
at 

z, 

Sabib ve Başmuharriri 
SİRET BAY il 

Memleket menaflme aid yazı.lan 
saviaial".ımız acıkm. 

Basılmayan y:ızıiar geri 
verilmez. 

Resmt illnların santimi 25, hu

•ust illnlarııı kelimesi 4 knu~tur 
I!!!! 

On Uçüncü yıl 

. ., 
Sayı 1888 

28 Birinciteşrin 1939 
· Cumartesi 
Sayısı 100 Paradır. 

- - SİYASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESl =- GUııügeçmi~Nushala-rl_O_K_.. - -
- . E!2!E 1 

Kuruluş yılı ı A!ustos 927 

Belçika Krah Leopolt 
Radyo ile bir nutuk söyledi 

V aroşilof ve Mussolini 
Tekrar Berline davet edil

diler, fakat gitmediler 

Belçika Kralı 
Leopolt 

Bütün kuvvetimizle istikla
limizi müdafaaya hazırız .. 

Almanya, Sovyet Har- j betleri tesisine memur 
biye Komiseri V orişilof u edildiğini, ve vazifesinin 
tekrar Berline davet et- iki memleket için de ha
mişse de, Voroşilof vaktı yıılı neticeler vereceğini Ankara 27 A. A. -

Belçika kralı Leopolt 
radyoda bir nutuk 
söyliyerek demişti ki: 

''Belçika istiklalini 
ilan etmiştir. Üç bü-

Belçika harbe sürük
lendiği taktirde ara

zisi bir harp meydanı 
olacaktır. Bütün kuv 

beyan etoıi~tir. 
olmadığını ileri sürerek 
bu teklifi reddetmiştir. İtalya ve Bal~anlar 
Hiler Musoliniyi de Berli İtalya Balkanlarda, 
ne davet etmi~se dıı, hal- So vyet ve Alman nüfuzu-

vetimizle istiklalimizi yan Baş\·ekili böyle uir na kar~ı kendi nüfuzunu 

müdafaaya hazırız. ziyaretin bitaraflıkla kal.ıi- ikame etmek için faaliye-
r tel"f 1 d <S- b tine df'vauı eı mcktedir. 

Yük komşusu ona te- Bitaraflığımızın ih t ı o wa ınmı E>yan Delgra,1a, ltalj·an tı·car"t 
l l dl ederek, itizar etmiştir. u _ ' 

minat vermişlerdir. a e i miyeceğine ve Nazırının riya$eti altında 
Bitaraflık Belçikanın Amerikanın bize yar 1tal~·~nı~ Lodr:ıya g·i- ~ bir hP.yet gelrni:;nir. :Mak-

. d ! d d l'P. • • den sefırı Sınvor Baştia- sadı ).""ı cro la ·ıe ı.· emellerıne uyğun ur. i ım e ece5ıne emınız. ~ 1 .
1 

· . 
1 

~ , ı.., :.; · vya ı uır 
nını, ngı tere ılc talya ticaret muahedesi akdet-

~ "-·:··~·~· Amerika Ayan Meclisi arasında dootluk mü••·e- mektir. 

:, lran Ka~ın~sı ıstıfa Ankara21 A.A. - • Ulus Sesinin 
I~ ettı Amerikabayan ~ı e~- felahtze~eler il o·ı·ı· f j"L J 1 1 J ı· . 
;~; Ankara 27 A. A. - '.t~=~~: i ~=;~~: Ankara 27 A. A. - 1~11 8 818İZ8u8 erıne J8ruım ISİ8S 1 

İran kabinesi istifa çekmemesi hakkındaki İzmir gazeteleri, kı
etmiş ve yeni bir ka - kanunu kabul etmiş şın gelmesi dola yısile 
bine kurulmuştur. felaketzedelerin ko · 

or· 

tır. 

Meclis, bombardu- runmasi için lazım ge-

Asllslz ~,·r "a~er len tedbirlerin alın-u il U man tayyaresinin ih · 
raç edilmesi, Reisi masına başlanıldığını 

Ankara 27 A. A. - cumhurun bir harp yazmaktadırlar· 
Sadabad paktına da - ilan etrr1eden evvel 
hil devletlerin yakın· müşaverede bulunma· 
da bir içtima yapa-

1 
sı hakkında teklifleri 

cakları hakkında ec- ~ red etmiştir. 
nebi bir gazetenin 1 

Verdiği habe~'." as~I- Kuma gömülen Al-
sız olduğu oğrenıl-

~tir. man tahtefüa~iri 

Buıgaristanın 
A!manyaya satacağı mal 

Bulgaristan Almanya. 
ya :;atacağı malların al
tınla ödenmesini istemiş
tir. Çünkü Alın:rnyanın 
göndermek istediği mamul 
eşyaya Bulgari:::ıtaııın pek 

İtizar Londra 27 A. A. - Af K •• 
M k. · d k ı Bı'r Alman denizalısı man ravezorU a ınemız e ırı an 1 A 

az ihtiyacı vardır. 

bir parça yüzünden bir körfezde kuma j B. nAk
1
ara 27 A. A. -

~azetemiz dün ve ev- oturmuş olarak bu-
1 

ır man kravezö 
Velki gün intişar et- lunmuştur. Tahtelba- rünün ~tlas denizin
llledi. Sayın okurla- ı hirin içinden 56 ceset l d~ faalıyete geçece
tınuzdan özür dileriz. l çıkarıl~4r· ğı zannolwımaktadır, 

Dikili F daketzedelcrine vardım olmak üzre Gaze
temizde bir teberrü sütunu açıyoruz. 

Sayın okurlarımızın ve hamiyetli halkımızın ya
pacakları teberrüleri Kızılfı.y Kurumu vasttasile fela
ketzede kardeşlerimize g4lnderec~ğ'iz. 

Lira 

59 
2 
L 
1 

1 

10 

K.araı 

00 Dünkü yekun 
Defterdar Halil Taşçıoğlu. 

50 Hazine vekili Sült·ynıan Aybar. 
Muhasebe müdürü M. Kedim Ögüt. 

öO Muhasebe memuru Sait Seven 
25 Muhasebe katibi Refik Altmay. 
50 Muhasebe katibi Mustafa Munğan. 
25 Varidat memur nıua\'iui Ü-ani Akgül. 

50 

iO 

50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
öO 
50 

Varidat müdürü Fehmi ÖzJiri. 
Varidat tahakkuk memuru Mühittin 

Ozansoy. 
Varidat oıemur Muavini İbrahim To-

,, 

" " 
" 

" ,, 
,, 

paçlıoğlu 

Raci Ateş. 
Mecit Yücel 
İbrahim Öcal 



Sayfa 2 (Ulus Sesi) 

Cumhur·ye B yramı 
~lYI ~~fil~ 

Şehrimizde 

nasıl kutlu
lanacak 

Merasim programı-
v 

nı aynen aşagıya 
yaziyoruz Geçen yıllarda yapılan tezahürattan bir görünüş 

ı - Cumhuriyet 13a~ ra

mı 28/ ıo;mm Cumartesi 
günü öğleden 8onra ha~ 

liyacak ve 80/10/989 gü
nü saat 14 de bitecektir. 
Bayram esna~ında daireler 
kurullar tatil edilmiş rrs
ıııi ve hususi bütnn kurum
lar, Dükkan ve Evler ge 
rfği gibi Bayraklar, yeşil 
likler 1 ü rakamının havi 
divizlerle süslenmiş, taklar 
divizler krokide tesuit edi
len yerlerine aladadarlar 
tarafından konulmuş ve 
asılmış ve akşamdan itiba
ren her tar:ıf fenerle ışık

landırılmış olacaktır. 

2 - 29/ 10/939 ~abah. 
leyiu sa:ıt 9,5 ta Hükumet 
konağında. vilayet maka
mında devlet namına İlk 
Top ve ...,iııyal ile kabul 
töreni başlayacaktır. Mtit
teakiben 101 pare top atı

lacaktır. 

3 - Kabul Türeni teı;;ri · 

fat nizamnamesine göre 
ve ayrıca. bir proğ'rauıla 

tasl>it cdilmi~tir. 

4 - Saat fl,5 ta bütün 
teşekküller hükOmct mey
danına gdıııiş · ve krokitle 
gösterilen yerlerini alını~ 

bulunacaklunlır. 

tikten sonra Vali \'C l>cra- ı 
berindeki a::,keri Komutan 
kt>nrlilrrirıe ayrılan Tribün 
de yer alır almaz bando 
istiklftl marşım çalacaktır. 

7 - Marştan ı:-onra \'Crl
lrtek kumanda ile grçit 
rfşmi a~ağ'ıda gö terilen 
~Pkilde l>aşlamı~ olacaktır. 

A - Or<lu ' Askeri Ko 
mutaııının sınılayacağı 

\iıere) 

B - ~Ialfıl gaziler ve 
şehit anaları. 

C - Unif ormalı yedek 
suhavlar. 

Ç ..:_ .Jandarma 
D - İzciler. 
E -- Okullar (kültür di-

rektörünün sıralayacağı 

üzere) 
F - Sporcul:ır. 

G - Kızılay, Çocuk esir 
geme, Uçak, Tecim, Ulusal 
ckonumi ve arttırma ku 
rulları . 

II - Köylü ve ~ehirli Si · 

nıf::,ız \'C farksn olarak At
lı, yayan bütün halk (Atlı. 
ar yayanlar<l:ın t:'Onra ge· 
çcceklcrdir. 

8 - 30/ 10/ D3ü Günü 
$aat 14,30 da Sporcular 
sahalarında ma~lar ve ld
nıan ~enlikleri yapacaklar- I 
dır. 

lıncak, dolap \ e öaire g ibi 
çocLk Uayr:ıın f'ğlf·ncel eı i 
kurulncaktır. 

11 - ~0/ 10/939 Akş:ı· 

oıı saat ~1 ele Ilalke \'İUcle 

\'ilayct tarafıu<lan da vctİ· 
yeli bir balo veril~ce ktir. 

12 - 30/10/9:30 Akşa. 
mı Umuma ı:ıerhot giri.Ji 
olmak üzeıc Halkevinde 
Orta MP.ktep Or~iitlerile 
teş apiya!ı oynanacakt ı r. 

13 - Bu bayramda biç 

Belediye 
RiyaEetinden 

1 - Eski Ila.trılar kili
ıse::;i arasında yerıid e rı ya. 
pılacak Elektrik santralı 

binasının in~aatı 3728 lira 
bedeli kc-..ifle a<·ık ek::;ilt-. . 
nıeye konulmn~tur. 

2 - lhale 11/ 11/930 
Cunı:ute~i güııii saat 10 
da Ih•lcdiycde toplanacak 
Belediye eııcüıııc:mince ya· 
pılacaktır. 

3 - İlk tenıirıat akçesi 
279 lira 60 kuru~tur. 

4 - 'faliblerin plfın ' c 
şartnamesini gü~ınek iiz:rn I 
her giirı ,.e eksıltnıeye ı ş-

tirıık İ\iıı muayyr•n giirı 

\"C sa:ıtta teminat akçcfe
rile sartnaınede v:.ı zılı ve. . . 
saikla birlikte Bcledh·eve . ~ 

lıir kurul rüıet t:ığ'ıtuıiy•l· 
c:ık ,.e paralı oyunlar ,.e. 

ril uıiyt·cek tir. 

14 - Bu Proğr:ımın tat
bikına ve düzeninde gitme

sine Şarbay, Emııiyet. ~lü 

dürü, İıızibat Subayı ve 
Öğretmen İzzd İlhandan 
mürekkep bir konıite ıne 
mur edilmiştir. 

15 - Merasim geçidini 
idareye Bin haşı Uurhau ' 
Demircan memurdur. 

Mardin Tapu 
dairesinden 
Şar nıahalleRinde bat

riye nıevkiile mutearıf ar
rnnın tarık fazlası olarak 
belediye dairesi namına 

kaydının icrnsı istenildi 
ginueıı tasarruf hakkı tet
kik ve hudut ve mesaheı:-i 
tayin edilmek üzre mahal
liı:ı e :;idilecegiuden Lir 
<liycceklı•ri olanlarııı gaze
tf'ııin çıktığı gUniin ferda
tmıdan itilıareıı 15 inci gü
rıü saat 8 de mahııllinde 
bulunacak rııeıııura C\'rtı.

kı uıiiı:;bitesilc birlikte mü
racaat etuwleri ilan olu 
nur. 

Mardin Vilayet Daimi 
[ncümeninden 

!ayı 1S6S 

Cum a 27 1939 

12,30 Prağram Ve me!ll' rt 
leket saat ayan 

12,35 Ajans \ ' C mcteorO' 
Ioji lıabnleri 

12,50 Türk nıüzigi _rı 
13,80, 14,00 Müzik K:ıf1 

şık proğram - PI 
18,00 Proğ'r:ım 
1 ,05 ~lenıleket saat ~ 

yarı. ajam; "e nıetcoroJo, 
halı().rlari 

18,25 Türk miizigi f~ı :. 

bere ti 
10,10 Konuşma Haftalı~ 

S p o r ser visi 
10,:?5 Türk müzi~i 
20,10 TE:\ISIL 
21, 10 ~tüzik Radyo 

kestrası - Şef: Hasan .f 
rit Anlar 

22,00 Memleket, Sa :ı 
Ayarı : A J A N S hauer 
leri, ziraat, esham tah' 1 

lat kambİ\'O-nukut uor ' " 
sası fiyat 
22,20 M iizik Cazband f 
23, 25, 23, 30 Yarın~ 

proğram \ ' e kapanış 

Mardin Ziraat 
bankasından 

Haraprczzi köylü şeyh: 
leymanın bu köydeki lJf 

kıta tarlası 31/10/ 95 aı 
tarihinde idil idare lae)'t te 
tince ı-;atı lacaktır. •U 

Taliplerin o güne k~ ·! 
dar idil mal uıüdürlüğ"illl 
ve bankamıza müracaat!~ 
rı ilan olunur. 

Vakıflar 
müdürlügünde~ 
Vakfa ait birinci cadde''1 

kain 197/190 numaralı~ 
ah \'e hanenin 496 lira ~ 
şifli tamiratı 20/ 10/ 95 tı 
tarihirı<len itıbaren 15 gii • 

~ bi( 
miiddetlc ekı;;iltuıeye çık llı ı 
rı l nııştır: taliplerin ihale 
günii olan -t/ 11/03U c ll 1~ ~·a 
;{rte:;i ~ünü saat 12 de \'~ ~ · ~,, 
kıflar idareı:;ine geluıeıer he 
ilan olunur. l<J.ı 

1- 3 Şa 
5 - Kabul Töreni bit

t ikten ~onra Vali yanında 
Cenup hu<lut komutanı ol
duğu halde krokidP. güs· 
terilen yerlenle yerleşen 

9 - Bayramın ilk giinti 
Ulussm•i gazetesi renkli \'C 

büyük h::ıciıııli çıkacak 

Cumhuriyet ve De"riınin 
yiiksckiig'ini ve <lt: riııligirıi 

bildiren yazıları ihth·a ede
cektir. 

\'e B<·lediye encüuıpnirıc 

mür;iC:ıat eyltııneleri ilftn 
olunur. 

Mardin rııerkı·z ilkokul
larına alınacak 25u00 ki
lo odunun ac:ık eksiltme 
surttiyle ihalE·si 3 / 1 ı / U39 
Cuma giinii şaat 15 de 

Umum Neşriyat ve ylJ.ı 
he 
ltı ı 
tnı 

kurum, asker. mektepli 'l.'e 
duruş sırasilP. bütün kurul 
Ye ha l kın önl~rinrlen geç
mek suretile bayramlarını 
kutlulayacaktır. 

10 - Bayramın dc\'am 
ettigi günlerde park mey
danındaki hususi maluılde 
Bayram yeri yapılacak sa-

24 ~S - 1 5 

D
'f, 'J' f '"I, d f • .Mardin <laiıni Enciiu;enin. 
il\! 1 8:81\0tze 0 Bfln8 de y:Jpılacaktır. Muvak . 

d • ı, ~ ,1 kat teminat miktarı 19 
yar ım msanlıl\ uorcuuur. 1 liradır. lsteklileıin nıiira· 

1 ~atları iliıı olunur, . .. 

işleri Müdür ü 
\!t 

Siret Bayar 
\ıe 

Mardin t·ıı 

Ulus 8esi Ma tbaasıod- ~~ 
basılmştıır. ~1 


