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Ankara 20 A. A. - f r 
6370 Tonilatoluk bir 

l bu Yuğoslav vapuru şi 
tuaııı tn l d · · d b t ı üdil a enızın e a · 
~ >"D tnıştır . Mürettebatı 
rebili hakkında henüz bir 

(Tire· haber alınaıramıştır. 
t:> 

ra .,9 . V 
- si Bir ltalyan apu rme . 

ifı crii tu da lngiliz sahille-
! Jıe( ~ine yakın bir yerde 
sik3ı• bir Alman ma yinine 

dla ,,e 
k i>ıı Çarparak batmıştır . 
esik8 ~ürettebatından 30 

1 
len serseri n1ayinler ?öyle devam ederse, 

·kayı kışi denizden toplat- olduğunu iddia etmek- ı lngiltere ve Fransa-
ır · tırılmıştır. tedirler. nın mukabelei bil mi 

n tt f • 1 İngiliz ve Fransız sile geçeceklerini yaz 
~il oıS' enı~en ~atan va~ur ar gazeteleri , vaziyet maktadırlar. 
tten A. 

1
11! nkara 20 A. A. -

ar n ... ~ 
uz nı~ \>İtnal denizinde Si-
i ıaııtli tnon V aryal vapuru -
ecikıJI Qlln batışından sonra 

bir İngiliz, bir Nor-

16 ıs· b~ç, bir İtalyan ve 
ır de Yuğoslav va-

t ve) ~lltu batmıştır. 
.. ~ 

)ürü Şimdi öğrenildiği-

Qe göre kömür yük

lu bir İngiliz vapuru-

n sıf. da batmıştır. 
aa 

~rseri mayınlar kimin? 
ma~~ Matbuat mayinle-

. f 
feno1 111 Almanlara aid ol-
taliP11 duğunu yazmaktadır-
e ~ ~r. Almanlar ise bun· 

.nde ~ iltın kendilerine aid 
oıuı1 (}l t 

et .tnadığını, ıngiliz sa -
1.16·' ~lleri.t1den kopup ge--

• e ıs nı 

Almanlar aceie asker 
sevkine başladılar 
İdamlar devanı ediyor 

Ankara 20 A. A. - tevkif edildiği bildi
Çekoslovakyada 50 rilmektedir. 

bin kişi tevkif edil· Bunların içinde idam 

miştir. 

İdam edilen tale . 
belerin listesi neşir 
olunmuştur. 

Yaşları yirmiden 
az olan talebeler ser 
best bırakılnuştır. Ba 

.zı profesörlerin de 

edilenler olup olma
dığı malum değildir. 

Ankara 20 [A.A.] -
Morabya ve Boham 
yada vaziyet henüz 
düzelmemiştir. 

Alman resmi mah 
-~onu ~inci sayrede--, 

Ankara 20 [A.A] 
Büyük Millet Mecli
sinin bugünkü toplan
tı ~mna İntihap ffı~z 

hataları kabul o~u
nan Hatay meb'us. 
lan tahlif edilmişler 

eclisinde 
dir. Meclis bazı en
cümenlere munzam 
aza intihap yapılma
sını muvaf 1k O'Örmüş 

ve Cuma günü top
lann1ak üzre celseye 

1 son verfl"'iştir. 

Hey'etimız Londra _va 

hare ret etti 
ciheıı Aokarndan hareket 
etuıi~tir. 

Iley'et ista$oknda Ha. 
riciye Vekili ~aracoğlu, 

\'PkillPr! Ud:-;icümhur ls
Ill('t lııöııii Jl;ınıırıa uaş 
ya \'t>r CPlfıl, Harici ve ve-. . 
kfıleti lıiiyük meınurlan 

\·c lıir çok wv:ıt tarafın

dan uğurlanmıştır. 

llev'et varın ak~am . . . 
Ekispresle İstanbnldan 

Xuman Meneınr.ncioğl u haraket edecek \·e Cuma 
giinü Parise ınuvasalc1t 

Ankara 20 (A. A.) - euecektir. 
Ilarich·e Vekaleti Umu-

mi Karibi büyük Pl<;i Nu- ı Jlfıy'l'timiz Pariste iki 
ıı.ıan .Merıe~ueııcio~lııııun gUıılhk uir i.~ti_rabattan 
rıya~etınuckı lH'y ı t bu ~onra P<izar gunü Lond-
~iin Londr:ıya nıiitC\'t'C· 1 raya g•·çeeeklerdir. 

AlmBn,arla Sovyetler 
anlaşamh arlar 

Macaristanın Harici 
siyaseti 

Londra 20 ıRadyo) -
Ankara :?O A. A.) - (farl..ıin bidayetinden beri 

t~tikholmtla çıkan bir ga· ılk <lafa olarak Macar 
7f·İt·, Alııı:ırıya ile "'0\'Yl't Haı iciye :Xaıırı yarın Ma-
Rn:-;ya ar:ı:;ıııda c n·yan c:.ıri~ıanın sivat'etC hak. 
Pı1Pn ıııüz:ıkrn•lı rin git- ı d b ,.., ·tt. ı, ı 

"ııı a t·\ .. na ~ uu una-
ti k~·p giil,'l•·şnıL\l-tr olduğ:u 1 ('.ı ktır. • 
mı y::ııma k t<11J ır, ---------

So• yı ıJtr bu sı-ıH ki 1 ileıi ~ıirerek Aluıanyaya 
istılısalatın :JJ.cak keııui l lıir şe.\ verenıiyecelerini 

lerine kafi ~elclJil~c~ğiui ~öyk!.Uiilı:rQ.ir: 



Sayfa. 2 

RMs~a ile Japonya ara
sında bir anlaşma 

Mu~a~ir Me~tu~u: 

Gercüşte Hükumet kona
ğile merkez ilk oku unun 

açıltş töreni yapıldı 

21· ıı . 989 •ah 
.... . .... -

12,35 Ajans ve meteo- E 
roloji haberleri 

Ankara 20 , A. A.) -

Moskov:ı : Sovyet ve Mo
ğolistan Cumhuriyetleri 
namına ınrıun Molotof 
.faponya ile Mançnri hii
kfum·tlt!ri ııaırıııırı ıııazrıun 

J apouy:ı ııın ~I u:-kova el
<;i i 1'oğo ara::-ıuda bir 
anla~ına imzalanmıştır. 

Bu aııl:L,111:.ı ile Man-

çuri - Moğol hududunun 
tahdidi için bir komi~yon 
toplanacak ve kornigyon 
diirt nıurahhastan mürek
k'='P olarak yakınd:ı Çine 
şclHiııılc 'aıift·:-iııe haş 

layacaktır. Ayrıca ~lolo 

tor ile Toğo arasında ti· 
cari rnes'elcler h:ıkkında 
bir görüşıııP yapılmıştır. 

12,50 Türk müzijti 
15,30,14 Müzik Karışı~ 

Hafif Müzik - Pl 
18,00 Proğram 

18,05 Memleket saat ay/ . 
ı ı, ajans ve meteoroloji ha-
berleri 

18,23 Müzik Cazband 
plak 

18,55 Konuşma Hali: 

iktisat Saatı 

Şiddetli Y ağmur1ar 

Gercüş [Hususi] -
Kazamızda yeni ya 
pılan Hükumet kona 
ğı ile Merkez ilk oku
lunun açılış töreni ya -
pılmıştır. 

Törende Kayma· 
kam Bay Nuri Gü 
ven tarafından bir 

fından istiklal marşı 

söylenerek her iki 
binaya da Türk bay
rağı çekilmiştir. Mü
teakiben kapulardaki 
kordeleler Kayma -
kam tarafından ke
silmiş ve halk bina
ları gezmiştir. 

19, 10 Türk müziği Klsi~ 
proğram 

19,50 Konuşma Ormanı· 
mızı taniyalim ve koru· a yüzünden 

nutuk söylenmiş ve 
okul talebeleri tara · 

.e 
yalım 

20,05 Türk müıjgi }\,arı· 
& ~ 

H rp durdu 
Ş. Ekmen şık pr~ğra.m . e 

21,00 Konser takdiıt11 

Halil Bedii Yönetken a 
22,00 Memleket :Sa a.t Q 

A y a r ı A j a n s haber· Arık ;ııa :!O (A. A.) -

Ila \' a::-. t> il li riyor: 

Cı> plw<lf'\.: i rı ı ııh ı elw 
lt>r iki gıır ı dı • ıı lıı·rı y ... rıi 
bir uii:;-ııı;ııı:ı L\:ır~ı ::ny· 
rnakt ;ulıı laı : .:."ü .. 

Ht> ıı Nı· lııi giııı~~ 

yiiksclmektra: \pı yükfwk 
lcrin Alınarılar tarafıııd·u ı 
daha çok kendisini gös 
terınekt edir. 

SNi tedbirler ulmnk, 
mechıı r iyctiııde kalan Al 

mnnlar bn-ıı istihk:lmları 

nı ho~ ı ltıııışlcırdır. A~keıi 
barrkt-t gı•\ ş ..- nıi~tir. 

(JPpl.eclc ha va fa~ıli 

Sa~ik Alınan Kayseri bir ~aza geçirdi 
Ankara 20 A. A. -

,·..ri pek ıaif olmu~tw. 
\ m ın Tayyarelr rı Frnn - Sabik Alman Kay 

büyük ağaç yerinden 
koparak sabik Kay
serin yanına düşmüş 
Kaysere bir şey ol-

.. 11ıın '1oi!u \"~ cf·nup ılo seri malikanesinde bir 
!.! u:-unıla. ıstikş ·ıf u<;ıı~lan I kaza geçirmiş. tir. Ha 
y:ı pnıı~lardır. 

A k 20 A A 
· va fırtınalı ıken ve mamışsa da büyük bir 

n ara · · b h d k 3 h · · · 
Ş.dd ı· 1 1 a çe e gezer en eY.ecan geçırmışbr. 

ı et ı yağmur ar, 

cephede harbi bilfiil ç e k 1 s durdurmuştur. yan 1 

lt•ri, ziraat, esham, ta~~+ 
lat, kambiyo. nukut bors' 
sı fiyat 

->~ :JQ Serbest saat • _ .... , ... , ~Qı 

22,30 Müıik Oda. müıi~· 
2~~,00 Müzik (cM.baot) pi i 
23,25,23,30 Yarın~. 

pro~ram. Ve kapanış tıı 
Iranca: Saat 13,00 ~e n 

18,45 de ıq 
Arapca: S~at 13,!5 ~6 ~l 

19,45 de • l~ 
Fransızca: Saat ıs,•0 }) 

Alman - Romen ticaret 
müzakereleri kesildi 

50 bin kişi tevkif edildi 
- Ha~ t:ıı ;,fı 1 nci s;ıyfada -

ve 20, 15 de ~ 

Mardin vil~Yıet ~ 
Daimi Encümeninden ~ 

Loııdra 20 [H.auyo) -
Ilasas Biikreştı>n bildiri
yor: Alın:ıııya ile Homan
ya arası ıı<lak i ticari uı ii

zakcreler inkıtaa urrra-~ 

nııştır. 

Petrol için Aluıanyanııı 
Romanyayı tezyik ettiği 

i:iöyleniyor. 

Polonyanm çahşması ~oşa 
gitmjyec ~. ~ 

Londra 20 [Radyo) -
Poloııy:ı B:ış\·ekili, diin 
gece vatandaşlarına rad
yoda bir hitabede bulun-
muş, Polonya çalışması

nın boş:• gitıııiyt>cefdui ,.e 
lngilterı·niıı ;:öziine sadık 
oluu~uııu ı;öy leıııiştir. 

Baş,1ckil, nıüttdiklerin 

Polonya istiklali t~nııı

ın:ıdıkça Alımrnya ile ;;ulh 
yapıııiyılcaıdarıııı tıildir 

wiştir. 

Lort Mart 
Londra 20 [H:1dyo] -

Lort Mart, H ııııaııyaya 
varmış. Kn-ıl K a ol taı a
fıııdan kalıul l'dilıııi~tir. 

Lorıl, Atiııayı Ja ziyaıet 

etlı • cPktir. 

Bay Beneş 

felleri, mevkufların 
miktarı ha' .. 1 ında ya
bancı memleketlerde 

gösterilen 50 bin ra 
kamını mübalağalı bul 
maktadırlar. 

Londrn 20 (Hadyo) -
Gelen yt-ni haberlere gö 

re Hoh:ınıya ,.e :\Iorab-
yada N.ııi alı·yhine yapı

l: n nfıııı·ı~'İ:;;ı e ı :?O yekli 
gı· nç kııı ~uııa <lizilmi:;der
dir. 

Budapı ştı•yE> gtılen ha
he!'ltıre ıı:1'l.:ır.ııı Çeklerin 

çık<.ı.rdığı i~yaıı hareket
l<>ri iizı>riııe Almanya ace
la. H:'kı: r sovkiııe ba::;la-
ııııştır. 

1 - · Sa \'Ur kapusund' b 
ve kah,•e ile tUrbe arasııı· 
da yeni yaptırıl;.ıcak il~ 1 

okul uinasının birinci ı;ı· \> 

sım insaatı açık eksiltnıe
ye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli (99991 i 
lira (65) kuruştur. 0 ~ 

3 - İhalesi 5/12/93· 
Salı günü ~aat 14 de vi· 

• ıayet makamında Y.apıJlı· 
Ankara 20 [R:ı lyo] -

Dün Polorı~·a fü,şvekili 

Çekinin ikinci rt>bi 8Pue
şi ziyaret ııtrııi~. Bt'nPŞ te 
Polonya • efaretlıanc::-iııe 
gitmiştir. 

Hollanda üzerinde uçan :!:it~: :!:::~~!:0~~:y:; 
~ir Alınan Tayyaresi ~a~~i~b~~~~~~:::~:t ;:: 

d 
.. .. .. I d .. .1 t .. 

1 
d .. ti vede pir inşaat kalf3S

1 

u şu r u u ve p 1 o o u b~lunduracağım ev~eld~ 
teahhüt etmesi ~arttır. 1 

ı~~~~~~--~~~ı 

Umum Neşriyat ve yazı 

işleri Müdürü 
Ankara 20 [A.A.] -
Bu sabah bir Alman 

Siret Bayar askeri tayyaresi Hol-

Mardin landa üzerinde uçmuş 
Ulus .::: eı:ü Matbaasında ve bir Hollanda tay-

basılmıştır. 1 yaresi tarafından dü 
şürülm9ştür. Pilot öl· 

rr.ilştür. 5 - Mu akkat temiD' 

Belgratta da ser· miktarı 750 liradır. 
6 - Bu hususta faıl~ 

seri bir Tayyare düş· tefsilbt alm~ık ve evr~1 

müş pilotu ölmüştür. kcşfiyeyi görmek isıeyeP; 
Bu Tayyarenin Bul- ler Nafia müdürlügil~

1

• 
. t . d ld ve Daimi Encümene nıU 

~~~ıs ana aı 0 uğu l racaatları ilan olunur. 
'"11a~ılmışbr. 21-25-2~ -- ____ ..,, 


