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abib ve Başmuharriri 

SİJtEy BAYAR 

~eını k e et menafiino aıd vazııara 
B· avtaınrımız a~~:. 
asıhn:warı va.zılar rreri . . ... 

.........._ vPriimeı . 

" 

_SİYASAL GÜNDE~İK TURK _GAZETESi 

Sayı 1841 

2 Birinciteşrin 1939 
Pazartesi 

Sayısı 100 Paradır . 

~n UçUncli yıl Kuruluş yılı ı A~ustos 927 

- ovyetmü~a ereleri tekrar başladı 
Hariciye Vekilimizle no!otof arasında dört saatten fazla süren 
~------------------v arşova Düşerken .. bir görüşme yapıldı 

tta. \'ar. ova 22 gün kahra· 
"'tııca dö">üııtü Ynnd• ~·ıkıidı· .... la o • • ' .1 ' 

l•ri ~et, c; ve su uz, harıı be· 
tıı \ 'e d t~ ,. nıezarlnrıııı ıışınaııa 

bu/ Edıyor. Ll'h nıillctinin 
ı\I.. lı ' . . bti • ve nıunus şe nlerını 
rnıeue analım. 

~a~ l'UksRk h&tırn, küçük m!i· 
ııı aşaıarın UstUndcd:r: Leh 
ts~c~rlelesi bir askeri clehll. 

f:tı oı . ter ınnmışcıa, ebcdt bır şc· 
teı destanı oluıuştur. Mulıarc· 
la~ kaybolabilir; c1evlet, kı
t\k eya uzun müddet, san· 
~tı kalabilir. Fakat tarihte, 
tıuııe nıtıcad,..lesini yapab:kn 
l4iQ .tler ıı öldüğü görülme· 

vlır 1,. ., k .1 • • tib· : oır aşı · sevgı ısını arar 
ar,

1
' 1 tiklal, böyle milletleri 

tıırı't, .liUriyetleri için vuru~up 
ıı:ı eıııni bileulerdir ki yaşa· asa 
d~,1 lfi.yıktırlar, her şeref 
hak:nı, milli tarihte, hayat 
dev 1 nın ycnllmc:ı davası gibi 

:trn eder. 

l.eb'ı t ·r · · lııışt an vazı esım yap· 
~·t hır. Henüz 011 nltı yaşında 

ti • a llın rıyct ve ııamuı kavga· 

Yazan: . ı. ATAY 

Askeri bir h~y' etirniz 1.o.ı:draya gittil 
Hey'ete General K~z:nı Ur' c.Y Riy~t&;: -tmehteair ı 

insanı bir bay"tın ilk şartları Ankara l (A. A.) - c n•el Tiirl..iyııy3 er ile
bulunmuştur: onları biisbütıin ÜrO"eneral Kazim Or r ... k sil, h ve ı.:ıühhr 1· t 
tahrip edilmekten koruyalım. ~ • • d k" 1 mes'ele ir.i .,.·e Tü: idve ~in 
Eğer ileri lıir ıulh t<•l!).kkisi bayın rıyasetın e ı 1ııgiltne ara-:ında bil:llır.-
hakim olmazsa, her ınillu Lel. k ,.. l ' :ı. • • L d ·ı .

11 
. . h . . \' a~ e:--ı ~1ey eLlmız on re ~ıl~dNlı.0u :uıl:ı ma nr 

mı ctının, er şemr arı::ova· . , · ı' nın 1kıbct.inc uğrnyabilir;. her 1 raya gitmektedir, mu~<1 ·~e.r•'.! etınış ~) au hu-
muhlct veya ıııUt:m.ıkcnin ötn· yt tırıllllll lı 1ı def.\ UJ(•:ı1.!· 
rii, ~iı'lni iki güıı veya yirıni H.oytı~r .\jansi llı•y'etiuıi- lPlcrin nıüzakerPleıini (fa. 
iki av sürebilir: fakat cihaıı, zin üııtiuıüıdeki lıafra. or- ha ileri gurürınck illrn 
huıu; ve umrıiyeti, ııyku:.un· talarına duµ:ru Lnndra.da Loııdraya gdınekte oldu-
d" ru- ya olarak hile görıneı . . "' uulu11aca~ını, bır kaç ay ~unu bildirını·ktedir. 
olur. 

Krın. Ciyano Berlin~e 
Ankara 1 (A. A.) -

ltalva Haricive Nazırı 
Alu;anyaaın d~' eti üze
rine lh·rline gitmiştir. 

Po~or.ya Heisicüm~uru 
ist fa etti 

Ankara 1 (A. A.) -

Estonya Haiiciye Hazıil 1 

Ankara 1 ( A. A. ) -
Moskonıda.n bilciiriliyor: 
EFtonya H(jriciye Nazırı 

muahedeyi imza etıikteıı 
sonı a. tayyare ile döouıiiş 
tür. Nıı.1,ını, Almaıı Hari. 

ciyı· >azm Riblıeutropa 
yapılan merat>iıııin aynı 
yapılaııştır. 

Aııkara. 1 (A. A.) -
İngiliz kuvvetleri Alman
ya. üştiiadc mu,·:ı.ffakıyct
li i~tikşaf uçuşları yap
mışlardır. 

l'o~ kanı içiııde çalkanıp 
ç0~~1nıuş olaıı tıizinı rntnrıın Polonya Cli ın lıurrchd isti-
tıa11111 ları, o vazifenin a il ma· fa etmiş yerine Po onya
va ~ anlarız ... imdi, \"uı~o - nın Ayan nıt'Clisi Heisi 
bah Urbanlarınn. douru, S<in 

İ~i Oanimar~a Vapuru 
Ank:ıra 1 (A. A.) -

lngiltPrP) e girmekte olan 
iki Danimarka v:ıpııru 

bir Alııı:ın harp gemisi 
tarafında tevkif edilerek 
Almaıı lirnaaıııa götürül
müştür. 

Garp Cephcbırıin Al
man toprakları üzeriııde 

nıuhn'- bder yapmışlar

dır. 

ar · = gtlçıııiştir. 
leı:ıkı ?1<:.eklerindcn tıtbut çe· 
ltıaııı Ctı değil, e&atir kahra· 
tııu. ~tının alınlnrıııJ:uı sökiil· 

" ıkrı 
Polonya or<lmmnun 

en iyi kuın:ınJanı olan 1 lcr uzanıyor. 

tı11 ~u dakikada "·irnıinr.i as· gencıral :::.ikor:kiııin riya 
Vıcd • 

ee8Cd' an aıabı, ço~ukl:ırının httintl~ dt: yeni hir kalJi-
1-(:lı 1 başıııda s:ıçım yolan ne teşekkül etıııişLir. 
dab analarının ıstırauınd:ın 
liir :. hlıarır olmasa gerektir. 
t :ı. ne f · • lız 1 acı:ı.sı suyretınıyo· 

haı~rı ııııanlara yeııi bir taıilı 
lfer t~ndığıııı z:ınııctıncyiııiz. 
kıt . .,,. rıu ınllııevi kaıanc ve 
L ' •1et1 · ~ 
ı.ııt oı crın ıf! s ettib ıııc şa· 
lla u~·oruz. Asrımııııı, haha 
ic•ııçağa kıtrşı övunUlccck uesi 

ıııştır ? 

Ha.yır b' araııı k ' ır adalet esası 

Hitler 
~emnerlayino RayiştE~aa 

cevap varecek 
Ankara 1 (A. A.) 

Hitler, İngiliz Başvekili llııtı~ ıı. tan, hiç bir dısiplin ta.· 
~aı cı.yıln hnrn ve hor kuvYcti 
.._ 1''nun dıı:.ı k 1 Çemberhıvııııı Avam k:.ı 
"'lkta " ·ı uııya ~alı~- • .. . . 

n usanınıy:ı.lım. 

1 

ınarasında soyhyeceğı ııut 
~, l.tı ~ııu hUriyt!tlcrin güzel ka Rayıştağda cev:ıp vı·

eaut ~cngi içinde, daba c~ktir. 

Daladiy0 

General Gam~e ila göı üştfi 
Aıık:mı 1 ( A. A. ) -

Daladiye bu akşaııı Frm · 
~ız orduları başk uına<.Lı ıı ı 

gr.n ... ral Gamle ile görüş· 
uıüştür. 

C11zair Bı·lediye Rt·isi 
D..ılacliyPyC gl>ncıeılligi bir 
u·lğ'rafıa Ct·;.~1ir \•atant.laş

hırıüm earnılrnaı lıir aıinı
ıc müüadı·lf'yt> lı~zırlandı
ğıııı bıldirnıi§tir. 

Ankara 1 ( A. A.) -
lngiliz istihbarat nezareti 
biıdiri yor: 

Ifa \' a k u V\'ütleri nıiı Al
manya üstünde hıti!~şaf 

uçuı;:ları yapnıış \'C mu
,.affakiyctle neticclendir
ıni~tir. 

Gaı P cepheı.-indc de çok 
yiibl'klerde lı:ı\·a nıuha
. d.ıe.t ri olmuştur. 

f rarısız 
ı ~arK Ord9~arı Kumandanı 

Aııkara 1 'A. ı\.) -
fransaı,ııı şark or .. ~ı1arı 
lıa~kumnnd:rnı ~on hafta 
zaı fın<ia bir tetkik sı·va

hatı yapmış, Nablus, İıa. 
lep ve Şama ıitmiQtir, 

Aııkar:ı 1 (A. A.) -
.Moskov:•da bulunmakta. 
olan Haril'ive Vekilimiz. 
Diirı :ık,.;ııuı .İngiliz ve F
rnn.,ı~. uüyi'k elc;iicri ;1e 
gO Ü._,.uu~, lil. 

llarici~~e Vekilimiz ile 
so ... ·yct : ıırıauıdarları ara
~:.ıd" ınhıakerelere tek
rar lıHgürı saat lE de 
lıaşh .. ndı. 

Son akika: 
Ankara 2 (A. A.) _ 

~~o~kovaJ:rn lıildiı iliyor : 

Bir teşrini en·elde lfo

lotofla Hariciye Vekili. 
ıniı Şükrü Sa.racoğlu ara
sında. Türk- Sovyet mü
zakerelerinin lıugUnkil 
ınes'cleleri etrafında bir 
görüşme yapılmı~tır. Bu 
görüşıneler<le Stalin, l'o-

ı . ·ı tem"ın ı e Sovvetlerin 
Arık:ıra lıüyük elçisi Eren
tier ve Türkiyenin Mos
ko,•a hii~·ük elçisi Hay
dar Aktay <la iştirak et
miştir. Görüşme dört saat
tan fa·Gla. sürnıüştür. 

Romanyaya ilt!ca e~en 
Polonya Ricah 

Ankara 1 (A. A.) 
Havas .Moskov:1n bildiri
yor: So,•yet Husya. ve Al
manyamu, kendi toprak
larına iltica eden Polon
yalı ric·ıl hakkında Ro
manya üzerind~ ttızyik 

Yaptı ki arı bildirilmektedir. 
Polonya hükuuıot erkfı. 
mom :ıkibetleri ne olaca
ğı maıfıw değildir. 
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ayfa 2 (lTius Sesi) ~:~ 
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P.ususi w uhaseDe ''--' _~_©l.._~_a_;;..y; __ ©__...:fı Mardin Belediye 
RiyasetindeJl 

1 
•• t .. • " 2-10-939 Pazarteai 1 - BeleJi venin nıe' eti 

elerde Vaziye. 
ı iUdurumuz r:ıektirik !5a~tra1ına ı.~.,~ 

12,:30 Proğranı ve mcın- ·ı "' 130 ı · 1 J O " 
Uzun müddet İzmir 1 ... leygır "~ , 

leket saat ayarı lov:ıt t:ıkatta bir dizel h· 
'---~:..-ar_!{ _&2.:.-~~a_si_nde_._Garp _Cr-r~~i~1 __ _J 

Arıkrır.\ 1 '.\.. A.) -

Ş ırk C ·phc i le: Kızıl 

Anlrnrn 1 A. A.) 

Garp IJ ·pbe iı Jc : Fnın· 

Hlısusi Muhase milmey- 12,35 Ajans vo :\Ieteoro- Jektirik gurubunun tesis 
yizliğinde bulunmuş o- lo!i habeıleri vt' ila"esi ~490 sa,~ılı :ırı · 1 

1 

ordıı t · ı İJi nlınam~m.ş· 

tır Alnı ln t<·tıligi Vorşo

va 'e 1\. odeıin işgaline 

müntazaman de\ <tıll edıl· 

di~i ni bildirmektedir. 

sız tebliği : Düşm:ın top- ı 
çu kU \' vetinin Mozel mın

ıak·ı mrlfıki hnrekPti top 

çulammzrn ıı:ukabelesile 

tı.ırd edil mi., tir. 

lan Bay Vasfi Demire- 12,5o Türk müzigi - PI tırma, eksiltme "~ ilı!lıe 
rin şch:-imiz Muh:ısebei ı 3 ,3o, ı4 ~lüzik <K:ırı~ık kanunu nıucibinc~ [t20ü1 

Hu..,u;;;;iye mii<Flrliiğ'üne pro~n:.nı -Pi· ) lira (50) kuru~ bedeli ~c· 
ta)•in edildıii·ıui v~ ev- l ö.00 Prog-rnm ~ifle ve kapalı zarf u::-uJi'.C 
velki gün g~ldiğ·ini hu.- lS,0:} Memltket saat A- ek~iltoıeYc konulnnı-.tur. 
ber aldık. yarı Ajans \'e Meteoroloji ~ _ Eksiltme 14;1o/9S 

Auknra 2 (A .. \..) -
Şark c0 pbe indeıı yeni 
bir haber alırın.ıııamıştır. 

Garp cephP. irıde ıı yeoi 
bir haher a'ınam·ıuıı~tır. 

Gaı p c0 phe iadP: l•' rant-ı'Z 

ıımuıııt lrnrarg!ıhının tliin 
akşamki teblit::iııe rıaw.rnn 

düu silkfmrt le geçmiştr. 

.;:arın şarkıııda her iki ta
raf topçu ateşi faali yt·ti 
göstermiştir. 

Bübeşin ' ir tehi~i 

Ankar:t 1 (A. A.) -

l .\lman teblizi : Garpta 
Dii~ nanııı top<;u :-ttt ~i Zar
huri!'tın şarkında d:.ıha ç·ok 
şideetlenmiştir. 

Şimal tleııi1.inde iki 
İngiliz T~ıyyarc'i dti~üriil
ımi:"tür. Alman hava kuv-• 
\'Cti iki Tavvare cr:rdıı ., • n ., 

etmiştlr. 

A ıı lrnra 1 ( .\. A. ) -

Havas bildiri~ or: l"ran. ız 
ordul:ı rı kumanclaııl:ırı ha 
rekfı.t trşeLbfü•iiııü muha· 

\ k., .• ı (A " ) 1 fil'l.<ı edt·r<·k Z gfric1 mın· ı n · .... ru. . :\.. - , 
Homanya Ifarici~-c Nazı- ' tnkabrına bırşı muhreiif 

:\f ı 'd .., . .Y<:•.•lö1" 1en ku"r•u"k ıa:nrwz. rınm l\ os \O\':tya gı PCCg'l ' u .. 

hakkıııdaki haberler Bük- ]ara devanı (ltıııcktt-<.lir !er. 
rcşten resmen tekzib edil
mektedi r. 

f ransız ve İngiliz 
Tayyare!eri 

Ankara 1 tA. A.) 
Fran ı:: ız \ 'C lrı giliz Tay
yaH!leri Zig-frit hat.tııı:ı. 

llair fotoğraflar almışlar 

,.e ııı·ılucııat elde etuıi~· 
!erdir. 

Ta) y ırelr r Topların, 
Tarıkların 1ri1lt-nmiş olan 
yerle. ini ıııey .ıw ~· k:ır- ı 
mışla dır. 

Düşıııcui sıkıııtı jç:ndc 
bır:.ıkarı lııı taarruzlar ıı.u
\·affakiyetle neticelenuıek
tedir. 

Diin Zarburğ'nn bir 
tarafında y.ıpılan taarruz. 
lar Fraıı::;ıı nıe\·zilniııin 

ıslfthını teıııirı etıni~tir. Bu 
cepl1f'de, di.işmaı.ın ~im 

diye kadur yaplığı top<,: ıı 

aıe~h.·ri bu kı.ıdar ~iddHıi 
oluı:ımı~tı. 

Ank 'ıra :? A .. \.) -
1 n g-H , z i i ı l .11 • t 1! •·1 :ı re ti 
lıihıiı iyor: Kü<,·iik hir ha\'a 
kf şif Ku \0 vethııiı ile <iıiŞ · 

nıaıı tavy:ıı e:1i ar •• sı rıda 
ı;arpı~ıııalar ol 11111ş, iki Al· 
ınan t:ıyyan~si ale,·Jer 

Ekseriya lıiruirleıi!P. 

k:ırşıl<ltı r ı ~ .. f uı;uş

l:ırın 1.-i. T yy rt. •rinıiz fo
tu~ ,tr • nıı~"ı rrıııvnffak j 
o!mu.Ja llır. TR~ .varı>Jeri

nıiz çok nlçnk m;tu~ım 

d.rn Alınanlnr kendi·T:ıy

yareleri zan ı>tıııişlrr ,.c 
hatta SC'l!l. mla ınışl ın<lıl'. 1 içinde yere düşmüştür. 

Eski bir meslektaş 
olduğunu öğrendiğünız 
yeni I-Iusuı-i Iduıe mü
dürümüz hu günden iti· 
bııren vazifesine baş
l:ı mıştır. Bay Vasfiye 
hoş geldiniz der, mu
vaffakiyetler dileriz. 

lıabNleri Curn:ı.rtesi g-ünti saat ıu ıl$ 
18.:2:5 Miizik Hadyo ('.:1zı BP!ediye dairesinde topJ:ı: 
lD,00 Konuşma Çocuk nacak Belediye EnciiuıCl11 

terbiyp...,j hakkıııda tar:ıfından yapılataktır. 
lB, 1.J Tiiı k müziği 3 - Bu i~c girmek i::-.tt'· 
2(1,15 Konuşma Dol.to- yenlt'r [904] lira (Gl) kll' 

ıun saatı ruş muvakkat tt~mirıatlıı 
20,30 Türk müziği F'aHıl kanunun tayin etti~i 'ı' 

l l.ı eyeti .• artnamede yazılı ve~ik:l' 
------------ 20,15 )lüzik Küçiik Or- l:ırı ayni g-ün . a:ı.t Dukuı' 
1 1 

kc,.,tra ;::.. r. v . \ k <l n l d' l) . ı· ... · ıt' .., - ·;e .. L\Ccıp l ş- ·a ar ı• e ıyc \eıs 11-!'ıı 

1 1 
kın vermeleri lUzımdır. ~a 

ZP.lzele ve ~ı' ,JJetlı' :?~,00 Aja.ns Ziraat. Es- 4 - lı;tcklilerin eksiltıı1e eu1 

1 :J y UU hanı tahvilüt, kaıııbi;·o- ~artrıamesi ve projeleri tiıı 
1 o l nukut borsa~ı fiyat ~f:ırJ.in Belediyesinde gö· ~<t 
1 

O U 2ı,20 J.lüzik Kü~~ük Or. rccekleri gibi parasız olw ~i 
kestra Yuk:.ı rıdaki proğ- rak su:-etlerini de altıbiJir u4 

Ankara ~ (A. A. l -
Düu :.4k\am Diı~iliu~ kı~a 
ve ~it.idetlı uir zı~lıele da
ba olnıuştur. 

X<tzilli vP. Karacaf'u 
hu• udunda Karaabad: Ali 
ağa çiftli_klnine şiddetli 
bir dolu yağmış \ 'C altı 
bin dönüm pamuk tama.
men nıah\'o]rrıustur. • 

St-ıl, .N':ııillinin kenar 
rn-ı lı ıl 1 ı:- Jı.·ri n de bir k:ı ç 
e' i yıırnıı~, trcu yollarını 
nozıııııştur. 

Sovy .JAlrııan 
Ankara 1 (A. A.) -

İsn,ç gazc-teleriııe güre 
.Alrııflny:ı, Hıı:::y:ıya karşı 

1-ıırnouh-t rııüt::tdl lcsiııi ha
f; fie:;-ı i r ıııeyi va JP.t uı iştir. 

Bir çok kumoni~tleıi ser
uest. bırakmıştır. 

ramın devamı ter. .\! 
22.:lJ .Mli1.ik - l'I 5 - lbale günü ~aat !1 ru 
:.?B, 23, 251 :~o Yarınki dan soara gdecek teklif· 

proğraın ve kapanış lcr posta geçikmesi olsll 

Şar~ Ceph3sinden gelen 
yarah Tren 

Ankara 1 (A. A.) -
Alman - Hollanda huıJu
clunılan bildirildiğ'in e güre 
ilk yaralı treni şarktan 
geJuıiı;.tir. Trc•nde l•e:;;y ii1. 
yaralı Alman a~keri var
dır. 

Batı Almanyada 
Ankara 1 (A . A.) -· 

Il:ı tı A!uwny::ı.sınd::ı, h~ıp 
tn :ıziz 'iicııtlarını z:ı.vi 
edı·n ha<.lıniar ııarıııı;a 
beyannameler dağ·ıtılıuış. 
tır. 

dahi kal>ul edilmez. 
2"':?57 

Hü~ümat Konağı inşaatı 
Mıdyat Malmüdürlügün~e~ 
A - Eksiltmeye konu

lan i~ l\fanlin vilayeti .\titl· 
yat kazası hükümct ko· 
ııağı ikıııa!i inı;;aatı olııp 
ınuh:ııııuıen bedeli keşif 
uıucilıiı:ce a7500 liradır. 

B - Bu inşaatın pıroje. 
keşifnarııe, ~artnaıııe ve 
nıuka vı']enanıesi. in a:ıt . .. 
fenni şartnamesi, keşif. fi· 
:ıt crd \'elleri ve ınutealli· 
kati Mardin .Nafia miidiir· 
lü:;iinde ve ~lidya t M:-ıl 
miiuiirliigiirıdPıı güriilebi· 
li !'. 

C - Bu inşıwt 18/fJ/030 
t:ırilıırı<lrn itibaıcn 15 'riiıJ 

b 

müJdetle k:ıpah zarf u::ııı· 

Son zelzelede ·· ıenler ve hasarat Topçu faaliyeti 
Jile <>k~iltmeye kooııluıuŞ 
olup ihale..i 4/10/909 \':ır· 
:;;aııılrn. günü saat 15 de 
Mardin Vilayeti ~lid ,·at 
kazası Malmüdürlürtü;ıcJo Gazetelerimizde, 90n İzmir ve lıavnlisi zelzelelerine ait hakıkata uy

mayan bir ta'nm havadisler görülmektedir. Ayın 27 sine kadar hu ha va
lide harap olun evlerin, ölen ve yaralananlaı·m listesi aşağıdadır. 

. 
Zt'lıelı} yeri Bina Teııı:unen 
VıHl.nti Kaıası lıarap olan 

lımir Merkez 

" 
Uıla 

,. Menemen 
,, ~cn~ama 61 
il Dikili 627 

eea 

Oturulmaya- Kı~men 
cnk o1aıı y•kıl;ın 

1 
2 
2 

31 ~132 
~16 50 --S47 SH 

İnMn 
Ağır il arif 

~len Yar~Jı Yaralı -
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Ankara ı (.A. A.) _ 
Diin akşamki Franşız tf'h· 
liğine nazaran .Mozt>lia hc
ınen ~ırkında topçu fa. 
:ıliyeti olmuştur. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 
Ulus ~esi Matbaasında 

bıııım,tur! , 

l'"! 
y:ıpı1:.ıcaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf 
usulile<li r. 

.E - Mu \•akkat temin!lt 
mikdarı 2~12 lira 50 ku· 
ru~tur. 

F - isteklilerden 9:W 
yılı til':ıret uda~ı "e~ik:.ııil 
ve Nafia mfü.ltirlügünden 
bu i~ i~ip ehliyet \'esikası 
;Uıuaları lazımdır. 
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