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Çarşamba 

Snyısı 100 Paradır. ---· 
-.SIYASAL GÜNDELİK TURK _GAZETESİ -- GUuü geçıniş Xushalar 10 K. 

Kuruluş yılı t Ağustos 927 

leri eti le 

~aran tiler in 
brantisi .. 

Yazan: Y Js:n Kutluğ 

Müzakereler hakkında 
izahat verdi 

Aukara 17 ( A. A.) - tır. Bunun sebebi Sovyet 
Cuıuhuıı~ et H:ıık Partisi lıükünıetinin Vekiliırıiıtt 
:Mecıis gurubu ı.ugihı 17 hü:ll>iitun yeııi tı·ldifler 
'l\·,riui e' \'el u~~ı .. <.ı.ı st rd Ptmiş l•lın:ı~ıdır. 

Icra Vekilleri Heyeti 
Cumhurreisinin riyasetin

de bir toplantı yaptı 

, 1'ürki) e C imlıuriye-
11 hükO.ınetinin müste
~iren devam ettırdtgi 
· Içerde sulh d ~ta sulh
~1. ~ etınin btık.rnrına, 

güuü öğleden sonra fü ::- Eıuı.i~ t·tluıiı IJakımm 
, ekiH f;;eyhau ınt:l.>'u::m d:ın l>iı. \ t ı ilt'n garnnlİ· 

Hilun Ur.ıııııı ıiyclSetıude lt.>r eıımiyl·tiuıiz~ uyğun 
toplandı. Kürsiye g-d, 11 olm. ·~ gioi lıof!aılar üze-

. .Ank.ıra 17 (A. A.' - ! Meclis Reisi Abdül
Icrc Vekiller. 1-ley- 1 halik Renda ve Ma
eh bugün saat 14 te reşal Fevzi Çakma-

! B.~şveka~ette .R.~i~~- ğın işt:rakile bir top -
cun1hu~ isme~ Inonu- lantı yapmıştır. 
nün rıyasetınde ve eı·cünıerç içınde çm

~aııan dünyli mılletlerı 
biı· kere daha şahıt ol
ltıu:;-ıani ır. 

{ DaŞ\t~bil R~fik Sayucım ı iııut--. • ''-',yet ıııetaliba-
Moskovad:ı Llaı.cıyı~ \'tj. u 1,;., 'lü.kiyü ~i_, .l~etinc 

1 hiliuıiıle cereyau etıuei~- uynıadı~ı iı;iu Su\ y~t -
te olan ınuza~ereler ııaK- 'l'ürki\•e mü'l.akcreleıi uc* ı 
kıııtla bervcc;hi ati iza- ticde~meııı;~tir. Bununla \ 
hat ve beyanatta buluu- beraber ~o' yetlt-rle ınüna-

Milli Şefin riyase
llncte Genel Kurmay 
~aşkanımız kıJ metli 
~evzı Çakmağın da h;;
lırakile ıoplauan hey· 
elı vekile ıçtimaınctan 
80nta .8aşve.Kil Refık 
~aydamın si~asi beya. 
~atı söz değil bir öz 
t~Şkil etmektedir. 

muştur: \ sPlıatıuıız <>:on.isi gibi do.:>-
.. Haric'ye Vekilimiı Mos- rnııe şen.ııue lJ~rdevanı 

kovaya giJerkt!u ue ) ol- l.ıul:ımn.\ktaıiır.,, 
da uıuawele yııpac.ı~ı: iki B. Ş' ~kiıiıı bt'yanatını 
hükuınei beyuiııde görü müt~aı,ip bazı hatipler 
şülınüştü. Lierey.:in eden suz almış ve B:ışvt'kilin 
müıakereleria uu esaslar beyauatı gurupça tas' ip 
dahilinde bir itilafa. ,·ar- oluuınu~ \'e celseye ııitıa. 
ması mtiınk(ın olaınaınış. yet verilmiştir. 

------------------------------------------
Milli .Mücadeleden 

heı·i L:>O vyetlerle olan 
~osthığunıuzu iuauıt:: et
tıı·nıt.b.le ueı·aucr uır 
~Ok de' lt!th!ı·ıe GLK t d· 

llıı~ L>uıuıı<.iugumuz wu
~ht::ueu:!l e t>aUıK. ku.n
~·or, bıınassa Demokrat 
Ciuuyasının eo ıleı ı ge
len !ııO'ıllz ve Fnlnsız·· 
h.tr·ıa ~ıaıı auluşmala
rıınızı on· kat u11tıa ::sık
ltlŞ\ıı·ınış bulm~uyo"·Jz. 1 

Hatay Bale~iye Seçimi 
Anta~yadan ba~ka bütün Ha tayda so·na er ~i 
Ankaı :ı 17 lA. A.) - ~Çok muhteronı Ha-

Hatııy l1ucdiye Slç:uıi, \ ~ay h~ lkının _ııwderıi UY": 
Ant.ık\ a ıııiı::ı~e::ına u.uıak ~nnlı:~ıınu öıeJen l.Jen 
.. •. 

1 
.. biıırim. Kıı l.ıılg-iııı bu de-

uııc aı.,.t 1' ... za ve J. u· \ 0 . fa d.tha c.;ok h ıı" \'t•t tendi. 
hı~ eleı<l.., bO ıa erıuı:;-, her 11 l'· u l · • ..ı r.lll ul>le, 1 tJ ııııılıalıı-

tarn~t~ Cumhuıi) tt l_Ialk na gö~tt:rdıgı waifı.1,.ayı tak-
Partı~ı rrnııız1.:tlt!rı ıutılı<.ıV Jirle yad. tJd.-ıinı. ı,:ııfın. 
edııun~.eruir. ların, E.rkekll·ıle ndt ta 

Aur~ıkyat.la seçim da yarış ederce~iue Seti uık 
ba lıir kaç glin sürecek- uaşlarıııa ko\'ınalarıııı tak-

' 

S©(fil Dc§likôk©ı: 

H r; --~ye Vekiiimiz 
Moskovadan ayrıldı 

1Saraçoğlu, Türk ve Sovyei hayrak-
1 ari yle süsieıJEn istu~yoııda me

rasimie uğ~ ·iandı 
Aukara 18 ( A. A ) -

Ta8 ı\jan~ı Moı::ko,·adaıı 

bildiriyor : 
Türkiye Hariciye Ve

kili Şiikrü Saracoğlu be
raheriııdt• H:uici~·c veka
leti nınunıi ~ fltih mıı:l\ ini 
Ctwat Açıl-:llin, biriııci 
daire rc·i~i Feı idıın Ce
mnl. K:ıleıııi ııınh~ııs rnfi
ctiirii Zeki oldnğ'u lı:ılde 
diin saat 18,10 da Mo~
ko,·adan hareket etnıiş 

tir. 

Saraco~lıına So\•yet
lrr Birliğ"iııi:ı A nkan1 bü
yiik elçi:-,i TientiPr de 
refakat ttmektcdir. 

Moskova İstasyonu 
Türk- So' yet bayrakla
rile siislenıniş lıııluııuyor

du. A~keri Lir kıta Ha
t iciye vekiline selfun re~
ıııiııi ifa etmiştir. 

1 Hariciye Vefümiz 

l'iıı klerın uarız ve 
kahraıııauca ''asılıarın
clau baŞlıCüSl Vt!l Ulgl 
~ozu her tcsıı·ın ustun
cle tutarak yerine ge· 
tıt·nıeı:;ıaır. tir. dir ve bayrarılıkla ı.ikir 

1 ~ak~m~a 
i Ecne hi Ajansların 

verdij!i haberler Hatay va\iı:>i seçim 
dolayı~ııc yaııuğı ueya
ııatt..ı şuulan ı:;öyl•.!nıi~tir: 

ccıııeıseın v;ızıft•ıui yap 
ıııamı~ oltıı unı . ,, 

ıadded 
a:ıt e' 

. ,ocıl 
1 c ~ 
buz ıı1 

i Jııııııı 

Mılıi vahdetimizin 
llormal ciUL'l mu uı.erıil
u~ huı~uuıe.ımıL.ın has 
&asi.) t!tle ahı ·gı :;;uınu1-
lu teubiı 11.~ı· uau-.ıınız. 
o.an lııçte gızıı oegH
Uır. 

\ Hıtiar sun emrini verdi 
----------\ Ank,ıra 17 ~ A. A.) -
kin tem~il eden devle- Hoyrer Kopeulıa~wu hil· 
tinıızın şaşıııaı. ı:H~ a c· \ Jiı ıyor: Bitler lıiuıraf 
tine, nalklllHZm haı bll- 1 ınemlt:'hctleı in ta' a1'sutıın· 
nıaz ıuıuadı, garanti- (Jaıı uıııiı.lıııi kt'sıııi~, bü
ıeı·in iarantlSl sayua· )'tik ıuarn~ı hakkıı,liaki 

Hariei~·c Vı 1-.ili. lsta~
yoııda, So\·yet Ilnriı;iye 
Komi~t·r mua' ini Potem· 
kiıı, GPnPI sekrl'ter tııu

avini Doknnm.or, ~los
ko,·a kurn:ıı d:ını, lı:ışta 

Tiir~iye htiyük ı· \'i~i Hay
dar Al:.tay oldıı~ıı lı:ılde 
eh;ilik meınurl:ırı, lugfüe. 
ı P, Honıanya, lraıı Af
~·aııi~t:ın ,.~ Bul~· ıri. tun 
elçileı i tarafım.ıan u~ur· 

liQan~tır~ 

Ankara 17 (A. A.) -
MMkO\':l ~ .Saracoğlu hak
kında Alman: lugiliz ve 
Fransız aj~n:::ları şu ha. 
berlt·ri ., ermişlerdir. 

teab116 

ı. 

~~-~ 

Onuu ıçın : milli 
Val'hgıuı1zın burruete 
laiank udl'etini bıha~· biür. ı 600 ewriui V\lrW\§ıir. 

A lııı:rn Ajansı : Tür
kiye bu~ tik elçisi gaıete-
~S01l'' 2 nçi iia1f&d&.:!ı 
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Almanlar ilk taarruzu yaptılar ı ,I!-_~_©ı_c:::> _©J_..;;;.y_©_____,I S:~~at va içtimai M~ı· 
ı venet Müdürlügün~en 

Hitler, insca vukubulacak telef atı nazarı 
dikkate almiyaral' Majino hattı:--:; yarmal{ 

ve geçmdk istiyor H . . " k'I' . 
ancıye ve ı ımız 

Ankara 17 ( A. A. ) - ı Bütün bu harekat ~fa-
Bu sabahki Fransız resmi jiııo hMfı boyuııca cere- hakkmda 

. tebliği : Dün öğleden son- 1 y:rn etmi\'ttir. r'ransız uın-
ra Sarın 30 kilorrwtrelik ka vcınct hattı her tüı lii -Baş tarafı birde

Lir cephe genişliğ"irıd~ Al 
m rnlar kuvvetli Top1,,·u 
ate:;.lerile beraber taarru-
z:.ı gf'lçnıişlcrd ir. 

Topçu kuvvetlerimiz 
vazifosi itibarile geri çe
kilnıiştir. 

Ba\·as bilıliriyor: 
Fransız kıtaatı Alman ara 
zi:;indc çarpışmaya dt· 
vam etmektedir. Diişman 
:Majino' hattının çok ile
risinıle olan Fransız nıu

ka vcnıet ha.tuna ul::ışma.

ğa mu,·affak olamamış

tır. Düşman yalnız kü
çük gözetleme hatlarını 

geçebilmiştir. O ıne\ kidP. 
bulunan kuvvetlerimiz 

tank 'e d:ıfi top vasıta

lariylc dolw.lur. 

Bay Jlitlcrin, inRanca 
vukuLulacak telı>fatı na
zan dikkate alıniyar:ık 

M:.:jinı> hattını yarmak 
istediği intibaı mevcuttur. 
A.lınanların bütün hat üze
rinde taarruza geçl cckleri 
iddia olunabilir. Fakat. 
Almanlar f:P.vkulcey:;ı rıok

tasını1aıı bir kaç Y'' rOEn 
teıyitı v l.ıulun:tcaklardır. 

Fran~ı :t.lar han'ldHa. 
k:ır~1 k<ıynıak için ihtimam
la haıırlauoıı~!ardır. Al
lan tayyareleri bir kur
şıın obusu bar:ıjıııa Ç8r· 
pacaklardır. 

lngili7. k1tal:ırı M:ıjino 
hattının l>ir kı:-ınında yer 
alnP"lanlır. Aluı:u,lar bu 
kı~ıııa taarru~ •~JerlerEıe 

cilere bevanatmda Sara
co~lunun. hu akşam )to~
ko"·adan h.ı.reket edece. 
ğirıi ve müzakerelerin ne
t(cclendirilcmcıniş olduğu-
ıııı :::öylrmişlir. 

Hc.lvas Aj:rnsı : Tür 
kiye IIariC:) f• Vd.ili Şük-
ü Sar:·co ,: l:ı anlaşmayı 
imzalamak:-ız n bu ak~am 
.Moskovadan Ank:ıray:.ı. 
hareket etnıiştir. Her iki 
t:ırafca ınuk~ıuil teklifle. 
rin tetkik e<litecegi söy
leuıne1' t edir. 

Ruyter Aj:rnsı : Mos
ko\'a rnahafilinı· g-ört>, ~a
raco~lu Rll~ tPl.liflnini 
yrnirlen tetkik edilııu~k 

li1.re Ankiir:ıya göt ıırıııı·k-
1 

teclir. 

ıs.ır.939 Çar,amba 

1:?,80 Proğram Ve mem
~eket saat :ıy::ırı 

1 =--,35 ajans ve meteoro
loji haberleri. 
12,50 Türk müzigi 
13,30,14,00 )lüzik ( kü

\'Ük or kestra - şef Necip 
Aşkm) 

18,00 Proğ"ram 
18,05 Menıleket saat :ıya 

ajansı "e meteoroloji ha
berleri 

19,25 Komışma Dış po-
litik!! hadiseleri .. 

19,40 Türk müzigi fasıl 
heyeti 

20,:W Temsil 

20,50 Haftalık posta ku
tıı~u. 

21. 10 Miizik RiYa~tti 
Ciııulıur baııd•>~'!.l _:: ~ef: 
İllsan K iinçn 

:22.00 )Jf-'ırı ! t~k f•t s :ı :ı t 
A y a r ! ajans hahPı lc
ri, ziraat, esham, t~lıvilar, 
kambiyo, nukut bortıası 

(fiyat) 

22,20 Ser bet Saat 
~.:?;~O ~Iüzih (c:1ıhant pl.) 
~ \, ~u, 23. 30 Yarın! i 

p•o~ı:.:ı ve i\<!Jı .ııış 

muntazam ric:ı.t yapmış

lardır. Alman piyadeleri 
geçtikleri ı;aba üzerinue 
.Mayin tarlalarına rastla
nn~lardır. Ba nıayiııler 

evvelce Almanhrda.n :ılın
mış \ c harp m~lz• :ıı t3 mi- 1 

1.e füt :e ed;lmi~ti. Alman 
ta:ırruzu ilk muk:p·emet 
me,·zii öııüıı.Je dumn:ş. 

tur. 

30 biu kjşiJik lıir lıı~i!iı ı----------- ----------

Ank:.ıra 17 ( A. A. ) -
Alman. orduhm başku

man<lanlıılıııın telıliğ'i: 

Dilıı Frnıısız kıt:ıları 

istilık!lwl:ıı ııııız önünde 
şimdiye kadar i=-~al et
tikleı i yerleri tahliye ~de
rek geri çekilmişlerdir. 

Havas bildiriyor: 
18 giindenberi fran

sız kuma:ndanlı~·ı Alman 
taarruzunu kırmak için 
her türlü tedbirleri alını~, 
dün Sarın şarkında 30 
kilometrelik kısıııın<la ya
pılan Alman taarrıızu F'ran
sız ıııuka vemet battı önün
de kırılmıştır. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdüril 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus ·~esi Ma lbaasmda 

basılmştıır, 

ordus1n.u karşılarırıd .ı Lu
lı!caklarJır. 

Çok zam:ın geçnı ı.: d ,. ı• 

Fransay:ı. 3~ tngiHz ı .ı-
1..a::ıı !!<'lt!liş lnihtm~c~ktır. 

Anknra 17 ( A. A.) -
A:.uan tdJi iğ'i: İugiliz de. 
ni.t. kııvvetlerino dün de 
mu\ affakiy<'tli tıı:·rruzlar 

yapılıııış ve İırgiliz gPmi
leriııe ha \':l. lıoıııualaı ı iı;a
bt1t etmiştir. Hava dafi 
toplarııııız, iki::;i İugiliz 

olm:.ı!~ üzre lrnş .~ .. ı~rn. u 
t. yyan•si dü~ürnıE;-1tıu ir. 

Aıl .:; dt-niıinô,.. 'i vupur 
ı·:ı'ı'ı'ıı ı ~ıır. llm ... m :ıra
~.ı ı•; (·r:ı .. :.: . ..... ıu c11 lı t.! 

yfü:. g•·,LJ!-.i Jc \ . ırdı . 

Bsrlin - Huma ara rntla 
Aıık i:i nl 1€ (A. A.' -

l.3erl inle I!uııı:-ı ~ r :ı ~ ı ııd a 
'fddon ' c .\1 k tııplil ı:-> 

ıi~are unılıııhr n·]ı•ı i de· 
'·am etıııcl\tt'ltir. 

Ulus Ses· in. 
Di~ il i felaketzedelerine yard:m listes.i 

. Dikili Fd:lketzedeJerine yardım olmak üzre Gaze. 
temiz.le hir teberrü sütunu açıyoruz. 

Sayın okurhırımııın ve hamiyetli halkımızın ya
pacakları teuerrüleri K1::ılay l\uruoıu vasıta~ile feUi· 
ketzcde karde~lerimize gt>nıkn:ceğiz. 

Lira Karu, 

6 50 Dünkü yekun 
4 Vilayet Uırıumi Meclisi azazından Şe ... ·-

ket :Sancar 
50 Terzi Celil Kankılıç 
:>O Gnete mü vezıii Dilsiz Musa 

11 f>O YekQıı 

Vilayet Daimi 

En~ü:.1erıı:nden 

Husn~i maha3ebcye ait 
KızılH pe k:ızasıuıu Har
'l.euı köyiiudeki 19 kıt'a 
:-uh ve su::.<uz tada ile Is 
bia mrnı Iııe\·kiiudeki 4 
lıa~ıçı•ııin kat'i ihale tari
hlnrieu ~10/10 1 !Ll tariLine 
kadar olan kiral:ı rının açık 
attırması ~4/1U/U3U Salı 

giinü saat 1 ü ya kadar 
uzatılmıştır. 1::-tckliledn 4 
b~hçt:min uıu \•akkat teıııi
natı oları 2~5, 115, ve yu. 
zer kuruş tarlaların mu
vakk:ıt teıuınatı olan 26 
Lira. 25 kuruşu havi mak
buzla Mardiu vila vet Da
imi Encümeniue ~ıüraca· 
atları ilan olunur. 

Kaip Dip!oma 
1938. 1989 Dl•rs yılın

da Mardin Orta okulundnn 
aldığ·ıın Diplomayı k:ıip 
ettim. Yeubini al;.;ca ğıu1 

iiAn olunur. 

Ş l IJı.•ıa lılatlua
0

y 

26/Birinci Teşrin 9;~9 d' 
(Açık f.:ksiltnıe ilr) ih:ııe. s 
ya pılnıak üzere GOU ıır. 

• ~ 1 
muhammen bedelle ı 

et ü ''miiz tamir ettiriJecr~· 
tir. 

Taliplerin şartııı.meyi gl 
mrk üzere müdürlügilıJlll 
ze müracaatları ilfın oW 
nur. 14-16.18 20 

M .ı· v· r" u ' ~ 
1 ıaru:n 11ayet am~ı 

Encümen n~en 
Mardin Merkezin<leki il~ 

okul lara alınacak ~51 (· 
kilo kuıu meşe or1unu :ıÇ' 
f'k~i 1 tmPye çıkarılmıştır 
~Ju · :~kkat tf·ıııinat mikt3( 
J H ıirarlır. İhaleai 27/l( 
~~39 Olıma giiuil ~:ıat ıt 
d.ı \brdin \0 i!c1yl"t mak, 
nıını1a yapıbcaktır. lste~ 
Jilerin gelıneleri ilfuı oW 
nur. 14 lG 18 ~O 

Midyat mal 
Müdüriügünde~ 

A) Ek::;iltmeye konulan 
37500 }jra, kPŞİf becJt 

.Mi1.1yat lı!ikfıınet konae 
ilrnıalı itJşaatı. 

B\ L> .ı 
; nuııa ait proj\~, ke;ı• 

ş:ı rt name ve saire e \'f:l~ 
MarJiıı Nafi,1 uıüdürlügn 
ve jlidyat .hlıllr1ıü~lurliigil~ 
den 187 kuru~ bedel oıtJ' 
kal>iliıı<le gürült:IJilir. 

C) E'~siltme 20/10/HSg 
tarihine mUs wif UuıııS 

günü saat ıu da ?ılidrııt 
malmüdürlügü dı.ıiresi;ıdC 
yapılacaktır. 

D) Ek~iltme kapalı zarf 
u~mıu ile ofrH·aktır. 

E) ~Iuvakkat teuıin:ıt 
miktarı 2S12 lira 50 ktl' 
ruştur. 

F) lsteklilerin 930 yıl• 
ticaret odası vpsikası ,.e 
~cıf ıa ıııfidürlügiiııdı 11 ıııı 
i\i iı.;i•ı ehliyet ,·esik:.ısı :ıl· 
~ıası laz.audır. 

G) T(•klif mektuplurınıll 
20/ 10/939 tarihinde \'e 
ek:;ıltınc şaatından bir s:ı· 
at evvel koınisyoım uwlı· 
flıı:::a uıc:tkt)l)z rrıukabiliudo 

''t~rilıı t'l'iİ I:1zırııdır. · 
Po:::ıaoa 'uku bul:ı~:ıl' 

gf çikınelcr n:ızırı itilwre 
11lııımaz. S-4 


