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~ahib ve Başmuharriri 
SİRET CA:Y A~ 

~emleitet menafiıne aıd yazılara 
ıavtal.arımız a:ı~m. 

Basılmaya.n yazuar geri 
verümeı . 

On UçUncti yıl 

-= . SİY ASAL 

Sayı 1366 

2 İ~inciteşrin 1939 
Perşembe 

G Ü N DE L İ K T Ü R.K _ G A Z E T E Sİ 
Sayısı 2,5 Kuruttu 

GtinU geçııii ş'Nu:;lıalar ıb K. • 

( S!22 ====== -Resmi illoların santimi 25, hususi 
il111ların kelimesi ( 4 ) kuruştur. &-.u.ıaş. yılı ı A! u stos 927 

1 ' i ı tE22455 1 =-== 

Cumhurreisimiz· ı·smet lnönü 
Dün, Mecliste senelik nutuklarını alkışlar 

Cumhurreisimiz İsmet İnönü 

Cuuıhurrel hniz İsmet 
lrıönünün dün BüYük Mil
let ~tcclbinde si)yledigi 
\le RudyoıJan aldığımız 
•enelik Nutukları 

Büyük Millet :Mcclid· 
tıin ınuhtert·m azası: 

Altıncı intihap de\·rc
•inin birinci içtima. ı:;ene
•ini açuken, muhtP.reın 
lıayı sevği \'C sayğı ile 
8elarnlarım. (Alkı~lar) 

-Eminiınki bu anda k.alp
leriuıiz büyük Türk mil
letinin emanet ettiği "·a
lifl.!l ~rini ouun hakiki men
!~ı:ttlarına uy~un olarak 
lfa etmek a~kile kalple
tittıiz dolup boşalmakta
Qır. 

Geçirdiğimiz sene va
~~du huı\\r ~1.· euıııif~tio 

fikirlerde ve cemiyette 
hakiki bir asayı~ın htikUu( 
sürnıesile geçmi~tir. Cum
huriyetin Yatandaşta, va. 
tanda en mühim nimeti 
olan bayı:;iyet "a emniyet 

taruawen ha-
kim olmuştur. 

Dahili İdarede 
Dahili idaremizde hiç 

Lir nifak azabilt! muıtarib 
bulunmuyoruz. Bir mille
tin en büyük ktl\·vetli 
oıe::mcdi olan dahili bera
berlikte, ulvi, ıııuhteşem 
bir örnek olaıı Türk va
tanını insanıyet :11eminde 
heybetli bir mevcolliyet 
olar.ak tCCt!SSilın ve teuıa

yüı t:ttirmi~tir. 

.Mill~timizin ~eroal ifade 
elen bu hali ile hepimiı. 

arasında irat buyurdular 

Meclis Reisliğine 359 reyle Abdül
halik Renda seçildi 

Ankara- 1 ( A. A.) - calarda da_ btlyük ve orta 
Büyük Millet .tıfrclisi al- j P.!çiler ve elçilikler erkani 
tıncı i nıilıap de\' resinin ytr almışlardı. Cümhurre· 
birinci ictiu1a yılı mera- i1:1iınizin Millet ~J eclisine 
fi.imi bu gün Cüınhu rreiı::ıi teşriflerinde Meclis önüu-
lsmet lnönünürı u c;ış nu t- de başta Muzika olduğu 
kile başlamıştır. halde bir kıta asker ta. 

İçtima salonu fe\'ka
la<le günlerd , olcluğ"u gibi 
d olu idi Riya. et kürsü
sünün iki yan ı ndaki lo-

Başvekilimizin 
teştt türleri 

rafından selfüıılannıış ~lec

lis Reisi, Başvekil, Vekil
ler bey·eti ve riyaset di
vanı azaları tarafından 

karşılanmıştır. 

M.U şefin teşrifleri 
Milli Şefimiz doğruca 

kendilerine maLsu::> dai

reye çıkll}ışlar ve yokla
mayı ı:nütt!akip lıütüo 

Ankara 1 ( A. A. ) - meclisin coşkun ve su. 

Başvekil Refik Say- rekli alkışları arasında 
dam, 16 nci Cumhu · içtima salonuna girerek 

riyet bayramı müna • Riyaset kürsüsüuü işğal 
sebetile meır.leketin 1 ey !emişler ,-e baştan so
her tarafından aldık nuaa kadar ıık sık bra-
l t b .ki t k vo sesleri, şiddetli ve sil-

. ~~ı e. ~1 e~e . :şe - rfkli alkışlarla karş ılanan 
1 kurlerının bıldırılme · Nutuklarım irat buvur-

sine Anadolu Ajan· muşlardır. · · 

sını tavassut buyur . 
muşlardır . 

Bunu müteakip Reis 
Vekillikleri idare amirlik-
lcri ve dh'an katipliklt!ri 
intihabatı yapılmış ve bir 

iftihar edebiliriz. r Alkışlar) nıüddetten beri hasta olup 
Dahili idarenin gerek umu- ryile~mesi için mutlak is· 
mf ' e mlılhalli idare hu- tirabata ihtiyaç gösteril
susunda, gerek Br.lediye nıe$inden qolayı ve)}illi~
v~ köylü · hayatıJJ.da ko- ten istifa eden Ticaret 
laf~tğı ve t~aanUdü tevlit Vekili Cezmi Erçinin ye
edecek mühim tedbirleri rine Aydın Meb'usu .Taz. 
hükO.met mütemadiyen ~et- n.ıı Top~ğlooun tayin 

edildi,.tini bildiren Riya. 
- Sonu 2 de - 1 ~uticUmhur tez.keresi okun. 

t 

Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Abdülhalik Renda 

muş \ ' C önUrnüzdeki Pa
zartesi günü toplanmak 
üzre içtinıaa nihayet ve
rilmiştir. 

Büyük llillet Meclisi 
Riyasetine 359 rey ile ve 
me\'cudun ittifakile Ab
dülhalik Rf'nıia aynlrnı~, 

llf'İ8 vekilliklerinde dok
tor Mazhar Germen, He
fet Canıtcz, Şemsettin Uü
ııaltay seçilmj~lerdir. 

Uüm burrei :;iuı iz ~ u tuk· 
tarını irat buyurduktan 
sonra on altı lıe~e kadar 
Büyük )Jillet :Meclisinde 
kalmışlar ve Mecli~teo ay
rılı rken gelişl~rindc oldu· 
ğu ' ibi meratıimle uğur· 
lanmışlar<lır. Meclbin <>· 
nünöe toplanmış olan ka· 
latJalık bir halk kütlesi 
J.filli Şfll.fı iç.ten sev~i tc
ıahüratile selaınlaıın~lar· 
dır . 



~ta 2 (Ulu.s Sesi) !ayı 1366 

Cumh•ıriyetin 6 ncı yıl Dönümü mü- Garp Cephesin~el =-~--1~--9~-9 :::-.~-be fj Devlet,-Rssim ve 
12,30 Proğranı Ve mem- Hdyk· el sernı"sı· nase~etile 

Büyüklerimize Valim:z Cevat Ö~mem, Hal~evi ve 
Bele~iye Reisi taraf m~an çe~ilen telgraf ve 

gelen cevaplar 
Reisicilmhurumuz ismet lnöaUnün 

yüksek huzurlarına 

Ankara 

Cuınlıuriyet.iwiıin 1G nd yıl dönümünü derin bir 
vecid ve heyecanla. kutlulayn.n .Mardin halkının min
net ve ı;;ükranlarını, kopmaz bağlılığım \'O yürekten 
uyğı v<' tazimatını yüksPk hıızurlamıııa arz eylerim. 

Bay Cevat Ökmen 

Vali - Mardin 
Teşekkür ve muhabbetle ~ebrik ederim. 

İsmet İnönü 

Mareşal Fevzi Çali'.mak 
Ylce Genel Kurmay Batk•nımuı. - Ankara 

Cumhuriyetin 16 nci :vıl diiniimiinü derin bir ve
cit} ve heyecanla kutlulayan ~fardin halkı "e gf'n<;
liğinin yüksek şahsınızda aziz ordumuza inan; ba~
hlık ve sayğılarile beraber en har tebriklerini arz 
eylerim. 

Doktor Relik Saydam 
Sayın Başvekil 

Ankaıra 

Cumhurh•ctimizin 1 G nci \ ' ti c.lönümünü derin bir . . 
vecid ve heyecanla. kutlul:Jy:rn Mardin halkının yük-
~ek şahsınızda aziz hükiıuıetiuıiıe koµmaz b:ığlılıJda

rını saygı ,·e tazimatını arz eucr, hürmetle elleriniz
den öperim. 

Doktor Fikri TUzer 
Cumbarlyet Halk Partl•i Genel Sekreteri - Ankara 

Cumhuriyetimizin lü ncı yıl döniimünü derin bir 
Tecid ve lıeyPcanla kutlula5 an ~Iardin halkının yük
sek ~absınızda Par tirr.iıc b:ığ'lılık \'e !ayğılaıile be
raber eu. :;ıcak teorik 'e selümlarını arz r.yleriw. 

Dr. Aziz Uras 
Halkevi Reisi - Mardin 

On altıncı yıl dönümümüzü büyük sevinç 
ve heyecan içerisinde idrak etmiş bulundu 
ğum aziz ve büyük Cun1huriyet bayramını 
candan kutlular, sayğılarımı sunarım. 

C. H. P. genel se1~n1teri Erzurum mebusu 
Dr. A. F. Tüzer 

Faik Öztrak 
Sayı• Dahiliye Veklll - Ankara 

Cumhuriyetin 16 ncı yıl döııürnünli derin bir ve
cid ve heyecanla kutlulayan Mardin halkının ba~lı
hk; sadakat, tazim ve tebrikatini arz eylemekle bah
tiyarım. 

Abidin Üzmen 
Sayıa Birinci Umamt Mlfettlı - Diyarbakır 

Cumh'.lriyetin 16 ncı vıl dönümünü kutlulavan 
llardin 1ıalkı Ye gençliğini~ ::;:ıy~ı vP. tazimatilP. bir
p~te te9ri~leıini yüksek Lutun.ııuz:l aı ı eylet iıu. 

Vaziyet leket saaat ayarı li H 
12,3fı Ajans ve metcoro-

Ankara ~n ( A. A. ) -
Bn sabahki Fransız tch
li~i cephenin şUk(ınetle 
geçtiğini, Alınan tebliği 
de her iki tarafta hafif 
topçu YC ke~if faaliyetlni 
olduğunu bildiruıi\'lerdır. 

roloji haberleri A Ç 1 L O 1 
12,50 Türk müziği 

Havas bildiriyor: Bil
hassa .Mozel <'t.'plwsinJe 

Alman bava ve keşif fa. 

aliyetleri görülmüştür. 

Fransız kıtaları da l\Io
ıel cephesinde b:w.ı hare
ketler yapmışlar, Alınan 

!ardan bir uıikt:ır esir al
mışlardır. iki taraf top~u 
faaliyeti gi;~termi~ler<lir. 
Düşman ilk dafa olar:ık 

Fran:;ız hattındaki bir köy 
üzerinde uçu~ yaprnı~tır. 

Paris 81 ( A. A. ) -
Alman tayyareleri ilk lla
fa olarak fransız toprak
ları üzerinde · uçuş y:ıp

mışJardır. Bir tayyare dü
şürülmüş, diğer bir kaç 
tayyarenin de aynı akibe. 
te uğradıkları :ırıl:ı~ılıııak
tadır. 

13,3(). 14 Müzik (karı~ık 
Hafıf .Müzik - Pi 

18,00 Proğram 

18,05 Memleket saat ava 
' . 

rı, aj:ıns ve uıetevroloji ha

berleri. 
18,25 Müzik Radyo caz 

orke~trası 

lD,00 Konuşma Ziraat 
saatı 

1D,15 Türk m iizigi 
20,15 Konuı;rna Dokto. . 

run saatı 

20,30 Türk müzigi !<~asıl 
be yeti 

21, 15 ~(il'lik t küç,iik O.!'· 

kestra - şef Necip Aşkın) 
22,00 l1enıleket 5 a a t 

Ayarı Ajans ziraat, esham 
tahvilftt kambiyo - nukut 
borsası (fiy~t) 

::!2,20 Müıik Küçük Or-

kestra Yukarıdııki proğ

ramın de\'ııını 

2:?,35 ~lüıik operetler 
- Pi 

23,00 ~lüzik Cazband Pi 
23, 25, 23, 30 Yarinki 

proğ'raın ve kapanı~ 

Cumhurreisimizin 
nutukları 

- 1 inci sayfadan -

kikinize arzetmck kara
rındadır. 

Ha ta y1n ilhakı 
Bu sene hatayı ana va

tana ayrılmaz bir ciizü 
olarak iltihak etmiştir. 

Uzun :;eneler elem ç~k
miş olan 'e lıizden ayır 
yaşamanın ha,r.;retini Çf!kr.n 
aziz Ilatayın \'atarım en 
şirin bir par<;a::ıı haline 
geleceğine k:ttiyen eminiz. 
(Alkı~lar) 

Adliyede 
Cumhuriyet adliyesinin 

i~leıne tarzını memnuni-

Bay Aziz Uras 

yetle yad edebiliriz. Şu

rasını da iftiharla zikre

debiliriz ki adalet sistemi
miz memleketin en ileri 

prem.iplerine istinat et

mektedir. 

- Sonu yarın -

Mar~in Ortao~ul DireK
törlüğün~en 

Ortı.okul Kfttipliği mün-
. haldir. isteklilerin evrakı 
müsuitelerile birlikte ·1/11/ 
939 Cumartesi güoiuıe 
kaJar okula müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

2 / 2 

Belediye Reisi - Mardin 
J eşekkürlerimi arzeder ve aziz Mardinli

lerin büyük bayramlarını kutlularını. 
. Riza Erten 
}' 

~\idin· Jıtebuı~ · 

Ankara 31 ( A. A.) -

Birinci deYlct resim \'C 

heykel sergisi, Maarif Ve
kili Hasan Ali Yütelin 

bir nutku ile açılmıştır. 

Merasimde, Baş 'T<'k il, 
Mebuslar, Elçilikler erkfl· 
ni, matbuat mümessilleri 
ve bir çok za,·at 

bulunmuşlardır. 

hazır 

Maarif Yekilinin nut-
kundan sonra 

muvaffakiyet 

Başvekil 

dileği ile 

kordelayı kesmiş, ser~i 

gezilmiştir. Davetliier mü
kellef bir büfede izaz cdil
mi~lerdir. 

Sı~~at ve İçtimai mua
venet Mü~üı lügünden 

17 lkiociteşdn 939 Cu
ma günü saat 9 da (açık 

eksiltme ile) ihalesi yapıl
mak ü·Lere üOO Lira mu
lıarnwen bt•<leli iki etüv
müz tamir ettirilecektir. 

TaliplP.rin şartnameyi 

görmek üzere müdtirlüıü
müze müracaatları ilan 
olunur. 

31.2.4. 7 

Vakıflar 

müdürlügünden 
Vakfa ait birinci cadde' de 
kain 19'! /199 numaralı k
ahve hanenin 496 lira ke
şifli tamiratı 20/10 ;g39 
tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle eksiltmeye çıka- · 
rıluııştır taliplerin ihale 
giinü olan 4/ l 1/939 cum
artesi günü saat 12 de va
kıflar idaresine gelmeleri 
ilan olunur. 

3-3 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus Sesi Matbaasında 

buılmftıır. 


