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"ahib ve Ba8muharriri 
URf"T BAYAR 

"t-mıeıtet menatııne aıd ''aruıarı:ı . . 
•a\'Tamrımız a::ı.s:nr 

EYW 

Sayı 1172 

9 l~inciteşrin 1939 
Perşembe 

Sayısı 2,5 Kuru,tar Ra~ılmayan yaı.ııar 1?'~'"1 
VPTllnJf'ı ''Y,'\S L GÜNDELİK TURK GAZETF.~,İ Günü geçmiş Nu:;lıalar 10 K. 

On UçUnt•U ~·ıJ 
Resmi illnların santimi 25, hususr 
ilaıılarııı kelimesi ( 4) kuruştur. · Kuruluş yılı ı Agustos 927 

• • Büyük et c ı , n ara 
anlaşm sını dün tasd·k etti. 

Hariciye V kilimiz ~ükrü Saraçoğlu 
An'aşma hakl<ında 

hatta bulundu 

• 
ıza-

DaHiliye Vetilimiz 
Elazığ~a 

ı biiyiik hir devlet adamı 

olduklanııı :ııılanıak fır::a. 

tıııı \'t'I' ııi~lı>rdir. 

Biiyiik ~Jil Pt ~lt ·cli~i İ\ tiıı :ı tıaliıı<le 

An kara 9 ( A. A. ) -

Dahiliye Vekili Faik 
Öztırak dün Elazığa 
gelmiş, Yol çatı is
tasyonunda dördün -
cü Umumi Müfettiş, 
Vali ve bir çok ze
vat tarafından karşı· 
lanmıştır. Halkevinde 
şerefine bir ziyafet 
verilmiştir. 

araçoğlu 

Aııkar:ı 8 ( A. A. ) - 1 

Büyük Millet Meclisi 
buo-ün doktor Maz o 

har Germenin baş 
kanlığında toplanarak 
lür kiye, Fransa ve 
İngiltere arasındaki 
tnuahedeyi müzakere 
etmiştir. Bu arada Ha
riciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu söz alarak 

1 

demiştir ki : 

"Arkad:ışlar : 6, '7 ay
d~nberi Fırka Gurubu iç
liınaında ti birliği ile ça 
lışarak "ücude geıi oi~i 
l:rıiz. bu t.>ı-l:'r Türkiy", lıı 
giltere 'e Fransa ar <tHııı 
da 19 Te~riı i e\ \Pi t:ı ri 
hinde innaları:ııı bu ü<;lii 
karşılıklı ~ :ırılını ıı u:ıtw 
dr"i lııwıııı yırk::;t ~ lııı- ı I"' • 

ı11rları1111.:ı (l' lrrı•ı- lıtı 11 
r:'l • 

tıı,, or. 1311 t• .. , r ır '\icut 
lıııİırı:t,..ı i<;tr• h r:ıher ç ı 
lı .. tıl!ıııı lı ~ı ·z ',. Fı :ın 

I~ıı ııı ·ılw.lt· ııin ınıza 

~ııııl.ı a·ı ' •'1 nı k, yahut 

ı;ok :ılur:ık ı;iıli fikirler

den ıızak k ılır,ı~IJ ı dır. 

t\ ,· P • llll' ah1ıH ... l 
lııı ııııı:ılwıl · içııı yckdi 
ğ'nl• rilP. ııııııwk:ıs:ı ve pa 
zarlık ctırıi~ d ... ğildirler. 

1\. :1 rı:;ı l ık lı ,. ardı rı ı da . . 
lıuluıım 1~lardır. fr:lllHZ ve 
ln~ilız elyıh·riıw hurnrla 
nıı ız ıa tt'""kkıir ı·dPc,...ğ'iııı. 
l~ıı· arka.t.ışl.ır, lıir ı a· 
raft,ırı sizlnlı•, clig-'-r ta 
rafcJıı lrrgi ıtı·re ve Fraıı 
sa ilı· yapıları ahenkli ça 

Jış ııal.ır ııt"tİC• s n<le bu 
iiç .u ıııualıeıle İÇİlll' söz. 
l t·rı, ::-erı·fl··ı i 'e iuızal;ı

rııe IJirlt·~ıinli. Kiırı ne 
ne dn:ıe <lc:-iıı, bu ıııua· 
hede f.ulha hat11111dır. ('ç 

de \'let iıı sıı 1 h it;i ıı çalı~ 

ıııal.ırı d , tıa ıııut·:'~İr \ e 
mibıııir oL'C.lkt ır. du ıııu 

· ı lıı·ııı·,·i y·ı•nız uizıııı için . . 
:ısk eri, ı-ıy:ı:-i ' e~ika ol.ı · 

rcık t ı lflkkı etmek doj! 
nı olaıııaz. DoıTru olan 

o 

şudurki; lııı ~iy:ı .. i \fhİ 

kahır ırıilltıı ııııiz il'iıı ı ti • 
sadi :-:ılı dc.ı d:ı t•:rns lı lıi 

lı:ı~lcı · ~ı<; 

t İ r 
ıı 

Şü1 rii ""' eojllu bun 

uan ısoııra, Turkiyeııiu il 
mile, irfaııile , t'Scrlerile 
in8anlık içiıı, sulh i~in 

IJüyük bir varlık telakki 
edııdiğ'iııi, muabctleııiıı bü 
yıik manatSının kıymt·ıı 

uunda olJuğunu ve IJun 
l.hrı sonra Tür'dyt'ııin te
rakki "e uıedcııiyet yo
luııJa adıuılarıııı :::oıklaştı· 

rac:•ğ'ını, işaret ederek Je. 
ıııi~tirki : 

"Türk milll· tiııin hu 
gilrıl..tl ııesli, saltanat ~P 

nelt·rinin sni i tiıııalıııı, 

z.iilıııür ü, Aratürk L:ıyrn

ğı :ıltıııda toplaııar:ık lıiı 

!ı :11 ll h•d ı • Sİ l ii İ 1 İp H t 11kt:111 

~Ollfıl Çt Iİ"tı•rı tek lıir 

adaııı gilıi 1 ... ırıt>I l •i)ııii 
nün etr:ıfında tophnm•ş) 

ııayı :ıj!ıııı g-t•11<;leı iııiu ıı 

ıııuzları iiıı:•riı dı• yiıl..::.ı•lt 

uıege <ı~.iııı .. tıı i~tır. Bu 

Aziz Haikımıza 

k 1 • • 
1 ı · <; 11 ı r 1 .ı. ı .ı. t :- 1 l 

bu.) Ul~JU~U ılc UJUUa~l:Utt. , 

Halkevi; ebedi şefimiz Atatürkiln hayate 
göz yumup bütün Türk milletini en derin ele 
me gark etmesinin birinci yıl dönümü olan 
10/İkinciteşrin/939 Cuma günü saat dokuzu 
be. .. , geçe halkevinde yapılacak olan iht:f ale 
katılmanızı rica eder. 

flç'ii 

h:ü.kı 

ı iZ j 

nııwheıle lıize bu 

'niyor. Hakları . 
çok kı~k;ıı.ç ol•fo. 

g-11 ııtı'I ıı 1111 k Hı. UılPn si-
z iıı · ıuıııız l lıiı daha tek 
ı.tr d )O.u~ •. ,, 

Hariciye Vt·ldli hun. 
dan soura mu:ıl,ı dt· ııı<HI· 
<lelerini ve proıokolJar ın 

biikümleriui izah .. t1 .. rt>k 
~ovyctlerle bir itilaf ha
liııde menfaatlniııirı hiz 
den bir fedak ful ık i TP· 
meyecekleri hah kırııl:ıki 
protokole i~aret ı--tıııi~tir. 

Hariciye Vekilinden 
~onra söz alan hatipler 
muahedenia ehemmiyetini 
k ayt Ptm işler ''e ıııu:ı he
de rı>ye koı.ularnk 360 

Dahiliye Vekili Ma · 
latyadan ayrılmazdan 

Sonu 2 inci sayfcde 

ll'Y "e mevcudun ittifa
kivle alk1~lar arasında . .. 
kabul edilmiştir. 

Meclis gdecek toplan
tısını 20 İkinciteşriu Pa
zarteı-i günü yapacaktır. 

Ulus Sesinin 
iti!i fa'.8L tz. ~slerine yar~ m listesi 

Dikili }i' lakrtzcrlı>lPrİnP yardım olmak üzre Gaze
teuıizde hir iı•bt rı ii • ıituııu :ıçıyorıız. 

Sayın okıı rlıı rı mızın 't• haıııiyetli halkımızın ya
pacakları tebı·rnilrri Kmlfı~· Kurumu vasıtasile felA
ketzede kanıt şleriınize gönuerecı·~iz. 

Lira 

88 
4 

1 
1 

96 

Kuru.ı 

:.!5 Dıinkü yPkOn 
::\ıtıh·ıt \liidür V. Herk<:z Hk. Tabibi Dr. Mah-
11111 ı TıırJıııl Işın 
1. iııd katib ~leh ned YUr.l"'SOy 

Sııılı.ıt ~tPınııru Kazmi Dernek 
:-.ı•\', 'ıhhat. ~leınuru SıdJık Aktan 
2. nci k.ltilı Mebmed Yücesoy 

' 
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ere sui ast ya 
' 

Da~iliye Va~il!miz · ı 
•~ııı 

9 - 11 - 939 Pertembe 

adı 
-1 inci ~adpı]ın -

evvel, Malatya Be-

Ank:ırn 9 ı ı\ ı\ ) -

Dün akşam Münihte 
Hitleı<n işt:rakile ya 
pılan b'r toplantiyi 
müteak'p H.tler, içti 
ma yerini terk ede
ceği sırada odada bir 
infılak o.rr uş ve içe 
ride bulunan a!tı ki
şi ölmüştür. 

l Iediyesi tarafından ve · 
Havas Ajansı A 1 rilen ziyafettP, Bele 

m'stirdamdan bildiri- diye reisi doktor Ca 
yor: N:ısyo:ııl S:>s- 1 fer bir Nutuk söyle -

yalist m1'.1ıf tli bu sui 'ı miş Vekilde teşek -

·
kür ederek verdiği kastın ya 'Jancı eller 

~ ı cevapta Cumhuriye 
tarafınd;ı:ı yapıldığ'ı- ( tin yegane mesnedi 

nı ve H tler:n bir m'l halkın beraberliği ol-
kadderat eseri o!ara\ I ' · duğunu, iç ve dışta 

kurtu:du]u bJdirilm ~,:- 1 bu kadar kuvvetli olu-

Suikastın yabancı 
e11er tarafından Hit 
lere karşı tertip edil 
diği ve su· kasydın 

Alman gizli polisi ta 
rafından yapıldığı bil
diri!mektedir. 

r tedir. 1 ~-............. -;:-_,.,....._~,.,-- şumuzun bu tesanü -

Sulh tavass tu· tetkik de bağlı bulunduğu 
nu söy lemişEr. 

sı tu va 
ransa 

Ankara 8 A. A. -

1 • 

e ı ıyo ~ 

f rausaaa 
Ankara !) ( A. A. ) -

P aristen bildiriliyor : 

Reisicümhur Lebrun 

Salı günü saat yirmi 
bire doğru Belçika 
ve Hollenda Kralle-

Belçika ve Hollanda rinden tavassut tel
kral1arınının sulh ta - grafını almış ve der 
vassutu hakkında F- hal İngiltere hül..u 
ransız gazeteleri tef - metile temasa geç 
siratta. bulunarak şöy-ı miştir. 

le yazı1orlar: 
1
. rııgijf nf~JP. 

Bu günkü üsul ve şe. il 1 U C U.., 
rait dahilinde onların 
teklifini kal:ul etmek 

Aııkaıa !) (A.A.) -

Dün Avam Kama 
Ah~anyanın kar ha rasında İn:riliz Baş 
nesıne ka) dedılecek vekili Çemberlayin 
bir 1 adise olacaktır. : sorulan bir süale ce 

Belçika ve Hollanda vap olarak mevzuu 
hüpümdarları gibi biz bahs sulh teklif inin 
de sulha aşı~(IZ. İngiltere tarafından 

büyük bir itina ile tet
kik edılmekte oldu 
ğunu söylemişf r. 

Yeni ingiiiz tay
yare1e ·i 

AukCJrn 9 ( • J\.) -

Amerikanın İngil te · 
reye göndereceği tay 1 

y arelerin ilk kafilesi 
Nevyorktan hareket 
etmi~t:r. Diğerleri de 
Şu~ata kadar İng·ı 
ter } e gelmiş ola 
ca.~t ... 

Umum Neşri.vat \'e y ızı 

işlc>ı·i .\Hi<i iı ü 

Siret Bayar 

Mardin 

Ulus e:;i \hH 1rn t8ı ndn 
ha;-;ıJ m~tı ı r. 

Ehe~i ~elimiz Atatürkün Ölümünün b!rinci yıl ~önümü 
münasenefle Hal~evin~a Yc~ı'acaK rMifal projramı 

1 - ~aat dokuzu tıe5 gr·çe HaHrnvı Rebi 
Doktor Azi : l rl"'ll.\ tarafı ·ı d·ın Atatü 1'.iın ö.i:ııı 
bakkın 1 iaki muhtırası ve ~ ayrı 'U ~ma"'ı. 

2 - Zı~·a Kıl.cözlü tararıı darı . datüı hün na
yatı, memleket ve millet içın yaptığı büyük biz 
metler. 

:l - \liJli Ş ·f t~rnet lnön;i ıün E')eoi Şefin ö 1 üınıı 
dolaı.•ısııP büyük 'fiirk ınilletine hıtabesi. Z ~ a 
C\ ılıc i)zlü tarafından. 

B:rinci Umumi 
Müfettis1ikten 

1 - t .. ıt·l-li çıkrıı:ıılıi!ııı 
d:ın S;ı-.uıı lıiilgP..;iııdck i 

kar:ık ollaı :ıra .. ııı :ı çı>ki 

) ı C,.K t• lefoıı lı:ı l:ıı ı İÇİ•• 
yiiz lf' hı·şi 1 7 S ) ııı«'t ı•, 

W' i k ıl: ııı ı ((i ııwtrP tız•ııı 

lıı!!ıııı•ı:ı tt•pı• 111 11111 ı p-i 

( u 4 ıı ) , ı· eli ,.rı•,. 111111 iL 
lı· ı i ( O. ı ı t tı.:JU ıııetre 

olıııal, ıızı· ' r:ı 110J :ıdl't 

k 1\ :tk ı ~· ·l ı ı ·~e !.!' ıeın
d ı ıı ııı.tııılll ıiren. 6/ 11 / 
g;rn d 111 it tı ır n c>11 beş 

gı ı r ı nı ı J lt•ı le k· p:l lı 

zaı f ııı:sıı ı İle ektiiltıı.t·~., 

ı..o 1111111 1ı:;ıtur . 

2 - Bu direkl»riıı [9.)0] 
,,de ıi B ı.vh:ırı, (2:350) ;ıd e
di Mutki. ( 1 ıoıı] :ıdt>di Huz

ıııl.; 't' ( l Ulıu) .ıdı tlı ~<lSOll 
kazaları tlahilirıdt• gr>Me ıi. 

lrcPk yı•rlPrdı- t•·:-l iııı :ılı . 
n:ıc.ıkt r. 

0 - Uı ı·. Pıiıı biriııcı 

k:l nuıııl .ııı Xi,,ıuı a~ ı oıı ı.ı· 

:;:i aru. ın ı;ı k• ... ı111iı,lı•ı i rPı- · 

uıi veaaikl~ iobat edilec~k-

, 
tir. 

4 - Dir · klı•rirı t'ıhırıirı 
olıırı n hı·olpli ı :! ı:t>o) !im 
o'ııp, uıı" ··kı..aı (f'tıı i ıı.ıt 
[ lôO 1 2.j] l ir.ıdır. 

5 - .\{ıık~l\"l•lt: pr0jf·Si 

eksiltırıe ve frnni şartnn

nıe~i Diyarbakır<la Nafia 
mfü;ıavirligirıc.Jeıı para~ız 

alınabilir. 

6 - lhalt• ~2/ lkiııc i rı·ş . 
rirı /039 Perşf·nıbe ,,.iıı.ii 

• t:ı 

saat onda Nafia ııı fü::a vir-. 
ligi odasında müteşekkil 
~o ııİ='YOiıC.ı yapılacaı..tır. 
7 - l....teklilerin 2490 sa

nlı k · ıııııııa ll\'CTltn ol:ır·ık . . ,., 
h .zır ı:.~ :ıc .!darı tı·klif rıwk 
tııı ·laııııı ıP ıııinat. mı:k ruhıı 
,· ı·ya ııı::ıh.ıı11z.•1 ve tican•t 
odası 'pgika:-;ile birlikt<· sa 
:ı.t <lokııza k:ıd;ır konıj~\·on 

ı iy. ~p· • r 'Prrr.rklı•riıİir. j 
Po .. :ııl .. ı 1.ı n gı·c;ikmı ler 
1. ,ılıu l • Jj ı f'Z 

9 11- lG 18 

12.80 Proı:ram Ve uwuı· 
lek~t saaat ayarı 

l:?,H.-1 Ajans ve mctt'oro· 
roloj ı habeılt-ri 

12,50 Türk ın Uziğ'i 

1:1.30 . 14 M ı.izik (k :ı rışık 

Hafı f ~liizik - PI 

18.00 Proğranı 
18, ı 3 .\l 0111IPkf't sa:ıt a\·!l 

rı, aj<ııı:; ve nıetcvroloji ha· Q 
brrlrri. 

18,2:> >liiz1 k Tb lyo c· ı 
or kt' .. f rn • ı 

19,0iJ Koııu~ıııa Ziraat 
Rf\:t tı 

ıu, l5 TürK müzigi Fasıl 
hı · yeti 
20, 15 Konuşma Dokto· 

rıın Rnatı 

20,30 Türk müzigi 
21,15 Müzik ' küçük O!"· 

kestra - şef Xecip Aşkın) 
22,00 lfomleket S a a t 

Ayarı Ajans ziraat. esham 
tahvilat kambiyo . nukut t 

borsaRı (fiy&t) 
22,20 ~I ü?.ik Küçük Or· 

kestra Yukarıdaki pro~
raının de\"aını 

23.35 Müzik Soli~tler 
- PI 
2a.oo Miizik Cazband Pi 
~;~, 2:), 23, 30 Yari ıı ki 

pı o~ram ve kapanış 

Belediye 
Riyasetinden 

1 -· Jftıka vclf·si fesh e· 
tlilıııiş olan ~frmlekı>rin 
tı•ıııizlik işleri e~ki ~:ırtna· 
uıeyı· gön-• 1 / Bi rirıci ld 
nıın 93!) t:ırihind<> 31 /~J:ı

yı~/H40 tarihine k:ıılnr 
allı a~· uıüud : tle ,.P (4~.>0) 
lira ıııuh.ıııınıcrı bedı·lle 
açık eb.silrnıE--ye koııuluıuş· 
tıır. 

~ - Eksiltme ln/ 1 l/93~J 
Ç:ırş:ıııılıli giirıü s:ı:tt ıo 
cJa .Maı din 8ı•ledivesiııdrl 
topl;ıııcıc:ık bt>lecHj c en 
cüım·ııi tarafııı<lan yapı 
lacak r ır. 

3 - llk tenıiıı:ıt (318) 
lira (75) kuruştur. 
4 ,_ Kan 1 ırıi şartları ha· 

·iz taliblerin şartnameyi 
göruıı•k üzere her o·ün ,· ı· 

~ 

eksiltnv:·ye iştirak etmek 
için 2400 sayılı kanunun llQ 
t:ı yin ettiği vesaik le ve ilk l(.)l 
teminat rnakbuzlarile bir· ~& 
likte nıuavyen CTiin ve s:ı· ~ 
atta beledi;·c en'°'~ürrıeniııe ~iy 
müracaat eyleoıeleri ilall 
olun.Ut\ 1-3-G-a -- . ..,. 


