.> ıl3ğl ; Ceza hftkimi Hayrulhıh Koka fransa ıe ln~i. ere ~ava 
olnıu~tur. Dc•mir yolu ile U . .M. Cınuıni::ıi Aşir Aksu ... 
bir JJe\İ ıwfis terbıyesiııdt: ~ 1\.;ır ÜfZ<-l ıııalıkeıııe::ıi azası HiiHC\' Eldeııı n znları 
bulumluk: o~ıuanlı iwpa- 1 ::;uliı lı:1kiıni Salim Rocaoğlu 
ratorlugu yıkılnııya ba~- 1 M. U. M. Derviş Kacar 
laJıgı.ı anberi, yerli t.'eııe- l ~it zbalıa Cilıayf't :ııl·uıuru G.ıit Ortaç 
bi her türlü telkinlc.:r .1lt:n ·> Sor ğ'u lı:ıkiıııi Yaş~r t ozanogıu 
tl~ uu milleti için<le11 ke- 2 Azı muavini Edip Araslı 

1 
ıniren aşagı_ıana~.... rıa>lta- ~ ('. M · Umumisi muavini Halim Tüzmen 

l 
lıgını teJa\I r•ttıl:. ~ Bflkiuı uıu:.ı"irıi HH ... eyin Ba) kara 

-Son\4 2 inci sayfede- 45 00 Yekuu 

I 

Ankara 20 A. A. ) -
Fran;::a ve lng-iltere h.a va 
nazırl· n ı \ \ C' li.i gün Fran
sacla mi ı:.ki 0lrnnşlar. tı·ş
riki m • .., i huE-u ... unda nok
tai nazar taatisiude bıılun .. 

l mu~lardır. 
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Yarın Erzur m a 
- Baş tarafı 1 nci sayfada 

İlk ray döşımirken. ilk rın vagonlarımız, übürgtin 
faLrikanın temeli a tılırkerı, ı lokomotifleı imiz yüzde yüz 
ilk madene türk kazınası türk malı ve esrıri olacak-
dokunurken sagınıızılan: 

- Yapamayız! 

Solumuzdan: 
- Y:ıp::ı.mazsınız! 

1 tır. 

ar Cephesi 
Vaziye 

e 

Ankara ı 9 ( 1\ A. ) - 1 düşman taarrnzu püs. 
Garp Cephesınde F - 1 k·· t··ı .. t·· 

H , . ...ur u muş ur. 
ransız tebliği: ey etı 
umumiye itibarile ge
ce sükunetle geçmiş
tir. Hava Yağmur
ludur. Top ateşi al-

Ankara 19 ( A. A. J -

Cepl.ede deği.,iklik yok
tur. ~lozel ve Sar mın-

taka.:;ııı<la i>:tik~af ıııiifre-. 
zeleri arasında faaliyet~ 

Cuma 20 1939 

12,30 Prağram Ve melJl 
le ket saat a) arı 

12,35 Ajans 'e uıeteorD" 
loji habnleri 

12,5ü Türk miizigi -1 
13,00.14,00. Müzik K:ır: 

.,ık pı oğrnnı - Pl 

s 

lsyaıı ve ihtarı g-L·liyor
du. F:ıkat bun1arııı haki
ki rnftrıası şu idi: 

- Yaşıynın::ıyıı ... Y~ şı

yaıuazsınız ... 
Hay <lö~t·ınek bh.iuı 

için artık ö,·ünme2-c de~
mc·z basit bir iş olmuştur. 
Hayımızı iıııfil edecı•k tüı·k 

demir cevherini Karabük
te dökmeye başladık. Ya-

l)ünkü biz Erwrum·a 
do~ru. yahut Irak \'eya İ
ran hudutlarına \'arınak 

iı;iıı yola. çıkmadık: bizim 
hedt>firniz yirnıirıci asrın 

ileri \ ' C büyük bir milleti 
olmaktır. iz hayata \' e 
hiiriycte gidiyoruz. 

Erzurum katarlarmı 

tında harekete geçen ler kayt edilmiştir. 

--~~---------------------------------

lav-Yu 

18.00 Pro•!raın 
18,ü3 .\lemlekH saat 1 s 

yarı, aj:rns ve ınt•teorolt. 
haberlari 

koşturun şevk ve coşkun
lakta türk kurtuluş denen 
yrniı;ağ dt1 \· lefoıi irışıı et
lllf'kte olanların sarsılmaz 
imanım ::;el!lınliyoruz. 

elçi~a A~liye Memurlarının 
Komonist araştırmaları 
Ankara l!:) ( A. A ) 

B<'lçikada Adliye nıernur
Jarı. ıııeınle ket in l.ıü tii n 
mahafilinde konıonist mer
keılerinde araştırmalarda. 

bulunmuşla nlır. 

Türk -Sovyet münase~at ı ı 

Sef erher c<lih·rı kıtaa

t ııı kampları ar:ısııula ko
nıoni:;t propağan<hısına 

ınani olmak için sıkı kon 
trol tesi::; edilmiştir. 

Huzveltin 
İsveç Kraline Mesajı 

n 
1İÜ<b@llr~\Ç<§llf00©1~m@~O 

Almanya-[stonya 
arasında 

Ankara 19 ( .A .• \. 1 -

Almanya - Estonya 

arasındaki n1ütemmim 

anlaşmada, Almanla -

Ankara 19 (.A. A.) 

Y uğoslavya ile Y u -
nanistan arc:tsında mü· 
temmim bir Ticaret 
anlaşnıası dün imza -
lanmıştır. Bu iş için 
muhtelif bir komis 
yon teşkil edilecek
tir. 

rın Estonyaya nıaden --------
ve sair sinal madde -
ler satarak mukabi-

linde zirai mahsul ala
cakları derpiş edil -

Mardin Belediye . 
~i • .:asetinden 

1 - Belediyenin nW\'Ctıt 

18,~5 Ttirk wilzigi fıı: 

heyeti 

1 U.10 Konuşma Haft~I 
S p o r sen isi 

19,~5 Ttirk müziği 

20,10 TEMSlL 
21.10 Müzik Hadyo (l 

kestrası Şef: Ha~ao f 
rit A ıılar 

22,00 Memleket, 
Ayarı. A J A N S 
leri, ziraat, esham tab' 
lat, kambiyo-nukut u 
sası fiyat 

22,20 Müzik Cazuand 
•>3 '>;; 0'.) •Jo \.T J ... , .... v, _.,,, v .ı ar 

program ve kapanı~ 

ı~ 

~ı 
Zi 

Ankara ıu ( A. A.) -
Paris : Türk: Sovyrt mü
zakerelerinin netice lcun e
uw:sinP rağnwn sam imi Aııkara 19 (A. A.) -

Huz"elt dürt İskandinav
ya <lc,·lr.ti araı:;ında top· 

miŞtir. 

İngif tere-fransa Aıneri
~adan Tayyare alaca~ 

Elcktirik santralına 1:?0 
il!l 130 bev.-rir v<:' 110 ki-..... 
lo\·at takatta bir dizel E- 1 Sı h~at ve İçtimai M~ b 

k kalması Pariste iyi kar
~ılanmıştır. 'l'ürklerin ta
ahlıüt]Priııi ilk pl:\nda tut-
tukl:nı diiıfü:tliik t:ıkdiılP 

kar~ılannıı\'tı:. 

letonya Kıt'af a11 
Ankara 19 ( A. A. ) -

Lı·toııya ım·aıarnıırı Vil
noya girmeleri dün mu 
karrcr i'~f'n telıir cdilnıi~-• 
tir. 

~imal Devletleri Konf ransı 
Ankara 20 ( A .. AJ -

Şimai Üe\'letleri konfrarı 
~ı ıne:::ai~ini bitirmiştir. 

l"iıılandiya Cüınhurre
iı:;i, demiştir ki : 

Barı~cı Finlmıuiy::ı ken
di topraklarında sulh it;in
<le y41.şamayı arzu r· tnıek

le lıer~ber i. tikHUiui el
LirliğHe uıüdafaa edecek
tir. 

• Fiııhındi: a, Allaha ı. c 
haklı davasına g!i ven
fD.ekted_lı! 

larıarı kongre dolayısile 
f ı-;ve<; Kraline bir mesaj 
gilnı.lernıi:;-tir. 

Vaşingtond:ın bildiril
diğ'irıe göre diğFr 20 A
ıııerih. C:iimhurreisleri de 
1.s,· eı; Kraline bu mealde 

Aııkarn 19 (ı\. ı\) -

Nevyork: İngiltere ve 1 

Fransa hükumetleri 
nıes<1jlar gönderrni~l<'rdir. kongrenin kanunu ta -

Aıneri~amn bir yasağı dil halinde Amerika-
A nkara rn ( A. A. ) - ya 5750 askeri tay- I 

Huzvelt. bit:ıraflık kanu-
nunun sckiziııci fasline yare sipariş edecek-
te' fikan muharip de\'let- lerdir. 
ler tahtelhabirlerinin Ame- ı 
rikaıı sularrna girmeleri
nin Yasak oldur.-unu \'C . " 
buuu11 sulhu temine me-
dar olacağını lıeyan et
ıııi:;-tir. 

Sovyet-letonya 
T icar et anlaşması 

lektirik gurubunun tesis 
ve ilil vesi ~490 sayılı art-

venet Müdürlügünden 
tırma, ekı-iltıne ve ihale :w Bir irıci TPŞrin u~9 
k:ınuuu mucibince [l:'.!061] (Açık eksiltme ile) ilı91' 
lira (50) kuruş bedeli ke- yapılmak üzere 600 1 
şifle ve kapalı zarf usulile nıuhaınıııen bedelle i ~ 
eksiltmeye konulmuştur. et ü., müz tamir ettiri!ecı' 
~ - Eksiltme ~5/10/939 tir. 

Var.,aıııba günü saat t o da. 
Belediye dairesinde topla
nacak Belediye Encüıııeni 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu işe ı;ırmek istc-
yenler [904, lira (61) ku-

1 

Taliplerin şartnameyi~ 
ml·k ü1.ere müdürlügiitli 
ıc müracaatları il:1ıı O 

nur. 
J 

14 rn 18" 

! Maroin Vilayet Daimi 

Encümenin~en 

ruş muvakkat t~uıinııtla 
k:uıuııun tayin ettig-i ve 
ş:.rtuaıne<lc yazılı veslk:ı-
1 m a: ni gün , a:ıt Dokuza 
kadar Belediye Rei::;liğine 
veruıı-ıleri lfızımdır. .Mardin .Merkezindeki 

4 - İsteklilerin eksiltme ı okullara alınacak :?5Ü 
Ank:ıra 19 (A. A.) - ~artnamesi \'C projeleri kilo kuru m< şe odunu :.ıç 

So .. yet Husya ile Leton - 1 ı 
l ~ N , Mardin Belcdiyesiıı<le gö- I ck::ıiltm L'"C ç·ı k arııını:; _, mum • eşriyat ve yazı , ya arasında 1940 Tic!ı- " 

recekleri gibi parasız ola- .Muvakkat teminat Jlllt;t• işleri Müdürü 1 ret :ınlaşması imzalanmış· /l 
· 1 rak suretleriııi de alabilir J u liradır. lhaleöi 27 
Siı-et Bayar j tır. ter. 339 Cuına günü sa:.ıt 

Bu anlaşmaya göre ı' 5 - İhale günü saat. ü da Mardiıı \•ilayet ııı~~ 
Mardin Ticari müb:.ıdel~ eskiye <lan sonra gel.ccek .teklıf- mmdh yapıl:ıcaktır. !::t;~ 

Ulus Sesi Matbaasında nazaran uç uıisli artacak- ı ler posta g~çıkmesı olsa l meriu gelıneleıi ilau ~v 
basılmştıır. tır. dahi kabul tui!ınez. l aur. 14 16 ıS • 

~lQ-14-20 
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