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Zigfrid hattı üzerinde 
Şiddetli bir ava nıLıhare

besi oldu 
1 .Ankara 2 ( A. A. ) -
~~r1!iı istihbarat N<>zareti , 
~~ uı.riyor : z gfrit hattı 

erırıct~ ,.u k u 'l ~P} .. n ha
\ıa "" ı ı · · · "k P .. ,u ıarc wsıne ıştıra · I 
~1 n lııgiliz 'l'an·an·le-

tıııu •• 
~· eıı lil;u dl1~ıııüş biri de 1 
ilraR l . . Ç k r ·.Ut a muıı:;-ıır. o. 
1dut'tli YC 35 daki~a ıw-

dar · d ı.· 

ne anlan nrop:.ıl!":rnda k§. 
ğltl:ırı A lrııaıı y:ıda f ı na 

te::irlt>r y:ıp m~~ır. Buııd ın 
kızan Hitlt..r M:ıreı:;al Oö 
rinğ"e Bu TayyerelNiıı 

Almanya üz<>riııdeu u\'a
bilme:m::::i için lfi.zım gc 

len her tı.irıti tedlıil'll.:'riıı 

alınıııa:smı ı·uıret uıİ;;ıt ir. 

e V• 

"'*' 

'ktidar mev ıne Gö_ inğ geçecek, 
Hitle" de l ayatını ede iyat ve sa

·uata val{fedecek 
Ankara 2 A .. A. - çekileceg:ni ve devlet 

Havas ajansı Londra reisliğ!ne fvlareşal Gö 
dan bild::!yor: Yffi

0 

(J'
0 n .... eç ... . . • o"• g ecegını ve 

Gazeteler, Hitleıin, H!tleı in de bir tarafa 
bü:yük Almanyayı ya çekilerek sanat ve 
ratmış ve kurtarmış edebiyatla n1eşğal ola
olduğunu ileri sürerek c~ğmı yazmaktadır
iktidar ınevkiinden 

1 

lar. 

B. aıillet Meclisi 
Ankara 2 ( A. A. ) -

Biiyiik ~!illet ~lcclisi lın 

giin Şeuısettin Günalta
yıu riyasetinde fovlan
mıştır. 

1\1 .suren nıutıare.bt' ~ u.ır 
r Inc.ıu T:.ı. ·yare~ı dh:;;u 
14lo:ıueı dı"""er Tav va reler-

Göriuit u~ hu~u~ııı ..:-ı" 1-----------------~ı----
' 

Cı fa Mel)ut:m Ali Saib 

Ur a,\ ll~lll vefatını l.ıildi
rt>n Ha~ vekalet tezkeresi 
okunmuş. Öliinün hatıra
:.rn·ı hürıncren iki dakika 
sJkftt t'dilnıi.. ve rüzııa

mcıye gl'çiluı~:;tir. 

~ '.I> l"ı •• 

" geıi rtöuınüşnir. 

İa~ il:z rı ropa ga n das rnın 
raptlğl tasirlGi 

reken teduirıerin uııı 11.. 

1
- untı n .• A '!fu.,A 

1 
. ğını tıildinııişt:r. ..u 1 ımrım unanıst n~ 

V 
ı.. . . l Ztn~in'.eidcn a~ıaan vergi 

~ Ankara ~ (A. A.) -
b' l)Yterin Kopc·nlıakdan 

tı~~ırdiğine göre, DPyli 
l kıspı e~ o-a2t•tesıııin mu-
•ıa~· . " . •rı cnıin bıı ınenba-
Uan .. ~ . - . . ı . u rrcndı .. ·me ırore. n· Rll' o o n . 
t ıı hnsa klh "Ptleri t:. 
a.fırıdau Alıııanva tizt'rİ· ""---- . 
~ .. 
~ 

F rarısız ist i ksmçıln n 
3000 den fazla torpil 

ele geçirdiler 

Ankara :.? (ı\. A.) -

Fran:::rz i:,tihkfııncılan is-• 
~;:ı ı en il. ı '• i yt>ı INdt' pat-
1:1 ı üJJ•v ı..ı,: Lit.d(:n fa1.!a 
torpil çı1'arıııı~lardır. 

., 

En ~üyü~ ~ir Vatan borcu .. 
fe)n Son Dikili Zelzel~~i 
•~ aketirıe urrrayau Va-
""tı ~ Ua._ların imdadına ko 
Şatı ır k(! . ı.~ızılay Uınuwi mcr· 
\'Qııroız, bu uıO."ti cenap 
•i" ıuu\'fik duygulu prerı· 

l}llere tam bir cömert
it· 1 ' e Yeniden el uza LruıŞ· 
tır. 

sani dtnri"ruların h:ıyır e-
• t"'> 

,·erlik hislerinin icubında 
göklere kadar yük~elerek 
can kurtarınaga ç;.ılışan 

en ~ .. ukst!k öruf'i~;ı olan 
K ııl5.ya yardım ctıu0k 

t>n buyuk Lıir insanlık \'U 

t>ıı as}l bir 'atan uorcu
dı:r. 

~ .l\1ıılAy bu takdire de 
~,~rk Yardurılarile de ne Kııılfly lıiitiin şehir 
,
1 

Sek lıir iç\iuıal YUl'· \"C kiiyıi.ılı!riınizin caııdan 
~ırn • to teşkilftuın nefsinde yardıııılarıuı ycrıideıı ht>k· 
~ ?1adığuıı •e ne asli bır liyor. ÇUııkli : Dil-i i fe 
ıııa v~ in ani karakt~re laırnt1.edeleriııi ~~mdı kur 

:t~ip bir Turk Üt'uıİ) ~ tarıcı kanarl:ırı c.ırnsıtıa 
b?111 öz v:ırlı&ı oh.ıufruuıı alnıı~tır. 
it o ~ 

\ kere daha kUV\ etle r Sonğur Tekin 
· ~aruı e\tirQJ~ktcdir. lu· \ ~ 

Hariciye 81\lf lffilZ · Atina ~ A .• \. - naş 
Arnzi vergi kanunu

nuıı ~ ııd m.ıJde~ine lıir 

fıkra ilfı,\'l.'::ıitıc dair ka-
111111 lfıyilı:ısıııın ikinci nıii
ı:ıktr•·"'irıi yaparak kabul 

Ank:ıı:ı n ( A. A.) _ 
Ha• a:-- Aj ııısı ~loskova. 

cıan lıiltıi i,or: fı':.>rici\'e 
\'ı·kilııııiz .lıüıı lııgiıız ~ e 

Fı an ... ız büyük eJ~ilı.:ı ile 
göriışnıliş1 u:·. 

İzmir va Di~ili~a zelzele 
Ank:.ıra a ,A. ı\.) -

Dün lzınirdc Lir zelzele 
olıııuş, lwsar yoktur. I>i· 
kiııde iki z~lıele oluıu,, 

dört. lJina Jalıa ı;ükrııiı:;" 

tür. 
lzıııir 3 (A. A.) -

Jlüstalı~ildt·rı Pauııık mli· 

u:ıy;1a t'tıııek iiır~ ~ >lıri

uıize bir rı ... y'et gı·lıııi~tir. 

lfo he~ ·ı·t l >i~iıı, Herga
uıa ve N:ızılli ıı ıutaka

::!ında millı.ıyaata başla
yacaktır. 

vekil Matak:::as, f'ntrrıı:rn 
~·oııel l.ıulırnn dola~ ı:-ilP 

yalnıı zı·ııg·iu $1llıfl.ırıııı 

alakadar etlen lıalktan 

•• ıııı:ıı:ı üzre yt·ı~i 'n• i 
\t: r· sı ııl•.r koııuldtıl ııııu r-. ., . 
l)}, ı .ı ... ~· ıl. 

~ •ı 1 1 f ., 
nmeı rna ~emz uosu 

Ankara 2 (A. A.) -
Tokyoci:. ıı bildiriliyor: '3e
kiz :.ığır kra \'eıürJt:n ıLii
rPkkPp hir Amerika filo
sunun Jaııon hududuna 
ta Jwşşüt (>tti~i habcı leı i 
bur:ıtla t•ndışe \'e heye
can uyaııd.ruıı~tır. 

l'ltıı:ş \ 
tı•pl ıır 

: ':ız:ırte::ıi g-iin u 
" üzre celseye 

ÇO~ÇÜlL 

Radyoda bir nu
tuk ~öyledi 

Si~ ~1~1 uıahafilin mü

tataa::-ı, hu zaınaııl:ı1t1a 

Au.cri!,a donaııma:sıı rn 
hu gi ıi h~reketlerinin ih 
uıal edilmemesi ıııcrke 

zıudedir. 

lstonya Haric:ye Hazırı !--~--
• tarafınd<m k:ır~ılaııımştır. 

Ankara 2 [ A. A. ] -
İngiliz Bahriye N'azırı Qor
cıl dün <ık~aın Radyoda 
. ôylc i;_i bir Nutukta de· 
mıştiı l,i artık başladık. 

Başlıyoruz . Var~o\·anın 

nıüdafaası Po:oaya Huhu
nun bozulmaz olduğunu 

güstermişt ir. 

Aııl~ara ·3 (A. A) -
J,etoı ya 11:trieiye • T ı'l.11'1 

1 düıı s,ıat 17 dt' ~Jo-.ı,o 

,·aya g.•luıi~ ir. L.,ta.:yon 
\lo'I'° ·a-Lt'IOll\ .. I bay . . . 
raklarile 8ü~lenıııişıir. 

Naııc Sovye~ Ricah 

l.Ntoı ya Haıiciy'~ Na
zırı ilf' ~.~olotof ar:ısıııda 
j , p:dr··~ ıtt' ~·J.pıbııştır. 

Bıı o·i)rıA .... ıH'Ut' Stalin, 
o " 

nusya kendi . ahsi . . 
menfaatleri uğrun<la <;ok 
sert bir siyaset takip et
mi,.tir. 

P. ott-1111,iıı -~ ~ eıçıl~r~e bu- ı Rııslnrın milli menfa-
hıtıoı ış, goruşnıe ıkı ı:a:ı t a~ler i Jileıı lrıgiliz \ 'O Fran-
cıürı:uüştur. • -S<Ul~ 2 inci ~ayfede~ 
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a. ıo · 939 Salı 
12,30 Proğram Ve mem

leket saat ayarı 
12,35 Ajans ve meteo

roloji haberleri Ankara 2 (A. A.) Ankara 2 r A. A.) -
Şark Cephe~iııdr : Alınan 1 Fransız tebliği : Gece nis 
teLJi~iııe giire, dün ı::a- bett·rı sakin geçmiştir. 
bah ilk Alman fırL:ı~ı Var· CPphenin muhtelif yerle-
~O\'aya girmiştir. ~on Po· rindt! Alrnanl:ır tuzaklar 
1onya ıııuka veıueti de tes- kımır:ık çekilml'ktt>dir. 
lim oluJUı;tur. 

Kont c·iyanonun 
Berrin z'yare i 

lnc'liz gazate!erine göre 
titlerin su h taarruzu 

Ankara 2 (A. A.) -
Bir Evliilden 30 Eylüle 
kadar Ankara Çocuk E
sirrreıae Kurunıu umumi a 

nıerkezi 6:N çocu~ıı ıııu-

ayene, 421 yavrunun <liş
Jerini teda\ i ettirmiş 142 
lira yetmiş kuruş n:ıkdi 
yardımda bulunıuuştur. 

Her gün 2520 yurd 
ya\'rusuna süt te\·zi edil
miştir. Bir ay zarfında 
kurumun yardım ettiği 
çocuk adPdi 5676 ya ba
liğ olmu~tur. 

12,50 Türk müzi~i 
13,30,14 Müzik Karışık 

proğrarn - Pl 
18,00 Proğranı 
18,05 llemleket saat aya 

rı, ajaas ve meteoroloji ha
berleri 
20,fiO Tijrk muziği 
19,::?5 Komışma Dış po

litika had i~eleri 

19.40 Konuşma ve Fasıl 
heyeti 

20,20 Temsil 

29,50 Konuşma Haftalık 
posta kutusu 

, 
Vilayet Diaını 
Encümeninden_ 

Eksiltmeye konan li 

Mardin-Diyarbakır yolU 
nun Mardinden itibar~ 
38+000 41+110 inci~;
lometreleri arasında (:31. 
metre tıılundaki şose tıı; 
mirati esasivesi 22 9 9S 
tarihinden itibaren paııı~. 
lıkla eksiltmeye çıkarı 
mıştır. 

2 - Kf'şif bedeli ( 4836 
lira 15 kuruştur. 

9 3 - İhalesi ~4-J O· 93 
Salı günü saat 16,5 JB 
~fardin daimi encümeııi11• 
ce vilayet ınakaınınd$ 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat temidS1 

miktari 363 liradır. 
5 - l:;teklilerin ihaJcdrC 

Aukara ~ (A. A.) -
Bcrlinde bıılnn:m ltnlya 
Hariciye NaLırı Kont Ci
yanonun hareketinden son
ra bir resmi tebUğ neş

redilmiştir. 

Ankara 2 (Radyo) -
Hitleriu sulh t~arru~u yo
lundaki tt-klifi Londra 
ga·1.ettlcricin b:tş maka
lelerine me\'1.u tı şkıl et
nıekt.ı • dir. Gazeteler, Hit· 
lt:>rirı kanlı elin, sahta 
bir yürekl~ pusuda bir 
tilki gibi beklecliğ'İiıi ya
ıiyoı lar. 

Sivasta 
At Sergisi 

~l,lQ Milzik Riyal'eti 
Cümhur bandosu - Şef: 
lhs:ın Küuçer 

8 gün evvel 'ilftyete 01ii· 'l'a 
'ı 'l'u·· rac:ıatla ehliyet vesikıJ~ 

almaları şarttır. ~U 

Kont Ciyarıonun, Fon 
Ribbentrobun biri birleri
ne hararetle "eda ettik
leri ·bilı.lirilw ektedir. 

Müzakerelerin mevzuu 
hakkında hiç lıir beya
natta bulunulıııaını~tır. 

Ra~yo~ utu~ 
1 

1 

(Baş tarafı 1 ııci s:ıyfoda) 

Hamiyatli ~ir 
Yurtdaş 

Sehı in~e bir mektep ya
pı~ması için J 5 ~in lira 

te~errü~e ~u!un~u 
Ankara 2 (.\. A.) -

Mustnf:ı Kocakaya a<lıo

naki bil' yıınta~, şC>lııfo. 

de lıir m•·ktep y~ıpıluınsı 
için 15 bin ıira ttberrüde 
bulunmuştur. 

Ank!lra 2 ( A. A.) -
Si\'asta tertip edilf'n At 
Sergh~i açılmıştır. Kaıa
nan ~39 Hayvana 1500 
lira ikranıiye verilDJiştir. 

T aş~öprü Penayuı 
Ankara 2 (A. A.) -

Taşköprü merkez panayı· 
rı bu gün açılnıı~tır. 

Soyyet Hey' eti 
Ankara 2 Radyo -

14 subaydan mü~ek
kep bir Sovyet heyeti 

ı Estonyaya gitmiştir. 

22,00 Son ajans haber
lrri, ziraat, esham, tahvi
lat, kambiyo, nukut borsa
sı fiyat 

22,20 Serbest saat 

23,30 Müzik (cazbant) pi. 

23, 25, 2:-1, 30 Yarınki 
f'rO ğram. Ve kapanış 

Bir ~ilep ~atırıl~ı 
Ankara 2 ( A. A. ) -

Vandiya isminde bir şilep 
bir .Alman tahtebalıiri ta. 
rnf ındaa torpillenerek der
hal batmlmıştır. 

.11 ki~iden mürekkep 
mürettebattan 11 ri ölmüş 
diğerleri kurtarılrnı~tır. 

G - Ilu işe ait e\·r:ı~1 

keşfi ye Ye fenni yeyi gl.if" 
mek ve daha fazla tafsi· 
lat :ılnıak istiyenlerin P· 
encümen kalemine ve ~:ı· 

fia dairesine mür:ıc ·ıatı:ır1 

ilan olunur. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 

Şarkan kasrı deresi, 
ğarben şakkettin mağara· 
sı, şimaJen mağaratulkub 
le cenuLcn umumi dere 
ile m:ıhdut. 

Sarı mağarası: şarka!l 
büyük wa~ara., g:ırbetı 
kublP. mağarası şimaıeıı 
yol cenulıen dere ile ınab· 
dut. 

Eız mrofa:ıtlerioe uyğun

dur. Ne Ruı-ya, ne lngi
fo: ve I"rnıısa Y uğ'u:5la v

ya, Honı:ınya, Bulgaris
tan ve nihayet Türkiye
nin Nazi ükçeleriııin altı

na d.işrnesiııi istemezler. 

Kasrı: şarkan sarı ma· 
ğarası dereai garben yol 
şimalcu dereye giden yol 

~-------------------_, _________________________________________ , ı 

cen u ben sarı mağarası i e 
mahdut. Vilayet Daimi Encümeninden 

Almanlar deııiz altı 

lıarbiıırie bu giiııe k·tdLlr 
mu\;ıff.lk olm:.ımıştı.r. lu
giliz filosu A luı:.ııı deniz 
altıhmnı gece gürıdüz ta. 
kip ediyor. 

BUyiık bir ordumuz 
Fransaya gitıı·i~tir. Di:rer 
bir ordu da gitıneğ·e ha 
ıırlaniyor. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Mildüril 

Siret Bayar 

Mardin 
• Ulus :sesi Matbaasında 

basıl.tııştur, 

·. 

Bahçe tabia. 

• • 

" • 

• 

&'.asaaı aemtl DUnllmO Eekl klraaı Hud11da 
...;;.;;.::.;;;~..;.;..---------

Kızılt(pe ibbizı 3 

,, ,, 

• • s 

• • 5 

so Lira 

20 • 

80 
ıo 
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~aıkan nehri kc bir, gar· 
ben bark, ccnuben tarik, 
timnien sefü t 1ahibi 

~arkan nehri kebir cenu
ben ı;enet sahibi, oimıı.len 
degirmen ve haci mahmut 
ıınırı, garben tariki am 

Şarkan tariki am, cen:.ıben 
bamo mtınci, garben nt:hri 
kebir, ~imalen tark ve k.Oprü 

Cenuben teriki anı, ve 
köpru, şimalen nehir, r:ır· 
beu degirmen barkı 

Yukarıda hudut Vt> evsafı yazılı hm•u~i idareye ait 4 b:ıhçf nin kati ihaJrden 30-
10-!'141 tarihine~ kadar o1an kiraları açık artırmaya çıkarılu.nştır. İhaleleri 13 10 989 
Cuma giiniJ sn at lG da Maı din D. rncümerıinde yapılacakur. muvakkat te'ruinat 
miktarı yuk:.ud:ı yazılı en·tılki kiralaııııın 0;0 7,fı ğ"u ol:ın 225, 115, 100 er kuruştur. 
Talipieı in ve şartnameyi görwek istiyruJerin D. encumen kalemiııe mürncaatları 
ilan olunur. 

~6/7/~ 

Kuble:şarkan şosa. yo· 
lu garben kasrı mağarhsı 
şimaleıı yol cenuben kasrı 
deresi ile u1ahdut büyük 
mağara adındaki taş ocak· 
larının kati ihale tarihin· 
den 31/5/943 tarilıino 
kadar olan işletme ru~•· 
tiyeleri açık artırmaya çı· 
karılmıştır. Büyilk ma~a· 
ranın muvakkat teminat 
miktarı beş lira 62 kuru~ 
kubte mağarasıtıın 15 lira 
Şakettin 4 lira 50 kuruş 
kasrının 1 lira 87 kuruş 
sarı mağaraeının 5 lirj 
62 kuru,tur. Kati ihaleleri 
3/10/939 Salı günii saat 
16 da ;}fardin Daimi EncU· 
meııce yapılacaktır. Ta· 
Jiplerin mür<ıc,:ıatları ildn 
olunur. 
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