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Sabih ve Başmuharriri 
SİRET BAY AR 

'ıleınıeket menafiıne aid yazılara 
ıniaıarımız e.cıırn: 

Basılm:ıYan \"'azıiar ueri . . ,.. 

Sayı 1356 

19 Birinciteşrin 1939 
\ 

Perşembe 
Sayısı l 00 Paradır .. 

:---_ veriimez . 
lt{ls • 

uıı ıllıılarııı santimi 2j, hu- . 
eu • ·ı • 

-- - SİYASAL GÜNDELİK 
... 

TURK GAZETESİ liünü ~c~111iş Nut)Jıalar 10 K. 

~ı :.ı.ııların [,PJiınr"i 4 kuruştu~ 

On üçüncü yıl 
......... 

Başve~ilimizin Beyanatı.. 
\''azan: Siret Baya .. 

S.1yırı B:ışvekil Refik edrgelecf'ğini tebarüz ettir- ' 
~:ı~ dam l ':ırti Mecli:; 

1 miştir. 

Biiyiik 'f ürk nı illeti 

h:ıkkından ve ku'' ı>tin
den_ erııin olarak İnönü

nün şanlı ba~ r:ığını ta~i

yaıı hükiımetiııin soıı bry. 

nelıııilcl v:ı1.iyette aldırrı 
M 

Kuruluş yılı ı Agustos 92i 
::e:: 

ZıraatVekilimiz d.. s-
ovaya muvasalat e ti 

Heyetimiz ista yanda me-1 . 
rasimle karşılandı 1 um~urı_y0t ~ayra-

Aııkara rn (A. A. 1 - ı at l>t•rvi~ bulımduğn hal- j 
11

, 
Tas Ajansı bildiriyor: de 18 Tr~rini . (.'~ nlde 

1 

mına 8Zli il\ 
So' yet Hu.) a .%ir:ıat Mu~ko,•:ıya grlınıştır. 

~ergi~ini gezmek iizre, 
Ziraat \'ekili ~1 uhlis Erk- Vekil ı~tasyonda. Zi-

~llrubuııun e\ \ elki günkii 
lopJaııtısıııd:ı ~ovyetler 
tlirlig-i ile lıUkuınetimiz 
arasında .Mosko\ ada ce-. 
tey:m eden . uıuzakerele
•in bir neticeye 'arıııa
ın:ı, ı s<'brplPriııi izah Pde
tek g-Uııl(•rderı beri Pfkflri 
Uı11uıııivryi İ!·wal eden bu tf'Jbirlcrin 'e takip Pttiai ~ 

b 

mPııin refakatinde .Mrlı· r:.ınt komiser mua \'İDİ "e 
uslardan AhıııPt ŞUkrü bir çok Sı"·yet ricalı ile 

Ankara le (A. A) -
('ümhuriyet Bayramının 

16 nei Yıl dönümü l1u se
ne lfıik olduğu şekilde 

kutlulanınası için parti
nin hazırladığı ta.liaıat 

dairesinde her tarafta 
faaliyete gPı;ilmi:;tir. 

k J • ... .... 

ouu~ınalaırn özünü :ııı-

lutuıış oldular. 

lfaı;;vl•kilinıiziıı bu ~Ü· 

siyasetin · takdirkfrrı ve 

sar ... ıluıaz l.ıir itimatla hi.ir

metk:1rıdır. 

Esmer, ltt1 \ad Xuri Uiil- 1 Türkiye büyük elçisi ve 
tt>kin, Sadri ErtPm ,.,~ 1 Plçilik erkfrni tar:ıfırıdan 
Kadııı rnuharrirlerdeıı Su karşılaıııııı~tır. 

~~llü b~aııntı, 1'ürkiye 11~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

C uuılıurİ\ f tinin on altı ı 1 • ı t F Bütün ~latbuat bay
ram giinlNi t 6 8l'nelik 
bu P8l'r hakkında vatan-~Pnrdeıı.ueri lıarİC'i siya· ngı ere ve ransanın 

)t·sl·tincle t·ıkip ettiği ide- I 
alin kısa, fakat özlü bir 

İfuct:::~~:~ll en büyük bir Şark ordusu kumandanları tayyare Hiti;;:ns;ı~li:~r. mektup 

~~~~"~·:;."''~,u~:::~~,·;~.: iie An~araya geldiler göndermiş 
~r-ınpati "e itimatla h~bat Ank:ıra 18 A. A .. J -
ed(n lnöııü Türk iyesi. hiç Ankara 18 [Hususi] 1 n1andanları, bu gün meydanında, Milli Mü- Hoyter Aınistardamdan 
lJir z:ımaıı hakkı~ııı mıi- . F ·ı A k d f V k'I· l bildiriyor : Ingiltere ve rausanın tayyara ı e n araya a aa e ı ı crenera ı· ıı· 1 s Uafaa~mı IJa\'kahır.nın fe-

6 ıay ıt er taliııe 
\luktLrllgıııdan beklt•mrmi~. şark orduları başku- gehnişler, tayyare Naci Tınaz, Genelkur- göııdl'rdiği şalesi mektu-
llaiıııa !...<·ııdi hakkma "e may ikinci reisi orge- hunun CP,·abıııı sa\>ırsız-

d:ı~la1 ı aydınlatın:ık üz.re 

ku\ 'ctiue l..ıel lıağlaınış. neral Asım Gündüz !ıkla beklemektedir. Bu 

UIJru~t \l' :ıı;ık ~h.·asNile u 1 us Sesı· n ,. n mektubun cp,·abı ıııiistak-ve bir çok zavat ta- ı. l · ı 1 ı .. ..k ı 
8Ulhıııı müdafii 'e tak "i ut• ı:-;; nı.ıe Jııyu - ro oy-
~ tci::ü olınuştur. rafından merasiınle ııayaca~ından ~ayet elıem-

Yü~~t·J..: ıııl ufantleriııi 
alakadar PdPn uıes\·kler
tle kar~ı..:ın:ı çıkan ilıti
ı~lfları bal edt:'rken bu 
İdl·aıindeu ayrılmamış o
ları Türki~ e,. daima açık 
konuşıııu~, diiriı~t c;alıŞ· 
llıı~, verdiği ... öı.ün eri ol
<1uğuııu gustermişt ir. 

\'embt·rlayniıı dediği 
R·lı .. 1 ı : ~ö7.iı (.izüne benze 
~ Pn erkek bir milletten 
arı,, 1k l.ıöyle a~il:hıe bir 
lıart·ket l.JcUfmebilir. 

Ş i.i k r U Sarnçoğluırn, 
lılosko\ adan <tyrılışırıd:ı 
g"ö:stl'rilcn çok samimi dost
hık tezahürleri. ,.e ncşro 
ltınan re~mi tebliğde Baş
\'<:kilimidn lH•yunatı \'ECİh· 
~e ~1 ıirk . So\ yet ıniinase-
atıınu eski. i gilıi do:::ıta

~\: bir §ckilde devam 

Ditili felaketzedelerine yardım listesi k~~~:~~;!'.ar:;ı~den ::·'.:·fü;E;.· ;,1~.kt:~k~:~::~ 
Dikili F'..:lftk(·tzedelt·rine yardım olmak ü·ı.rP t lazc 

temizde bir tebı rrü sütunu aı:ıyonı'l.. 
~ayın okurl:ırııın7Jll ve lı:ııııiyı>tli lıalkııım.ııı y:ı. 

pacakları tPbl'rriilc>ri K ızılfıy Kurumu vasıtasilP fela
ketzede kardP~leriınize güııderece~iz. 

Lira 

11 
n 

2 
2 

1 
1 

kuruş 

:;o 

50 
50 
50 

l>iinkü yekOn 
En. ari o~ullaı muan Bay ~uri S:ılilı 

Yardııncı 

SAl.ıik .Mardin ~1el> usu Gani Y <lrdınıcı 
Orta Okul l)ir~kh ti Ziy:t l\ıhcözlii 
l~<'rncı Cemil A raı 
Mobilytei .Münir <,'t•lik 
Siiryaııi Kaılim müte\'l•ilbi Habip Uill· 
SU\'etl 

~araıığ"oz I\.t·riın ~olak 
Kadın Terı.i~i C. Y:l\UZ 

Türk -Amerikan Yüti.ıphanehi Jieıııuru 

------~-ielek 1 )onat ( 
oo Yekun 

sonra, Genelkurmay garp cephe~ine gidecek-
- .Sonu 2 incı sayfodl' - •ir. 

Ankara 18 [Radyo] Tas Ajansı bildiriyor: 
İadei ziyaret eden Türkiye Hariciye Vekili 
Bay Şükrü Saracoğlunun Moskovada ikame -
ti Türk hükumeti ve Sovyetler Birliği hQ
kCııneti n1ümessilleri arasında derin fikir te · 
c. isine vesile teşkil etıniştir. Samin1i olan bu 
fıkir teatisi dostluk ınünasebetlerinin değiş. 
ınez vasfını bir kere daha teyit eylemiştir. 

İki hükumet şurasım tetkik etn1işlerdirki, 
Sovyetler Birliği ve T" rkiyeyi alakada · eden 
mes'elelerin birlikte h tkiki iç·n istikbalde-, 

ı de teması muhafaza etmek şayanı arzudur 4 

' ' .1 

.. 



Sayfa ! 

f ela~etze~elere ltalya ve Balhnlar 
yar~ım için 

Ulus Sesi Gazetesi 
Direktörlüğüne 

Mardin 

Dünkü 17 / 10 / 939 
Sayınızm Başmakalesinde 
(Dikili) F'elakctzP<klerine 
yardım hakkında intisar . ~ 

t•den ir\'atk:lr yazılarınızı 

memnuniyet Y<' takdirle 
okuduk. Ccnıiyetiıniz mer
kezi adına ~ukranlarıımzı 
sunmayı Lir vazife bili
riz. 

Ant'ak Mardin halkı

nm lıu lıayir işinde geı; 

kalmasının seuı;!uinin de 
tavassut vazifc::;ini yapa
cak olan nıc>rkezinıiıin 
yardımlarını kalnılc ait 
tedbirleri lwnü;r. temamla
yamadığındarı ileri g-eldi
ği haldu vaki 1ı1ürac:ıat- ı 
lam sevinçle şahit olmak
ta Lulunduğuıııuzu ve hal
kımızın ~t><;ınişte buna 
l.Jenzer lıiiyiik kür>iik \·urt 

• ' y • 

işlt'rinde gösterdiği ilgi 
ile tema vüz etmiş oltlu•ru • I"" 

giui l.Jundaıı sonrada yar-
dııııa muhtaç vatandaş

lar oğrunda azami f e<la
kftrlıkla.rdan geri kalm'l
yarak hayir ve vatan 
t>ıwerliklerini filen i~lıat 

t•dceeklnindı•n ~üplıemiz 

olm!.tdığrnı aynca kayde 
<lPğt•rli lıuluruz. 

Bundan l.Ja~ka s!.I \' lll ' . 
fahri l>n~ kaıııwız ,.e İllıa-
yıuıızın lıu husustaki aza
mi ilgilerini görıııekle Lalı
tiyarız. 

Başkan 

Dit llckiıııi Uilıııi Kıymaz 

Zelzele ~evam e~iyor 
I 

Ankara 18 (A. A. ) -
İstif ani Ajansı Homadan 
biJdiriyor : 

Roytcr Ajansı Roma 
Hadyosuna atfen nc~ret

tiği bir haberde ltulya
nın yeni LonJra sefiri, 
İtalyanın Balkanlarda ha
lı haıırtlaki mes'eleleri 
Londraya glitiirmüştür. 

Anadolu Ajansının Notu: 
Mevzuu bahis Ha<lyo İs
tasyonunun neşir cttiı;i 

haber aşağıdadır : 
Londra : İtalyanın ye

ni Lon<lra 8efirinin Bal
kanlardaki ltalyan istek
lerine dair )1 us~olininin 
bir uıesajmı lıarnil ol<lu
~u ih:-as edilmiştir 

B:uı nı:ıhafil Sefirin 
Balkanlarda ve Tunada 
l>u<,:C tarafında takip edil
mek i~tcncn ınuvazen<'niu 
metnini h:ııııil lıuluııJuğu 

kanaat indedir. 

Nazi Şefleri 
Ankara 18 ( A .. A) -

Hoyt11r Kavnaı;tau bil
diriyor : 

l licler nı·zdinde yapı 

fan son i<;tiınnda So ,·yt-t· 
lerle tPşriki mesai i~iude 

Nazi Liucrlerile onlu ~ef

lni arasınJa gürüş :tyrı 

lıkları gürüluwktedir. Bit
ler Hava Vl' Deniz 9efle
rile g·örü şmeler<le bulun
muştur. 

f ransa~a terhisler 
Aukara J._ (A A ' -

' 
P:ıri ._. : J )aJadiye Cl·phc 
gerbi iktisadi hayatına 

daha liizuwlu olanları 

tedricen memlekete iade 
etnıt·k Ü'l.re 1 nou yedek 
8ubay ve erlerin teFhisi
ne karar \'ermi~tir. Bun
dan sonra 1010 yedek 
subayları terhis oluna
caktır . 

3000 lira ver~iler 
Ankara 18 A. A. -

Dün saat 14,15 te Di- Ankara 18 A. A. -
Ayancıkta üç gün için-

kilide 7 saniye süren d o·k·ı· f l" k d 
b
. 1 e ı ı ı e a etze e. 
ır ze zele olmuştur. l . .. b' 1. . I erme uç ın ıra top-

1 lanmıştır. 
Umu~ N~şriyat ve yazı [ge Pamukları 

ışlerı Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus Sesi Matbaasında 

basılmştıır. 

Ankara 1 H C\ . A.) -
1939 Yılı i~·intle Ege 
mıntakaHında yerli cins 
pamuk ile Akala ekiluıi~
tir. Bu seneki istibsalın 

18...,9 B:ılva olacaU-ı tab-• l"> 

· pıin olunuyor, 

(lnus Sesi) 

Garp Cephesinde 
Vaziyet 

Ankara 18 ( A. A. ) -
Fransıı tebli<ri: Cephenin 

l"'I 

heveti uınuıniycı:;inde şiıl . . 
dctli piyade muh:ırnbele-
rine rağmen bir değişlik 
olmamı~tır. . 

Ankara 18 ( A. A. ) -
Garp Cephesinde : Fran
sı·;: rf~mi telıliği : Ge"e 
iki tarafta unsurların te
masları kayt etlilıni~tir. 

Pusular kuruJmu~ bas
kınlar yapılııııştır. 

ren Alman kıt:wtı muka

vemet hatlarımızla tema
sa gelıni~lerdir. Dii~marı 

yeni bir ileri hareketi ta
Ra vvuruna kalkışmadan 

evvel mukavemeti tecrii
lw etmek ınecl.ııuiycti kar
şısındadır. 

Bugün dü:~ınarıın yap
tığı harckftt bu maksat
ladır. 

Mardin icra 

il 
12.3;) Ajans ve mcteorQ 

roloji haberleri 

12,50 Türk miizii'Yi 
rn,30. 14 Müzik (k~rıŞ1~ 

proğram - Pl.) 

18.00 Pro<rram 
M 

18:0:; Memleket saat a. 
rı, aj:ıns ve uıetevroloji b 
bcrleri. 

18,~5 Müzik n:~dyo es 
orkestrası 

l H,00 Konuşma Zira' 
saatı 

1n,t5 Türk müzigi fa6 
beveti 

20,15 Ko;lUŞWa DoktO 
run saatı 

Ankara 18 (A. A.) -
Alınan tayyareleri dün 
İngiliz liıuarıma hiicum 
ctıni:;;lerdir. Bir gemi ha
sara ucrmmıstır. Ülii ve 

d • es' rl . 20,~0 Türk müzigi 
aJf lil ... ell 1 21,15 MHzik ( kilçük o! 

kestra - şı•f :Necip Aşkın 
~l:ırdirı<le Alıl.ıas oğ-lu Fct- 22,00 lfenıleket S a 3 

biye 4:3U lira veruır·ge borç.- Ayarı Ajans ziraat, eshaıJl •• t:ı • 1 

lu Savur kapu mahallesin- t:ıhvilfıt kaınbivo. nukıl 

, den Ane kl'll llalisenin bu borsaRı (fiy::..t) t 
varalı voktur. . . 

Ankura 1 ( A. A. ) -
Alm:ı.ıı tayyareleri tararm
<lan lngiliı t>alıilirıc yapı

lan akında, İngiliz a\'CU 

tayyareleri iki Alman tay
\'aresicıi denize dü:-;ürıniis -

1 borcuna kar~ı ipott>kli lıu- 2~,:?0 ~lüzik Küçiik Or ı 
lu~~m nıahallei nH!:k~rcdc kestra Yukarıdaki proa ~ 
kam tarafları ycn,ını lıan- r:.ıoım devamı f 
rıtış \'erdi ycsari cehbi gü- :?~.35 .Müzik Cazbaud fi f 
zel arkası ümer gazzo ve :?::3, ~3, 23, 30 y a.riD~ . . . 

len.lir. 
cephesi ınihi yüsüf hanele- proğ'raın ve kapanış 

Arık:ıra H) ( A. A. ) leri ve tarik fü: mahdut ve 
Ha\ as bildiriyor: Fran- fevkani bir oda ve bir hav-
sız gözeli unsurları tara- lu ve talıtani lıir kilar \'C 

fınd:uı i lıtiyarlarilc tabii- bir sn kuyusu ve bir avlu 
ye t!<l i l eıı uııntakaya gi- I taıııanı l arı bir ahırın 3 se-
-------------' lıimdl~n tir sehmi mü~te-

ı . mil 300 lira kiyıııeti ıııu-

ı ı ı'lt f hanııueneli bir Lap hana 

l 
n~ ere ve ransa Lorcıınıı adeuıi tcdiyedPu 

dol:ıyi 18/1 t;9~9 ıwi Cıı -

lı~!man~anları nı:ırte~i giinü ~aat ı ı ııe 
~ U U ve tahmiıı r<lileıı kiymetiıı 

u;0 de 75 şini lmlınadığ'ı 

- 1 inci sayfeden - takdirde Lirinci arttır.anın 

Midyat mal 
Müdürlügünde 

AJ Eksiltmt•ye konulan i 
37500 lira ke~if twdell 

i\linyat hiikıim~t konağı 
ikınalı inşaatı. 

H Buna :ıit proje, ke~il 
şartııanıe ve saire evr:ı~ 
)lardin • Tafia mü<lürlügil 
Vf! .\litlyat MalınüdürliicrÜ • D 

ılt>ıı 187 kuru~ bı.,tlel mu· 
başkanı Mareşal F ev- taahhüdü Laki kalmak ve 

zi Çakmağı, Orgene- 1 i~~nci ~rttırrna 15 iıı ci ~ü -
1 A G 

.. d·· .. 

1

1 mı takıp eden :!./12/93H ınci 
ra sın1 un uzu, c . .. ·· · . ,.. .. . . uınarte~ı gurıu aynı saat 
Mıllı Mudafaa Vekılı · ta yaµılmiyan ş:ırtile ~lar-

kalıiliııde g-ürüleoilir. 
( ' , Eksiltme :?0/10/~39 

tarihiııe müsaaif · Uuınll 
güııii saat 10 da Midya' 
ınalmiitliirlügU dairesinde 
yapılacaktır. 

general Naci Tınazı 1 din icra dairesinde ı::atıla
ziyaret etmişler, Vali cagından bu hane üzerin-

de IJir hak ve hususile fa. 
ve Belediye reisine iz ve wasarifa dair bir iddi 
kart bırakmış1ardır. ada bulunanların tarihi 

Ziyaretler iade edil. ilandan itibaren 20 g-ün 
içinde ve evrakı ınüsbite-

miştir. lerilu icra dairesine müra-

[rzincan~a 
caatları ve aksi takdirde 
h:ıkları tapu sieilile 5alıit 

ohniyanların payla~madan 

ıııabrum lııra~,;ılacakl:ırı ve 
Ankara 18 A. A. - ha.ne hakkında. fm'.la ma

lumat almak i8teyeıılcrin 
her gün <la.irc<le a<;.ık lıu

D) l~k:3iltınc kapalı zari 
usulu ile olaC':ıktır. 

E) Muvakkat tenıina' 
miktarı 2812 lira 5Q ku· 
ruştur. 

11"') isteklilerin 939 yılı 

ticaret odası vesikası \'e 
Nafia miidiirlUgiiudı>n bıl 

iş iı.:i'.ı ehliyet vesikası al· 
ıııusı laıııııdır. 

O) Teklif mektuplarınıll 

20/10/U:JU tarihineıie vd 
Erzincanda Valinin 
riyasetinde Kızı1ay ku 
rumunda bir toplantı 
yapılmış ve Dikili fe
lakezedelerine yardım 
için bir komite teşkil l 

lundurulan şartnameyi gür. eksiltme ~aatından bir sa· 

edilmi~tir \ ' 

uıek üzre Uö9 ve ~rn8 sayı- at evvel koıııisyoııu mah· 
!ı <losyaya ve talip olanla- susa makbuz mukabilinde 
rın muavvcn O"Üfl ve ~mat-• • t:ı 

larıla 0/0 ıh: 7:5 teuıiuatla-

rile artırmaya iştirakları 

mı.o. olunur, 

\' t'rilıııcsi lftzıındır. 

Postada Yuku bulaca1' 
geçikweler nazırı itibar~ 

alınmaz. i-4 ' 

JW . 


