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Büyük l\l1illet Me lisi 
.A
oji Ankara 23 A. A. - hatalarını müzakere 

ve kabul etmiştir. 

Erzurum -Sıvas 
~emiryolu 

Hariciye V eki Şükrü 
Saraçoğlu 

Buyuk Millet Meclisi 
aı b 

Ugün reis vekili Şam- . 
Ankara 23 A. A. -

Erzurum - Sıvas hat
tının işletmeğe açıl
ması münasebetile Re
isicumhur İsmet İnönü 

Moskova müza ereleri ve 
seyahatı hakkında izahat

ta bulundu 

sett• G·· lt b Meclıs gelecek top-
ın una ayın aş . . . . 

sıl kanlığında toplanarak 

1 

lantısını 1 lkıncıteşrın-
bazı vekaletlerin maz de yapacaktır. 

r· 
ile Nafıa Vekili Ali • t 15 ,.,O d H 

H k 
A ,. ı saa ,_, a asan 

1-ngiltere Ü llfileti Fuad C:besoy ara- Sakanın başkanlıg" ın-
sında telgraflar taa ti 

S~ lu·· rkı·yeye 60 milyon İngi- edilmiştir. da toplandı. Hariciye 
Vekili Şükrü Saraç 

liz lirası verecek Heyetler Ankaraya oğlu Moskova seya-
r· 

Ankara 23 A. A. -
R.oyter ajansı bildiri-

Yor: 

İngiltere, pek ya 
kında aktedilecek ma
li anlaşma ile Türki 

yeye 60 milyon İngi . ~ 
0 
.. nı ~ U" hatı ve 20 gün devam 

ı liz liralık bir kredi U ı U eden müzakereler hak-
verecektir. Ankara 23 A. A. - : kınd~ izahatta bulun -

Bu anlaşma hakkın- Sivas - Erzurun1 hat- ı -~-.:.....a:gz,;.,---.ı.&0&..-. 1 du. Iki saat devam 
daki müzakereler pak- tının açılış törenine U..ly ~uk ru ., aı·u<;ogl tı eden izahattan sonra 

tın akdi esnasında ya- gitmiş olan heyetler Ankara 23 A. A. - saat 18,30 da celseye 
dılmıştır · bugün Ankara Ya dön Parti grubu bu gün son verildi 

----------- _m __ ü_ş_le_r_d_ir_·----------------------------------------------

Garp Cephesinde 
, Stalin, Hitlerin m bu-

vaziyet 
Ankara 23 ( A. A. ) -

tlu sabahki l· ran:::;ız teb

liği: Gece bütün cephede 

8Hkünetle geçrni~tir. 

lhw:ısta vaziyet etra· 

fında şunu bildiriyor: 

Fransız başkuuıanrlan· 
lığının parlak uir sevkul
ceyş hareketi Alman plan
larını :ılt. üst ctmilf'tir. 
İngiliz ua va nezareti bil
diriyor: 

Ankara 23 ( A. A. ) -
Ila\'as ajansı a::;keri va

ıiyet hakkında ~unları 

)'azınaktadır: 

Henden Mozele kadar 
tanı lıir sükunet vardır. 
~ir kaç Alman keşif ko
lu pusuya düşürülmüş ve 
t:sirler ;lın nııştır. 

Ankara 24 (A. A.) -
Garp cephP~inde: Ha 

vas bildiriyor: Eylfıldeo 

beri cephe ihcrin<le tees
süs eden sükfuıctin anık 
de' aııı ctıniyecf-gi anlaşı
liyor. Ktşif <le' riye kuv
vetleri nıetralyoz atl• şile 

tenıase geçmişle rdir. 

Harekatın en şiddetli 
yeri sar ile mozel arasında 
ülınuştur. Fransızlar dün 
esir almıı:lardır. Esirler 
soi{uktan ve aclıktan şi

k<ıyetcidirler. Günde uir 
defa sıcak yemek yedik
leri t)Uııunda içinde bir 
parça et bulurıan çorba
dan ibaret olup akşamla
rı lıep soğuk yemek ye
diklerini söylerrıiıjler<lır. 
Esirler l''nıns ız asker lı •ri

ne ,·erilen mükemmel ye
mege bakıp bnyret etmiş· 
lerdir. 

A 

name m ce r 
Rusya, Almanyaya ancak iptidai mad
de verıııekle müzaherette bulunaca 
Ankara 23 A. A. -

Deyli Meyi gazetesi 
Stalin, Hitlere, İngil· ~ gireıniyeceğini bildir

tere ve Fransa ile miştir. 
müsellah bir ihtilafa . 

yazıyor: 

Ulus Sesinin 

Di~ili f elaketze~elerine yar~·m listesi 
Dikili F .. :lfiketzcdelninr. yardım olmak üzre Gaze

temizde l>ir tcbcrrü :-;titunu açıyoruz. 
Sa vın okurhırınıııın ve haınivetli halkımızın va. . ~ ~ 

pacakları tl'l.H'rriil t>ri Kızılay Kurumu vasıt:ısile fel fl-
ketzede k~rde:;- lerim izc göndPrecef!'iz. 

Lira Ku!'u"ıl 

58 00 Dünkü yekun 
1 Kuyumcu Yakup Tacır 

59 oo. Y~kua 

Kremlin, Almanya -
ya ancak iptidai mad· 
de vermek suretiyle 
müzaherette buluna
cağını beyan etmiştir. 

Ankara 23 A. A. -
Paris gazetelerine gö
re Stalin, Hitlere ce -
vahım vermiş ve as• 
keri yardım teklifini 
reddetn1iştir. 

Hitler bundan derin 
bir inkisarı hayale uğ--

1 r~br, ·~ 



A 
ile 

Sayfa. 2 

©llfilyc§l 
ansız b·r hava hücumu 
gil"z ere saldıracakmış 

yn k:ırşı Ol<in t:ı:ırnızıı 
ı;imdili!, durduracaklar 'e 
:ıınan ıı lıir ha,·a :ıblu
ı..ac;;ı ile 1r criltı>re' e saldı. o • 
ı :ıc:ık ardır. 

Londru<.bn bildiriliyor: 

(Ulus Sesf) 

um~uri t Dayramınıo 16 ıncı yılı 
kutl•ılama Prağramı 

ı - Cumhuriyet Bayra- G - Kızılay. Çocuk esir 
mı 28/ J 0/039 C'umartPsi geme. Uçak, Trcim, Ulusal 

24- 10 • 9 39 Salı 

12,80 Proğranı Ve meııı· ~iili 
Jeket sant ayarı Jarıı: 

12,35 Aj:ırıs ,.e meteo
günü ötrledt'n sour:ı La~- ı·lrnrıırnıi ve arttırm:ı ku 
Jiyacak , e 30/101939 gü- rulları. 1 ~,50 Türk mfiziği 
nii s·rnt 14 dl' biterı•ktir. J l:J,30.14 Miizik Karı şık 

roloji h:ıberleri 

B:ıvraın e~nasında daireler 1 H - Köylü ve .;ehirJi sı. proğ'ram - PI 
ku~u!lar uıril t.: liluıiş res- nıfsız ve f;ırk:sız ol<uak At- 18:00 Proğra.m 
rnf vf> hnsu~ı biıt~n kurum- lı, ycıyan bütün halk (Atlı- 18/15 Memleket saat :ıys 
lar. Dnl,kfüı 'e E' ler ~.e- ar yayanlardan sonra ge- ı ı, aJ:ıus \'e meteoroloji ıı:ı· 
reği gilıi Bayraklar. yc\'ıl: f çccekierJir. berleri 

Hitlerin nazi ştfleıini ~·a
;!ırdığıııa d.ıir vniJ{:-'ıı lıa
her bitarnf <le' letlt.:r ma
lwfilin P tir r.ok tefsir
leı e yol açmı~tır. 

likler lG r3k:tııııııın h:t.\'I / 1 18 :!5 Müzik Dan~ Müzik 
, cfıvizlnle ~Li JenııJi:;:, _takl:_ır 8 - 3~/10/039 Güuü ( _ j)

1 
1 J 1 1J 1 .. J.> \.Onusuıa ... len \'erlt'l'inf' :ıl:ıdnc ar ar ~<ıbularında. ma~· ar ve - 'k . .. S · 

ı didzler l..ıokidt t<>ı--ı>ıt cdı- ı ~aat. 14,30 d<.1 ~porcul ar 1 
8 

r:-

1
.... . H·>Jl: 

1 · 'k . kl ı tı:-;,tt aatı 1 tar:ıfıııdan koııulınuş \'f} ınarı şeıılı ·ıerı yapaca. ar- .. .. . . r 

· ·u 19 10 'rurk muzırrı KB· ~ 

1 

asılmış ''e :ıkş:und:ın ıtı a- dır. • · · ~ \; 
l'f'll hrr taraf ft.'nPrle ışık- rışık proğTaın 

1\Tazi seflerinin • 
yeni kararı 

r >5 t ·rin Kop:ınak lllU· 

ha'" iri bildiri~ or: 

I:ındırılıııı ol:lC'aktır. U - Bayramın ilk giiuti 19,50 Koııu .• ma Tavuk· 
~ __ ~3/10/930 Sabah. Vlusscısi gazetesi rPnkli ve culuk 

Hitler 

Arı'::ır:ı:!J A A.J -
J>iin C'I' c d rliı den •~l11wn 
Jıab ı I • < tf ·ıı Londra
d:tn Lild iı iliyoı: 

Tahmin edilıl'ı-iııf' gö
re / .. !manya lıiiliHı fıa,·a 
kuv\·etlı·ıiıe lr giliz ada
larını ablıık:ıya ıığTaşa. 
e.ıktır. Hitleriıı bu lıusu~
ta ı::abn o kadar tlike11-

le)ü1 saat 9,5 ta llükfımet ı büyük hacimli çıkacak 20,03 Tiirk miizigi Kla· 
kon:ığında , ilay<'t maka- Cunıhuriyl·t ,.e Denimin şık proğ·ram 
mmda dedet namına 11~ / yiiksekligiui 'e dE:rinligini ~1,00 Konser t~kdinıİ 
Top ,,e şiııyal ile kalıuı bildiren yazıları ihtiva ede- Halil Bedii Yönetkt>n 
töreni başlayacaktır. Mut- cektir. 2 ı. Jü ~J üz i k na d y o 

IJ'tlrr hc·r tilrlü sulh 

teakibcıı 10 ı varı' top atı- Orke:-ıtra~ı -- Şef: Dr. 
1 O - IJ:ıyramın devam lacaktır. 

üuıit t.rinı k:ı) uetnıi~tir. 

Alıııan , orı haberlere 
göre ı'.-zi ş fleıi Fr;ınsa-

' ıııi:-tir ki 4~ b:lat zarfıu-
da lııgilterc· ''e Fransaya 
harp fü1n etmek kararın. 
dadır. 

:} - K:ıuul Türl:'ııi tP~ri· 
fat nizamnamesine güre 
ve a\-rıca. bir proğramla 

t.asuit f'dilmiştir. 

etti(ri rrünlrrdc park ıney-0 o 

danıııdaki lıu~u~ı ııwlı:ılue 
Bayram yeri yapılacak . a
l ıııcak, doiap \'e ı:mire gibi 
çocuk Bayra m eğfoucderi 
kurulacaktı r. 

l'raetorius 

:.:?.:!,OO ~1eınleket S a a t 
A y a r ı A j a n s haber· 
ltori, zir:ıat, eRhaııı . tahvi· 
lflt, kalllbiyo. nukut borsa· 
sı fiyat Ie . ' 

9 OfÇl e 
cum e 

Berlin 23 A. A. -· 

etle 
ı 

4 - ._':ıat !-l,5 ta oütiio 
te~l'kküller bilkOnıet ııı ey

dmıına gelmiş \'C krokide 
gösterilen yerlerini almı9 
bulunacaklardır. 

5 - Kabul Töreni bit
tikten ~oıira Vali yanında 
Cenup hudut komutam ol
duğu halde krokide güs-

Göbles dün aksam Pol n" d ~ı·dde t teı ilen yerlerde rerlc?şeo 
.. .Y y kurum, asker. mektepli ı•e radı oda 1 İr nutuk duruş sırahil~ bütüu kurul 

söyliyerek İngiliz bah- Ankara 23 A. A. - 1 ,.e halkın. önlerinden geç. 
. ıuek suretıle ba' ramlarını 

1'1) e nt:zırı Çorçile Havas Londradan bil / kutlularncaktır. • 
şid et l ücum etmiş, diriyor: Alman ordu- ı 6 - Kutlulrtma i:;-i bit
Atem} a vapurunun . . tiktrıı orıra Vali ve bera-

ları aras~nda gıtt~k~e beri.ndeki askL·ri K,o.n~ u ~." 11 
Ahn.-n} a tarafından artan bır gergınlık kcdı!Priııe ayrılan 1 rıl•u·ı deg" I İnailtere tarafın 

1 
ı. .ı 

.. vardır. Polonyadaki J tlc yer alır a maz uaııuo 
dan t rıldığını soy- yal d"I I I . d istik.:11 marşım çalacal,tır. J . t" ıu ı er a ey llil e 7 - Marştan ~oura ''eri-eml~ ır. / l t db' 1 Al 

ı r 

lır 

a man e ır er - lelwk kumanda ile gr-çi t 
· d , manyadakindan daha n·smi a~:ığıda gösterflen s n a 1 şiddetlidir. ~ckildc başlamış olnc. ktır. 

A - Ordu Askeri Ku-

l d v I ı 't ınutaııının sıralayacağı ş 1 1 1 n 1 anya·ı ii~cre) MalUI gaziler ve 

A a o.·dusunda / t: t sıı· ,. şehit ~n.nı_arı. 
I 

J C - Cıııformalı yedek bu _n Avusturyalı sııh:ı;-Iar. 
ı;1~c 1 

r arasında kaç~ Ankara 23 A. A . - ç -- Jmıd:ırına 
al~r b~ lamışhr. Verilen bir habere gö- D - İzciler. 
F ar c n' ~r Ital- re ... ı vanya as er erı 

11 - 29/10/939 Akşa
mı saat ~1 de lfalkevinde 
vilayet tarafından da\'eti
yeh Lıir l.>alo verilecekt ir. 

12 _ 30/10/93D Akşa
mı umuma seriJct giri ~li 

olıııak li'l.eıc JI:ılkcviude 

Orta Meh.tep ÜrğütleriJc 
teş apiy:1sı oynanacaktı r. 

13 - llu bayramda hi~: 
bir kuru! r üzet t:ığıtmiya. 
t·:ık ,.e par:llı oyunlar ve
rilıniyı.: cek tir. 

14 - Bu Pr oğramın tat
bikırıa ve dıizPrıiude gitme
sine Şaruay, Eııırıiyct. :ırn . 
dürii. İnzibat Subayı \'C 

Oaretuıen lzzet 1llıanJan ~ 

mürekkep hir komite me. 
mnr edilmi:;-tir. 

15 - Mera::ıinı gcçiô.iııi 
idareye Bin başı Burlrn.u 
Demir can meuıurdur. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 

.:?i,20 Serbe~t saat 

:?:1,30 Müzik (cazbant) pi. 
~a, 25, :.?:?. ilO Yarınki 

proğram. Ye kapanış 

Belediye 
Riya~etinden 

1 - E .. ki Batrılar kili
sesi arasında y~niderı ya
pılacak Elektrik ~:ın tralı 
Liııa. ırıın iıı~aatı 3728 lira 
bedeli k<> ;ifle :ıçık l'ksilt
rney<' konulmuştur. 

2 - lhale 11/1 1/ 939 
Uunıarte~i giinü saat 10 
<.la l:t>Jediyedc toplanacak 
Bell·diyc encüuıeuince ya. 
ı•ılacaktır. 

3 - İlk terniııat akçesi 
~79 lira GO kuru~tur. 

· 1 T 't k 1 · .E - o~ull:ır Ckültiir di-
25 B rektörünün sır.ılaJ <ıc::ığı aya gitmel tedir. iri?citeşrind~ Vil· iizero) 

noya gıreceklerdır. F - Sporcular
1 

l . -- . 
Ulus ~esi Matbaasında 

basılnıştur. 

4 - 'l1alilılerin pl:ln \'e 
şartnaını·siui görnıek üzere 
her gün ,.e eksiltmeye iş
tir~ık için mu:ıyyen gün 

ve saatta tı:miııat ak~·ele
rilı> ş~ırtuanıı>de yazılı ve. 
sa.ilda birJik te Belediyeye 
ve Belediye enciimf'nine 
rniir.ıca:ıt eyle ıııeleri ilfin 
oluuurı 

24 28-1-5 

~i 


