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Çarşamba 

Sayısı 100 Paradır. 

• _ 2!!!1 

On UçilncU yıl 
Kuruluş yılı ı Ai?ustos 927 

..... 

Daladiye, 
Çemberlayı 

tKuna cevap verdi, 
•• 

gun Almanlar yeniden ta-
cevap 

Uoma 10 (Hndyo) -
~'ran~a Rn, \•ekili B:ıy 
ba.Jadive bu ak"'am Hit
haiu Nutkuna cevap ,·e-

tcıcektir. 1 
İngiliz Başvekili Çt>m-

her\a vin de yarın Avam 
Kam;rasındn. bPyanatt:ı ı 
buıun::tcaktır. 

C. H. Partisi umumi 
n yeti toplan~ı 

Ankara ı 1 ( A. A.) -
l>aladiye dün saat. 20 <le 
hir nutuk söyliyerek de-

Başvekil Mosko
ı va müzakeresini 

ttı1ştir ki : · 
"Bir avdanberi ask~r-

Fransa Başvekili 
Bay Daladiye 

~himiz dnŞınatı ara'lisiude ,. 
ılerlemektcdlr. Denizlerde tatörlm· vardır. hiz yur 
tuvvf\tlcrimiz.düşman t:ılı
telbahirlerirıi ko,·alaya
rak bir c;o

0

k ~eyler zabıt 
etn1iş\erdir. .. 

Fransa ve büyük Bri
tanya Okyauos::ı. hakiın
rlirler. Biliyorsunuz ki : 
denizlere hakim olaıılar 
<hı.ima zafer k:ızanıın~lar-

duınuz için nyııi zaman
da hudutlarrnıız.ıu öt .. sine 
geçen garp k iiltU rli ıı ii :-;a
d ık insa.ı l:ır haline geti
ren medeniyet i~~in harp 

edivoruz. 
~Sun Hayişta;! .Nutku-

nun hülfömsı şudur: 

" Polonyayı ilhak et-~r ı 
',, 1 

Daladiye Komoni:;t-- ı tim, memnunum, barln 
lerden bahsederek şun· dunluruıak için • ulh ya
lan söylemi tir: ı p~lım.. B~ ~-üzlt~.ri ço~~ 

" Komonist i~çilcri bo- dınledık. h.:ıt ı bı~ teın~-
hıliyan ve bilfi.bare on- J nat 3luığıam. taktırde sı
ların şeflerile uyuşan dik- Hihi ehlen hırakaca~ız.,, 

Almanyanın derpiş ettiği 
mübadele sistemi 

Ankara 10 (A. A.) -
lla.vas Ajansı Amistar
damdan bildiriyor : Al
llıarıyanın ~arki ve cenu
bi Avrupada derpiş etti
~i tnül>auele sistt-mi ~u 
Uç esasa dayanmaktadır: 

2 - Polonya Almanlar 
la mesıdln olmadığı halde. 
Alınan ya Polon) amıı l>U
vük uir kkınıın işi"ral et-
~ ~ 

mek ııiyt.tindedir. U1il-
k<rnlardaıı Ye dig-er yer
lerden getirilt Ct:>k Alınan 
)ar buralara yerle~tirilo
cek ve Polunyaııııı fetlıi 
muhakkak gösteriiec k-

tir. 

izah etti 
Ankara 10 (A. A.) -

C. il. P.ırıi Gruqu umumi 
'hPYeti bu gliu saat 15 te 
lLıt":ın Sakanın rci::,liginde 
toplaııdı. 

füışvckil Doktor He
fik Sayd~ını sfür. alarak 
Hariciye V ckilinin Mos-

1 kova ziyareti. orada ve 
ı\nkarada cı•n·y~m eden 
ınüı.akcr hakkında izahat 

' 'erdiler. 
Hatiplerin sordukları 

8tıaH:u:ı Ba:;,·e\...ilin verdi
eri iz:ılwt ,.e hükumetin 
r> 

bu husustaki mesaisi mu-
vafık göriilerek ruzname
ye g •çildi. ~lüz·tkcrc saat 
18, 15 de nihayet lrnluu. 

Alman kıtaları cenuba 
sevk ediliyor 

Aukara 10 (A. A.) -
Alman k1ı'aları ceuuba 
doğru se,•k olunmakta
dır. Huduttaki Alm:ıular 

Belc>ikaYı Fransa. taarru-. . 
z:ından kurt::ırınağı taah-
hüt ecliyurlar. Fakat ilel
çikalıla ı ın F'ram;aya iti· 
ınatları vartlır. 

l - Almanva. Baltık 
lraıisindeki h~ıncinslerini 
geri çekmeğe bunları bol
Şeviklikten kurtarınıık o
lacağını gö~termektedir. 
Bunun için istical ederek 
~itndiden vapurlar gön
ierr&i tir, 

3 _ Almanya, geçen ilk 

nıak ihtiyacıııı lıis etmek
tedir. Balkanlnrdaki Al· 
nıao ek·ılliy •tlf'rinirı mcc. 
muu iki milyon kişidir. 
Bunlar ihti!Af mevzuu 
olamazlar. 

baharda ltalyanm y.ıµtı
ğı gibi Balkan komşula

~ rınuı eınni)letini kaıan-

arruzlarda bulundular 
Ankara 10 f A. A.) -

Fransız tebliği : 
Diişınan keşif mürrP.

zeh~ri Mozelin ve Sarın 
şarkmlla ,.e g:ı.rbinrlc bU
viik faal1'.ret O'ÖSterınek-
w J ı::ı 

teclir. Ayni mmtakahırd:ı 
şiddetli topçu faaliyctleri
,lc devam etrnektcniı. 

inumz tayyarelerinin 
keşitleri 

Ank:lra 10 ( A. A.) -
İlk defa olarak dört İn
giliz Tayyaresi, Alman, 
Fransız hududunda kc:;if 
uçuşları yapmışlardır. 

Büyük Alınan şehir

lerinin tahliye edilJi~inr, 
Lüksenburğ hududu ci
varında istibkfımlar vü
cuda getirildiğine dair şa
yia ortada dol:ı~makta 
idi. Tayyarelerin kl'"if 
uçuşları bunu tetkik et. 

miştir. Tayyarelerden iki
si tarafından çekilen fo
toğrafl:~r şayanı ehemmi
yet bir kıymeti haizdir. 

Zigfrid battı yeniden 
suların tehlikesinde. hu
lunmaktadır. Şiuıdiden 
baştayan yağmurlardan 

husule gf!leu· suların se
viyt si G3 santimetreye ka· 
UJr yükselmiştir. 

Suların istilasıoa. uğ

ramaması için baıı ')er
lerin tahliye ~ô.ilmesine 
başlanmıştır. Renin taş

ması Almanyayı dil~ün
dürmektedir. 

Ankara 11 (A. A.) -

Fransız Tebliği : 

Mozelle Sar arasında 
<lüşlllan ke~if kuvvetleri. 
çok büyük faaliyette bu
lunınuşlaruır. 

Yapılaıı müteaddit hü
cumlar tarafımızdan püs
k ürtülıoüştür. 

Letonya Hariciye Namının ~eyanatı 
Ankara 10 ( A. A.) -

. Riğ·a : Letonya Hariciye 
Naıırı Motres IJC'yanat
ta bulunarak <lemiştirki : 

gracl Limanından Sovyet
lcriıı ~arki Baltıkfa mev
zularını kuvvetlendirme
leri ıwk iyi anla:;;ılabilir,, 

A vr::~:.~e;e~·:ı:a ~ı~:~.~ İngiliz sel irinin teması 
den değişmi.,tir. Polonya 
ortadan kalkmış, Alman
ya ile Sovvctler arasında 
~ ~ 

dostluk paktı akıd edil-
miştir. Bu suretle Baltık 
devletlerinin işi ortaya 
çıkmıştır. 

Ankara 10 ( A. A. J -

Belgrad : İngiltere Sefiri 
Ticaret Nazırile görüşe

rek Yugoslavyaaaki fazla. 
gı<lai maddeleri lngiltere
yc satmak ~artile Yuğos
Ja vyaya iptidat maddeler 
vnilecPğini beyan etmiş-

Sovyet Rusya Avru- tir. Alman hey'eti 8 Ey
pn.ya aucuk bu üç nok- liilden beri Hel:;ratta uu
tadan çıkabilir. Şimalde lunmasına rağmen bt~nüı 
beyaı denizden, cenuptan bir itilaf akıd edeınemi~-

' Karadeniıden e Lenin· , it, 



b 
Sa,ta ! 

Garp cep~esin~e topçu 

faaliyeti 
Ankara 10 ( A. A.) -

Garp Cep besinde : Alman 
tebliği : Ehemmiyetli top
çu faaliyeti olouğunu bil
dirmektedir. 

Ankara 10 (A. A.) -
llavas bildiriyor: Cephe
de faaliyet bir az daha 
fazladır. Almanların bü
yük bir taarruz yapmak 
istekleıi aşikftrdır. Yapı

lan bir kaç bat:ıkın tay
yaresine ateş açılmış, da
fi top kuvvetleri ile y~k
laştırıla mamıştır. 

Sarbuğda Almanlarla 
bazı temaslar vukua gel
miş, el bombalarile ınu

barı~beler olmuştur. 

11-1(1-939 Çarıamb• 

12,30 Proğra.m Ve mem
Jc kl:t saat ayarı 

12,35 :ıjans ve meteoro
loji haberleri. 
12,50 Türk müıigi 
13,S0,14,00 .Müıik ( kü

çUk or kestra - şef Necip 
Aşkın) 

18,00 Proğram 

18,05 Memleket saat aya
ajansı ve meteoroloji ha
berleri 

18,25 Türk mttziği 
18,:Z5 Türk müzigi faııl 

heyeti 
J D,25 Konuşma Dış po. 

litik:ı hadiseleri 
ıg,40 Türk müzigi Ka

rışık proğram 

20,20 Temsil 
20,50 Haftalık posta ku

tusu. 
~ l, 1 O Müzik Rivaseti 

Cumhur bandosu - Şef: 
lılsan Künçer 

22:00 Son ajans haberle
ri, ziıaat, esham, t~hviHU, 
kambiyo, uukut bor2ası 

{fiyat) 

22,20 Serbet Saat 
22,30 Müzik (cazbant pl.) 
!!3, 25, 23, 30 Yarınki 

proğ'ram ve kapanış 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus Sesi Matbaasında 

basılmştıır. 

Kayseride 

Valinin riyasetinde bir 
toplantı yapıldı 

Ankara tO (A. A.) -
Bu e-ün Kayseri de Vaı iuiu 
başkanlığa altında, Kay-_ 
makamlar, Nabiye müdür
leri ve idare ~ubeleri amir
leri bir toplantı yapnuştır. 
Toplantı da umumi işler 

görtişülmü~, kırtasiyecili

ğin önü alınw:.ısı karar
laştırılmıştır. 

Birinci Umumi 
Müfettişlikten 

1 - Sa.son Bölgesiodeki 
karakollar arasında çeki· 
lecek Telefon Hatları için 
yüzde beşi l 7-S) metre ve 
ged kalanı (6) metre uzun
luğunda, tepe muhitleri O. 
40 v~ diğer muhitleri (0.40 
-0.50) metre olmak üzere 
(5800) adet kavak veya 
meşe ağacından wanıtıl 

direk kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu dir(ik lerin (900) 
adedi Baykan, (2350) ade
di Nutki, (1500; adedi Kuz
luk ve ( 1000) adedi Sason 
kazaları dahilinde göst~
rilecek yerlerde teslim alı. 
nacaktır. 

3 - DirPklerin Birinci 
KAnundan Nisan ayı onbe
~i arasında ke:)il<likleri ve
sdkle isbat edilecektir. 

·l - Direklerhı tahmin 
olunan bedeli ı 21350) lira 
olup, Muvakkat teminat 
(1601.25) Jiradır. 

i - Mukavele projP~i, 
eksiltme ve fenni şart · 
namesi Diyarbakmla Na
fia Müşa virliginderı parasız 
alınabilir. 

6 - İhale 31/Birinci teş
rin/939 Salı günü saat on 
da N af' a M üşa virligi oda
sında müteşekkil Komis
yonda yapılacaktır. 

!ayı 1~ 

ı Polonya Myüt elçisi. Mostovadan 
ayrıldı 

Mardin 

Vakıflar Direktörlügü~ 
ti~ Açık bulunan vakıflar 

Ankara 10 (A. A.) -
Havas Mosk:ıvadaA bildi
ri~ or : 

Polonya büyük elçiei 
Moskovadan ayrılmıştır. 

Elçi btasyooda Fransa, 
İngiltere, Amerika ve İran 
Elçileri ve bir çok dip
lomatik zevat tarafından 

selAmlanmıştır. 

• ·oC 
sildarlığı için 21 bırı i 
teşrin 939 Cumartesi gO~ 
saat 15 de hükumet to0' 

uındaki vakıflar idaresiııd f') 

müsabaka imtihanı jcf 

Litvanya Hügumeti edileceginden isteklileri 
ona \: e ilk mektep şeb~ 
det namelerini ve 8air e' 
rakı ıofü,bitelerini ba1nile0 

muayyen saatta geluıeıeıı 
ilin olunur. 

Ankara 10 [A. A.) -
K.a vna.~tan bildiriliyor: 

Litvanya bük1lmeti, 

8ovyetlerin talebini kabul 
etmiştir. Bu ekşaw veya 
yarın anla~ma aktedHe
cektir. 

------------------------------·---------------./"e 
Vilayet Daimi Encümeninden ı 

cı •• ı JleYki ltaaaaı ltly 

Sulu tarla Çıvlik Kızıltepe Harzem 

Suıus JU.fibiroj • • 

" 
,, ıafiref 

"' • 

,, • Vadi fiıtik. ,, 
" 

" • • ,, 

s.ıu tarla Çevlik. 
" " 

il " Donguzluk 
"' • 

" ır Çevlik 
" • 

ll 11 Memet fendo ,. 
" 

Suııuı tarla vadibcrberi Kıııllepe barzem 

Sulu • Çevlik • " 
,, 

" 
,, • ~ 

" 
,, degirı.nea huabesi huburik 

,, ,, Vadi !ıa•ık " " 

,, 
" 

hay lanı 
" 

,, 

" " Çevlik lt 
,, 

,, 
" " ,, " 

" " " " " 

" " hüaeyin ata ,, " 

DBnlm8 Hadada 
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1 

5 
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o~ 
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6 

6 

160 

500 

80 

180 

10 

l 

70 

Şarkan tarik, şimalea ve cenubeP '1 

laibi senet, tarlaları, garbeo Dcbir. 
Şarkan ve şim:llım sahibi ncııet, ti~ 

laları, garben koçhiıar, ceııuben aY 
ıoişmiş yolları. 
Şa.rka.u nehir, tim&len Te garben ~· 

hibı ıenet tarlaları, cenubcn ayni ı.ı.ıif 
wi~ sınırı. 
~arkan babulu caddesi, şimalen tel, 

feyz-ban.eıu yolları, g:nbeu buıt t 

sahibi senet tarlaları. ı 
Şarkan teJfeyz yolu, fİmalen telf tı1 

vo harzem yolları, garben bust, cııı11 

beıı atınet 8ahibi. 
:;;arkan mukaddema. sahibi • enet el 

yoTıo siyaret tarlası, şirualen mukı.4 
deıııa. gui elycvm ziyaret, ıarben ııı~ 
kadderua şebmu, elyevm şch da"11 
cenuben nehir ve yol. 
Şarkan nehir, ga.rban sahibi sen•fı 

timaleıı şehnıuş ali ağa, tarllıı, ceıııl~ 
ben harabe denilen mı!isa.ra.y degiriJ.I' 
Şa.rkan ıahibi senet tarJası, şimaleD 

yol, garben nehir, c~nuben bust. 
Şarkan kadı degirıııeniniıı eski haıih 

şiıualen şelınıuı halef basan tarlJlsl• 
garben nehir, cenuben bark. 
Şa.rka.n sa.bibi senet tarlası, §İmal'° 

h:ırzcnı tepesi, ga.rben tarik, ceııuuell 
köprü bara.besi. . 
Şarkau tariki .m, gr.ilıeu ne:.ir, ~· 

ııııılen ve c~nuben sahibi :>enet ta.rlalat' 
Şarkan nehir, şimalen mukaddeıJJ~ 

memet ali elycvm hac ö~er bey gııt· 
ben bark, cenul.ıen mukaddemı. saJı!ı 
elyevuı sahibi ıenet tarlala.rı. 
Şarkan nehir, Eimalen köy, garbcn 1• 

cenıılıen sahibi senet tarlaları. 
Şarka.o garben k.oçbi1ar caddeıi, oi· 

malen ıabibi •enet, cenuben herabıll· 
m& ıınm. 
Şark.an wukı.ddema harabe degirıııe· 

ni elyevm mili saray degirmcni, tiınll: 
len h1;1.rew tepesi, gıubeıi bust ve sabi' 
bi ıııenet tarhısı, cenuben uehir. 
Şarka.o ve garbeıı sahibi senet tarı~· 

ları, şimalen cadde, cenuben ayni nııf 
1niş ıınırı ve nehir. 
~arkan yol, guben ııehir, timaıe• 

ıalıibi btnet, cenuben şeb 9a.'bani t,ar· 
lalan. 
Şarkan yol, fimalen alımet cunıBı 

garben :sahibi senet tarlaları, cenuı.ıcıı 
lıuat. • 
~arkan hallo ve ~ebmua, şirn:ılen ı~· 

düllah, garuen ahmet, cenuben der•ıf 
tarlaları. 

7 - İstekliler 2490 ~ayılı 
kanuna uyğun olarak ha-
1.ırlayacakları teklif mek
tuplarını, teminat mektub 
veya mekbuzu ve ticaret 
odası vesikasile birlikte 
saat dokuza kadar komis
yon riyasetine verecekler
dir. Posta da olan gecik
meler kabul edilwiyec~k-

Yukarıda cins, hudut ve dönUtnü ile evMfı !airesJ gösterilen 19 kıt'a araıiuirı 
kati ihale tarihinden ao. ıo.941 tarihine kadar olan kiraları açık artırmaya çıkarıl
miştir. !halesi l~-10 - 939 Cuma gUnü saat 16 da Mardin D. encümeninde yapılacak· 
tır. Muvakkat teminat miktarı 26 lira 2ö kuştuurr. İsteyenler şartnameyi encüweıı 
kalewmde görebilirler. Taliplerin Daimt Encümene müracaatları ilan olunur. 

ö/7/9/11 Ur. ll·l•·t7:25 .. . 


