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atayda Nüfus Tahririne başlandı 

Buigaristan, bu günkü harpte 
bitaraf kalacak 

il Yarın da ikinci müntehip 
seçimine başlanacak 

Ankara ~4 ( A. A.) - 1 dilmemiş biç bir mektuuı 

Biitiin Hatayda nüfus k:ılıııayac:ıktır. Öuünıüz-

tahririne b:ı~lanmıştır. 

e bütün komşulariyle ademi tecavuz 
paktına riayet edecektir 

Tahrir 25 gün dev:ıın 

edPcek ,.e nüfusa kayde-

dt•ki Perşembe giinü de 
mebusluk için ikirıei müu
tehip seçinıi y:ıpılacaktır. 

~~········~········~~~ 

~Ulgar -Başvekili 
aay Kösei vanof 

~ll~ara 24 ( A. A. ) -
~1~ar kralı kaLinenin 

teşkiline yinf" cıııki ba~
"ekil köse lvanofu me
mur etmi~tir. 

Kabine ~urul~u 
Ankara 24 (A. A.) -

Kö:3eh·aııof yeni kabineyi 
kurmuştur. Yt·ni kabine 
erkfı.nı bu• gün kralın hu
zurunda yeruin edecek
lerdir. 

Yeni kabinede biiyiik 
b ·ır denoisiklik oluınnııştır. 

e • 
Yalnız Ticaret, Adliye ,.e 
N' af ıa nazırları deg-i~ıııiş· 

ıni~lerdir. 

Kabine 2E Birinciteş

rinue milli ınecli~ ününe 
çıkacaktır. 

Ankara ~4 (A.A.) -
Hoyter Sof yadan bil

diriyor: Yeni kuruları Bul
ğar hükumeti, l.ıu günkü 
:rnla:;-ınamazlıkta l.ıitaraf 

kalacak ve bütün koruşu
larile ademi teca vüı pak
tına riayet edecektir. 

~i~ili f elaketze~elerine yar~.m 
~ Malatya~a 
ttıkara 24 (A. A.) -

1. ~ada vnlinin baş-..... 
4 ~ın~a toplannıı yar-

ı 0uııtesi 4 iO lira topt: \:e Kızılay uınuıni 
eııne göndermiştir. 

Bur~ur~a 
llkara 24 A.A. -
lltdurda Dikili f e 
~lıedelerine yar: 

dım için faaliyete ge
çilmiş, ilk partide 600 
lira teberru kaydedil· · 

miştir. 

Zelzele ~evam e~iyor 
Ankara 24 A.A. -
Dikilide dün iki zel

zele daha olmuştur· 

Lokomotif ve Va~on 
atelyesi 

Ankara 24 (A .A.) -

Sovyet -Finlandiya 
müzakereleri 

Sıva~, lokomotif ve Ankara 24 A. A. - dır. Heyetin diğer aza-
vagon atelyelerinin açıl-
ması dolayısile, Münaka- Finlandiya ajansı bil - lan Moskovada kal-
lat ,·ekili Ali Çetinkaya, diriyor: Soyetler Fin- mışlardır. 
ilı! Cumburrei:.:i ve Ba:;;- landiyaya yeni teklif- Yeni Rus teklifleri 
,·ekil :ırnsırıda. tc>brik ,·c 
tf•:;t:kkür tt-lgrnfları taaıi lerde bulunduğundan tetkik edilecektir. Ya-
e<liluıiştir. 1 Hariciye Nazırı ile kında yeni bir anlaş-

Mos~ova ~ravezörü 
~itti 

Ankara. 24 ( A. A. ) -
Hariciye Vekilimizi ls

tanbula gtıtiren So' yet 
harp knıvezöıü 23 Birin
ciu~şrin günü saat t:i de 
lstanbulu terk etmi~tir. 
Btiyük komşu bahriyPli
leri ~erefüıe veı ilen ziya
fetler iki memleket ara
sıHdaki dostluğun sarsıl

maz olduğuna birer tPza· 
hür vesile~i olmuştur. 

Maliye Nazırı Mos- ı maya varılacağı ümit 
kovadan ayrılmışlar- 1 edilmektedir. 

Litvanya askerleri 
Bu gün Vilnoyu işğal 

edecekler 
Ankara 24 ( A. A.) -

Sovyct - Lit,·anya anlaş

tı.ası mucilıince Lib·anya 
ordusuna bu gün Vilno
nun işğalı enıri ,·erilmi~

tir. Vilno şehri yarın ( bu 

giin) tamamen işğal edil
ıııiş olncaktır. 

Lit"mıya ile So,·vetler . . 
ar:ısındaki müzakereler ga-
yet yavaş l>ir surette cere
yan ctınf'ktedir. 

70 ton altun Hitler son derece şiddet 
Parise vardı l' b' h b b ı k 

Ankara 24 A.A. - 1 lf ar e aşıayaca 
Yetmiş tonluk Polon- Ankara 24 <A.A.) - ! Ankara 24 (A.A.' -

ya al tunu bu gün Pa- Ifa ,·as bildiriyor: Düu Hoyter bildiriyor: Bit· 

rise gelmiştir. Altun- Almanların küçük bir kü- 1 ler B:ıltık denizini tama, 
, T" k: S . yt~ yaptıkları müteaddit 1 men k!lpnync: k ve lıiitiin 
ıar ur ,ye - urıye ·1 · ' t 1 b' t . . . taarruzlar muYaffakiyersiz gerr.ı eıı t.Oıı ro a ta ı Y.· 

yoluyle nakil edılmış• l bırakılmış ve köy Frnusız- 1 tacaktır. 
tir, laruı ~linde kalwı§tır. -:: 'onu 2 inci sayfede _, 



Sayfa 2 (Ulus Sesi) !ayı 1861 

Kayseride iskan edilen Ya~ıflar mü~ürlügündenl :.--~~c§l_eç11--=y::._©____.IJ Birinci Umuıni 

Müfettiş likten göçmenler 
Ankara 24 ( A. A.) - ' ı.1.yctçe biiyük bir ehem-

Kayseri mıntakasmda. is
kfm edilen güçmrrılerin 
bir an ev,,el mü-.tahsil 
bir hale gelnıelcriııe vı-

miyet verilerek tohum da
ğıtılmış, toprak mahsul
larının bir kat tlaha art
tırılmasına çalı-.ılmıştır. 

Kurtarılan· ~emiler Malatya (leUri~ 
tesisatı 

müllıakadan ralıime sey
yide vakfından maranğoı
larda kain '27 nuuıar:ılı 

dükkftnin vedi aylık icarı . . 
lıu günrlen itib~ıren 3 gün 
müddetle müzayedeye çt
k~rılnıı~tır. ihale günü olan 
28/10/939 Curnartrsi gii
nü saat ı:: de ,•ak1flar ida
reısine gelmeleri iW.n olu-
nur. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 

25-lC-939 Çarıambp, 

12,30 Proğram Ve mem• 
leket saat ayarı 

12,35 ajans ve meteoro
loji naberleri. 

12,50 Türk müzigi 
13,30, 14,00 Müzik ( kü

çük or kestra - ~ef Necip 
Aşkın ) 

18,00 Proğram 

1 :05 Memleket saat aya. 
ajansı \'e meteoroloji ha
berleri Ankara ~4 ( A. A. ) - , 

Bir ingiliz muavin filosu 
~imal denizinde lıir ticaret 
ka.f ile~iıı i muhakkak lıir 

ölümden kurtarmıştır. 
Bele.lf'ye ta af d f Ek~ilmeve konan i~: u r m an sa in 1 Mardinde yaptırılun UIClll-

almaca'· 1 leket hastahanesinin bir 

18,25 Türk müziği 
19,00 Türk müziği 
19,25 Konuşma Ormanı-

mızı taniyalıru ve koru
yalim fllo, denizde ser~eri 

mayinler görer<'k ticaret 
gemilerine haber vernıi;; 

ve gemiler yollarım değiş
tirerek biiyük bir tehli
keden kurtulmuşlardır. 

Bir Alman gemisi 
battı 

Ankara 24 (A A) -
Londra: Bir Alman ka

rakol gemisinin bir mayina 
çarparak battığı anlaşıl

miştir. Sabi!de :!D ceset 
bulunmuştur. mürettebat
tan dört kişi kurtarılmış

tır. 

Alman ~en izaltıla
rtna taarruz 

Ankara 24 ( A. A. ) -
İngiliz Hava Nezareti 

bildiriyor: Biri \'İmal dige
ri Atlas llenizinde olmak 
üzre ingiliz tayyareleri 
tarafından Alınan tahtel
balıirlerine iki defa yapı

lan taarruz ınuvaffakiyet
le neticelcn~1iştir. 

Hitler, şi~ ~etli ~İi 1 

~arbe başlayaca~ 
Ankara 24 A.A. -
Bütün Paris matbu

a tının umumi mütale
aları, Hitlerin son de
rece şiddetli bir har
be başlayacağı mer· 
~ezindedir 

1\ kısım iıı~aatı ( 1999U) lira 
19,40 Türk uıüzigi fasıl 

heyeti Ankara 24 ( A. A. ) -
~falatya \ielıir ınecli:;i fev

kalftde Lir tophmtı y:tpa
rak Belediyenin clirıdPki 

53 kuruş keşif ued li üze
rinden kapalı zarf usulu 
ile eksiltmeye çıkarılmıştir. 
~ - lhale:.;i al-10 939 

Salı güoil saat 16 da Vilıl-

20.~0 Temsil 
20,50 Haftalık posta ku

tusu. 

t!lektı ik ~ir:~eti hisseleri yet daimi encümenince \'i-
1:.lyet makamında yapıla

~ 1, 10 Müzik Rivaseti 
Cümhur bandosu -~ Şef: 

nin Belediyt>ce satın alın

masına karar \'ermiştir. 
caktır. 

3 - Eksiltme ve fenni 
şartname ile buna müte
farri diger evrakı i~t<::yen
ler vil:lyet dainıi tmcüme. 
niyle Nafia claircsiııuc gö. 
re bilirler. 

İhsan Künçer 
22~00 Memleket Saat 

A y a r ı ajans haberle
ri, ziraat, esham, tahvilat, 
kambiyo, nukut b3rsası 
(fiyat) 

~:!,:!O Serbet Saat 

4 - İsteklilerin ek$iltme 
Ankara 24 ( A. A.) - tarihinden en az 8 D'Üll cv-

t::ı 

F ransanın harp 
malzemesi siparışı 

2:?,30 Müzik (cazbant pl.) 

23, 25, 23, 30 Yarınki 
Vaşıng-tondaki }fransız 

büyük il~isi g-azetelere 
F'ransanın Amarikaya harp 
ınalzeınesi sipari~ için şim
diden teubir aldı~·ırıı ı:;öy

lenıi~tir. 

"el bir istida ile vilayet proğram ve kapanış 
makamına ınüra.caatlu Lu 
gibi inşaatı yapal.ıilccekle-
rine dair müteahhitlik ve-

sikası alnıak lazımdır. Hu .. '·u· met konag\,;ı 
5 - Eksiltmeye gin•cpk. 1\ 

lerin 4 ncü maddede ba.bs ı· t 
F rasız Kabinesi edilen vesi~a ile 1H39 SC· nşaa 1 

nesine ait tic:ın·t odası • . 

Ank~!ra ~4 ( A. A. ) -
f'ranı:;ıı parlamentosu 

te:şrinisani ortasmda fev. 
kala.de içtimaa uevet edi
lecektir. 

Şimal denizinde 
bir çarpışına 
Ankara ~3 ( ;\. A.) -
Geçen Cum:ırte8i giirıü 

~imal denizinde beş Alınan 
tayyaresi lngiliz kafile~i 
ne taarruzda bulunmıış 

,.e çarpışma neticc~inde 

Alınan tayyarclPrinden bi
risi düşürülıııiiş, diğ·ı!ı leri 
karaya eııuıişlenlir. 

Bunlarin mürettelıatın . 
dan beş kişi bir balıkçı 
gemisi tar.:ıfın<lan kurta. 
rılmı~tır. 

ve~;ikasını ,.e rnoo liralık ltlardın vılayeti Nu· 
mu ~·ak kat teminatlarını s a y bin kazası Mal 
ha.,.·i olarak 2490 s:.ıvılı ıttüdürlüglluden 
kanunun tarifatı dair esinde E ksHtmeye kona i ş 
Lazırlayacakları kapalı 1 - Mardin vfülyeti Nu
zarflarını 2 nci maddede saybin kazası hükumet ko
yazllı vakıtt:uı bir saat ev- nağ'ı inşaatı olup ınuham
velinc kadar Daimi eııcü- ınen keşf bedeli (63843) li
mrn reisligine makbuz mu- ra 87 kuruştur. 
kabilinde vermeleri l:ızım- 2 - Un bin lirası uu 8e. 
dır. Postada vaki teahhtir ne buççesinden verilt·cek 
nıa ·ıeret ad edilmez. ınabadi 940 butçesinden 

13-17 21-25 tediye edilecektir. 
3 .-. Eksiltme 3/ 11/939 

tarılııne rastlayan Cuma 
günü saat 15 te Nusaybin 
kazası mal müdürlügünde 
yapılacaktır. Umum Neşriyat ve yazı 

işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus 'esi Matbaasında 

basılmştıır. 

4 - İstekliler bu işe ait 
evrak Ye şartnameyi Nu
saybin mal mü<lürlügünde 
ve .Mardin Nafia wüdilrlü
günde -göre bilirler. 
5 ·- Eksiltmeye girebil 

ıııek için ( 4788) lira :?9 ku· 

1 - Sason Böl(J'esiode~ 
b • 

karakollar arasında çe}{ı 
lccek Telefon Hatları içiO 
yüzde beşi (7-8) metre ,·ı 
geri kalam (6) metre uzuP 
luğunda, tepe muhitleri O 
40 ve diğer muhitleri (0.4' 
-0.50) metre olmak iizert 
(5800) adet ka,•ak veys 
ırıc~e ağacından mawtı 

direk kapalı zarf usuJilf 
eksiltmeye konulmu~tur. 

1 
~ - Bu dirGklerin (900 

:ıdedi Baykan, (2350) ade· 
<li Nutki, (1500) adedi Kof 
luk ve ( 1000) adedi Saso~ alt 
kazaları dahilinde ıröstt" ~·u 
rilecek yerlerde te8Ji~ ah· İlk 
nacaktır. RU 

3 - Dir<>klerin Biriuci ka 
ti 

Kanundan Nisan :ı' ı onbt 
· d ~ ~ız 

~· arasm a kesildikleri \'e 
saikle islıat edilecek tir. ha 

llıi 
-1 - Direklerin tahnıiO ~ll 

olunan bedeli ı 21350) )ir:t l1: 
olup, Muvakkat temin:ıl tt! 

(1601.25) liradır. 

i - Mukavele projesi, hı 
eksiltme ve fenni şart· ~b 
nauıe:;i Diyaruakırda .Ns· lfl 
fia ~lü~a"'irliginden paras: ha 
alınabilir. ~it 

6 - İhale 31/Birinci ıc Qa 
rin/939 Salı günü saat oıı ~a 
da Naf'a l\lüş:ıvirligi 0cıs· Ue 
sınıfa müteşekkil K.omis· ~eı 
yonda yapılacaktır. 

7 - İstekliler 2490 sayı11 ~e 
kanuna uyğun olarak bı:ı· 
zırlayacakları teklif nıe~ 
tuplarını, teminat mekt u11 

veya mekbuzu ve tic:ıret 
odası \'esikasile birlikte 
8aat dokuza kadar komiS 
yon riynsetinr. verecekler· 
dir. Po8ta da olan Cl'ccil~· n 

meler kabul edilıuiyece~· 

tir. ll-14 17- ~0 

ruşluk teminat ,·erme:5İ ,.c 
eksiltme yapılacağı güııdf~ 
en az 8 güu ev,·el ellerinde 
bulunan ves1kalarla birli~ 
te ~lardin vilayetine nıO 
racaat ederek Lu işe malı· 
su~ olmak üzere \'eşika :ıl· 
:ılmaları ve vesikavi iur:ıı 
etmeleri şarttır. • 
• 6 :_ hteklilerin teklif 
mektuplannı 3 inci mad' 
dede ya:zılı saattan bir sıı· 
at evveline kadar mal 111il· 

dürlügüne makbuz muk:!' 
bilinde vermeleri lazırudıf· 
po:;tada oları geçiknıeıet 
kabul edilmez. 

lS-~7.21.20 


