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Sayı 1884 
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Sayışı 2,5 Kuruotur 

Günü ge~miş Nu::ıhalar 10 K. 

Kuruluş yılı l A&tustos 927 Resmi illnların santimi 23, hu::ıusi 
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inlandiya-Sovyet hudu 
ivasell -

~şef. Dahiliye Vekilimiz Faik 
k Dall 

Öztırak Adanada 
aat 1 

eoroloJ 
Vekil, Adanada Atatürk anıtına bir 

çelenk koydu . 
yo 

•i 

Antakva Husu.,i] -
btiuıizi .,te,rif eden Da

. iye Vekili faik Üzltr:ık 
binlerce Hataylıların 

ıgı 

·ük '( 

cip 

sevinç ve co,.kuıı te
büratile kurşılanmıştır. 

Vekil irat ettiği hita

e bu ana yurd par

Ilı 20 yıllık özlemine 
~tışturmak uğ'runda A 

Urkün sarfettiği yük
enerji ve mesaiyi te-
ı ettirmiş ve Ebedi 

1 taıiınl~ yad etmiş-

l\.ırıkhan, :Beylan, Rey
iyeyi şereflendireıı ve 

1~iklerde L>ulunao Ve 
Şehrimiz Halke\'iııde 

t taraftan gelen köy
tle h:u~bıhalde bulun
' dilek !erini dinlemiş 
direktifler \'Crmi~tir. 

Ad anada 

ki• Ankara 27 (A. A.) -
hitiye Vekilimiı Bav \' . . 
•k Öztmık IJeralJerinde 

1 a r ltınau zevatla diin sa
b Adana) a gelmiştir. 

r.ar 

at 8, 
posts 
Gereli 
~re V ' ~ 
ıin, ~ 
)ostal• 

hahili,·e , ekili \'ila-
~ .ı ' 

hududundan itibaren 
tban .. ali.i Faik Cstün 
i ta~yorı garında Bele 
~e rt·i i lıalk fırkası re
\ e bir <;Ok zevat t:ıra -
daıı tnC'ra. im it ka r:;.ılan
~, bir askeri kıta ;l'ıam 
~llıiııi ifa ı:tmiştir. 

Paik (htırak koıdi~ini 
~ılayanlarla bir müd
~Nrüştükten sonra ye

hillk.e \'İ binasının iuşa-

Dahiliye Vekili 
Bay Faik öztırak 

atmı tetkik etmiş ve mü
zeyi gezmiştir. 

Dahiliye vekili bundan 

sonra Atatürk anıtına bir 
çelenk koyınu~ Adana 
mezbahasını da gezmiş ve 
öğretmt·ult>rlP. basbihaller 
yapmıştır. 

Faik Öztır;ık, bu gün 
Adana kaza kaymakam
larının iştirak edecP'i top
lantiya riyaset edecek ve 
idare işleri üzerinde görü· 
şülecektir. 

Vekil Adana<lan sonra 
Tarsus "e Mersirıi zivaret 
edecek, tetkiklerde bulu
nacaktır. 

Yalı ve Kayma~am-
lar arastn~a 

Değiş!~li~ler yapllacak 
Ankara (Hususi) -

Bazı Valiler arasında de
ğişiklik yapılıııa1'ı Dahi-

liye Yekaletince 1 akarrur 
etmiş, bu busuataki ka
rarname yüksek ta~dika 

aı zedilmişt ir. 

Yedi, sekiz Vafi ara
sında de~şiklik olacağı 

muhtemel görülmrktedir. 

Ankara (Hususi ı -

Kaymakamlar arasında 
bazı dt'ğiş klikl~r yapıla 

caktır. 

Bu hususta hazırlanan 
kararnamenin DaLiliye 
Vekfıletiııce yükeek tae
dika :ırzedildiği istihbar 
kılınnııştır. 

Edirnenin Kurtuluşu 
Ankara 26 Radyo: 

Edirnenin kurtuluş 
bayramı dün tezahfi 
ratla kutlulanmıştır. 

Merasimde Edir 

Maarif Mü~ürleri arasında nenin Türk tarihinde 
ı ehemmiyetli mevkii 

Diyarb:ıkır Maarif Murıu. ni tebarüz ettiren nu
rü Yusuf Aı:rnıan :ılnı:ık-
ta olduğu ::m lira maaşla tuklar verilmiş, vata 
lJrfaya, t.;rfa .Maarif Mu- nın kurtuluşu uğrunda 
dürü Hecep te NiğdPye canlarını feda eden 
rıaklan t:ıyin .-dilmişl•·• ıfir. şehidlerimiz sa) ~ı ile 

aru1m,ıtır. 

da bir u • 
ıse 

oldu 
Finlandiya topçuları 

Sovyetlerin üzerine 
ateş açtılar 

Ankara 27 (A. A.) -
Leningrad askerlik mın

takası askeri harbiyesi, 
Finlandiya arazisinden 
Sovyet kıtaları üzerine 
topçu atf'Şi açıldığını, üç 
muhafızın öh.lüğünil, Kı

zılordudaa yedi kişinin 

yaralandığım bildirmiştir. 

Sovyet Hariciye Ko
miseri .Molotof, Fiı.ılandi
yanın .Moskov~ elçisini 
kabul ederek hudutta \'U· 

ku bulan bu hadis~den 

dolayı kendisine şiddetJi 

bir nota te\'di etmiş ve 
Fin askerlerinin huduttan 
25 kilometre geri çekil
rneRiııi bildirruiştir. 

Helsinkide tahminlere 
göre, Sovyetler tarafın

dan ilı>ri sürülen ve Fin
landiy .ı tarafından tekıib 
edilt->n bu hudut hadL~e

sinden dolayı Sovyet Ha
riciye Komiseri .Molotof 
tarafından verfü:n nota
nın ültimatom mahiyetin· 
de olmadığı bildirilmek
tedir. 

Romanya mebusan 
meclisi 

Ankara 26 Radyo: 

Romanya Meb' usan 
Meclisinin son bahar 
devresi dün açılmış 
tır. 

şimdiden Romanya

nın harici siyasetinde 

bir tebeddül olmaya

cağım" söylemiştir. 

Kabine ve Meclis . • · 

azalan hukukan Sina·ıf ınlan~ıya -Sovyet 
toda Veliahdın ma- j , 1 

1ca~1?~ g~çmesi t~ ıçın tavass•ıt 
renı ıçın Sınatoya gıt 

mişlerdir: Veliaht ma 
kamına geçmiş, Baş
vekil T ataresko ~söy 
lediği bir nutukta yi -
ne böyle bir günde 
Kral Karolun bu mev· 
kia oturduğunu ve 
kabinenin proğramı
nı bir kaç güne ka 

1 dar beyan edeceiin,i 

Ankara 26 A. A. -
Letonya. Litvanya ve 
Estonyanın Kanunu 
evvel ayı içinde akıd 
edecekleri toplantı 
da Finlandiya ile Sov 
yetler arasında ta 
vassut yapacakları 
bildirilmektedir. 



Sa.yfa 2 (Ulaa Sesi) 

M yı n Si 

şeydir? 

ŞEHiR Ve ~©ı©iy© 
İLÇE 

HA B E"'.•l LE ili 

Şehrim'zdeya~m r 
Şehriınizde bir 1 aç 

günden biri İ) i git
mekte olan ha va dün 
gece birden bire bo
zulmuş, şiddetli yağ

mur yağmaya ve ha 
raret derecesi düşme 

Y ağmu. t u günde 
sabahtan \·eri bütün 
şiddetile devam et 
mektedir. 

Barometrenin düşük
lügü yağmurun deva - 1 

1 mını göstermektedir. ' 
Bir müddettir, hrr g-ün, 

radyo haberleriıı<lc bir 
kaç \'apurun Mayına çar 

mızı in<·•' borularılaıı t!lek
trik nıih·t>lliıline gi<ln ve 
or:ıda ct>rf'yıuı h:ı"ıl Pder. 
ElPk ırik cn<·.v:ını dnhal 
inf ı lcık kııtu -nıııd .11..ı kap
solu :ttf'şlı'r \'(' :!ı O kilo. 
hık barut h .ı1'k1 iııfila" 

P.d"r \.'I' V:ıruJıı lıatırır. 

ğe başlamıştır. 

--~----------~--------~--- ' 
Parak· battılrını "' n. :1<l-ır C'I • ,.... 

surette yaralandıi!ını din
liyoruz Ba1.ı , :l wırları, 
denize tahliı:;iye ınotürii 

Ege denizinde f rtı a 
Ankara 26 A . A. - 1 

1 

Bundan dolayı Dom -
lupınar Vapuru 24 çıkaramadan ::ıür~ tl:ı batıran 

~layının nasıl bir şey 

olduğunu, düııyay;t th•h 
şet salan hu öliiııı tırpa 
nının vapuru ııaı:;ıl Lba.tır 

<lığını mııthıka ıııPrak et
mi~siniıdir: 

Mayın top ıça benzer 
ve daha do~rnsu bir ar 
mut ~eldirıdellir. Mahrut 
olan si'ri ııcıı baş aşağı 

olup :::-ivri ucu bır san 
dalyaya m ... rlıuttur. 

1 1 Kararnameler 1 1 

Vatandaşlı~ tan 
çı~arıla n lar 
RP;:- ııl İlin almadan 

yabancı dı·vlet talıiiyeti 

ne gPçıııi~ olan ~1arJin 

' Ege Denizinde şid 
detli bir fırtına hü 
küm sürmektedir. 

Menemenin Plam 

Mayının yukarıda kalan Vıliıyt>tiııiıı Ilarapdarp l:ö- . 
kalın tarafııım t.tuı or- yiiııiin 4 7 /::W;:J cildin 9 

Ankara 26 (A. A.) -

Menemen kazasının 
planını yapacak olan 
şehircilik mütehassısı 
dün İzmirde Vali Et
hem Aykutu ziyaret 
ederek görüşmüştür. 

tatiın<la bir emniyet bas sayılı e'·i üzniıı<.le 1:~2'i . . 
lığı \'C hunun iki tarafın. doğ'urıılu olarak kuyıtlı 
da kıır;;-un ınt>ıneler var· ı bulunan K tirt ırkından 
dır. Mayın alttaki ı-;an- ı Ali oğlu ., Ukriirıüıı \'C 

dalyaya. bir tu1. IJ\okile yine Mardin \'ılfıyt>tiııin 
yap1ştırılııııştır. Denize Dara köyii ııiıfus kiıtiik-
atılmadan e\'\rcl tr.psirı - lerirıin 7ü !-<ayılı ııvi iize. 
deki emniyet başlığı c;ık:ı riııe 1320 cloğunıu ile 
rılır ve ti:ındalyasile bir kayıtlı buluııarı kiirt ır-
likte dcniıe atılır. ~lay111 krndan ..\l ı lımed oğ'iu Ah-

Gümüşhane~B 
Zelzele 

Aııkara 2G (A. A.) -

Gümüşhane vilayeti 
dahilinde vukua ge-

deniıe atılırken sıı sat ıııed adında ki ~ah~ııı 1:3 ı ~ 
hından ka( mrtre a~ağ"ı say!lı kaı.ı.uııurı D ucı.ı ııı:ıd j len zelzeleden bir çok 
bir derinlikte kalması is 1 desın gore \ at:ınd:ı~lık 1 haneler temamen yı 
teniyortia o ş<'kilde ayar tan çıkarılmalarına İcra Ve 1 kılmış, ve bir kısım 
edilir. killeri llı·y°ı'tiııce kurar 

verilmi"tir. evler oturulmayacak 
hale gelmiştir. Mayın denize Pnincc 

ayar o.H!cn derinlikte du
rur ve fiylecc kalır. 

Vapur dcniz<len geçer-

Yuyoslav Ka~inesi 
Ankara 26 A. A. -

ken haberi olrı :11hn m:ı -
yının tepesinde lııılıı· ıı Yuğoslavya Kabine 
yumuşak kıır~ıır • · ı• sinde dört 1 · 1' bir 
lerden biriııH ı • <' deg" işiHik \ '-- cag"' • • • 1 • ~ 1 
'?emenın ıçını ı- .. ı~"lt·r B l d . . lünlır. Bura<laı-i ;o.rom lıei · 1 e gra ma._af1Lnde 

söyle_nmektedir, 

Umum , ' eşı·h 'lt \ e vnzı . ' 

İŞlf'l'l \1Pıltlı İİ 

Ma din 
ulllı- P la tlıaasıııda 

ha~ılmıı:;>tır. 

1 saat tehirli İzmire 
1 gelmiştir. 

Dikilide Zelzele 
Ankara 26 ( A.A.] -
Dikilide dört saniye 
süren bir zelzele ol· 
muştur. 

Muş 
Medeni ışı~a kavuşuyor 
Ankara 26 [ A.A] -

Geçen yıl sıhhi Su 
ya kavuşan Muş, bu 
yılda medeni ışığa 
kavuşacaktır. 

lzmir 

Tütün Piyasası 
:Ankara 26 [ A.A.] -
lzmir Tütün piyasası 
önümüzdeki : C u m a 
günü açılacağı ıçın 
icap eden hazırlıklar 

temamen ikmal edil 
m:~tir. 

27-11-939 Paaarte.t 

12,HO Proğ'ram ve mem
leket saat ayarı 

1 ~,35 .\jans ve Meteoro
İOJİ rıabe ı leri 

1 ~.:rn Tii rk ıniiziıri -PI ,.., 

'· l \1 ii dk (Karışık 

fll'•l~ .ıııı - l'l. ) 

t,,oı Po!.llll 

1 ~.05 Mrııılt'k<'l ıı:.aat A
Y :ı ,., Ajaıı~ "" JJ cteoroloj i 
ha herleri 

18.~5 Miizik Radyo caz lf 
orkeetras1 

10,00 Konuşma Çocuk 
terbiyP. i 

a 
ti 

19,15 Türk müziği 
20,15 Konuşma 

u 
20,30 Tiirk müziği Fasıl a 

heyeti 
~ 1, 15 Müzik Küqük Or-

kestra - "'ef: Necip Aş· 
kın 

~2,00 l\letnlekct S a a t 
Ayarı Ajans Ziraat, Es· 
ham tabvilflt, kamuiyo
nukut borsası fiyat 

e 

22,20 .Miizik Küçük Or
kestra Yukarı<.laki proğ· 'l 

ramın devamı 

~2.85 ~Iüzik Opera Ar· 
yaları - Pf 
23,00 Mü7.ik Cazband 
::!3, 25, 23, 30 Yarınki 

proğraııı n~ kapanış 

l ranca: :::iaat 13,00 ve 
18.45 de 
Ar:ıpca: Saat l::l,15 ve 

l fl,45 de 
F'ransızl'a: S:ıat 13,45 

\'f' ~o, ı 5 <ls 

Yarınki 
osta l ar 

~8/11/030 Salı 

Yarm ı:;abah gc](;ce~ 

Tren post ası yoktur. 

Üğfoden sonra s:ı3t 
13.30 da Divaıbakır Aıı· - ' kara, htanbul postaJMl 
gı·lt>cek "e saat 18 cıe 
EkLprPs Tren pastası gi· 
decektir. 

MeJ...tap kişesi saat S 
ct(·n 17 ye, Havale ve p:ı' 

b.et bı aııjı da saat 8 detl 
15 şe kadar açıktır. 


