
r 

e 
en 

1.j~ 
" 

n Y' 
antr~ 

28 )İ 
ek5i11 

t/9' 
at 1 
nac3 
ıce ,·s 

akçe· 
r. 

.4 

e ~·
)U J.:-
fü~te~ 

ıgS" 
s~n·ıt. 

• a 
ı9S· 

sayıl 
i wD 

"ahib ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

'ieınleket mennfilne aid yazılara 
savtaummu a~U.nr. 

Sayı 1189 

6 İkinciteşrin 1939 
Pazartesi 

Basılmayan yazuar l?eri 
vP.riimez. . -_SİYASAL GÜNDELİK TURK GAZETESİ -

Sayısı 2,5 Kuruıtar 

GUnü geçmi\ Nu:;halar 10 K. 

On UçUncil yıl Resmt illnların santimi 25, husust 
ilanların kcliıııc::;i ( 4 ) kııru§tur. 

Kuruluş yılı ı Agustos 927 

• • re ısı Hatay Meb ıslan dün 
intihap edildi ye • 

1 ita raflı kanununu 
imzaladı 

Ingiltare ve Fransa, Amerikadan 
3000 tayyara aliyorlar 

Hataydan bir ~öri:nüş 

Anakara 5 A. A. i Tec:rli, Bekir S.tkı 
Bugün Hataıda ya· Kunt, Abdülğani Türk 
pıJan meb'us intihabı men, Abcüllah I\1ür 
nefcesinde Cumhu srl, Hamdi Selçuk 

• -· 1 •• .;. 1 l 

ı-iyet ı~alk paı.bsın~ 1 e.~ser1\·e~ t~aza:1araK 
1 

namzet gösterilen on n1eb'usluğa seçilmiş ' 
iki zattan Mehmet lerdir. 

Dahiliye Vekilimizin 
seyahatları 

Bay Faik Öztırak dün 
Sivasa geldi 

1 erkan tarafından me 
rasimle karşılanmış 
tır. 

Bay Ruzvelt 

Ankara 5 ( A. A. ) -

Aıııeı ika L'ıımhıırrt i~i Hııı. 

ı vı·lt, dHıı Amharg-oyıı kal · 

1 ılır:ııı yı·ııi lJiıar:ıflık ka· 

ıı ıı ıı ıı rı ıı im z:ıl :ı 1111 ~ tı r. 

Aıııı'ı ika Cuıııhurreisi 

tngili'l., Xon f•c;. b'' f'Ç \'El 

UlusSes· i 

Baltık sahillnini "e Al 
nıaııy;ı, D:ıtıiıııark:ı, Hol. 
laıııh Bel1,~ika ,.,. l=-panya 
s11l:ırını dPrııılerdı~ uıuha

reue bi>lgeleri olarak ta
vin \'C ilttıı etıııbtir. - . 

Auwrika ge.ııi.1.:ri bu 
böJırc\'I! rrireuıivecekler-e . ,., w 

<lir. 

Ankara 5 A. A. -
Nevyork Heralt ga
zetesinin öğrendığine 

göre İngiltere ve F ran 
sa, Amerika tayyare 

irr1alatçılariyle yüz yet 
miş beş milyon dolar

lık bir mukavele yap
mı~lcırdır. 

Sipariş edilen tay
re adedinin ikibin beş
yüz, üç bin olduğu 

söyleniyor. 

Bir İngiliz harp gemisi 

DiKili fe!a~stze~slerine yar~ : m listesi 
Dikili F lfı.kı'tırdelninf' yardım olmak üzre Gaze· Almanya niçin taarruz 

temizde biı lt•bı rı ü süıunu açıyoruı. 

Bay Faik Öztırak 

Ankara 5 A. A. -
Dahiliye Vekilimiz B. 
Faik Oztırak bu sa 
hah Sivasa gelmiş, 
başta Vali olmak üz 
te mülki ve askeri 

Sa:ı- ın nkurl:ırııımı~ ,.e ha~ııiyetli halkım.mu. ya· t • ? 
pacakları tebt·rrü~er~ Kııı~ay Kur~~u vasıtasıle fola- e mı y 0 f, 
ketzede karde~lerımıze göndereccµız. 

Lira Kuruş Ankara 5 A. A. - termemesi İngiliz ma------ iki hafilinde tetkik edil .. b8 7:!. Diinkii vt•kt\n Londradan: ay-
1 Ziraat .r:ı. Fikri Oyal dan beri harp başla - mektedir. . ., ,, ~lualliuıi Şeh:ıp E•giirı 

dığı halde Almanya Harbin uzanması 
ı l~\ kar Jiı.hlürü Hauıdi 1\:kin 

~~ ;~ 'i~kWı mn bir hareket aös- - $Qu 2 iuci sa1fedt-, 



Sayfa 2 - (Ulu Sesi) !ayı 1969 J 

Şimal devletleri1 Kopanhakta bir 11_ R_©ı_©J_y_©_I Sivil ~atkı ~om~ar· 
toi1 p;ı ı. 1Jantı yapacaklar 6-11-939P•zarteol ~ııtıan e~en 

_______ 1 Gercüşte Cum~~ıri- ıe1k2::~.~:0!;:~ ve mem-

Belçika f\ralı Leopolt 

Bclçikn, J,._ , l\ı· 1-'(,', 

Danim:ırka 'ı· 1 !o i.ıııd a 
bükuınetleı i ııııı altlı . ~laı ı 

l>ituraflıklarıı :ı 1ınirı·:ılıil' 

teknik mes .... lei ... riııi :..\·i>r.ii:;- · 
nıı>k üzre I\o ııa ıılıakıa 

bir topl:ıntı yap.ıc.ıklardır. 

Almanya niçin ta
arruz etmiyor 

12,35 Ajans ve Meteoro-

yet Ba yra m ı loji haberleri 
12,50 Türk müzigi - PI 
1:~.30,14 )lüzik (1\ arı şık 

Geı cii~ < Hıı-.ı ı::i) - Cııırı· 
hıııi~· .. ıiıııi1.i ı1 tGııcı yil 

1 uönü·ııü k .ı zaııır11la co~ 

kuo tezahüratla kuıluhın· 

dı. 

- l iııci sayfeden -

Almanyanın aleyhin 
dedir. Bununla bera
ber H;tler Aln1anya
ya mahreç temin et 
mek için bü) ük dev 
!etlen elde etmek · 
istiyor. I 

I ~itaraf ~emlek~t- ı 

Bayr:.mı S<ıbı.ılıı, lıütüıı 

halk ve rııt;mıırhr Jl;ılkt~ 

, inch· top lana ı :.ık 1 :.ıyıı ıa 1 

~aııılık nıak:ırıııııı ·11\·ı_uı·t 1 
· tıikt<'n --oı:rn ( 'ıı ııılıı ı ıyet 

,, : , ıı ı I ıı 1 ~:. y P. , ı . d ı 1.. r. 

Kaywak :. m, hnabe
rinde en bü~ iik askeri 
komutan olduÇ{u halde 
hn ktsin .. yıı ;ıyn lıay-

.ı 11! ırıııı k ıılul ıtl ,rn 
•ı ;ı Uuıulıuı iyt·tiu yııK 

, , ıııefhuuıu hakkında 

IL.dı :ıcı a l.ıulunmuş vP mü 
r. :11' ıben i~tiklfü marşı 

i!t- ıöreııe ha~lanmıştır. 

Halk•·\ i b :ışka.nı lbra-

pruğT:ı ıı Pi . ) 

1 ö.0(1 f'roµ-nıııı 

L .. . ll:l \lt • ıııl f kPt ~:l:ıt A 
y . ı• .\j.11,, ',. J1ı· • ıı o!t.ji 
ha lıt-' l• ri 

18,~5 .\1 iizik Rauyo caz 
orkP.ströRı 

10,00 Konuşma Su ni-
metleri 

19,15 Türk müziği 
20, 15 Konuşma 

20,30 Türk müziği Fasıl 
heyeti 

21,lü Miizik Kiiçiik Or

.,.,tra - ŞPf: Necip A~
kııı 

2~,fll ı ~l· ı r )ı•kf't S a. :.l t 

Ayarı Aj " " Zira:ıt, E:3 
hanı ı ılı 1 :·ı· , k:mılıiyo

n u k ıı ı ı. 11 , :-; ı fi~-<lt 

22.20 .\l üz iı, Küçük Oı 
kesva \'" ı ıkar datd proµ
raının ılt!' aıııı 

Devletler 
Ankara 5 ( A. A. ) / 

Amerika Hariciye Nazırı· 

rıın '-Ö7.Cii$ü gazetelere si 
vil tı ılkı bombarduuıtı1 

P.den • de\'lPtlere tayyare 
:-;.ıtı 1 rrni ma~ı ı:-İ\·:ıscti ndt. 
uir dt>ğ'işiklik o.lıuadığıP1 

söyt .... miştir. 

Beledi ve 
.1 

Riyasetınden 

1 - ~lukavelPsi feshe
dilıni~ olırn ·Mt>mlekPfİO 
temizlik i~ ı•ıi ı·:-ki ş:ntııll 

meyP ı:ö r ı / Biıiı.ci k!ı 
nnn H:~u t;ırihinde 31/Mll 
vı:-:./040 ıarihine k:ııtıır 
: 11 1 ay oıü<ldPtle ve (4:250 
:ıı • muhammen bedelle 
:11·1k eksilcmeve konulmll~ ' . 
tıı r. 

Sovyet -f !n lan~iya 
görüşm~lsri 

Hay Hıtler 

1 hiın Op;ııı tarafın<ian Lir 
ııutuk si5.''lt' ııdi, talebeler 
nwnzumelı•r o" ıı dıılar ''C 

hep biıliktt! uııuı . cu yıl 

mör~ı söyl•·ııdi. 

Sıra ile J.lndarıııa, oi~ul· 
lar, sporcular, e~ııaf ve 
sil val'i köy 1 iiln hay rak
la ri y 1e g('ç.ide iştiı ak et
tiler. 

22.:-{j :\tüı.ık ~ ı foııik 

pt:ı l\lar 

2:3,110 ~lii1ik (.',,7,ıı;ı•ı d 

Y.ı r ıııld 

pro;! aııı ,·e kap •il•\' 

2 - Ek$iltıne 15/ 11/9~ 
Çarş:ırnha günü ~aat j 

da Jiardin Belediye inOt 
topl<-ın<.ıcak belerli) c eli 
ciimeni tarafın<lan ynP 
la c:ı k t ı r. 
3 - tık teuıiı.~ı t (3 tf 

lira (75) kuruştur. 

Ankara 5 A. A. -
Dünden beri Finlan -
diya hey' eti ile Mos
kova ricalı arasında 
bir müzakere olma -
mıştır. 

Hey' et Finlandiya 
helmeskinden talimat 
beklemektedir. 

lngilterenin yuni 
siparişleri 
Ank~ı a 5 ( A A ) -

Bir İngil z l ey' eti ya 
kında An1erika) a gi 
derek yeni siparişler 
de bulunacaktır. 

Silah siparişlerinin 
peşin para ile yapıl
ması İngiltere) i dü-

• 
~ündürmemektcd:r. 

teki Almanya pro
pağandası Almanya
nın harbe yeni bazı 
tedbirlerle girişmek 
istediği, yeni kimya 
maddelerinin k e ş f i 
doğru olmadığı söy
lenmektedir. 

Gt-ce tertip edileıı fener 
alayları çok nıuhtr~Pm 

oldu, ertesi gün :Jkşamı 

Haikevi ~euçlni \'e mer
kez okulu talebeleri tara· 
fından yeni okul salonun
da çok bPp·canlı bir mü
samere v(•rildi. 

Umum Neşriyat ve yazı 

işleri Müdül"ü 

S ire t Bay ar 

Mardin 

Ulus ~esi Matbaasında 
basılmştıır. 

4 - Karı ımi şartları h~: 

iz taliblerin şartrıame) 1 

görm,.,k üzere hn g-iln \'e 
eksiltmPye iştirak etme~ 
için 2490 sayılı kanuntJ 11 

tayin etti~i vesaikle \'e il~ 
teminat makbuzlarile bif' 
likte mua vven uün ve stl' ... .. ~ 

att:ı bele<live encümeniııt 
müracaat ~yleoıeleri iJ!ill 
oluuur. 1-3-6-0 

Alman protest~su- J\1ardin Gümriik Mu haf aza Tabur 
l~~!!~s~!~11. _ Satınalına Komisyon h~~anlıgın~an 

Norveç Hükumeti 
Alman meslahatgü-
zarının serbest bıra-
kılması hakkındaki 

1 
protestoyu iade et
miştir. Lahi muahe .. 
desi mucibince Nor
veç hükumetinin bi· 
taraf ara ait bir ge
r.ı · ~ i serbest bırak 
• ~ 1' mecburi} tfnde 

1 ld ... .. J .... , o ugunu soy!e:n?~ .. !r. 

Muhammen ~lıı"ukkat 
~ iktan bPt1eli teminatı Eksiltmenin 
Kilo Ura K. Lira K. 
__._ _,_, - - -Cinai Tarihi GU..Oll Sa~ 

t:ıı!,!'day k.ınlırrııa i:;-i 1::53UU0 1995 uu 14!.I 65 17/11/~39 Cuma ıo 
. 

l - .ta ırıjn gflnırük muhafaza taburunun ihtiyacı ic:in yukaııda ıııiktarı mubaııı· 
mt>n l>edı, li, ıııu "ak ı..at teminatı, eksiltmenin gün il ' '(' şaatı yazılı (13aOOO) ki1° 
buğday kırdıruıa i~i nıukaveleye bağ'l:ınmak surrti lc açık ekEiltnıeme konulmuştur· 

2 - Eksiltme .\l ardiııde gümrük muhafaza taburu satıualma komisyonu t arafıll' 
dan tabur kar:ırgah binası içind~ yapı lacaktır. 

3 - İ..;tPklilt'Tirı bu P1'!'iltınP için muvakkat teminatlarını .Mardin giimrük müdilt' 
Hlg-iı vı·zıı ... :-:iıw y:ıtırdıklarıııa dı:ir ınakhuzlaril~ bele<liye veya ticaıet. oda.~ına ~s· 
y tlı oldııkl:ırını gö::ıterir v<·~ikal<ır;rıı ,.J, 'iltuıe f'aatından önc-e satımdına komisyofl 
UJ~kaulığına veruleleri ve ınuaryt:IJ sa.4lt~ d~ 1'omisyouda buluow<Jları ilau aluııut• 
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