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Sahib ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

\lemleket menalline aıd yazılan. 
ı&vtalarımız acıı:nr. 

. " 
. 
~ 

~ayıt365 

1 İ~inciteşrin 1939 
Çarşamba 

Basılmayan y:ızuar geri 
vP,rÜmez. , 

--..ıı SİYASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ GUıı iı gcı;nni>' Nushalar 10 K. 

On üçüncü yıl 

• Me • 
• 

1 

Resmi ilinJarın santimi 25, husust 
il!lnların kelimesi\ 4 ) kuru~tur . 

b •• 
Kuruluş yılı ı A~ustos 927 

acak 
CYmlh1uırır~ü~ömö~ Dn©lfilltJı ~~lfil~~ölk 

lf\1 yty IKD©ııro ifil o ö ır©ıt lb> lUIVlUI lr@lC©ılk'lto ıra 

Milli ~~f in 
HitaDeleri.. 

ltalya, Alman yadan ayrılacak mı? 

S:ret Bayar 

Milli Şı>f lııöııiiııiırı Cu
uıuri~· · · tinıiı.iıı oıı al 

tıncı vıl ılöı ı üıııii ınünase 
lıı·tilt ı- Aııka • a.ta hüyiik 
ı!P<;iıf re.: wi ı .:ışlark .... 11 ır:ı t 

lnıyuı t.luklaı ı yü t;; sı ·k hiıa . 
t,th· riııi düuh ıi nii:'hıiıı ı ııa 
Utrç etıııi~tıl•. ~ı ılli lfay 
taıııı diiııyanııı fodrnlfüle 
hflJi:wlerc sahııe oldLığu 
<:ııdi~t·li bir ı ~.ıuıaııda :mlıı 
\ e ~üKfııı, ıvilıi vahdet 
Ve refah içıııde idrfık et· 
lr.ıekle bahtiyar olan Türk 
tııilletinl', gelecek ~wnl'le 

tiıı uaha uı utlu olac:ığ"ı u ı 
llliijdelt<yen aziz ~efıtı lıu 

ıııujdl·:~.iııi hep tıerauı:r l..ıir 

daua okuyalıın. 

Italyagenelkurmay baş 
l 1 b. k ' K' .. Jl ve ırço nazırıar 

istifa ettiler 
~ st i f a ~~ denlerin ekserisi 

Alı11an tarafdarı idi 
Ankara :H ( ı\. A.) -

Butriiıııirı eu uıülıiııı ha o 
dı:se~i H.ouıaya ııaıarau 

İtalyan }\aıırlarıııııı "e 
Genel Kurıuayıuın L~tıfa· 

sıdır. 

Roma <liplomatik ma
h:ıfiliııdu l.ıu ı::ıtıfaııın se
beııi heııüı ıııalfıuı u eğ'il

se de beynel ııııld \'ıtıiyet 

doluyı~iıe olJuğıı 

luıııııaktauır. 

Z' lllllO 

Maarif, Münakalat, Na
fia, Miilıadel ·,Ziraat, Pro
pağ.rnda Xazırları \'e Baş 
\ ekftlet ııı · ı~tt ş uı i:-ıtifa.-

!arını vermişlerdir. K alıi

ııeye yeni Nazırlar alın 

mı ş, vP. genel kurmay 

1.ı .• ~ı.rnulığına general G.t
raziya.ui tayin edilmiştir. 

Roytcrin Roma uıu· 

hauiri, ıfrgiş ı·nler arasın

da .Maaıit Nazırı ile fa:o'i:5t . 
parti~i gt n ·l :-t:Kı eteı iuiıı 

t..ıillıa::>sa Aluıarılara kaı ı;ı 

oeıııpatilerıle nıaı uf olduk
larıııa i~artt ecıııtkte ve 
buuun H.oına diplomatik 
.m .dıaliııt-nue manidar gö · 
rüldü:İüuü kaydecınekte

dir. 

eden barış ic.lealile nıillet

Bay Cezmi~Erçin 

Ticaret Ve~ilimiz 
istifa etti 

Ankara 81 (ı\.A .) -

Bir müddetten beri 
hasta olan Ticaret 
Vekili Cezmi Erçin 
hastalığının devamı -

! na mebni istifa etmiş 
ve yerine Aydın meb -
usu Nazmi T opçuoğ

)u tayin edilmiştir. 

Ulus Ses·nin 
Di~ili f ela~~tz ·~6lariııe yar~ .m listesi 

Dikili F. Jakt-tzcdelc•rine yard ı m olmak üzre Gaze
tenıizde tıir teberrü sürunu açıyoruz. 

Sayın okurhmaıızııı "e bamiyt>tli halkım11.ın ya
pacakl<ırı tl-'hnıükıi l\ııılfı.y Kurumu vasıtasile fela
ketzede ka.ru~ şlerim ize güııdereceğ"iz. 

" BUtUn Milletlerin var· 
l,ıt kayğuau içl.ıaiie yaıa· 
cla&dar1 bıı •en.,yi, mılletl· 
._l:c kendine aUvenl , 
._illet bayabnda Dif akaıs 
l.eraberlljl ve vatan aaU· 
d"t•a•ı için kimsede tUP· 
'-e bırakmayan çetioUil 
Ve hazırlır..ı ile mevaffa· 
ltıy ... tll bl; imtthan aare· 
tl~d. sreçlrcll. 

Aziz MUletlm ; Gele• 
ttk aene •enla bu aaraıl• 
.... z vaaıflar.na lnaanlyet 
lle11ıllnln daha ziyade dik· 
lt•t edecetlne e1»in ol." 

tesanütle toplanmış, 

sal idealine candan 

lanmıştı 

kut
ba{:{-

u .. a 
ler arasınılaki müna~ebct· -- Kurut 

, On altı yıld..ın beri 
1nk1lilp ideall~rimizin ta
hakkuku u~n·nda saçla
tını ağartan lıüyük lnörıü, 
\.:uıulıurrebi ularak başa 
geçtiği gün, knlbı buyük 
evıadı .Atarürı"üu ıiyail~ 
lıarçalanıuış olan Türk 
ltıillt-u, unun uftıhtcrt":uı 

khsiytti •nrafıuda wetin lJir 

Gittikçe kuvvetlenen 
bu te::-a.ııüt ve deriııle~en 

bağlılık ideali, lıütün dün
yanın hayrt!t ve takdir 
dolu nazarlarını nıüban k 
yunluuıuıun arzttliği ta
ı-it•i uıaıızara. üıeriııc çe-

dr<li. 
HuO'ün dünya ufukla-

o 
rında dolaşan . tehlike bu-
llıtlamıdan uzak · kalan 
ve hül'ıuet, itimat telkin 

lerini daha çok sağlam. 

laştmnaya. muvaffak olan 
a:-il Tün~ uıiHeti, bu yıı 

büyük bayramı hiç lıir 
millete nasip olmamış nıH
li vahdet , rdah , lıuzur 

::;ükün içinde iarak etmek 
saadetine nı:ııbar oltluğu 
şu anda Miİli Şefinin yiıh:
sek hitabeleri karşısında 
ne kadar ,·ecid ve heye. 
can, sednÇ duysa haklı
- Sonu 2 inci sayfed~ -
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Dünkü yekun 
Husu:-t İdare Mildtirü Vasfi Demirer 

Muha:;e tıe Miiıneyyizi Sırrı U~urln 

Varidat katibi Ma.bmut Öztürk 
Te.' fik Balır 
Kasım Oktay 
Şeref Ert~n 

Mtthınut Otrakçı 

~us ret Tansel 
Kerim Ayla 
Bilcll Olcay 
Hızır Yücesoy 

y t'küıı 



Sayfa 2 (Ulus Sesi) 

Türk, Ingiliz, Fransız paktınının ·1 , ....... 1 _R_§!_©J_y __ ©_I 

~©ıDIK©ılfllD~ır lYı~~lrÜlfil~~lY<ü t~~ürü 
Ankara 30 ( A .. \.) -

Royter Romadan bil
diriyor : Romanya
nın Ankara ve Bel· 
grat elçileri Kral Ka
rol ile uzun bir mü
zakerede bulunmuş· 
lardır. 

Bükreş mahafiline 
göre bu müzakereler 
Türk-Fransız ve İngi
liz paktının Balkan· 
lar üzerindeki tesiri 
ve Balkan bloku et· 
rafında cereyan et
miştir. 

C. Hal~ Partisi Umumi Hey'eti 
Ankara S t (A. A. ) -

Cumhuriyet Hah. Parti:;i 
Umumi lltıy'c!i, P;ırti Ge

nel Başkan Vekili, Baş
"ekil Refik Saydamın re
i::;liğin<le top la nııı rştı r. 

lb~'·ekil Y;ırın ( Bu 
gün ) a~ıl:ıcak meclis re
isliğine Çankırı ıneb'ıısu 

Abdülhalik Rend:ı, Rtis 
Vekilliklerine Dokt~r Maz
har, llefik ,.e Şemsettin 

Günaltayın namzet gös
terildikleri: riyaset dh·anı 
reisliğine de, Hilmi Uran, 
H:ı.sau Sakanın umumi 
hey'etçe namzet gösteril
diğini bildirmiş, meclİ::ı 

IZMIR'O( 

idare :tzalıkları ve katip
likleri için de yapı ları ser
be t iııtihap neticesirırle 

BayeziJ mt·h' usu Halit 
Bayrak, Mardin nwlı:usu 

İrfdn Ftırit Alpaya biıyük 
ekseriyeı le ,.eçilrn\len.lir. 
Yiııe <' ki di\'an kfuipleri 
kazannıı-;.larJır. 

Parti Gurubu idare 
lwy'<·tiııc de eski üyeler
derı Hasib Kaplan, Emin, 
Şiikı ü Koçak: ismet, Ge
neral İhsan seı;ilınişler
dir. Hiizoaınede başkaca 

müzakf•re edilecek bir ~ey 
lıuluııınarlığın<lan cebt.·ye 
son verilmiştir. 

f in;an~iya Hey'eti 
Ankara 31 ( A. A. ) -

Finlandiya heyeti clüıı ge
ce Moskovaya varmıştır. 

İki devlet tekliflt-ri ara 
sında mühicn farklar oldu
ğu bildirilmektedir. Mos
kovadaki son toplantı sıra-
sında Fiıılan<liya he~·eti

ne Amerika Cumhurreisi 
Ruzvltin uir mektup gön
derdiği bildir lmekte<lir. 

Milli Şef in 
Hita~eleri.. 
(B:ış tarafı 1 nci sayfada) 

dır ve :ız<lır. 

Üı; gliııuür, Radyo 
başından ayrıl nıak iste
miyoruz. Çtiııkii; yurdun 
he~ t:ırafırıdan göksiimü· 
zi.i iftiharla. kabartan, neşe 
,.e :sı•vinciıııiıi arttıran ha
berlerln duyuyoruz: 

Bir "ilfı vet ım·rkczi
nıiz , IJir k:ııanıız yok ki, 
bu milli bayramda cum
huriyetin yeııi lıir <•serine 

. kavu~mamı .. , yeııi bir ese
rin temeliııi atmamı~ ol
sun. 

Yurdun her yönünde 
haRtah:ınelerirı , Halkevi 
binalarının, köprü, yol, 
Plektirik , su tesisatının 
açılma tön·nlnile kutlıı

ladığ'ımız 16 nci Cııınlu
riyı·t lmyrurııım inkılap 

tarihimize biiyiik bir inşa 
ve u ıııraıı varlı:!ı İ\·iade 

mal etmekle nıüftelıiriz. 

A~emi tecavüz pa~tı mı 1 
.Ankara 31 ( ı\. A.) -

Royter aj:msı bildiriyor: 
İyi malilrııat :ılan Lon

dra malıafili Ytınaubtan 

ile İtalya arasıııda bir 
ademi tt>ca vüz paktının 

akiu et1ileceğ'i bildirilmek
tedir. Paktın imz:ıs1nın 

pek yakın oldu~u söy
leumcktt>dir. 

t-11-939 Çarıambp 

12,30 Proğram Ve mem
leket saat ayarı 

1:?,35 ajans ve meteoro
loji haberleri. 

12,50 Türk müzigi 

13,30, 14,00 ~fö.ik ( kü
çük or ke::;tra.. ~ef Nt:!cip 
Aşkın ) 

18,00 Proğram 

18,05 Memleket saat aya 
ajansı ve ıııetcoroloji ha
bnleri 

18,25 Türk uıüzirri fasıl n 
heyeti 

19,2.'1 Konuşma Dış Po-
litika hadiselPri 

19,40 Türk müzi~i 
20.:?0 Teıusil 
20,50 Haftalık posta ku

tusu. 
~ 1: 10 Müzik Riyaseti 

Cümhur ban<fosu -· =;;ef: 
İhsan Kiinı;er 

22.00 Memleket Saat 
A y a r ı :ıja.ns haberle
ri, ziraat, esham, t:ıhvilat, 
kambiyo, uukut borsası 

(fiyat) 
22.20 SP.rlH~t Saat 
2:2,30 lliiıik Ra nl Piya

no için sol ı·l Konseı tosu 
- l'I 
22,30 Müzik (cazlıant pi.) 

23, 25, 23, 30 Yarmki 

proğr:ıııı "e kapaııış 

Umum Ne~riyat ve yazı 

işleri ~lüdül'ü 

Siret Bayar 

Mardin 

l 
Ulus ~esi Matbaasında 

basılmştı ır. 

ı\ııkara 3 ı (A. A.) -

lımirin miıdafaa:;ı neti

cesinde ,.elıit düşen Po
lislerimizin hatırası için 
merasim yapılmı~, mera
sime istiklftl mar~ilc baş· 
launıı~. şehit zalıita me
murlarımızın hatıraları ta 
ziz edilmiştir. Karşı ya
kada da l>ir fener alayı 

tertip edilmiş, Ebedi Şef 
Atatürküu Validesinin kab
ri ziyaret edilmiştir. 

-----------------------------------------------------------------! 

Pariste 
Ankara 30 (A. A.) -

Pariste Polonya or
dusu için ruhani bir 
ayin yapılmıştır. 

Vasil oldular 
Ankara 30 (A.A.) -

Londra : Hindistan -
dan hareket eden kı 
taaı: yerlerine vasil 
~lmU§lardır 

Mardin Gümrük Mu haf aza Tabur 
Satınalma Komisyon Ba,~anlığın~an 

Muhammen ~fo"ukkat 

Miktarı lırdeli teminatı Eksiltmenin 
Cfnal Kilo Lirn K. Lira K. Tarihi GllnU Saatı ------

Buğday kırt1ırwa. işi 13300U 1U95 lıU 14 U 65 17/11/939 Cuma 10 

1 - ~lardin günırük muhaf:.ııa tahurıınun ihtiyacı için yukarıda miktarı muham
men bedeli, ınuı akk:ıt temiııat ı, o~siltıncnin günü ve saatı yazılı (13:3000) kilo 
buğday kırdırma i~i ırıuka\l.!leye ba~laıııııak suretile açık eksiltmeme koııulmuştur. 
2 - Eksiltme .\lanliııde gümrük nıulıafazn taburu satıoalma komisyonu tarafın

dan tabur karargah binası içinde y;ıpı acak tır. 
3 - İsteklileıin bu p,i{Riltme için ıııu\'akkat teminatlarını Mardin gümrük ınüdür

lügii vı-znesirıP. y:ıt ırdıklarıııa. tbir ınak lrnzlaril ~ belediye Ye ya ticaret odasına ka
yıtlı olılııklarırıı gö~tı:rir vesikalarım eksiltme sa:ıtın<lan önC'e ı;atınalma komisyon 
başkaulı~ma veraıtleri ve umayy~n ş:u~tte de liouıi~youda bulunmaları ilau olunur. 

! 1·6-11-10. ....- _ .. "" , 

Sayı 1S65_,, 

Belediye 
Riya~etinden 

1 - Eski Batrıl:ır ki!İ· 
8esi arasında veniderı yıı· 

~ ll 
pılacak Elektrik santr!l 
binasının inşaatı 3728 Jir~ 
bedeli keşifle açık eksili· 
meye konulmuştur. 
2 - İhale ı 1/11/93~ 

Cımı:ırtP.si günü saat 111 

da BPlediycde toplan:ıctı~ 
Belediye encümenince ys· 
pıl:ıcaktır. 

3 - tık teminat akçeı:ı 
27D lira 60 kuruştur. 
4 - Talihlerin plan ,•t 

şartnamF-sini göruıPk üzere 
her gün ve ek8iltmeyc if 
tir:ık için muayyen giiO 
ve saatta teminat akçelt 
rile şartnamede y<ızılı ,.t 
saikla birlikte Bcledirc)t 
\'O Belediye erıciluH~ııiot 
mürcıcaat ~ eylt·melcri n;o 
olunur . 

2428-15 

Mardin Ortao~u1 Diret· 
törlüğünden 

Ort ·ıokul Katipliği ru01 

haldir. İsteklilerin evr:l~ 
111 ii:;l,itelerile birlikte .J./l 
DJ19 Cumarte~i günii~ 
kadar okula. müracıı' 
etmeleri ilan olunur. 

1 / 2 

Belediye 
Riyasetinden 

1 - Muka velt•si [l'f.lı f' 
dilmiş olan Meınıcketİ 
temizlik işleri eski şartı>$ 
mevt• göre 1 /.Birinci ~ı 
nuı~ 9:1~ tarihinde 3 ı/~' 
yıs/940 tarihine k:ııl~ 
alı ı ay mü<ldf'tle ve ( 4:!5~ 
lira. muhammen beJel• 
açık eksiltmeye konuloJ~; 
tur. • 

2 - Eksiltme 15/ 1 ı/9~ 
ÇarşanılJa gürıü saat J 

ela Mardin Belediycsiııd 
toplı-tn<icak belerliyc e~ 
cuuıeni tarafından yBP 
lııcaktır. , 

3 - İlk teminat (9 14 

lira (75) kuruştur. 
1 

4 - Kan•rnt şartları b 
iz taliblerin şartuauıf. 
görıot.>k üzere her güıı 

1 

eksiltm~ ye işLira.k etıllJ 
için 2490 s:ıyılı kanl111.~ 
tayin etti{ti vesaikle \'6 '·r . ·ı pi 
temınat makbuzları e &' 
likte muayyeu gün \·0 •• t 

atta belediye encü~e~;;o 
müracaat e.fleuıelerı 1 

oluuur. 
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