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Sahib ve Başmuharriri 
lbt.ET BAY AR 

Memleket mcnafiloe nid yazılara 
savfatarımız a~uı:ur. 

Basılmayan yazıiar geri 
veriimez. 

Resmi ilAnJarrn santimi 25, hu

•ust illnların kelimesi 4 kuruştur 
:!!ZL!E2 

- -s·i YASAL _ GÜNDE~ İ K TÜRK GAZETESİ 
-.-

8ayı 18&9 

23Birinciteıri~1939 
Pazartesi 

layısı 100 Paradır. 

-- Günü geçmiş Nusbalu 10 ~. 

On U~UncU yıl Kuraıa, yılı ı Aj!ustos 927 

Türk, Fransız, İngiliz 
/ anlaşmasının 

IHIARIÇTIEVAPTDGO AKiSLER 

Sıvas, vağon ve loko
motif atelyesi 

Mcarasnmoe açoDdı 
Ankara 2:! ( A . A. ) -

Jur gazetesi yaziyor: 

Hi tin sark ta ırrnğlfi

biyet e u~ramışt ır. Finlan
diya ve Türkiyenin gös

terdiği cesaret ve Ankara 
itilafnamesi Bitleri sükO
tu hayale uğramıştır. 

Türk. Fransız ve tn
giliz lı il!ifı Balkanlarda 
kendini göstermiştir. Sov
Yetler, Alınanyaya müza
hir olmak meylini güster
ınemiştir. 

tinde müessir olamiyaca- j hafaz3sına hizmet edece
ğını yazmaktadırlar. ğini, Balkan devletlerinin 

Ankara 22 ( A. A. ) -
Erzurum yolunun açılma 

töreninden dönrn vekille

nıiz Sh· as:ı gf:Jmişlcr ve 
merasimle karşılanmışlar

dır. 

Yugosfavya~a 
Yugoslav ga~er lcri, mu

abede hükümleıinden biç 
biriniıı mahalli tatbik bu
laıniyacağını. çünkü Bal
kanlarda tanı bir sükun • 
Bürnıekte oldngunu ileri 
sürmektedirler, 

Yunanistanda 

gayesi sula olduğundan 

bu muahPdeyi a'Jcak mem
nu niııiyetle kar~ılay abile
ceklerini tebarüz ettir
mektedirler. 

İtalya da 

Vekilimiz Lokomotif 
\'e Vağon atelyelerine gi
derek orada da merasim
le karşılanmışlar ve a tel-

Ha vas ajansı Roma- yenin açılış töreninde bu
d11n bildiriyor: Ankara mu· fonmuşlardır. 
abedetıi İtalya matbuatı · 1 İlk önce demir yolları 
nın dikkatini celp etmek- reisi kürsiye gelerek atel-
tedir. Matbuat, bu nıu- yelerin ulıdeı:ıine düşen 

Yunan gazeteleri de, bu ahedenin Mosko \.':l vı~ vazifeleri ,.e bunların lü-
paktm Balkan milletleri BP. ı· d t y • l Fon Papen ile Bitler .r ın e yap ıgı tesır eri zum ve tbemıniyetini an· 
ile Akdenizde sulhun mu tetk·k t k d. ı arasındaki wüHlkatın na. 1 • e me te ır er. )atmıştır. Ondan sonra 

sü cereyan eui~ malfim ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de~ildir. Ankara-.Mo~ko
va arasındaki münasebet
lerin iyi devam etti~dni 
So\·yet Ru~ya tebliğ tt
Inişrir. 

İs!~ın alemi Alman
Yaya karşı kapanmakta
dır. Stalinin Hitfere ver
diği cevabın k:ıçamaklı 
Olduğu söylenmektedir. 

Romanya~a 
Ankara. 22 (A. A.) -

'l'Urk, ~·ransız ve İngiliz 
~uahedesinin imzmn mü
llasebetile Romanya lla
ticiye nazırının gazetesi 
«>lan Timpül gaı~tesi, bu 
llıuabedenin Rusyaya aid 
Olan kısmının şarkta sul
hu tersin edeceğini, Türk
Sovyet anlaşması iwıalan
llladığ'ı halde, Türk - Rus 
dostluğunun eski:iİ gibi 
de\•amının mucibi mem
nuniyet olduğunu tebarüz 
ettirmiştir. 

b Romanya gazeteleri de 
u rnuahedeniu Akdeniz

:~ sulhu muhafaza içiu 
ır pakt olduğunu ve Ro
-~yarıın harici aıiyaae-

Ingiliz ve Fransız kumandanları 
Tayyare ile Ankaradan ayrıldılar 

Ankara 22 ( A. A. ) _ 
Rei:)icümhur 1smct 1nönü 
dün saat 16 da .F'ransız 
şark orduıu komutanı Or
general Veygandı kabul 
buyurnıuşlarcıır. 

KabuJua fransız bü
yük elçisi ile Hariciye 
Vekiliwiz de batır bulun
muşlardır. 

Heişicümbur müteaki
ben İngiliz şark ordusu 
Orgeneral Va veli kabul 
buyurmuşlardır. Bu ka
bul esnasında lngiliz bü
yük elçisi ve Hariciye 
Vekilimiz hazır bulunmuş
lardır. 

Gerek Fransız, gerek 
İngiliz bey'etlerirıin Reisi· 
cüınbur ismet İnönü ile 
mülakatleri birer saat sür-

.. .. ' muştur. I 

İngiliz ve Fransız Hev- ı 
etleri uu sabah 8 ve 8, i o 
da Tayyarelerle ~ehriuıiz . 
den ayrılmışlardır. 

Ve Hava meydanında 
meraıimlı uprlanmıtl&!d~! 

Ulus Sesinin 

Bitili f elaketze~elerine yar~ım listesi 
Dikili F d:lketzedelerine yardım olmak üzre Gaze

temizde bir teberrü sütunu açıyoruz. 

Sayın okurlarımızın Ye baıniretli halkımızın ya. 
pacakları teberrüleri Kızıla v K.u;umu vasıt:ısile fela
ketzede kardeşlerimize gönjerccPğ'iz. 

Lira Kara! 
54 00 Dünkü yekCin 

öO Zabıt katibi Neş' et Yardımcı 
50 

" Beiir Siverek " 25 .., 
" .Sc.llahattin Ersöz 

25 ,, 
" Osman Yılmaz 

9-
Recep Özkan -O 

" " 9-
Hikmet Yardımcı .. ::> 

ıı " 25 
" 

,, Zeki Se\·inç 
25 

" " Babaettin Erten 
25 Ceza e\ i katiLi Mahmut 
23 ~lübaşir Etht>m Dilek 
nü 

" Abdülcebbar 
50 

" Fehwi 

58 00 YekCuı -

kürsiye çıkan Münakalat 
Vekili AJi Çetin Kaya 
Höylediği Nutukta atelye
Jerin ehemmiyetinden babı 
etmiş ve tesisat için icap 
eden elemanların Eskişe

hirdeki mektepten yetiş
tiğini söylemiştir. 

Çetin Kaya Milli Şef 
İnönüye tazim ve sada
katini ifade ederek, Si
vasın şarkın kapısı oldu
ğunu söylemiş, bu tesisa
tın biitiin yurtda kutlu 
olmasını dilemiştir. 

OrgeneralYeygan· 
~ın ~eyanatı 
Ankara 22 ( A. A.) -

:f~ramııı şark ordusu baş 

kumandauı Orgenernl, V~y
gand Ankaradan ayrılır
ken vaki beyanatinde de
miştir ki : 

" Benim ve general 
Vav-elin mazhar olduğu
muz hüsnü kabulden do
layı sonsuz sevincimi bil
diririm. Fransız Elçisinin
de beyan ettiği üzre akıt 
ettiğimiz muahede üç dev
let arasında ~'eni bir de
vir açacaktır. Kahraman 
Türk ordusunun şefi Fev
zi Çakmak ve arkadaş
larile yaptığım samimt ve 
itimatlı temaslardan bil
hassa lıahtiyarım. 

Yeni Me~·uslarımız 
Ankara 22 (A . A) -

Boş olan Urfa ve Kasta-
monu ıneb'usluklarına 

parti namıatleri Nafia 
vekaleti inşaat reisi Razi 
Ye eski Başvekil Reuf 
Orbay ittibakla &eçilmia: 
terdir, ' 

°'" 

' .. 



Sayfa 2 (Ulus Sesi) 

Hi ie , b '1fün Alman val"ler'ı · mü 1 eç ıeO' san ·~©ı©Jy© 
him bir içtimaa dave et ·i ~eclisi 23-10-939 Pa.zarte•I 

Garp cephesi dün gece 
sa in geçti 

Ankara 22 A. A. - ' Ankrıra 2~ ( A. A. ) -
Hitler, Alnlanyanın Hoyter askeri muhabiri 

bildiriyor : Almanlardan 
bütün valilerini Ber- Kara ve Deniz ordusun
linde bir içtimaa da- , dan esir edilen dr:ıdııı 
vet etmiştir. Bunun beyanatını nr.şretıne'ne

mühim bir sebebe dir. 

1 

12,:-30 Proğram v(' meııı· Re 

1 Ankara 22 (]fadvo) -

Y Uzuelt İsveç Meb'usan Mec-
v Iisi 380 milyon ku-

J.eket saat :ıyarı •usı 
12,35 .\jans ve MetcorO' 

loji b~berlcri 

OlSİCUnı~Ür(U~ için nam- roniuk mütemmim mü. 

k 
dafaa tahsisatını ka proğ"ranı - Pl. ) 

Z6tfİ-ini l10yma)18C8 ' bul etmiştir. 18,00 Proğ"rarn 

12,50 Türk müzig-i -rl 
10.30, 14 Müzik (Karışı~ 

.Ank:ırn :?2 (A. A.) - 18,05 Memleket ısa:ıt }. 
Huzvl-'ltin , Ambnğonım f ·ı J • "~" ı yarı .\jans ve Meteoroloji 
k:.ı1aırı1m:ısını ıııüterıkip ( 80ul''8 'U018f I ııabeıleri 
öııiimüzdeki irıtitrnpta He- J / 18,~fö !llüzik H:ıdyo cı1s 

-matuf olduğu söylen
mektedir. 

Efrat ~ıı., kınlık Pseri 
giistcrıııektı•dirler. Bir Mit
rnly<iz. lıöliigiiııe mensup 

Hitler erkanıhar- bir ıısir rntifrezeı::inin gc-

isicüınhurhwa namzetliği- orkootrnBı 
. rı ı ı Anlrnra ~2 ( A. A.) - se~ 

nı ko~ mıy:ıc:ığ'ını ,.e y: • İst l,h l . F' I d' 19,00 Konuşma ~ 
kında kabinede rndWit o~ o om· ın an ı· 1U,15 Türk ınüzicl-i Ii'asıl kaı 
~·ap;ıc.ığı bildirilmektedir. ya hükumeti Mosko- heyeti 

0 b 
b. .1 ' ce ör~ii koymak \'azif~-
ıyesı e teınastan son· !Sini aldığını vt> kendisirıe 

ra bu kararını ver- ı gece talimi için bunu 
miştir. yapacaklarını söyledikJc. 

rini. h:ırpt:m ıııa!Oıııatları 
Ankara 22 ( A. A.) - olmadıklarını süylemi~tir. 

Bu sabahki Fraıı:::.ız tehli-

Bir A~rnan gemisi ~atırıl~ı 
Aııkar:-ı ::~ ( J\. A.) -

M:ıtPn gazc:tL•si y~ıziyor: 

Bir lngiliz kr.lvczörü bir 
A1man geınbiui batırnıı\i· 
tır. 

; ği, garp ccıılıesiııde ge. 
cenin sükunı>th• geçtiğini 
l.ıildir ıııekted ir. Çin · Japon Mu~asüınatı 

vaya verilecek n1u. 
kabil teklifleri tetkik 
etmektedir. 

İskandinavya ma -
hafili Finlandiya gay. 
retinin kendisine bir 
barış temin edeceği 
kanaatindedirler. 

~O, 15 Konuşma 
20,30 Türk müziği 
21,15 Miizik Küçük Or-

kestra - Şef: Necip Aş· 
kın 

2~,00 Memleket S a a ' 
Ayarı Ajans Ziraat, Es· 
ham tahvilat, k:.unlıiyo
nukut borsası fiyat 

Havas :ıjaıısı da şu 
malUrnatı 'ermektedir: Çe~oslovaba 

~~.~o ı\liizik Küçük Or· 
kestra Yukarıdaki proğ· 
rauıın devamı R 

Eğer Frn.nsız ileri po~
ta ları altı gün e' '·el geri 
alınmış olrnasalardı Ren·n 
taşoıa..Jle çok miişkül bir 
vaziyette kalacaklardı. Bu 
gün nehrin yanındaki sa
lJil ve küpriiler su altın
dadır. Fransız müdafaa 
hattı .• imdi nehrin öte 
tarafına n:ıkle<lilrniş bu
lunnıaktaılır. 

Fransız tebliği : dün 
cephenin muhtelif kol· 
larında keşif faaliyeti 
ve pusu olduğu bildi
rilmektedir. 

Fon Papen 

llitlerle bir mü
iakat yaptı 

Ankara 22 ( A. A ) -
Berlinden bildirildiği
ne göre, Fon Papen 

Çinliler 50 Japon T ayya
resini tahrip ederek 

fö şe~ir Zaptettil r 
Ank::ıra 22 ( A. A.) - edilerek, iki şehrin 

Bir Çin ajansı, Çin)i Çinliler tarafından za. 

lerin ~imalde ileri ha- ı bıt edildiğini ve Ja
reketıne devan1 et ponların 20 bin ka
tiklerini, elli Japon dar zayiat verdiğini 
Tayyaresinin tahrip 1 yazmaktadır. 

y 
Finlandiyadan is edikleri 

Aııkara 22 (A. A.' - ı tekleri ileri sürdükle-
Havas Romadan bil- · B 1. . . .. rı ve ogo ımanmın 
dırıyor : Sovyet hu- te k' .. t d'kl . b'l r mı ıs e ı erı ı -
kumetinin Finlandi- d' ·ı kt d' 
yaya karşı farklı is-

ırı me e ır. 

Alman -Sovyet ekonorlıik 
müzaker leri 

AnkaHr~dl ani geblir gel- Ankara 23 A. A. - Bir kaç güne kadar 
mez ıt er e ir mü-
1,. k t t 8 .. Moskovadan: Rusya bir Sovyet heyeti Al-a a yapmış ır. u- . 

··k I · · t k ıle Almanya arasında manyaya giderek Al-yu r e çının e rar 
Ankaraya döneceği ı ekonomi _paktın mü- manların yapacakları 
söylenmektedir. zakerelerı devam et 1 siparişleri tetkik ede -

· mektedir. ı ceklerdir. 

Cümhurreisi 
Ankara 2:? ( A. A. ) _ 

Benrş Londraya a vciet 
etmiştir. Mahafıl Beneşin 
yeni hükumet reisligiııe 
gı•tirilece~iııi söy!Pınckte. 
<lir. IJ LikOmet Londra<la 
tesekkül edecektir. . 
Eski Avu3turya Başve~ili 

Ankara 2:? (A. A.) _ 
\'iyanedf'n Ce11evreyt· ge 
len ve sözlerine itimat 
e<lilen bir zat ~uşinğ'i iki 
taraflı bastona da vaııa
rak aile::inin kaurir~i zi

22,35 Mü1.ik Cazbancl 
23, 25, 23, 30 Y arınkİ 

program ve kapanış 

orveç Gemisi 
Ankara 2~ (A. A.) -

Bir çok eşya yüklü Nor· 
"eç gemisi Şatlant açık· 
larında bir Alınan tahtel· 
bahiri tarafından torpil· 
len mi .. tir. 

Alman 
Sa~!I munafaza gemisi 

yarete gfttiğini, gördliğ·ü- Aa1'ara ~2 (A. A) -
nü ve yold,L halk tara- 1 Kopenhaktaıı bildiriliyor: 
fırıd,uı alkışlanarak "Ya- Bir Alınan s:ıhiJ muhaf:ı· 
şasın Şuşmg-,, diye IJ.ı- za gemi. i Da.nimark·ı ~a· 
ğırdıkJarıııı süyleıuiştir. hillerinde lıir m:ıyine çarp· 

Ankara anlaşma
sı ve Mısır 

Ankara 23 A. A. _ 
Mısır matbuatı Anka. 
ra anlaşmasını ve Tür 
ki yenin kahramanca 
hareketi karşısında 
Mıs rm duyduğu hay-
ranlığı tebarüz ettir -
pıektedirler 

mış ve batmıştır. 

68 ki.,,i olan müret.te· 
batı Danimarka Tayya· 
resi vasıtadile nakıl edil· 
nıi~tir. 

• #' 

Umum Neşriyat ve yaıı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus :)esi ~ta tbaasındS 

basılruştıır. 

'I 

lı 

<!t 

ı~ 

lı 
ll 

l: 
~· 

)' 

t 
l 
l 
t 


