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er as· le karşılandı 
Ankara ~O .A. A. -

Harici\ t> \'ek ilimiz .;ukı ii 
Saraeo-~lu rf falrntinde ..:'u\·
Yetlerin .\nkara bü~ ük 
elçisi old ugu halde bu 
glin ~aat 1~,13 tı:t Mos
kova Kr:ıv(·zürilr öh·:ı:stO 

yet Kon:;olosluk erkfmi 
ve bir çuk zav<ıt hazır 
bulunmakta idi. Hariciye 
VPkiliıniz bu :ıkşaın Aıı

k .. raya lıdn'ket etmekte
dir. 

ıni~tir. 
Bay llolotof ta vrrdiği 

<·C\'apt:1, Hariciye Vekili
mize te~ekkurleriııi bildir
miş \'C dostane duyğula

rıııın kabulünii rica et-
ıni:;ıtir. 

Poıuan tsınııbuıa gı·lıııi~- ~ü~rü Saraçnğlu ile Ma-
t r. KrnvPzöre bir Torpi- Hariciye Ve~ilımizin ga-
to refakat edivordu. r ra- I ıotof arasınaa 
\•e. ıür Heylerl>~yi önüüde 1 zetecilere beyanatı 
l . 1 d Ankara ::?O (Had~'o) -
uır 8tompot tarafın a'_ı Ankara ~O l A . ..ı\. ) _ 
k b \. ı· Barici.,·r Yekilimiı :;;nkrü 
'arşılanınış. a~ta a ı Jlarıciye Vekilimiz Para-

J 1. b ı Sara"nfrlu, SO\')'l'.ller top-_.füfü Kırd:ır. staıı u .. · · p:ılas Uteiinde gaıetPtı-
t· k ratrındaıı aYnhrkeıı. Sov-
c\.uıuandanı Bıyı ·tay ' t:ı • lere Mo;:)kO\'a ::ıeyahatı 
1, k ·· · J) · Yet Haricive Koıuj::ıeri :hlu-
"--aıniyct dire ·toru, ı>mz • .. hakkında beyanatta bu-
\ 11 ··a·· u·· lotofla aralarında (•ok ~a-:o arı umum mu ur , ") lunnıu~tur. Vekil beyana· 
l'o t 1·· t u· n us;.:ı·ıı· mimi telJ,raflar taati edil-
IJ ''Ye ıcare uı h. ....... t• tında L--'uteuıkiniıı ziyarn-
ıtatbuat erkfuıi \'ekilimi- ıııi!i-tir. tiui iade i~in ı\luskovaya 
ıi kan;;ıl:ııııışlurdır. ~araçoğ'lu tdg-rnfıııda, , gitti~iııi ve uu \'esile ile 

.Moskova Kra' ezörii, Sovyet topraklarıııdan ay- iki memleketi al:lkadar 
bu esnada llaıiciye \'e- rıhrkeıı 'e orada kaldığı eden we:;'elder üzcriııJe 
kilimizi 19 Top atarak müddetçe .::luvyet. ricalı fikir teati::ıi yapıldığım ve 
Selfunlauıı~tır. ile uıakaıııatı tarafından tahadJüs et.len noktai ııa-

llaı ici~ e \' ekilimiz nlı· gösterilen ı;anıiıuiyct(> ve zar farkl:ırı uolayıtiile 
tınıda bir mtifrezc polis wi.., .. Jirpen cı lige şükraıı. bir ııetıceyc varılauıa<lı
' e u~ker tarafın<lfüı se- Jaıını bildiruıi\i ve :::o, yet 1 ~ıuı \t~ uıutekauil teklif
laınlaıımı.,tır. dedct ricalleriy!e y:ıptıgı lerin her iki hi.ıkfımetçe 

Bundan bn::-ka rıhtım 1 tcıııa~ların bıraktığı derin tetkik edilecrğini SÖ) el-
• <la, Howan~ a Sefiri ... ·o\'- intibaları tel>ariız ettir- ıııi:;;tir. 

Kızılaya Vardım .. 
ı-: ıı.ılfı' a Y ardını, lıli

lUııuınu1.ew dfü~en iıı:::aııi. 
rtlilli kutsal bir 'a1.ift:'dir. 
Hu milli 'azifl·ııiıı ifa~ m:ı 
lllusca ne kad,ır tchaHık 
~ö 'terilir, toplulukla sfd 
t<lılir e kud~h eti o nis-
bette artar. . 

Bir ı;ok <lefalnr giir
llıUşüıdür. Yurdumuzda 
St>yJap, Yan~ın, Zdzele 
tibi af Ptlerin 1.ühurmıda 
fel:'l.ketzedelerin Yardımı
tıu ilk önce koş~ın: şef
kut kucal''rıın :ıçan Kızı. 
l t. I"'> 

'ly Kurumudur. 

Bwglin de Dikili r.,ela
ltılıedelerine şefk~t ku-

r.nğını aı;.rn KızıHlyııı yar
dı DIC'll:ırırıı d:ıUH g"Pll i~ 
t>ir surettP )·apabilırn-t-;İ 
içiıı lwr yurtcla~ııı kud
retine göre on'l yarclım 
etuıesile kubildir. 

ilamla damla göl olur. 
Kızı laya) apılacak eıı ufak 
yardımm bile büyük bir 
değeri vardır. 

Hnnıiyetli lıalkrnnzdan 
her vesile ile r ..,i ı genıı•
dikleı ine şahit oJd uğu
muz yardımlarım lıu güıı· 

\ 
}erde· ar~tırı~ıalarıuı bek
ler ve dı\cnz. 

l 

nkarada 
Ankara 21 ( A. A.) -

ll:ıriciye V<·kiliıııiz ~Ukrü 

Sarnçoğ"lu bu~iin s:ıut B. 
~O Je husu:si bir V:ıgoıı

la Ankaraya gelıııi~, B. 
:\L Jlec bi Heisi Abdül
halik }{enda, Baş\·ekil He
fik Sayda ııı \' ckiller, Par
ti erkaııi, Milstakil Parti 
Başkanı Ali Hana Tarhan, 
~uman Meneuıeııci oğlu 

Hiya-;c ticiiınhur lıaş ya. 
v<'l i Celal. İngiliz, Fran
sız \ c· Halkan devletleri 
büyük ciçileri, Aııkarada 
bulunaıı lı g-iliz ve fr:ın
sız askeri heJ ·eti tarafın
dan karşılanıııı~, l::ıtasyo
nu dolduran k.ı.labalık bir 
halk kitlesi tarafından d:.ı 

alkışlau~ıı~tır. 

Sayı1358 

21 Birinciteşrin 1939 
Cumartesi 

Sn) ısı l 00 Paradır. 

Gunu geçıııiş l\uslıalar 10 K. 

Ku uluş yılı 1 Agustos 927 

da 
Ingiliz Başvekili 

Ankara anlaşması hakkında Avam 
kan1arasında beyanatta buiundu 

Ankara :?O ıA . A) -
Hoyter : Tliı k - l'ransı~ 

'e lngıliz anla~nı:ı~ı tize. 
riııc Baş' e1'il \_'ı>nıberla
yin A ,·anı Kamarasında 

heyaııatta bulunmuş 'c 
aikı~ları ıııı~tı r. 

<;c·mherlavin beyana-. . 
tııı<la gt·çcıı ~Iayig :ıyıııda 

Türkiye ile lııgiltPre ar:1-
sında bir arılnşın, ile ta
karrur edeıı kan;ılıklı Yar- 1 . . 

dım husu:sıınun sonradan 
Türkiye. Fran~a Ye ln
gilterc arasıuda yapılma
sına lüzum görüldüğünü 

söyliyerek demiştir ki: 
M uakedcnin metni üze

rinde :rnla~ın:ı üç hafta 
Cv\'el imsi! olınu;-; İ:)e de . 
1 ııgiltcre ve F'ıansanın 
ınuvafak:ıtiyle tehir edil
mi~tir. 

-- Sonu 2 inci s!ıyfe<le -

Sıvas -Erzurum hattı 
Dün merasimle işietilmeğe açıldı 

Na~~:k~~~~Ii<~~·;·u-1 Cephelerde 
A11h.ara ~O A . .A.) -

at Cebesoy bu gün F'rarı~ız tl·l>I:;.;: Gece sakin 
Sivas- Erzurum hat- ı g-c t;rııi~tir. Ha \'a yağ·mur
tıvı bir Nutkile işlet- ludur. Her iki taraf krşif 

kolh1r1.J1n faaliyeti kay-
meğe açınıştır. dediluıi\itir. 

lu Sesinin 

Di~ili feı·· 0tI ~ leiiali y r~:m listesi 
Dikili F .. ltLketzedt ll rine yardım olmak üzre Baze

teıuizde bir tebt rı ü ı:.ütuııu ;ıçıyoruz. 

Saym okurl.ırımızm ve lıamiyNli halkmıızın ya
pacakları tel>errült•ıi K ızılfı~ Kurumu vasıta sile fcHl
ketzedc kardr~lcrimize gönderecPğ'İZ. 

Lira Kuruş 

45 Oü J)ünkü yekün 
1 lcra memuru .Mustafa Dinçer 
1 Ba~kf.ıtip Sülevman \ . Bay: r 
1 Ceza e\'İ mlidürü Es:tt Karal'a 
•) ... Da \'a vekili ~l!:'hnıet Bayar 
1 

" " 
Sille~ man A~ bar 

1 " " 
l\.asım Adı, güzel 

1 ,, 
" 

Beh a:u ÖnPn 

l " " 
Muhittin Utku 

54 00 Y.ekun .. ' ~J 

-- -J 



8ayfa 2 (Ulus Sesi) 

• 

iliz Basve il' 
ı\nkara aniaşması hakkında Avam 
Kamarası11da beyanatta buhındu 

21-10-939 Cuuıarteai 

13,30 Proğram Ve uıeın
lekct saat ay:.ırı 

- Baş tarrfı 1 nci sayfada -

Türkiyrnin Sm·yetler
]c bu muahedelere miiva
zi lıir muahede yn pılabi
leceği ümit edilmrı-.ttı idi. 
'l'iirk-Su\·yct ıniiz·ı kere
leri şimdilik inkit:ıa uğ
ramıştır. Burrnnla bt>ral>er 

İngiliz-f ransız As~eri 
ffey'etleri 

Ankara 20 (A. A.' -

İngiliz ve Fransız as 
keri hey' etleri bugün 
öğleden evvel ve son
ra Genel Kurmayda 
temaslarına devam 
etmişler ve öğle ye
meklerini hususi ola 
rak yen1işlerdir. 

~loskova \'H Ank:.ıra Tür
kiyeııin Sovyetltırle mü. 
na Pbatıııın eski. i gibi 
berde' am olduğunu bil
dirmi~lerdi.r. (All..ışl:ı.r) 

~Iuabedenin yarım s:ı.
at ev"el .\nkarnda iuıza
lanmı., olduğunu haber 
vermekle bahtiynrım. 

Baş,·rkil 1..ıurıJan son-

ra muahede metnini ve 
vereceği me~'ut neticeleri 
:mlatmıştır. 

Yur~umuzun 
Bir ço~ yerlerinde Zel

zele ol~u 

Sam:mi teJ~raf lar teati · 
eoiMi 

ı\ıık:ua :!O ( A. A. ) -

Geyve, Bursa, Ça
nakkale, Bilecik, İs -
tanbul, Kütahya, Ga
zi ve Adapazarında 

zelzele olmuştur. 

Ank:!ra 20 ( A. A.) -

Türk, Fransız, İngiliz 
muahedesinin imzası 
münasebetile Fransız 
Başvekili" Bay Dala 
diye Başvekilimiz Re
fik Saydama Telg. 
rafla bir mesaj gön -
dermiş, Başvekilimiz 

Telgrafla cevap ver
miştir. 

Almanyada asfrnrlik işleri 
Ankara 20 ( A. A.) -

..ı\lmnn r:ıdyosuna :ırfen 

Loııdradan bildiriyor: 
J~ ıwzırı ZeltC'. _ iman 

mektep lıocnlarnıın bilğ"i
leri için, tam bir tahsile 
J üzııın oJınadıgını, biitiin 
erkek ve kız t:rlelıt-lerin 

askerlik yapac, klarını Lil
dirmi~tir. 

Bulgar Ka~inesi 

Uludağda da bir 
sarsıntı olmuştur. 

lmanyanın 
Sovyet Sefiri 

Ankara 20 (.\. A.) -
. \ mistirdamda çık:m TPl· 

ı graf .gaZPtcsi Berlindcn 
bildiriyor : 

Alınarıy:mıa !"'o,•yet 
Sefiri $ulenb ·rğ 1l'Urk -
So v yt· t nı iiz.a !~ 11re le ri rı in 
rıeti<·l'lt'rirıi lıilı1irırıck üz

re Berlinc çaı!rılmıştır. 
Sefir Hitlcrın St:ıline 

yazdı!.!ı sah.J mekttılnrn 
r.evabmı götürecPktir. 

13,35 Ajans ve ıııeteoro. 
Joji haberleri 

13 50 Türk nıiizi 1d 
' t:ı 

14,30 )fiiz.ik Hiyasl'ti 
Ciinıhur BandO$U - ~ef: 
lh~an Künçer 

15~15.15,30 Müıik Dans 
müzigi 

18.00 ProX-ram 
19 

18,05 Memleket saat a
yarı, aj:ırıs \'C ıneteoroloji 

haberleri 

18,2f> Jliizik H:ıdyo caz 
Orkestrası 

19,00 Türk ınüzigi geçit 
konseri-1:? okuyucu sıra 
ile • 

20,00 Konuşma 

20, l 5 Türk ınüzi:;i 

~1.00 Müzik Küı;fik Or
k~st.ra - Şef: Necip Aş
kın 

:!:!,00 Memleket S a a t 

A y a r ı Ajans ve Ziraat 
haberleri 
~~.1 5 Konuşma Ecnebi 

dillerde 
22,45 Müzik Ca:Lhand Pl 
23, 25, 2:3. 00 Yarınki 

proğraııı ve kapan ı ş 

letonya Sefareti 
Ankara 20 ( A. A. ) -

Moskovadaki Leton
ya sefareti munzam 
porotokolun yarın im
zalanacağını bildir. 
mektedir. 

Sovyet Hükumeti 
Amerikaya Man· 
ğaniz satmak 

istiyor 

Belediye 
Riyasetinden 

Belediye meclisinin ikin
citeşrin D39 ~f iit:ıt. tup. 
Jantısı rüzuaıncsi aşağıya 
alının:ı.kla ilan olunur. 

1 - Scn<>lik ıncı:-ai ra. 
poru. 
2 - Encümen intiha-

batı. 

8 - .Kan hesap 
4 - ~leztıaha nakliyatı 

tarifesi. 
5 - Zuhur edecek sair 

Beledi işler. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 

Ek~ilmeye konan iş: 
.llardinde yaptırılan mem
leket h~stahaıw. inin bir 
kısırıı inşaatı (1 U99!>) J ira 
53 kuruş keşif bedeli üze
rinden kapalı zarf usulu 
ile eksiltmeye <;ıkarılmıştir. 

2 - lhale::ıi 0 ı . 1 O H:JD 
Sah günü saat l 6 da Vilft
yet daimi encümenince vi
lt1yet aıakanııuda yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme ve fenni 
şartname ile buna mtitc
farri diger evrakı isteyen
ler vilfiyet daimi encüme
niyle ~afia dairesinde gü
re bilirler. 

4 - f:-;teklilerin Pkı;iltme 
tarihinden en az 8 giin ev
vel uir istida ile vilayet 
makamına uıür:ıeaatle bu 
giLi in~aatı yapabilt'Cekle
rİm' dair miitea lıhitlik ve
sikac;ı almak lazımdır. 

5 - Ek~iltmPyP gin•cek
lerin 4 ncii maddede b:ılıs 
cdilrn ve=-i~a ile 1939 se. 
nesine ait ticarc>t od:ısı 
vesikasını \'e 1501> liralık 
mu ı•akkat teminatlarmı 
havi olarak :?4DO ~ayılı 
kanunun tarifatı dairesinde 
Lazırlayacaklan kapalı 

zarflarırıı ~ rıci rna<l<leue 
y:ızılı "akıttarı bir saat ev
veliue kadar Daiuıi erıcii
rnen reh-Jigine makbuz mu- . 
lrnl>ilimle \·ernıeleri lazım
dır. Po·tada vaki tealıhiir 
ma'zeret ad edilınrz. 

~ona~ı 
nşaatı 

Qardin vJlayeti N 
saybin kazası M•I 
ıMüdürlügüııdeJJ 

Eltsiltmeye kona J 
1 - ~farJin vilfı~ eti ~ıı 

sayhin kazası hükumet kO' 
mıg-ı iıı~aatı olup nıııhaIJl: 

men kt>şf bPdeli (63843) ıı 
ra 87 ı ... uru~tur. 
2 - ün bin lirası bu se

ııe buççr. inden "erih .. ce~ 
mabadi 940 but.çcsindcJl 
tedivc lldilecektir. 
3 :.._ Eksiltme ~/ ı 1/999 

tarihine rastlayan Cull19 
giinü s:ıat 15 te Nus:ıybiJl 
knzası ınaJ müdürliigünde 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe ait 
evr:.ık ve şartnameyi su· 
sayl.>in mal ınüdürlügUııdf 
ve 'jlardin ~afia nılillürlU· 
giintle göre bilirler. 

5 - Eksiltmeve n-iretıil· • o 

rnek iı,:in (4788) lira ::?U kıl' 
ruşl u k f emin at vermesi ,.e 
eksiltme yapıl:ıcağ"ı giinde 
en :ıı 8 gün t•vvol elleriod~ 
bulunan ''e~ıkalarla birli~ 
te Mardin vilayetine nıU· 
racaat e Jerek Lu işe ınab 
sus olmak üzere vesika :ti 
almaları ve vesikayi ibrS 
etmeleri ~arttır. 

ü - lsceklilerin teklif 
mektuplarıuı :3 inci uıad' 

dede yanlı saattan lıir sı· 
at. evvelirH· kadar mal wO· 
<lürliigüne urnkbnz muk$" 
bilindı! vprıneleri lazımcıır· 
po,,taıJa olan geçikmeıet 

kabul edilrmz. 
l:J 17 21.25 

Mardin Tapu 
dairesinden 

Aıık:ır a 20 ( J\. A. ) -
Sof yadan bildiriliyor: Kr:ıl 
Boris yeni k:ıüinoıin tC'~· . . 

f ilan~iya Mur a~~as ~ey
e ti reisi Ankara ~O ( A. A. ) - ı---------

Sovyet Rusya Hü-

13 17 21 25 

J·\~ttah oğ'lu Hasan t~· 
rafından tı·::ı•!I; i:;tenilefl 
kale ark:ısı ıne,·kiirı\le 1.ıir 
k ita susuz tarla vı füJ seııe 
en·el Au<lurraİıim oğlll 
Alııııetten 300 kuruş btr 
delle . atm alarak bağ ~e 
bahçe h:ıline gttirerck ol· 
'':ıkıttanberi bila niıah ,e 
fasila ta .. arrnfunda oldtl: 
ğuııdan bahisle tescilifl1 

t~lPp eylemekte oldug-uıı· 

<lan bir di\ ccekleıi oıao· 

!arın gazet~nirı çıktı~ı gii· 
nlirı fer<l:ısıudan itibarell 
onbeşiııci günU saat yedi· 
de mı.ı.hallirıdc bulunacıı" 
nıenıurn. e' rakı miislıite· 
lerile Lirlikte ınüraca:ı• 
eylemeleri ilan olunur. 

kili için muhtelif siyasi 
rical ile teoıa:5 etmektedir. Ankara 20 ( A. A.) -
E~ki k:ıbim• hiç lıir par- Moskovadaki Finlan
tiye uıe11Mıp de~ıil iken diya nlurahhas hey
trşekkül edecek yeni mil. eti reisi yarın akşam 
li kabinede bir çuk pole 
tika adamları bulunacak- j Moskov~ya hareket 
1Jr. • edecektır, 

kumeti, Amerika hü. 
kametine 50 bin do · 
larlık Manğaniz sat· 
mak teklifinde bulun
muştur. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus 8esi Matbaasında 

basılmştıır. 

t 

l 

o 


