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•telı:et menaftllle aıd y&Zllar& 
1avıaıarımız a::Uttı:. 

Basılmayan ya.zuar ıren 
vPriimeı 
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SİY ASAL GUNDEL! i\ TURK 

Resmi illoların santimi 23, lıusust 
iHlnlanıı kelimesi ( 4) kuruştur. 

Sayı 1368 

4 İkinciteşrin 1939 
Cumartesi 

Sayısı 2,5 Kuru,tur 

r ~ ! 
t Günu geçmiş Nushalar 10 K. 

Kuruluş yılı ı Afıustos 927 

~;, liatay 5 Me Us çıkaracaklPolonyaya mal göndei-
miş olan tüccariara <lef' 

Parti Namzetleri ilan edildi 
1/39 
lt ıO Ankara H r A A. ) -
iude llat:ıy , iıftyı·t i rl'fı iş h•" 

eıı· 

·apı 
l1etirıct! iııtihalıı mt'lı'u:o\atı 

kanununa glir., hu vila
i~· Y(·ttt·n lw:;; ıııelı"ui:'I ı-:~c;il · 

ıoe~iııe karar 'nılııı işıir. 

A,.ııtıda isimleri y<mlı 12 
2ıtt Parıi rı:ııı•zt'di olar:ık 
gösterilıııiı;;tir. Bııı 1:11 d:ın 
en çok n•y a\:.cak l;•·ş 

ıat w~h'u8 itııihap l·dile 
Ceklert1ir. 

azı 

sıı' 
lece~ 

,;J . uıf· 

1 - Abdül~ani TUrk
llıen, 

2 - Abdullah Mürsel, 

8 - Bekir Sıtkı, 

4 - Hamdi ~elçuk, 

5 - Mehmet Şükrü, 

Antakyadan bir görünüş 

6 - Nuri Aydın, 

7 - B:ıy:ın Saffet Ber
ken, 

8 - Samih Azmi, 

9 - Selim Çelenk, 

10 

11 

Suphi Bedir,· 

Dr. Vedi Bilgin, 

12 - Şetow Demrou. 

luıeı 

ıo ç <® m lb><® ır n ©ı v lfl1 

Avam Kam rasm~a h"'f tal.it H1 tkunu ver~i . 
A11kara a ( A. A.) -

İngiliz Başvekili Çeuıl>er 
layin dün akşam Avam 
l\.amarasında. haftalık nut 
k.unu vt>rrııiş , ba \'alarm 

~uraşı.-r: 

nıuhaldt>ti Garp C"phe 
ı.-inde askeri hart'kat üze
rine mfü·s~ir olduğunu , 
lıı"·iliz lı••v\·ti :-t1 feı İYt.::-iııin e . • 
~;ıjiııo hiıttında İ:iaht-tli 

Et niçin geç geliyor? 
lJUrıden beri·Hr; M· z· 

babadan ş.-hre et saat 
11 de gelweğe başlamış 

tır. 

eı~i1. gPçirıııı•r..e katl;m· o 
makta iılilt•r . 

Şiın<lı i:-:.e etin ne ı'<l 

at d tı ba g. ç JrPlııwsi her 
k•·si ve her ailt•yi t>irdeıı 
bire şaşırttı. 

tahkimat yaptıklarını söy
leıııi~ \'t! deıui~tir ki : 

" Son hafta içint.le zırh
lılarıııııza hücııııı t·thm Al 
uıan 'f;ıyyarcleıilc hir 
kaç dd&.1. çarpı~tık "e bili 
uir hat\ara uğramadan dUş
ıuaıı Tayyart•leri mühim 
ha:3ara uğradılar. Tayya 
r ı·l··rimiz Alıııaıılara kaı~ı 

faik olmakla. lwrauer pi 
!otlarımız da cesurane ha· 
reket göstermişlerdir. 

Beı liııde hüyilk uir sa
bırsızlıkla beklenen \ e 
nıemrıuniyt>t uyandırma

~ an ~lolotofun nutkunu, 
hiikumetinıiz :ılaka ile ta
kip e1 n.i~tir. 

~luloınf hıın<1:ııı t'V· 

Ankara 3 A. A. -
Ticaret Vekaletinden 
tebliğ edilmiştir: 

Polonyaya mal sevk 
etmiş o.up ta son va ~ 

ziyet doiavısi) le ala 
cakları Türki) e Cum 

huriyet Merkez Ban· 

kasına bavale edilm
memiş malların P o-· 
lonyaya sevk ve ih
raç beyannamesi ve 
sair müsbit vesikalar
la :r!"kte Ticaret 
V eL Jeti ~ müracaat 
etmeleri beyan olu -
nur. 

Sovy·et -f inlan~iya müzakerelsri 
yeni~en ~aşla~ı 

Bir Sovyet Gazetesi filandiyaya hücum ed~yor 
Ankara 4 A. A. -

Moskovada, Sovyet 
Rusya ile Finlandiya 
arasında görüşmelere 
yeniden başlanmıştır. 
Müzakerelere Molo · 
tof ile Potemkin işti
rak etmiş, fakat Sta
lin bulunmamıştır. 

Sovyetlerin Pravada 

gazetesi Finlancliyaya 
şiddetle hücum ede· 
rek şunları yaziyor. 

! 

"Lenigradı ve civa
rını hem karadan ve 
hem de denizden m:u
haf aza etmek Sov • 
yetlerin hakkı değil, 

-Sonu 2 de~ 

-----------------------------------------

Ulus Sesinin 
Ditili fe!8k2tze~slerine yar~ım listlsi 

Dikili FdaketzedelninP vardım olmak üzre Gaze
temizde bir teberı ii sütunu ııçıyornz. 

Savın okurlarınıııın ve haıııivt· tli halkımızın ya-. . 
pacakları teberrül.•ri Kııılfiy Kurumu vasıtasile felA· 
ketıede kardeşlerimize göndereceğiz. 

Lira Kara! 
80 60 Dünkü yekftn 
2 00 Veteriner mUrlUrü Namık Uğur. 

50 Merkt·z vf>tt· ı in•·ıi Gök;tlp lıı:ıy. 

ve· 
ueııi 
·i il 
,.j-_! 

Bugün saat 12 yi gPÇ· 
liği halde ht·nU1. tt g ... ı. 
tnemiş bulunuıaktad. r. Es
kiden saat 8 ıie gddigi 
halde sabahleyin işleri b t 
Şına giden halk v~ bil 
hassa memnrbrınıız et al
tnak hu~usunda büyük 
bir mtişkiıata maruz kal· 
\tlakt.a ve baı.ı &ilulerwi 

Sor ııyonız ; bu vazi· 
Yt't k ·ıı ~ı:-ııııia ırn zaman 
~t ahıı:ıl·ak ''B akş·rnı:ı ı 
114' z' 1111.ııı yı·ııı<•k pişir ilt! 
cı·k? 1$u lıususıa alaka 
darları ıı hu 011• ııı li ıııPS· 
ele Hzı·ri[}tie ıiikkat na 

1 urlaruu cdp ~dt:ıiz.. 

1 
\•elki M:ıyıs nııtkuııd.'ı, l 
lıilkfıaıt tiııiıı h:ır be gır-

- ~onu 2 de -

50 Hayvan sağlık memnrıı Faik Ürüm. 
50 Deri tüccarı Milıai\ Yurtlar. ı 
25 Vetniner seyyar gardiyanı Hüseyin Batur. 

84 72 Yf'k<Ul 

.. 



1 

Sa~a 2 (Ulus Sesi) 

hmi f~e ve O:k r ~e 
yeni~en zelze~e o~~u 

anistan~a 1 İtalya-Yunanistan arasın~~ 
ı=------~------~·---------

Belediye 
Riyasetinden 

Ankara 3 A. A. -
Dün fzmirde saat 16, 
55 te şiddetli bir zel
zele olduğu gibi, Di · 
kilide de üç saniye sü
ren oldukça şiddetli 
bir zelzele olmuştur. 

Ödemişte orta dere· 
cede bir zelzele his 
edilmiştir. 

Sovyet-f inlan~iya müza
kereleri yeni~en ~aşla~ı 

-Baş tarafı 1 de-

aynı zamanda vazi
fesidir. 

Finlandiyanın aldığı 
tedbirler ancak harp 
yaptığı takd!rde ka
bili izahtır.,, 

Finlandiya nazırı de 
miştir ki: 

" Pravada gazete· 
sinde intişar eden hü 
cumlar söylediğirr. nut
kun yanlış tecün1esi 
üzerine müessestir. 

Finlandiya, Sovyet
lerin teklifinden dört
te üçünü kabu! etn1iş
tir. Müzakereler eski
sine nazaı·an daha 
dostane bir ha va için
de geçmektedir. 

Finlandiya, Soyet
lere karşı hüsnü niy
yetini göstermek hu
susunda bütün bur
hanları vermiştir.,, 

lngilterenin yeni harp 
siparişleri 

Anakara 4 A. A. -
İngiliz harp levazimi 
nazırı, harbin bida
yetinden beri 110 mi
yon İngiliz liralık si
parişler yapıldığını 
sö lemiştir. 

Bir Cins E~mek ih~as e~ildi 
Ankara 8 ( A. A. ) -

Bütün Y unanistanda 
tek bir cins ekmek 
ihdas edilmiştir. Bu 
suretle senede bir mil
yon İngiliz lirası ta
sarruf edilmesi müm
kün olacaktır. 

Kendi Kendini ~at1ran 
Alman gemisi 

Ankara 8 ' A. A.) 

Bir İngiliz Kra vezörü 
tarafından yakalana
cağını anlayan ve ken 

1 di kendini ba brmış 
olan Alman petrol 
gemisinin, bu mınta 

kadaki Alman deniz 
a!tılarmı beslemekte 
olduğu anlaşılmıştır. 

Görinğ 
Ya ur. ~a Komaya gidecek 

Ankara 3 A. A. - j 
Havas Romadan bil. 
diriliyor: 

Göringin yakın 
da Roınaya gelmesi 
muhtemel olduğuna 

ı dair Romada haber
ler şayi olmaktadır. 

Resmi mahafiı bu 
husus hakkında hiç 
bir mütalaa serd et· 
mektedir. 

4-1 t-939 Cumarteal 

13,30 Pro~rram Ve mem
leket saat ayan 

13,:i5 Ajans ve meteora. 
loji haberleri 
13,50 Türk nıüıigi 

14 80 .Müzik Riyaseti ' . 
Cümhur Raııdo::-u - Şt-f: 
İh:'an Küııçcr 

15,15.15,BO Mü.:ik Daııs 
rnüzigi 

18 00 Prortrn ın 
' "' 18.0ö ~Ic·rıılt•kf't 8a:ıt a-

y:ı rı. ~1jatı8 ,.e ıueteoı olnji 
hatwı IPrİ 

l 8.:1:> ~IıiZ"k H;ıdyo c:ız 

Ork «'~ t ra~ı 
rn.oo Tiirk miizigi 1Jalk 

Tüı kiı\ı ri - ~la.h ımıt Karıı • 
<lnş vt• Sadi Ya ver Atıl · . 
man 
ı V, 15 Türk mii1.i~i 
20.tıO Koıııı şrııa 

20: 1:, Türk miiziki Fasıl 
heyi'ti 
21

1
00 Mü~'.ik K iiçük Or-

kP.Stra - ~· f: Necip A· 
kın 

22,00 Memlt"kı· t Sa a. t 
A y a r ı Ajaus ve Ziraat 
b:ıberleri 

22, 15 Konuşma Ecnebi 
dilltr<le 
22,45 M üıik Caıb:md Pi 
23, 25, 23, 30 Yarınki 

proğram ve k<l panı~ 

Yarınki 
Postal ;"' r 

5/11/!)3D Pazar 

Yarın S~lbah saat 8,30 
da Eki~pres Tren po:.:;tası 

gelecek, Sa\'ur, Gercü~, 

.Midva.t, idil, Cizre, Di
yarbakır, Nn~:ıylJirı , Kı 

zıltepe ve D 0t ik po.,ta.ları 
'd 1 • gı ecr.~tır. 

Çemberlayn . 
Avam Kaınarasrnda Hut- Sı~~at ve içtimai mau-

kunu söy'.edi ven6t MüdÜi lüuünOen 

- Baş tarMı 1 de -

mek istemerliğini ve bu
na karşı ko~·ac • ğ°ını eöy 
]emişti Bu lııgiltı•reniu deı.. 
hattı hareketıdir." 

Çemberlavin buudan 
sorıra lngiliz. l:ııperatOt · 
lu!!ıınun "'ahdetini teba. 
rüı uttirerek sözl6rine ui-

17 İk incit ('Ş in 939 Cu 
rna. g•i nü . aat 9 da (açık 

Pk~iltrııe ilP ) ihale~i yapıl 

m~ı k ii'Gere ôUO Lira nın 

t.aııııııen bı dı· li iki etiiv· 
müz taıııir etıirilecck tir. 

Talipl11 ıin şartnamt-yi 
gi)rnıc·k üı(>r~ 111\idürlügü· 
ıııiize milr~.caatları ihln 
olunur. 

• bayet verıuittir. 
31.2.4. 7 

Ankar:.ı 3 ( A. A.) -

İtalya ile Yuııa.nbtan ara
sında dogıluk nıünast>bf't

lerinin tak \·iy<·sini i~tih· 

daf eden rıot:dar bu gün 
neşir ediluıi\'tir. 

E~a~ıııı, ltN ly:..ııJ:ı.rın 
ArnH \'tJtlıık hııdııthınd:ı ki 
k U \ \ 'f'i )t'I i il İ il ı,z;ı J.. lcı ~t 1rı1 
ınnsıııı vt> Yurııwi:>t:ınırı· 

da bun:\ Uerız•'f a:'kPrİ 
tedbirlı:r :.ıldığını gibte
rcn bu notalar Bö!~vı·kil 

Mataksat' ile iı:1lya t-l~·isi 
t:n;, fından 30 EylüJJ,. ı e
aci edilmİ\itİr. 

Hu Notalard:ı, hn iki 
hiikO.metin ~u]h yoluııda 
yf>ııi uir anl~şm:ı, !,;ııııirrıt 

,.e seınneli l>ir is bir litrı :. ... 
iı;in aradaki ıııürn.sı llt'T 

ini dalıa İ\'İ bir ~eki" . . 
koyuuık ilıtiııı a lı gi>ı ul 
mf'ktedir. 

1 - Eski Batrılar kİ~ 
ıııesi arasında. yeniden 'i1 

pılacak Elektrik santr:ı; 
binasının inşaatı 3728 li 
bedeli keşifle a.çık eksil' 
meye konulmuştur. 
2 - İhale 11/11/9 

Cumartesi günü saat 1 
da Bt>lediyede toplanac,J 
Bele<liye encümenince ys 
pılacaktır. 

3 - İlk teminat akçe: 
279 lira 60 kuruştur. 

4 - 'f aliblerin plAn ' 
:;;artuamesini görmfk fiıP 
hrr gün ve ek~iltmeyı· İi 
tirc1k için mu:ıyyen gil 
\ e sa;ıtta teminat. akçelt 
ıi!P şarınauwdf' ynılı ,.f ' 
ı-aikla birlikte Br.lediyo) 
'<· BPleılivc encünırniO 
nıii r •. caat. eylemeleri ilJ 
oluııur. 

2-1 28 1 4 

Tür~ Parası ~iymetini tor~ıma 
ha~~ındati 

12 numaralı kararnameye ek 
karar 

Madrle l - Sikko ve 1 şartile IDPmleket aışıJJ' 
külce haliııde olduğu gil>i ~ıkarauilirler; 

kiyuıctli ıııadt:ıılcıin hur- Madde 4 _ BO/G/ l95 
d·ı ve me~mu lı;ılde de t 'hl. ,,~· 

rırı ı ve 1715 savılı ; .. 
memh·ket dı~ına. <;ıkarıl · :ı 
rııası rılt'ıııııudıır. ( ki.vrııf t

li ıııadcıılerdt' ıı uıak~at: 

Plaıın, Alurı ' 'e Giiııııişıiir) 

Madde 2 - Yo cuların 
şahı-.i zirıet olarak ıicıi ı ııa 

ta'.lı<iıkları kiyıw tli ıııa· 
d enleriıı maıııul ı·ı;;va da .. 
bu bükıue dahildir. Yal-
nız ;ı Jyu.ııs vt- ı:-ıaat bn hü
küın<le ıı ıııü Stl:::ı ııaılır. 

Madde 3 -· lfariı;ten 
Tiirkİ\TVe ,,.l'lt!rı ı ·cııt·l> iler • • n 

heralınlt-riıııh! g-t·tiı itı ilk 
Tuı k gümrük kapı;,ınLla 

:ıl •ıkadar guııırük 111t· ıııur· 

ların·-l verl'ceklerj lıt•vaıı

nanıtlere veya pasaport
larına ka vıt ve isaret et - ) 

tirdikleri kiyıuetli nıaJen-
lerden mamul eşyayı ev-. 
detlerinde memleket dışt
ua çıkarabilirler. 

Bu karann neşrincltın ev 
vd Türkiyey<· geluıi~ bu 
lunan t'Cııt:biler l.ıt"rulıt•rle
riııde gt·tiruıi~ oldııkları 

kiynıttli wwleıdeıueıı uıa 

mül e~yayı kaıuui~ o uıer 
cilerlııden müı=-aad~ almak 

mın hükümlerirıP. göre~· 

pılacak muamt•leler lm J\~ 
r::ı.r hükmüa<l<1n nıii$te: 
ııaJır. 

Jladde 5 - 14/ 1 l/ t9S: 
tarihli vf: 2/8030 sa)11' 

kararname ile 17/5/195· 
tarihli ve 2/11008 s.ıY11 

kararname hükümleri wfl 
ğ'adır. 

Madde G - Bu kaf,ı 
cwşri tariLiııden ınüt~bet 
dir. 

~f a<lde 7 - Bu kar:ıf1~ 
icrasına Maliye V tkili o/ 
ıuurdur. 

Umum Neşriyat ve yo.ı' 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus ~esi Matbaaswd6 

. bru;ıJmştıır. 


