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On UçUneü yıl ilfinların kelimesi ( 4) kuruştur. 
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ost diyardan yükselen1 C. Halk Par isi Mec1 is ! l ı hisarlar Vc~ili 
sesler grubu toplandı 

Klsi" Yazan: İbrahim Nec~et Göker Aııkar:ı ~ 1 (A. A.) 
Cuıııhurivet Halk J>arti;-;i 

:J[ı>c!is g-unıhu ~ 1 /11 / B:·H) 
S:ılı ıziınii ı-a:ı t ır; ı e IJa. 

~an $:ık:ıııııı lı a şk.rn lı~ ın 

da t opl nırnı ış 'c Hı fik 
Jııc'"' t:ı raf nd:ııı , Aı :ıtiir 
ki.iıı :ıı ı ıd !..alır iııin, ue 

kalıri hakkında izahat 
\ tl rıııiş. Btiyiik ~lifü t .Mec 

li:-i az:ı sıııdan olııut.:.ı tııtı 

a' eııPte mııhtı.ç olaıdara 

her hangi bir şekildı• y:ır

u ı ııı edilıııı: . i kanır altıııa 

:ılınm:a hiil-..fııııPtiıı hu k:ı
rarı tatuik cdcct>ğ"iııi ~öy 

leıııi ştir . 

Ankara 21 [A.A] -
Cenup vilayetlerimiz· 
de bir tetkik seya
hatine çıkan Gümrük 
ve İnhisarlar vekili B. 
Raif Karadeniz ref a -
katinde Gümrük Mu
hafaza Umum Ku 
mandam oJduğu hal
de dün Malatyaya 
gelmişler, merasimle 
karşılanmışlardır. 

maoı· E"·elki gece Londra 
koru· ady"sunun yaptığı Türk

e neşriyatı takip eden 
J.\!rı· tıh_aJ elelerimiı dost menı-
• ketin ufuklanndaıı akse-

~kdiOSİ en samimi insaniyet ha
~ asile süslenmişti. Londra 

a a,..' Uyak elçimiz Tevfik Rüş 
ha,ber· arasın dilile bir kere daha 
tah\1i· barrüz ettirilen bu dost
bo~ k hatıralarıdır ki: tarihi 

e anana vl ki vmetltrini 
t Gşterek centil~enlik va
ı:nüzigİ Oarile süsleyen bu iki 
ant) il ~Vletin kalbt rabıtalarla 
arın1'İ ır defa daha biri birlerine 
~ış akıa~masını temin eyle-
0 ektedir. Barışa ve insant 

~tensiplere ıadık kalmak 
1,5 °" ~eauıc vücuda getirilmiş 

• 1an Türk ve lngili'ı dost-
13 '6 ~kları iki milletin ruhla-

' llda ve benliklerinde en 
'---"" - -

1 
b Uksek vicdant akisleri 

~l~ lllrnuştur. Türk milleti 

d 
h il.kka <IUrüstlOge ve ~ml-

0 en il, karşı ne :-lllt>tlP. P7.t•)Jen 
' ' ;1 LŞık olurnk yaratılnıış ise 

UD\f UU • 
ıo· Yük Britanvalı doştları-

aras ltıı • 

çok daha iistiin bir \'Cfa 

ve scdakat la c:..,stlarına 

ve dostlı~klanna hürınr·t 
etmPsirıi seven ve hilt>n 
bir milll'ttir. 

Frausız <1o:-tluğ'ııırn ol

du~ıı gilıi Ru:; clo:;tlıığ'u 
na <ta verdiğimiz kıymet 

bu husustaki düşiirıcele

rimiıde yanıluıadığıını1.ı 

ispat. etmektedir. 

s:ıf!ıada oldıı2"ıımı "e lıi
riııci Millt>t .Mı eli i ;ız:ı

larından ıııuhı:ı ç o l ;ı ı lara 
yardım Pdilııw. i hak kın

daki takriri ıııüz:,ke• e edil
rui~tir. 

Başvekil Rı·fik S:ıy

dam Ebedi Şdin mııd 

Buncl~n sonra Jfarici
ye Vekili Şükrü ~aracoğ

lu gP<;f'Il bir hafta için-
de cere~·an eden siyasi S 1. • jJ 
mcti'eleler_ hakkında iı:ı- 1 ovyet ınatuuatı yıne Şıu· 
hat_ v~.rn~ış ve celsrye ~on Jeta "aşlaJı 
'enlmı~tır. U \1 U U 

Partimizin yüksek dirik
tiflerini tahakkuk ettir
mek yazifesini üzerine 
alınış olan Kamutay da 
bunun içindir ki, Ebedt 
Şefin çizdikleri bu aydın
lık yol üzerinde yeniden 
yürüm~kle büyük \'e inşi
rahli bir zevk duymak
tadır. 

General Kazim Orbay 
Londra 21 [Radyo] 

Sovyet matbuatı bu 
gün tekrar Finlandiya 
aleyhinde şiddetli ma
kaleler neşrine baş
lamışlardır. Türk, İngili-ı ve Fransız 

Londradan Fransaya ha
reket etti 

üçlü muahedesinin tas,·ibi 

esnasında sayın Hariciye Londra 21 [Radyo] 
Yekilirniz Şükrü Sara~. 
oglunuu verdiklni uzun ı L on d r ada bulunan 
ve k1yııwtli nutuk da Türk heyeti reisi ,ge
Türk nıillcı iııin orciusu 
gibi hariçte bıraktığı sevği neral Kazim Orbay 

k · 
1 

z da bu lı:ıslete o suret-
• ,,1• e bağlı büvük içtimai bir 

ncı • ~a 1 • 
iltoıe' ~ r ık halinde yaratıluıı~· 

ve ıempatisinin de çok F ransaya hareket et 
mükemmel olddğunu ve 

bu ) ükMk pren~iplrrin miş, istasyonda~mera-
en asil dostluklara dayan simle uğurlanmıştır. 
dı~ını, hükumetimizin ha İstasyonda ~bir çok 
rici siya!'btiııin metin esas-

lzmiri fahri hemşerisi 

Mareşal V oroşilof 
lzmir belediyesine büyük 

bir otobüs hediye etti 8 ~ tdır. Türk İogiliz ve 

(999
8) i ~ansız dostluğu bunun 

~ın ve bu esaslara dava-
~ . 

2195
9 ,~tak kurulnıuşt1ır. Evvel 

~ Vi· Q.ı gE>ce Lanılra radyo~un· 
e 11,. b a Yükselen Türk sesinde 
Y.~ Unun içinı1ir ki uıilt duy· 

·~rıa.yr ftıl~rımızı formüle eden 
dı ~ ~kıkatl:ırın ter<'ilme~ini 

1 an e-' ~er gibi olııyord 11k. c Ya. 
et f aJJ l'tı ın Türk İngiliz dostlu
~~ ~fş9l. ~ ~ diye bağıran Tevfik 
• a ld ~'tU Araıın hitabesini 

rve ~ rk milletinin dostluğ'u-
ttır. a v d" • ilk k k' . ,,, ı· er ıgı y ·se ~ ·ıyıne-
temill t teb . . d' . . . 
rı ~ arilz etur ıgı ıçın 

f 
ıl' b 1 Pleriıııizde coşan st>vinç 

l a el'e ı · · a d. 1 _111 ~· can arı ıçtrsın e ın e 
ıvı:v 11(, 

lsteyeP' 
rlügüıı~ ~ 8u sözleri dinlerken 
ıe oı4 ~ ~ ~Una bir daha ioan
ıur. ~k ki; Türk sevgilisini 
~~ lldan acveu bir aııktaıı 

lara h;tinad edE:-rek idarr. generallar ve harici-
oluncluğuııu kuvvetle te ye erkanı hazır' bu 

Ankara 21 [ A.A.] - rakki, refah ve saade 

barüz ettirmckte<.lir. lunmuşlardır. 
İzmirin fahri hemşe 
risi, dost Sovyet Rus 
ya orduları başku

ti için temenniyatta 
bulunmaktadır. 

Maarif ve Münakalat Ye
~aletleri arasın~a 
Ankara !:!1 (A. A.) -

Münakalat vekaleti 
ile Maarif vekaleti 
arasında yapılan an 
laşma üzerine Tren. 
lerde ders senesi iti 
barile talebe lehine 
bazı tadilatlar yapıl 

mıştır. 

Bazı sehir: er i nıiz-• 

de zelzele 0
1du. 

1 s r ur 

n1and:ını Mareşal V 0 Mareşahn kiymetli 
roşilofun hususi suret hissiyatından ve hedi· 
te imal ettirdigi büyük i yesinden dolayı Bele·· 

I bir .oto~üsü İzın.ir Be diye reisi Doktor Beh
ledıyesme teslım et çet Uz teşekkürlerinin 

A k 21 [A A ] mek üzre Ankara bü- sayın Mareşala ibla-
n ' ara . . - .. k l .. T' . . 

BuJün öğleden evvel yu · e çısı ıyentıyerı ğını Sovyet büyük el 
.... t 10 .1 ll ve lstanbul Konsolo- T sau ı e arasın - İ . .. d çisi iyentiyerden rica 

da Erzurum, Erzin 1 su~~. zmıre gon er· etmiştir. Sovyet elçisi 
can ve Gümüşhane mış ır · şerefine bu akşamr Be 
de zelzele olmuştur. Mareşal, gönderdiği lediye f arafından bir 
Hasar yoktur. mektupta İzmirin te - z~yafet verilecektir. 



• 

Sayfa ~ 

lngiltere Harbiye 
Nazırı 

Ankara 21 [ A.A.] - ki : 
İngiltere Harbiye Na- "Her iki memle-
zırı dün F ransadan ket ayni fikir ve ruh 
Tayyare ile Londra tadır. Daladiye ve ge 
ya hareket etmiş ve neral Gamlen ile ya!J
hareketinden evvel 1 tığım temaslar bunu 
Matbuata demiştir tebarüz ettirmiştir. ,, 

Çekoslovakya~a 
Tevkif at devam ediyor 

Ankara 21 A. A. -
Moravya ve Baham 
yadan gelen hususi 

haberlere göre, Ta
l ebe guruplarında mu 
tad tevkifat yapıl 
mıştır. 

Diğer taraftan P e 
rağda Çek milisleri 
ne mensup efrat da 
tevkif olunmuş, so 
kaklarda halkın birik 
mesi men edilerek 
hususi içtimalar ya
sak edilmistir. .. 

Slovak ile Hima
ye arazisi arasında 
muvasala yasak .edil 
miştir. Slovak yolcu
ları, Çek slovak hu 
dudu kapalı olduğun -
dan Viyanadan geç
mek mecburiyetinde 
olmuşlardır. 

Almanlar garbi 
Polonyada umumi se · 
ferberlik ilan ederek 
silak altına aldıkları 

Polonyalıları Alman 
ordusuna katmışlar
dır. 

Alman Hükfımeti 
Tüccar gemilerini batırdı

ğını ikrar ediyor 
. 

Londra 21 [Radyo] Bunların altısı bitaraf-
Dün geceki neşri ya - !ara, beşi müttefikle
tında Alman radyo 1 re aittir. 
merkezi, Alman} anın _B_i_r_l_n_g_i_l_ı z-g-e-.m-i-si-

tüccar gemilerini ba daha battı 

tırdığını teslim ve ik- Ankara 21 A. A. -
rar eylemiştir. Londradan gelen bir 

Mezkur neşriyattan 

evvel Almanya İngil-
tereyi mesul tutuyor
du. Dün ha tırıl an ge 
milerin mürettebatı 
Almanyanın harp hi 
lesine kurban gitmiş 
lerdir. 

Son hafta içinde 
11 ~emi batırılmıştır. 

habere göre, ismi ha 
len gizli tutulan bir 
İngiliz gemisi batmış 
tır. Geminin kaptanı 
ve diğer bazı müret
tebatı başka bi~ ğe
mi tarafından kurta 
rılmışbr. Vapur oka
dar çabuk batmıştır
ki, tahlisiyeleri deni 
ze endirmek kabil 
olamamı§tır. 

(Ulus Sesi) 

Japon - Sovyet 11 
1 

an1aşması 

Ankara 21 A.A - Japonyaya petrol ve 
Havas Moskovadan recek, yerine gemi 
bildiriyor: Siyasi ma- ve saire alacaktır. 
hafil, Sovyet Rusya Halbuki Rusya'l ay -
ile Japonya arasında ni zamanda Alman 
ticari inkişaflara mad • ya ya da petrol ver . 
deten imkan görül- mek mecburiyetin -
memektedir. Rusya 1 dedir. 

Alman T ayyarelsrile lngilizle' 
arasın~a çarpışmalar 

Bir Alman Tayyaresi 
denize düşürüldü 

Ankara 21 A. A. - avcu tayyareleri ta
Bir Alman Tayyaresi rafından denize düşü 
şimal denizinde bir rülerek batırılmıştır. 
İngiliz Torpido muh - İskoç ya üzerinde de 
ribini bombardıman Alman tayyarelerin in 
etmek istemişse de 1 uçtuğu görülmüştür. 
bir netice elde ede- Alman tayyareleri 
memiştir. sabahleyin cenubı şar

ki ve şimal sahilleri 
L~nd~a 21 [Radyo] ,. üzerinde uçmuşlar dafi 

Bugu~ ~ır ~iman. tay- 1 topların ateşi önünde 
yaresı Ingılterenın ce-. bir bomba bile atma. 
nubi şarki sahil~ üze - dan geri dönmüşler -
rinde uçmuş, lngiliz dir. 

İ~i f ransız Hey'eti Belediye 
Riyasetinden 

Sayı 19S~ 

~~<ctıyoj 
22-11-939 Çarşaısıb' 

12,30 Proğram Ve weııı· 
leket ı:;aat ayarı 

12,35 ajans ve mcteor0· 

loji haberleri. 
12,50 Türk müzigj 
13,30, 14 ,00 i\l üı.ik ( kil 

ı;iik or kcstra - şef NeciP 
A"kın ) 

18,00 Proğ'ram 
ı ,05 ~Iemleket saat :ı' 

ajansı ve meteoroloji b' 
lıerleri 

18,25 Türk müzi~i fas· 
heveti 

1n,25 Konuşma Dış po· 
füika baJiseleri 

19,40 Türk müıigi J{~ 
rışık proğ'fam 
20.~o Temsil 
20,50 Haftalık posta ~11 

tusu. 
~ ı, 10 Müzik Riyaset 

Ciiınhur lıau<lo .... u - şei 
lhsan K ün çer 
22.00 Memleket S an 

A y. a. r ı ajans baberlt> 
ri, ziraat, esham, tnhvilfı1 

kambiyo, nukut bors:ı: 

(fiyat) 
22,20 Serbet S:ıa.t 

~2,30 Milıik Opera N 
yaları - Pi 

22,55 ~1iizik (cazbant P1 

~3, ~5, 23, 30 Yarıil~ c 
proğram ve kapanış 1 
lraııca: Saat 13,00 \L t 

18,45 de 
Arapca: Saat 13, 15 ' ~ 

l 0,45 <le 
r.,ransızca: Saat 

ve 20, 15 da 

\> 

As~erlige ~avet ı 
rvtardin Askerli~ 

Şubesinden 

1 - 9 ıo Nisan celbi 9· 

Londra 21 [Radyo] 
Çelik ve han1 mad 
deler müba yaası için 
Amerikaya giden iki 
Fransız heyeti Nev
yorka varmıştır. 

Korsan Vaııur 
Ankara 21 [ A.A.] -

Kavurma, Bnstırma. 'e 
:-;aire İ<;İll Baytara ııın:ıye
nf! cttirilmedflıı \ ' P !\kzhn- 1 ikinci tP~rin a.yında ytıP1 

1 h:ıda l\lezh:ıh:ı rP~ıııi ,.,)ri- J l:ıe:ıktır. 

Garbi An1erikada 
16 6 2 6 Tonilatoluk 
Vinhok isminde bir 
vapur korsanlığa baş 
lamıştır. 

Umum Neşl'iyat ve yazı 

işlerı ~Iüdüı·ü 

Si~~t Bayar 

Mardin 
Ulus ~c~i ~fo tbaasında 

basılmıştlf. 

lip ke~tiriıt11iyt•rı•k E' lı·rdı' :? _ lctima günü 24/lj 
b~-..ilt, rı hay' aııl:ır Bt•tı·di B39 Cuma günüdür. 

~·pce kaç.:ık :ıddilı• ıııfi~:ı- !l - Sevke t:ıbi 31G jl' 
lı • re Pdilt>cı>k ,.,. ayı ıc:ı ' 3 35 doğumlulardan askt!' 

1 likleriui y:ıpmamış hir lJı.I' 
çuk senelik hizmete t3b1 

piyade ve iki seneliklerd1 

muıika sınıflarırlır. 

ı: .. Jı,di~·P C•·z ıl:ırı \ e hay 

';ııı :-; . ığ'lıl\ niz.;ııııname:i 

lıükiiuıh. rj t:ıt\Jik edilecek-
tir. D:ılıa e,•,·el hayvaııı . 
Baytara ınıı:ıyPne ettinnPk 

\'t• baytardan vesika almak 

4 - Hu eelpte bedel 
:ılmmayac:ıktır. . 

5 - Tc~rin celbinde~' • ş:ırti ıe Kıırhan n·~iıııclPn bP<lrllilı·r 1/12/039 da W 
muaftir. Bu ~a.rtlarn ria. ta,la bulunmak iizcrc se''~ 
Y<'t edi lnH!den ı•,ıindo kur
ban kestıılı>rin ayrıi c1·za
ya çarpclmlacakları il~n 

orun ur. - . 

(·dileceklerirı<len elbise ,.e 
$air uuksanlarırmı ~irndİ 
d.Pn hazırlamaları j}~ıl 

ol~~u~! 


