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ahib ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

lle11ııe&:et menafiine nıd yazılara 
ıavtıı.ııırımız ncumr. 

Basılmay:ı.n yazuar ~eri 
verilmez. 

liarici e 

- .... 

- - SİYASAL_ GÜNDE LİK TÜRK GAZETESİ = - ~ 

Ve olotof 

Sayı 1352 

14Birinciteşrin1939 
Cumartesi 

Say~sı ıoo Paradır. 

arasında 
939 

.~'.~: ~ün d sta Ga ·p . .. 1e · de 
çarpışn1alar 

Alman1a~ın y ptıkları şiddetli ta
arruz püskürtüldü 

y 
ij Aııkara 13 ( A. A.) -

Oskovadun : Türkiye 
ute· 

1 ltalya Elçi i 
ija .• 

nıe· tıcıve Vrkili ~ükrü 

c:rb· ~arac~ ... lu l.ıu crüu sa:ıt 

Molotof arasında ce · , Roma 13 [Radyo] -
reyan eden müzake- fv!ısır I(ralı Faruk, 
rat hakkında mütem- j İtalya elçisini . kab.~I 
mim malO.n1at mevcut ! ederek uzun hır go· " 17 r-- o 

de Kremlin S:ıraviııe AHkara_ 13 (A. A.) - l Alman kPşif kolları 

ı e'" 
ııyeı 

~ ltıl 

ekle· 
c ,.e-

58 

da!1 

ralı~ 
a.rıJll 

ayılı 

si o O 
p:ıll 

tiııert-k Molotofla g;ıii~ 
~U~tür. 

Ankara 14 (A. A) -

~oskovadan: Türki 
Ye Hariciye Vekili 
ŞUkru Saracoğlu ile 

değ-ildir. rüşmc ) rıpmıştır. 

Japon . ri~iye Na· 
zuı istifa etti 

Bu gfö·üşmenin dos
tane cereyan ettiği 

ve bir görüşme daha 
yapılacağı bildirilmek-
tedir. Rom.'.l 13 [Radyo] -

Bu ::;a.bahkı Fransız teb- faaliyetinin duruşuna her 
liği : Gece bütün cepht-dl:! türlü mana verilmekte-
ı:;akin geçnıişrir. Düşman dir. Almanların yakında. 
de~ri~'e. kıt'aları tesLit unııııni bir taarruza gc-
u.hlmıştır. çecekl.:ri hükmünü ver-

Pari~tl'n : ~lozPlin Ş:- 1 1ıı~kte pek doO-ru olamaz. 
nıalin<le Almanların şid- e 

detJi bir boınbardınıan Dii nkü harekat esna-...__ _______________________ ___ 
1 Japon Hariciye Nazı· 
rı istifa etmiştir. Bu 
istif anın, hariciye me
murlarının aldıkları 

yaptıkları ve eı:;ir almak sımhı, Alınanlar havada 
i::;tedikleri, fakat y<ipılan müttefiklerle nıüsa\.·at te-

Amerika Sefiri taarruıların püı:;kiirttildü- mini için gayret göster-
ğü l.ıil<lirilruektedir. nıişlerdir. Bu gösteriyor

~ d · ' vaz·yelten iJeri gel- .Ank::tra 13 {A. A.) -
~ovyet Rusya nez ınae diği bi!diri!nıektir. Pari:ı: Dünkü güu ve ge-

d ce c·t>phenin he\ :eti nıııu-
teşe bbüste bulun u 1 A ıniyesinde l>ir SÜ.kQnet \ıu. 

lsv8fl ~ısını sefer· sulc gelmi~tir. Güzel iıa-
~~oma 13 [Ra~yo] -
~tleşik Amerıkanın 
I Oskova sefiri, f\1o-

Sefirin Moskova hü · •\'' l ı vaya ra~nH' n Alıııarılar 
k Ameti nezdinde Fin- 1 ı .. ı ı ı'la" tf' hareketten te,·akki etıııiş 
ı'-u d. · · t b. 'ı fJ: f i 1 { n e 1 !erdir. Fran~ızlann keşif 
an ıya ıçın eşe • kolları Alman keşif kol-
b .. te bul d ;:-...u bı"l ı Ank.Ha 14 (A A) - 0 · ·· us un u0 - . . · !arını pusuya ıışurmeğe 

ki, Alnıanların müttefik
lerin a.sh.t-ı t kuv\·et "a 
vaııytıtleri hakkında ta
m:ımile malumat alanıa-
mışlardır. 

l
?lof u ziyaret etmiş 
lt 

nıtl' • 
dirilmektedir. Istokholon1dan bildi· nıu,·affak olmuşlardır. 

, riliyor : İsvecin şima
l !inde kısmi seferber

lik ilan ediln1iştir. 

· Ankara 13 ( A. A. ) -

Alman tebliğ'i : Garpta 
rnahalli kt·şif ve Topçu 
faaliyeti aynidir. Fran
sızlar dün Hen köprüle
riıı i ucrha va etmi~lerdir. 

;_./ 

Polonya Hariciye Nazırının 
~örüşmeler i 

Ankara 14 (A. A.) - l uzuıı mliddflt göriişmi.iş-
Poı t ·· PJl i onya Hariciye Nazırı ur. 

v ;aıe ... ki ln~iliz füı.Ş''ekili Xazır, 1..nıgiin<le Kı<ıl 
h ~ellıberlavin ve H.aıich·e tarafıııdan kabul edile-

d1'' ''a · -~ Zırı Lort Halifaks ile cektir. 
tııtOf 

Letonya 
~hnanlardan Memeli isteyecek 

l Atıkara 14 ( A. A ) - 1 len bir habere l!Öre, Lr. 

6~vas Ri~adan bildiriyor: tony:ı: So :yetleri ıı mü
tiıddi bir. kaynaktan \'C· zahereıilc p Pk yakı ıda 
~ 1llıekıe kaydı ihtiyatla Alınany:ıdan Memeli • iste. 
e~ti •dilmtııi l"ıım ıe- .. l yeceklerdit. 

Bazı ihtivat efrat 
"' silah altına çağrılmış-

,_. 
Llr. 

ı , .. r: ,, 
f\ .~ • .., ~ ~atauatı 

Ar,l.ara 13 ( A. A.) -
Roytt>r Nevyorktnn b!ldi
riyor : Amerika M:ıtlıı~
:ıtı Berliııdt·n alan lı:.ıber
ıt'ri hey( c111 ~·creH man-

r $t3tlcr ~ekliııdı! rw~ir et
mrktediı ler. Üa'l.ı te!er, 
Çeuılı erlayinin lııgiliı ıııil
l cti.ıd1111 ziyfHlı· Alın:1 n 

milletine hit~µ t'lti .~.d, Ilit
lerin asin sulh teklif et. 
mediğini yaıwaktadırlaı'; 

~em~erlayinin Nutku ve Romanya 
Ankara 13 ( A. A. ) -

Bükreş : Çemöcrluyinin 
Nutku Romanya mulıa
filınde tenıamen menfi Batırılan A iman 

Tahtebahirleri bir tesir yapmıştır. Umu
miyet ~tiLarilt· gazt•t(· ıııü- 1 
talt>aları lıenilz ın ,, c ıt Aııkara 14 (A. A) -
de~il<lir. ~IaILafi Çemo ı A ı~iz ~ah.riye Neza
layinin sulh üıııi<lini bı- ret. c .... 1 üç Alman 
rakmayacak ş:ntlar kon. deruz altı gemisinin 
duğu bildirilnıcktedir. 

batırıldığını bildirmiş -
Polonya Hü~~meti 

Ankara 14 ( A. A. ) -
Pariste te9ekkül etıııiş 

olan yeni Polonya hükfı
mı.ti, ,..~ki Polvnya ric:ı

lının hukukunu tanımış

tır, 

tir. Alman Ticaret 
gemileri İngilizler ta
rafından batırılmak -
tansa kendi kendile
r :ni batırmak emrini 
alm!§larchr, 



a 2 (Ulus Sesi) 

26& 1 d 
~ l~an~ Sıtma Enistitüsüne Savyotler!e Polonya~ı Za- 'IL-_R __ <?l\_©1_··_...~1© il Mardin Bele iye Birinci U ın° 

Müf ettişlikt d d d k 1 
l.' t 1 rl ---1 Jtiyasetindea 

evam e en o tor ar uıt ve ne er er arnEm~a ı~.ıo-9~9 c11:ı•crt .... ı 
b
• ld 1 - Belediyenin mevcut 

Ankara 13 (A . A) -
Eylülüu dördilnden beri 
.Adana Sıtma Enistitüsü
ne devam eden yüz. dok
torun derslere gösterdilr.
leri ala.ka ve imtihandan 
alınan netice talim bey
eytini çok memrım: bı

rakmıştır. 

An~ara~a 
Tertip edilen gôreşler 

Aukara. 13 (A. A.) -
Kızılfıy U mumt Merkezi 
tarafından Ankarada ter
tip edilen güreşler halk 
arasında büyük bir rnğ

bet gördüğünden Yarın ki 
Pazar günü tekrar edile
cektir. 

Macar-Romen 
anlaşması 

Ankara 13 (.A. A.) -
Macar- Romf·n anlaşması 
üzre. ~!acar hududundan 
,,.elen Homen kıtaatımn e 
bir kısmı Sarabyaya na-
kıl edilecP.ktir. 

Sovyet Kıtaatı 
Ankar:ı 13 (A. A. ) -

Sov·,·et kıtaatı. Eston~a-. . . 
da b:!ıı yerleri işğ"ı• le ba~ 
lam1-wlardır. Estonya ka
bil11.-cıirıde tadilat yHpıla

r:.ık bir çok muhaliflerin 
alınacağı beklenmektedir. 

f ransız Nazırlar 
r~eclisi 

Ankara 13 (A. A.) - · 
Frans.z N<ızırlar Meclisi 
bu sabah toplanarak Da
ladiye tara.f ından verilen 
Diplomatik faaliyetin ma
lfımatını din!emiştir. 

f ransız Gazete!eri 
Ankara 13 (A. A.) 

Fransız gazeteleri Çem
berlayinin nutkuna bü
yuk bir yer ayırmakta 

\'e bu cevabııı hic bir 
tereddüde mahal bırak· 

aıadıtıııı 1aımaktadırl~r. 

lf Ç8f PIŞm8 Q Ü 13,30 rrof;ram Ve mem- E.eknıik santrahna 120 
leket saat ayan ji!i.. 130 beygir ve 110 ki

• ·o 
1 - Sason Bölge.s1 

karakollar arasındB rı 
lecek Telefon Hatlae~ 
yüzde beşi (7 _g) ıJl 
geri kalam (6) ı:net~tl 
)uaunda, t(•pe ıuuh1 • 

Ankara 13 ( A. A. ) -
Garbi. beyaz Ru::-yada 
Sovyetlerle Polonyalı Z.ı 
bit ve Neferin 2rıısn ı.ıa 

ormanda çarpışmahır ol
muı:;tur. hu orm:rniar çok 

• 
b1ivtik ve eıktır. Bazı v<·ı-. . 
leri.'c a<!ıı:n aya~1 b::
memiştir. 

Sovyet-f enland;ya 
müza~ereleri 

Ankara 13 (A. A.) -
Sovyet-Finlandiya ara. 
sındaki müzakerf·lere dün 
akş ım Kremlin Sarayin
df> başlamı~, Müzakereye, 
Molotof Stalin, Potemkin 
iştirak etmiştir. 

Harbin ~eş haftası içinde 
lngiltere~en rransaya 

JtUoderlle-n asker· 
ler 

Ankara. 12 t.\. A.) -

lngiliı İstihbarat Nezareti 

bildiriyor : 

H~rbin bP.Ş h;ıft:ısı 

içinde lngiltercdE·n Fran
saya gönderilen a:;kerle
rin miktarı 150 bin ki-

l şiyP- b:ıliğ olmuştur. Bu 

1 

nıii.ddet zarfı~ı~a ~a i\: 
]ı>, ıctic her hırı l ;-. to~·: ı 

l.\to ı uk olmak ii'!l'P 25 
uiıı adet Taıık. 1 ıi:ı· ım 

arah .; eı ,.e saire lıiç bir 
ariıaya u~ratılmad~r. ln
gilteredcn Jı'ransaFt rı;ı · 

kıl edilmiştir. 

ROMA 12 (Uaılyo) -
1talvan Sefiri bugün Ro-. 
madan LoIJdraya müte-
veccihen bareı ... et etmiş

tir. 

\ :,H5 Ajans ve mdeoro
·11..·ji haoerleri 

ıd,f,() Tilrk rnüı gi 
lJ,HH "fö.ıt: I~i) a .. ı.ti 

Cümhur ·_,ando~u - Şef: 
lh3!.iD Kün~er 

15, 15.15,::iO )Hizik Dan::; 

müzigi 
18,00 I· roğr:ım 

18 05 ~lc·tJılcket saat a-
yarı', ajaııd ve wett::oroloji 

habP-rleıi 

lovat. takatta lıir dizel E
lf'kLirik gurubunun tesis 
ve ilavesi ~490 sayılı art
tırma, ek51iJtme \"e ihale 
kı.nunu mu.:ibitıce (12061] 
Ji,· ... (5U) kuruş b"deli ke
şifle \'e kapalı zart usuliıe 
eksiltmeye kon"lınuştur. 

i - E1;.siltme 25/10/939 
Çarşamba gümü saat 10 da 
Belediye daire~inue topla-

1 n2cak BeltJiyc Encümeni 
1
\ tarafıııdan ya.pıl:ıcaktır. 

3 ·- Bu işe ırirmek iste-caz j o 
yenler l904] lir<ı (61) ku-

18,25 Müzik Radyo 
Orkestrası 

19,00 Türk müzigi 
20,00 Konuşma 
20, 15 Türk rnüıigi Kan. 

şık proğram Muhtelif ~ar
, kı ve türküleri 

21,00 ~lüzik Kfü;.ük Or
kestra - ~ef: Necip Aş

ruş ınuvaı..kat te.ll!inatla 
kanunun tayin ett;gi ve 
~ .... tnau.eue va2ılı vesika-
~~ . 
ları ayni gün saat Dokuza 
kau<Ar Bel~<liye l~~ısliğine 
veruıeleri lfızımdır. 

h • ıe~ 
40 ve diğer muhıt• 

O - '"') + oıınsı.~ - .nv n.c .. re 
(5800) adet ka,·;11' 
meKe ao-acı rıuau 

T !::) il 
direk kapalt ıarf 

\J"' eksiltmeye konulıJl 1 

2 - Bu dirc.kler~ıı 
adedi Baykan, (23iJOt 
di Nutki, (löOO) ad.e 
luk ve ( 1000) adcdı ~ 
kazaları dahilinde ~ 
rilccek yerlerde tcslı 
nacaktır. 

~ - Direklerin ııı; 
Kanundan Nisan :ıY1 

şi arasında. kesilüil;.I 
s:.>fale isbat edilcce~ı; 
4 - Direklerin tJi 

olunan bedeli ı ~ 1351' 
kın 

22,00 Ajana ve 
haberleri 

4 - İsteklilerin eksiltme 
şartnamesi ve µrojel~ri 

,,. Mardin 8elediyesiu<lt gö-/ . .ıraat 
recekleri giui parasız ola-

· olup, Muvakkat t• 
(16ul.25) liradır. 

22,15 Konuşma. 
dili !dede 

Erntbi rak sur~tlerioi de alabilir 
ter. 1 

22,45 Mü1.ik Ca~.b:ınd l 11 
23, ~5, ::?::S. 80 \' arııı~i 

proğram ve kapanı~ 

Mar~!n Viiayet Daimi 
Encümen:n~en 

Mardin ~Ierk r•, ·raflı ki ilk 
okullara a] ıı • · • :?61:co 

1 

kil0 lrni'\ tıı- . ,,,,. · •· .k 1 
• ı 

e 1 
, • •• J , J c.· ~ ı · ~ .. 

~fı,vakkat, tt:mir . ...:t '·•'"'an 
Hl liruı\ır. hale:ıi 27/10/ 
339 Cuu:a günii saat ](i 

da !\farelin viı~1yt·t nıah. 
ırıın.ıa. yapılacaktır. t~ ıek
! ilt!ıin gelmeleri i'il.11 olu-
ı..ıur. 1-1 tu i8 20 

5 - lh:ı.ll' güuü saat 9 1 

dan soura g\:le::cck teklif- j 
ler posta gt.<;iknıt:~i olsa ' 
dahi kabul edilwt:ı. 1 

S!h~at va İçtimai Mua
venet Mudurıugün~en 

261 Birinci Teşrin 9:19 da 
(Ac.~ık cksiltwe ile) ilıale~i 

yapılmak üzeı c üUO lira 
rn .. carnıııen bctldle i k i 
t" ı.ı vmuz t..ıuıir eLt!ı ilecı:k

tı:. 

Taiiplerin ~aı tnameyi gör
mek tir.ere uıüdürlilgümii
ze müracaatları ilan olu-
nur. 14 -lG-18 20 

b - Mukavele 
eksiltme ve fenııİ 
uauıt::ii Diyarbakırd~ 
fia .\: üşa v idi gindeJl 
ahnauilir. 

6 - İhale 31/BiriO' 

rin/ü39 Salı günü s9
1 

<la N.~ra Mu~avidi~1 
'l 

sınJa ınütc~ekkil ~ 
yonda yapılacaktı!· 

7 - İstekliler 2.ıflO~ 
kanuna uyğun otar• 
zırlayacakları tekJif 
tuplarını, temiı:.ıat ııJ 
\·eya mckbuzu ve t. 
odası vesikasile oı 
saat dokuza ka<ltır ~· 

· · rl yon rıyasetıno ver 
dir. Posta da olan ~ 

·ç 
meler kabu 1 edi1J11ı. 

1 
Ll- 14 1 tir. 

_.-- ... _._ r p;w c=:z: .. ·---·~--------------------

Maroin gümı ük muhafaza tJcm u satmc;lma komisyu~u~dan 
~ılllılamnıcm Muvakkat 

liil.turı •edeli Teminat Eksiltmenin 
Ciıul K:lo Lt.• IC. Lira K. To.r1hl Gtın8 aaatı 

. .._ _____ .-- ... 3-0 ....._ ~.....-- ----- ------ - _.... ı• 
Zcytııı ya;:ı 5JJ .> Oü 27 t O "lf.H0-939 Pazartesi ıü M 
Makarna BOl>O 990 01> ; ;; U J ·, ı ı ·' . r.:40 ' ' ,, ,, • 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Denım 20000 o () O:> ·i0.3 OU lH-10·939 da.n itibaren l.ıir :ı) 
l'ıı.z:ırlığa. bırakıldı. 

l - Yapılan eksiltınelf>rirıcle talipleri çıkm;ıyan yukarıda yazılı Zeytin yağı11' 
karna eksiltmeleri onar gün uzatılmış ve Benzinde bir ay içinde pazarlığa bırakıl!~ Siret Bayar 

Mardin 
Ulus 8esi Matbaasında 

basılmştıır. 

2 - Ev,·dki ~er:ıit. dahilinde talip olarıların hizalarındaki ten.inatJ:ırını i:O 
ınüdürliigü vezneeine yatıı Jık1arrna <ic.ıir vt>ıne makbuzu Ye ticHet oda~mds ~' 
olduklarına cfai:- \'t>:;ikal:lrını rıtn:jy \ (•Jl gün ,.e s:ıatlarda \'e benzin içirıde bir :ı~· 
cıe komi::;yo..ıa müracaat ed~rek t:ksiltweleriıı•: iştirak etmderi ilan oluuur. 


