
Sahib ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

\ieınleket meııafüııe aıo yaı.ılarb 
ııavtaıarımız a::umr. 

Basılma'\'an "'azıı:ır uen . . -

Sayı 1887 

3 İkinciteşrin 1939 
Cuma 

Sayısı 2,5 Kuru,tur 
vnıimf'z 

- SİYASAL GÜND E LİK TURK G AZETESİ_= Günü geçmii' Nushalar 10 K. 

On üçüncü ~·ıJ Resmi illnların santimi 25, hu:ıusi 
iHl.nların kelimesi ( 4) kııru~tur. 

Kuruluş ydı ı A!ustos 927 

rd rı 

mir aldıkla rı za~ 

felerini hakkiyle ifa e 

• v zı-
ecek 

~-m: ~ıymettedirler V fkilier Heyeti 
dün toplandı 

Ttüıtrlk MöDD~ltU Ankara :? ( A. A. ) -
İcra Vekilleri Ilcyl't i bu 

Büyü'< Millet Meclisinin etrafında 

bölünmez, sarsılmaz bir kale gibi 

dünya hadiseleri karşısında top-

gün saat 16 da Ba:;-,•ekil 
l.Juktor Hcfik Sayd:ımııı 

r ipı::ıeıiudı· toplan mı~, ruz
ıı:ıııwdt-ki mevaudı mü-
7.:ı kP:t' t '{lt aİ~I İr. 

1/1:::!/ U~HJ oa nıii u <l.t::ti 

bitt>cek ohın kahve ~irke
ti ınu:dıcııe;:;iııin tecdid 
edilınemesiıw, taka~ yolu 
ile kahve ithalirıin serbest 
bırakılwasma karar ver
miştir. 

MiJli Şef İsmet İnönü lu ve dimdik durmaktadır 
Cun1hurreisinıiz İsmet İnönünün Büyük 

Millet Meclisinde söyledıgi ve Radyodan al 
dığımız senelik nutukları 

- Düonden wabat-
A1talet tC\'Zll gıui en 

~tırdli bir vaıııeyı ita ı 

\!den H:.l~ıwl1::rıw11.ıu wes
lel\.ıenuı uaııa iyı oır ua 

lı; l\Uyuıaı-., lel.l1Jım.:11w.1ı 
li.au U!!li.HlUJ ıZl tatlJlK, U ... dıa 
''Yaue ı;).ı.ut·ı, J;)lau 'e 
ltı uıyc wa1';:ıat..iHc dalıa 
ltıue;).::ıir '.ı.::ııLaıarla ı~h~
llı~::ııuı uıı-u~,"t.t ııuıuıuuuıa 

ctr1.eu1::u ııuı,uuıetııı uıcriıı
<J.u ~..ı.lı~lıg"l J..Ut:' zuıaıJıı · 

Dünya Vaziyeti 

ıııa:Sı bir emri vaki ol· 
uıu;;-tur. 

;:;ıziıı 8aıuiı.ni hbsiya
tııı ız..ı. da Lt:ıcuwau o!Ju-
gu .. .uJ. eıuııı uiar..Lh. bu 
u.llllt:.ı llt:ı iu t:km ve lıü

zuu uuyliuguwu 1>aKlıya

UJuu.ı. 

ltd::ııcuuıtıuruwuz bun
Jdu t:>uuı a. lugiltı::re ve 
t ıauitla ıh· ıuıw euilen 
lMKlt<iU uatııs l>uyurnıuş

ıar, uu w u,ıtıeJcuııı uıger 
uc' rnLıer aıeyllıu\.lc oıwa-

Llıg"IUJ tt: U<.ı.1 tÜ ellırwı~-

~uu uır seue zarfında ıer \.' t! lJu ~uu uıJugu 

llU11y.ı u, ~ıccu~ll ~wuuJö h.aJ.:ı.r yanu ua weuıh~
'!' ur"ıj ı..: lı.u ıcı :::ııy <4.:>t:Lİ l:\.ctlJlili U.it"p ınm~aka::ıı 
111.tr..uurnLıuııı. tarauuu..tll UJ.ı 1cıı11..le uuıuuı.ıurUJagı 
4.ıuu .. eut \ c;:ıut:ıeue Hu- 1 cı•ıueıı ar:z.u euıyoruz ue-
1..uı uuuıa. arıeJıııuı~ \ t; ullüt:U ::;uuı a llutukıanua 
lu t>\' tuıuı:z.1:: lK.Ltrau tıtwı~- ue..-aUl ııe lıancıy~ veki-
tır. !ıımı ::5lH"Yt:L oırH~inin mi

Avrupa buhranı sulhu 
~uruwaya waLut gayrct
lı.:rıu zawaıı zawan Uwit 
ve, ıcı bat ualaru.ıdan soo
Lı 
"' ou:;lJuLuu alevıcuw:~ 

\'- b.a.rp facıati!UlU patla-

ı:>alın o!ara.~ ..Mosırnvatla 
uç haf La kadar süren te
wal'.> ,.e wü·ı;al~erelerde bu
ıuuuu. 

Bu günkü me~ut n~ 

ticelcrueu dan" faıl~ bir 

• 

anlaşma meydana gt'le

ceğiui ümit etıııı~tik. Ve
kiliuıiı ueticeye varmak 
it;iu ik tiuarı nıızd:ı bulu
nan bütıiıı gJ.yreti yap
oıış buo:ı. ragwen bizim 
ıueufaatiıuiıe olduğu ka
dar dıger taraftauda wen
faatiue uygun oldugunu 
zannettiğimiz anhı~nıa bu 
defa mümkün oıawaınış

tır. 

Bununla beraber ara
mııdaki dostluk ku-. v~tli 
esaslara bağlıuır. 

liu devriu wu \'ak kat 
icaplarından doğ·an şart

lar ve iınl\.:luıar uu uost . 
lugu ilıhll edeuıeıııt•lit.lir. 

Biz nıaıide oh.luğu kaliar 
ati<lc tle Hus-~o,·yet dost
luguuuu ~eyriui sawiwi 
olarak takip t:deceğiı. 

Son hadiseler müna
Hebetile Türkiye hakkın

da yapılan neşriyat bil
hassa bitaraf matbuat ne~
riyatı nıillctimizin iki yük

sek vasfını tebarüz ettir· 
ruiştir. 

Türkler do~tlanna ve
fakAr, taahhütlerine sa

dıktırlar. 

- Sonu 2 inci sayfede -

Garp ·Cephesinde 

Mareşal Cöring bir hava taarruzu 
yapılmasını istiyor 

Ankara ~ ( A. A. ) -
Havas ajan:-11 bildiriyor: 

· Almanlar ufak taarruzlar 

için hücum taburları kul

l:ınmı~lardır. Cephedeki 

sükuneti ar:ısııa Alman 
hücum tal>urlarının faali-
yeti ihlal etm •ktC'dir. 

Bunuııla Alınan taar

- Sonu 2 inci s:ıyfedc -

Ulus Sesinin 
! Oi~ili f elahtze~slerine yar~im listesi 

Dikili Fdaketzeılelt·rine Y:ırd ın olmak üzre Gazc
teruiıde bir teberıü ~ütunu açıyoruz. 

Sayın okurlarımızın \'e haıııiyetli halkımızın ya
pacakları teberrül~ri Kızılay K uruıuu vasıta sile fol:l
ketıede kardeşlerimiz~ göndereceğiz. 

Lira 

74 
5 
1 

K.arut 

50 Dünkü yekun 
Belediye ve Halke\•İ Reisi Aziz Uras 
Gümrük Muhafaza 'l'ahurıı Satın Al
ma Komisyonu Heiı:;i Ali Namık Ünü~ 

-----~~ 60 :Yt'l~ 80 
\ 

- -- - - -- •.,........ .!.. ~ ....... , . 



ilayta 2 
(t:Jlus Sesi) !ayı 1867 

--" -
Cuın~uri tin cı ıl Dönümü ınü· Garp C bilsin~ e ı ____ ~_©l_©J___,;;..v_©___..: Belediye 

Riyasetinden: 

nase~etile 
Büyüklerin1izden gelen cevapiar 

Dr. Aziz Uras 
Halkevi Reisi - Mardin 

Teşekkür ve muhabbetle tebrik ederim. 

İsn1et İnönü 

Mardin Valiliğine 

Büyük Cumhuriyet Ba yrammızı tebrik eder 
sevgi ve sa yğıların11 sunarım. 

( '. ll. l'. g~n<'l 5P'aeteri Eızm urıı ıııehu~u 

Dr. A. F. Tüzer 

Bay Cevat Ökmen 

Vali - Mardin 
Büyük Bayramı kutlular sıhhatle daimi 

muvaff akiyet dilerim. 
A. Özmen 

Cumhu ~re.simizin 
Nutukları 

- Baş tarafı 1 ele - 1 

Bu v:unflar cumhuri
yet hüküm"tiıniz.in siya
setine umumi bir en1ni-
yet gö::;terilıııesini temin 
etıni~tır. 

nostl:uıınız. ıırıc:1k l iz 
den <lürii~ıliik, hayıı hı lı 

Jık ve bunlara uv<r11n ha-.,... 
reketlcr lJekliyebiıir. 

Hebicüwhuruınuz lıuıı; 

dan sonra k:thraın·tıı or· 
dunıuıdaıı lıah~ederek ez
cümle deuıi:;;tir ki : 

Cunıhu'riyct orduları 

emir aldıkl:ırı 1.aman va
ıifeleriııi hakkile ifa ede
cek kıymeıteıiirler. 

Y<ıptığ"ımız \'C yapa
cağımız ft1dakftr1ıklara lft 
yık olduklarını i::ıhat rt
mc~e cuıııhııriyct. orduları 

her zaman hazınlıı lar. 

farikası olarak ele alma
nızı bekleriııı. ~I:ıarif or
uunıuıuıı ilerleuıekte g-eç 
~rnlmayuc:ıl!ııı:ı ve esaslı 

tpdlıirlcr alınacağına em
ııiyı)tim \':tr. 

H •isicUıııhurnrı111z, Türk 
nıil (ti Biiyiik ~lil!Pt ~lf:'C

li. ı ın l'trefııııla sar:sılın:ı z. 

l kale gilJi dıiııya lıil

d "deri karşı:-imla toplu 
\"C diıııciik durmakt:ıdır. 

Ilepiıııiıirı en biivilk 
ıe\'kiıııiz ve iftihar;ınız 
büyük nıillı·tiııJizi uıeın

nun edebilecek bir surP-t· 
tı; hareket l'tnıekteJir di
yerek ırntkuıw :-on \·er
nıişlerdir. 

1 t j ın a 
l Dirıi ~ir Aym yapı~acak 

Ankara 2 A. A. -

aziyet 
- Haş tarafı 1 de -

ruıunıırı h:.ışlnrtığ"ı ıanuo

lunıııakt :ıdır. Halbuki böy
IP. bir ~ev ,-oktıır. Alman-• . . 
lard ın alıııaıı t·~irlerin ço 
ğu gt>nç <;OC ı:.-1.ırdır. Kn 
maııdanlık bu efradı kü
<:ük taarruzlar için kul
lanmaktadır. 

( 1 p'1c fa ıliyt>t.i şimdi
lik guı du7.P inlıi--ar ı>t

ıııekııoı.ir. l >ii., ııı:rn top<;U· 

::ıu kı .... t alt Rt· dc,·aırı et-• 
meh.::edır. 

Ankara 2 A. A. -
Mareşal Görinğ bir 
hava taarruzu yapıl· 
masını istemektedir, 
Alman Hariciye Na 
zırı F o.ı.1 Ribbentrop 
ise büyük askeri ta 
arruzdan evvel yeni 
diplorr.atik bir taarruz 
yapılması arzusunda· 
dır. 

hah·a · Yunan·stan 
arns~ .. ~a 

. Roma 2 [Radyo] -
Italya ile Yunanistan 
arasında sulhun ida. 
mesine yardım eden 
mektuplar taati edil
miştir. Bu mektupla 
rın metni yarın neş 

redilecektir. 

1 • 

men~a 

Men'usan i :ec:isi 
Ankara 3 A. A. -

Aınerikan mebusan 
mecl"si silah aınbar ... 
gosunun kaldırılması
nı 181 reye karşı 241 
reyle kabul etmiştir. 

3-11-939 Camarteal 

13,30 Proğra.m Ve mem
leket s:rnt ayarı 

13,85 Ajans ve ınetcoro
loji haberleri 
13,50 Türk ıııüzicri e 

14,30 ~liizik lli\'aseti 
f'iinıhur Ha• ilo::.u _· ŞPf: 
lh~au Kiiı <:ı•r 

15 l 5, 15::{0 ~Iü-ik Daııs 
uıiızi tri 

::::> 

ı~,oo Proğ'r:ırıı 

18.0;) MeııılPket saat a.
y:ı rı. :ıj:ırıR 'e ıııett·uı oloji 
haheı !eri 

18.:?:; .\ruzık Hadyo c:ız 
Orke..,tr:ı~ı 

19.00 Tiirk ıııiizicri H:.ılk 
TürkülPri - ~lahıııu~ Knrın
rl:ış \ 'C Sadi Ya\'er At:ı
nwn 

rn, 15 'fiirk müzi~i 
2u,oo Koııuı;;rııa 
:?O, 1 :> Tiirk ınilziki F<u;ıl 

hı> yeti 
:21/lU Miizik Kiiçiik Ur

kP..:-tra - ::'(·f: ~ecip A 
kın 

'22,00 Mcnılı·kı t S a at 
A ~' a r ı Aja•ıs \ ' 1· Zir;ıat 

h:-ıhı.rl e ri 

22, 15 Koııu~ıııa Ecnl'Li 
dillcl'ıle 

22,45 ~I üzik Caıband PI 
93 9:; 93 30 '"' k" ... ' .... v, .... . ı arın · ı 

proğ"ram ve kupanı~ 

~ucu~ Esirgnme 
urumunun 

Yardımları 

1 - Bclediyeuiu mC''· 
cut clektirik santıraJıııll 

1 :?O ita 130 beygir \·e 
t 1 O kilovat tak atta tıir 
diı.t>l elektirik grubunuıı 
te~is ve il<1 nsi 2490 s;ı· 

yılı :ı.rttırma, eksiltme ,.t' 
ihalt• kauııııu ıırnciuince 

( l~OGP lira <50) kuru· 
bedeli ke~ifle \'C k:ıp:ılı 
zarf u:,ulile ikinci def.! 
olarak eksiltmeye konul· 
muştur. 

:? - Ek~iltnıe 2f>/1 ı/:lP 
( 'urnartC'İ'\İ günii Raat. ıO 

Bı 

da Belediye dairesiııd IIa 
toplaıwc:.ık gelPdive cıı-. Ye 
cü rııcui ta raf ındırn y:ıpı ka 
lae:ıktır. • 

Ye 
3 - llı.ı i~c girıırnk i~ ıoe 

tl·yeııler (904) lira (61 
k 

A-. 
·uru\i mu \'akkat tenıin:ıt 

ıa 
la kanunun tayin f'tti~ gö 
'P. ~artnamede va·ı.ı lı ,r 
sikaları ;ıyııi giiıı t:a:ı ~~ 
Jııkuz:.ı. k::u:ı.r beledi) . ce 
n·ı~ligiııe vnilmelcri )[lıı~ 
dır. 

4 --_!stPkliler; cksiltıııt tn 
~ ırtııaaıt·~i ve pı ojı•lr 

.lla rdirı BeleJiye:-;i n tlo gf 
rt•cekleri g-ilıi para::-ız olıl 
rak suretlerini de aJ!ill 
lirlt'r. 

5 - İhale günü 511$ 

dokuzdan ~onra gtlece~ 
tt.>klifln po~ta geçikuıe= .........: 
olsa da bi k :.ı bul edil ııırı-

31/3/7/10 

Belediye 
Riyasetinden 

Ankarn 2 ( A. A. ) _ 
Ankara Çocuk E:;irgeuıe 

Kurıııııu umuuıi merkl'Zİ 

Birincitı·şriıı ayı içintle 
634 ha..,ta <:Ocuğu tedavi, 
490 çocıığ"uıı dişlniııi nıu

ayrnc 'c t l davi ı_ıtıııi~, 
çocuk s ırcıy.ııd,ı :WU·1 
ı;ocıık ~ıeak lı:ııı~ o ;ılıııış, 

:?O çoc•ığa 15~ lira 5:~ ku
ıu ş nakdi y:ıı dıııırla lıu 

Juııııı ıış ur. Bu :-:u ı etle bir • 

1 -· Mu k a, Plı•şi fı>~h r 
dilıııi~ olaıı ~leııılckeıİ 
tı'nı izlik i:;; leı i c::ıki şartı 

HH·yı· göre 1/Birinci ~ 
nıııı 939 tarihinde 31/~I 
yı:'/940 tarihine k!ııl 
<iltı ay ınücldrtle ,.c (4~o1 

lira. muhammen ucdt'I 
açık cksiltmf'rc konuJoı~ 
tur. 

2 - Ekt:'iltme 15/1 ı/9 
Çar~nmba güllü s:ı:ıt 1 
tla Maı din Beledi vesin 
topl;ınacak lıelecii.vc c 
cuıııeni tarafm<laa • ,1ııf 
lacak tır. • ay h;iıı le kurıınııl:ııı \'<ır 

dıııı görerılN 4 ı Oü <:;Jcn
ğa lrnliğ olııııı:;tur. 

0 - İlk teminat (Si: 
lira (i5) kuruştur. 

4 - Kanııni ş:ırtları ~ 
Demiş \·e ticaret~ en

düstri, ııafia ve münakıı 
lftt, gümrük YC iulıi~::ır iş 
lerimiz hakkıu<l::ı J;1zırn 

gelen malumat ve direk
tifler vc.·rmiş, maariftP ~ a. 
pılaca k işlere nazarı Uik
kati celbederek, maarif 
işlerini ~ l'rÜ ~Iecli ·iınizin 

~ibimizde yük.stk lJic 

İsviçre ajansı, Cumar- Peşin para veren ve Umum Neşriyut ve yazı 
' İl, talibleıin şartııa11ı1 

gürwt"'k üzere hrr ~iHI 
1 

eksiıtm..,ye i~tirak ctııı 
için 2490 sayılı kaııtı'1 

tayin ettiğ'i vesaikle ,.e 1 

tesi günü İtalya veli - alacağı malı kendile işleri .Müdürü 

ahdi ve Mussolini de ri götürecek hükfi
hazır olduğu halde metler, muharip olsa
bü) ük di~i bir ,.ayın 

1 
ıar b'le" istedikleri ka

yapılacağını bılaırmek dar s .. ah alabilecek 
tedir. . l ıerdir. 

Siret Bayar 

Mardin 
Clus ~esi Matbaasında 

basılmştıır. 

. tı 
tcmınat ıııaklJuzlarilü 

likte wuayyt'.rı gün ,.e ~ 
atG..ı beledi\ e eııcüuıet11 

müracaat ~ylenıeleri il 
.... ı ~ v wWl\U:. ı-a-v: .. - ... _.. .. ..... 


