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Hariciye Vekilimizin 
Moskovadaki gezintileri 

Ank:ıra :~ (A. A.J -· 
iı· 'tas Ajansı Bildiriyor : 

'I'ürkive Haricive Vekili 
ŞıikrÜ Saracoğlı~ refaka· 

~1 tıncte Mosko\':ı Btiyük 
ör· tıçisi Ali Havrlar~ Hari
f5İ· Ciye Vekfi.leti ·umumi kft. 
V· tip muavini Ce\·at Açık 
~~1· alın ve protokol şefi ol-

du~u halde Moskova h
lasyonunu geııni,.tir. Bun
dan sonra lbriciye Ve
kili beraberlt'rinde Cevat 

J\~ıkalın Feridun~ Zeki, 

,. 
1 

Sovyetlerin Aııkara EIÇİ$İ 

Tientier oldu!ru halde Kin
ki nehir liuıcıııım gt zmi~ 

"e Yolg-~ . lo:--ko,·:l \.rnııa lı 

ü1.erinde hir tl"lwniil yap. 
uııştır. 

Türkiye Haı-iciye Ve
kili bu aıükemuwl t.'::wrler 
k:ırşı:m:da hayr:~nlı~ını 

göstermiştir. Akşa~n bü
vük Tiyatroda h.arnı~n 
temsilinde hazır bulun-
muştur. 

fransız 8aşve~i· ! As~eri H,,y· etimiz 
linin ö~f şm ~i ri : lu~. : ·. U a il 

ıel> 

eıı 

tı· 

bulundu 
«Hiç bir tehdit, bizi harbe 
devamdan ahkoyamaz!n 

Ankara 4 ( A. A. ) -
İngiliz Başvekili Çenıbcr

layn dün A \"c..tm kanıar:ı.

smda, Sodyet - Alman 
anlaşması dolayısiyle yap
tığı beyaııalta bilbu::)Sa 
şunları ı:;üylemi~tir: 

.. Rus . Aluı:.uı anlaş
ması l'oionyadaki vuziye 
ti değ'i:;;tiı uı 1 şıir. J:\ı kat 
İngiliz lliıklıuıetiııııı hcdef-
1criui asla UJi.ıtt:es~ir t<le
uıcı. Harbe uıuc~:>ir bir 
:;uretk Je,·anı etıuek içirı 
butüu l•ıgiıi~ imparator. 
lu•;-uuun ka \' Uaklarını ~e-c- • 

ft'n.ıer etıııektt')'İl." 

Hart.Jin sdJtbiııi arıla

tan \'e ouııa yalııız. Po
Jon~·aıııtı ::>Clıt"p oluı:ıdığıra 

SÖ \ ıl' \'l'fl lfo ~Vel, il ~ÖZ e· . . 
rııw do,·auı c(.h.ır1:k Lll'uıiş· 

tir kı: 

barış teklifinin kamar:ı

hırca. tetkikini teklif et
miş ve wcclh;iu gizli l,ir 
CPlse akıd ~tıııesini iste· 
ıııiştir. 

Çewberlayin verdiği 

cevapta demiştir ki : Htt
len elimizde bu mahiyet· 
te bir teklif yoktur. Loit 
Corcun dedirri r"İlıi "'İzli 

!") o o 

lıir cebe akıd icap etti· 
ı ccek lJir vniyet ınevcut 
de!}.ıldir. 

Heııiiz nıalfım olma. 
y:rn :.ıh\'al \ 'P. şerait için. 
<ıe biıkfhıetin ne y;ıpa
C.ığı ~itllı .dt n $öykne· 
ıııe::z. lıır e ·iif cılıııca der
lıal cev:ıp Yı·ı ilnıı • nwt'i 

ha . ..: kıııd.l Lı·it Cr.>ı cım 

fikriııı.: lı n de i .. tirftk cıie-

ası 

tta 

B. Çember la yin 

rim. 
Bundan 8onra Çem

bcı l.ıyin Deniz altı tehli
ketiinin sür'atle aıalınak

ta olduıruııu 1 l Evlülden 
~ . 

21 E.\'liil arasında 484 
Tic~u~t gPıııilerinin İngi
liz liıu:.ulanua girip çık· 

tı~ıı.ı ve deııiı altı gemi
lerinin liın:ınlardnn tard 
edildiğ:ni süylcıniştir. 

:ı· 

ol 
ol 
ıe 

Ankara 3 f A. A.) -
l'r:ı.u ız 8H~'·ek ili dun ö~ 
ı..'1en sonra Polon~·a Baş 
''ekilile Çciw lo,· akyanın 
l)<lri orta elçisini kabul 
tltniş ir. 

Ankara ::'.\ ( A. A.) -
Londra : Türk Aske· 
r1 Hey' eti bugün Var 
turlu istasyonuna gel-
miş, Mareşai Lort 1 

B r ı v od tarafın:lan 1 

karşı!anmıştır. 

'" Rus · Alınan df'.lde
nı~vouunu harlıiıı tasfi-. ' Hi lere suikas tertip 
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Ankara 4 (A. A.) -
~ tansıı Baş ,·ek ili 'J.'e.Ji
h:ıt Naznile göriişmi.ış vc-
3.kşama do&ru Paris bü· 
'• l") • ... uk elçiuıiıi kauul etnıış· 
tır. 

fransız Ka~inesi 
Ankara 3 A. A. -

F tansız kabinesi yarın 
sabah Cumhurreisinin 
riyasetinde toplana
caktır. 

A ınvrika Hariciye 
azın 

Aukara 3 {A. A.) -
Amerika Hariciye Naıırı 
Amerika hüküınt>tiııin Po· 
loııya hU"-UUH.· Linin mev· 
cudiyethıi taıııuıakıa de· 
vam etmekte oldugunu 
bildirmek teai r. 

lnn·ı· T 1 ,· wuvaff:ıkiyode gPC\! ve yl iZ ayy are er güııdu" ll•i ışh~rı y;; p·mş 
Anl·ara 8 lA A.) - lar ve uılu:.t"l::: t lı·~r:1u 'e 

lngiliı askeri tayyart" leri 1 PoLOcic.laıı.ı Üll:!riuue uı; 
~tQi~eo Ahoao1a u~erin<l• ~qflaıdu. 

y ·i)i.ıe ~tici kı::ıımı karan-
lık o:makla l.ıı·aıl.ıer bazı 

tchdıtlt:ri bırlikte jh iva 
c<.leıı teklifleri ba vi oldu. 
ğuuı1 go.;teruıektt>dir. 

Hıc bir telıdit lngilte. 
re ve Fransayı haı be dt>· 
va.md.ın :.ılıkuy H ıııaz ve 
güttü/1füııiiz guy~den vaz 
geçiremez. 

Bu günkü Alwan hü
kılnıetini kabul cdenıtyiz. 

Huna biııaf'u bize tek
liflerde bıılunulctıı~u tak
ttr<le bunları tetkik ede-

edilmiş 
Ank:ırn 3 (A. A.) -

D yıi Eki~prc::> gazetı·t'İ, . 
fün• Hi 111 lt'r, il itlere karşı 
bir. komplo rNtip 1>dÜıii
ği11i tn PY ıaııa çık:ırıııı~t.r. 

Uu suikast gcç••n h .. f 
ta yapıl · cakıııış. Buııla

rın Deıııirgöuılt· kliler ol
du·"l>u zaııoeuili\'Or. Buııun 

P" , ~ 

içın Bitler, muhafızlığına 

alelacele ordudan l.Jir mu-
cı.:~iz. Ihruin lu1.uuıuıı<lan hafız alayı imihap etmiştir. 
bir gün bile faz.la dt\'awı A k J 
nı kııııse l5teuıeı. fakat vam amarasmua 

1 lirgilteıe ve l1'ransa ka· Avam Kamarası uzun 
tıiı bir tt:hıtiJin altrnda müzakerelerden son 
uulunıuasıuı k:.<bul ede 1 "!\. iT 1" • • k 

1 

ra n'ıa!ı pro1eyı a 
rueı. 

Sijı ~lan Loit Cor~ bul etıni~tir, 

Almanyanın Ameri
kaya verdiği nota 

Ankara 8 [ A. A.) -

Alnıaııya, Amerika Ge

ıııilcı iııin· Fr~nsız \ 'C lngi
liz sııınrıncbki lrnreketle
rine l\:ırşı .Amerikaya bir 
Nota gfüıdernıi~tir. Bu 
.Notada Geuıilnin lıitaraf
lıkla kabili telif olmayan 
halleri görülrnü~ olduğu 

cihetle. Arnerikaya ~ı~ağı

daki ibtaratta bulunmuş

tur. 
Sefer tarifeleri değiş

memrli, Gfmiler Zikzak 
yolhrı t:\kip etmemeli, 
Alman <leıı ;z kuvvetleri-

,..... Sonu 2 io<li eayfed~ - ... 



Sayfa 2 

Hitlerin, Rayıştağda 
vereceği nutuk 

Ankara 3 (A. A.) - ~ didi altında y:~~~yamıya
Deyli Herald, Çemhı rlay- carrıııı sÖyt~miştir 
nın. A \·am kHr ll'ıra..:; ınrla Çr ·r~berlayın, it itlerin 
süyliyeceği nutukta Hit- R·l\· ı~ t afr:i:ı :';yliyeceği 
lcrin te~lı lPri .i ff'•i edµ her- bangı tt-klıflcre karşı 

cek \·e An:ıp.ınııt ruüte- kapılarını k p:ı.yac.,gını 
madiven Alu ,. 1 ı m teh· ya.zmakt:ıdır. . 

Batırılan İnailiz 
• • 

gemısı 
Ankara 8 (A . .A.) -

Dün A ı la rıtik Denizinde 
meçhul bir gemi tarafın
dan batırılan İngiliz ge
misinin petrol ve eşya 

yüklü olarak lııgiltereye 
gitmekte olduğu bildiril· 
mekt~dir. Bu meçhul ge
minin bir Alman vapuru 
olduii;u bii'ün lngili7. ge 
wiierinc uilJi riiliıışt ir. 

ovyet u.ya 
·Garp ~u~uduna asker ve 

mü~immat gönderiyor 
Ankara 3 (A. A.) -

BavHs ajansı Sovyetlerin 
garp hududuna )'f'ııi kı

talarla mühim miktarda 
j harp ı:nalzemE-si gönderdi 
1 ğ:i11i )fosl..ov:ıdaıı bildir· 

mektedir. 

• 

"veç tayyaresi f ransız cep esin~e Ankar:ı 4 (A. A.) _ 

t n ç ı o' u• Q ı' osu I Bir 1.-··ç Tayyaresi, I•· 1 
I' U : vtlç Vııpurun~. tH~ir rden 

1 
Rönıortorun uzPrıne :ıtc ş 

Ankcıra 3 (A. A.) - aç.mı~, Röınortor engine 
Garp Ceph.:! i.ıcıe Fransız açılmı~tır. 
reı-mi tı:uliği: Alnıunların 
y<ıptıkları ıne' zii rnurruz. 
larıuın piiakürtül<lüğiinü 
Ilavas Aj.rnsı fransız taz
vik iuin son hı.ıftalar<la 
~ız:ımi d~reccde kPndini 
gö:-:tPr<li~i iki bölgede bu 
taarruzların vuku buldu
ğunu 'e Fransı1.h.:rı Al
ıııaulapn mülıiııı hir tı:ı
naJi uıerke·d olan Sarr~b
ruku muhtelit cihetlerden 
meto<llu bir ı:mrl'tte iler· 

ltalyan matDuatı 
Ank:ıra 4 ( ı\ . A.) -

ltuly.ııı g-azrelcıii lıatı cım
h .... ı:-ındcki askeri harc•katı 

dikk<Ule takip etmekte 
\ ' C Fraıısızlar tnraf ındıın 
kazanılan mevkileri teba
rüz ettirmektedirler. 

(Ulas Sesi) 

Cizre 
Hal~evi idare Hey' eti 

Cizr~ 3 ( Hususi ) -
Halkedmiı İdare. Bey-

,. 
l2,30 Pro!ram Ve mem

leket e.&at ayara~...,-~= 

1:?,35 ajans ve meteoro-
eti eve1Ri gün Kayaıak.ım loji haberleri. 
Bay Baki Başaranın riya. 12,50 Türk müıigi 
seti altında to lauroış "e 13,30, 14,00 Müıik ( kil· 
çok kalabalık bir halk çük or kestra - şef Ncdp 
kütlesi hnır olduğu . hal- Aşkıu ) 
de Spor Kulubü B~'~am 1 18,00 Proğram 
Mehmet Öztürkün ustıfa!l _ 
.. . , 1 1 .. dti .. R:H~at 18,0n Memleket saat ava 
uzerıne ·' u ııı u ru -. . ~ 

. :lJansı \'e meteoroloji ha-
Ozdil iutibap edilaıiştır. berleri 

Türkiye Hükumetinin 
şu mübarek yurd içinde
ki emniyet ve p:ırl:ıklı~ı
nı nazara alan Baki Ba
şaran bu miinasel>etle he
yecanlı bir konfraııs ver
miş ve şiddP.tle alkışlan
mıştır. Genç Kaymaka
mıunz bu :-;uretle de lial
k ın candan se\'gi bağlı
lığını ·bir kere daba ka
zanmıştır. 

. S. OKTAY 

ZonguldaK ve Termede 
• 

meras!m 
Ankara 3 (A. A.) -

Diin Terınt>de ilk mek
teplerde nıerasiın yapıl

mış, Atatürk anıtına çe
lenk konriıuş "·e and içil
miştir. 

Ankara 3 (A. A.) -
Zonğ'i:ild:ık t:ı, <lerı-ı yılınıu 

açılaıaşı miln:ısebetile ilk 
okullar cuıııhuı h•t>t mev-. . 
danınd<i bir toplantı yap-
mı~brdır. 

Toplantıya kalabalık 
bir halk kütlesi iştirak 

ttmiştir. 

18,25 Türk müziği 
. ı.9,25 Konuşma D1ş po

lıtık:ı hadiseleri 

19,40 Türk müzigi fasıl 
be yeti 

20.:?0 Temsil 

20,50 Haftalık posta ku
tusu. 

~ ı. ıo Müzik Riyaseti 
Cümhur bandı>su - Şef: 
hlsan K iinçer 

22.00 Son ajans haberle
ri, ziraat, esham, tnhvilat, 
kambiyo, nukut borsası 
(fiyat) 

2~,20 Serbet Saat 
22.30 ~I t:~ ik (<!~zbant pl.) 
23, 25, 23, 30 Yarınki 

proğram ve kapanış 

Almanyanın Ameri
ka ya verdiği Nota 

(Baş tarafı 1 nci sayfada) 

nin verecekleri emirlere 
itaat t>tıneli. b ızlarını ve 
ışıklarmı söndürmemeli.. 

Amerik;ı Hüküıneti bu 
Notayı deniz encümenine 
havale etmiştir. 

.. 1I ı,7 n,,, .6 ı 

eo_st al a r 
5f10/939 Perşembe 

Yarın sabah gelccc1' 
1'reo postası voktur. 

Öğleden sonra sa:ıt 
13,30 da Diyarbakır, .An· 
kara, 1stanbul Derik, Kı· 

zıltepe, Nusaybin ve sa:ıt 
17 de Cizre, ldil. Midr:ıt, 
Gercüş, Savur post~Jarı 
gelrcek ve saat 18 de 
Ekbpres Tren postası 
gidecektir. 

Mardin AsHye 
mahkeınesinden 

Suriye tebaasından ve 
Amude nahiyesinden mutı· 
lif oğ'lu ahmedin vekili 
stileyman aybar tarafın· 
dan kemaliye köyünde 
ikamet etruekte iken ahi· 
ren semti meçhule savuş:ııı 
melımet oğlu sait aleyhine 
Mardin sulh hubuk mah· 
kemesindea istihsal olu· 
nan 4 kita tarlaya. ait ka ,..,, 
din iptahna ve 960 sebi~ 
itibarile 336 şer sehminio 
mublif oğlu abmet namırııı 
tescilinin icrasına dai~ o· 
lan 31/5/939 tarih ve 
302/177 sayılı ilamın bir 
ay müddetle ilanen ~bfr 
ğine mahkemece karar 
verilmiştir. Bu müddet 
için muma ·ıeyh saidin ka· 
nuni yollara müracaat et· 
wediği takdirde hükmüll 
katiytt kesbedeceği füitl 
olunur. 

lernekte olduğunu b :ldır
ruektedir. 

Ank:lra 4 (A. A.) -
Garp Ct!plıC·h:ı. _ Frnııs1z 1 
rcswi tebliği : .M,neıin \ e 
Sarın do~nsund:t ı1lişrna
nın ansızın yaptıfrı hü
cumlar piisk ün ul ıntiştür. 

Mar~in gümrüt mu~afaza taD~ır Satına lma hmisyonu ~aşhnl@n~an 

Her iki tarafta Top 
ateşleri olmuştur. · 

Um um Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret B ayar 

• Mardin 
Ulus ~e-i Matbaasında 

h'a~ıırn~tıır. 

Clnal 
l)ıgır eti 
Z~ytin yağı 
Be1Jıin 
Makarna 

Mık tarı 
kilo 

iS:1UIJU 
500 

~onu o 
3GOO 

1 - Mardin giimrüK mu 
halaza taburu ihtiyacı için 
cins, miktar ve muhammen 
bedellerile muvakkat temi 
natl ·ırı ve eksiltmenin gUn 
i:ıat, ~~killeri yukarda ya

zılı rlört kalem yiyecek ve 
yakacak maddeleri mul\:ı. 
vP.leyt! yaf!l:mın:ık üzr~ Pk· 
silt mı>vA k oııulmuştn. 
2 -· Şartııaıu·deri kouıiı 

Muhammen Muvakkat 
Bed~li teminat 
Lira K. Lira K. 
7~60 uu 545 00 
350 00 27 00 

5400 00 405 00 
990 00 75 üO 

yonda olup her gün oku
nabilir. 

8 - Ekşiltmeler Mardin
de gümriik muhafaza ta- ı 
buru saunalma komisyonu 
tar arından tabur kararg:ih 
binası içinde yapılacaktır. 

.ı - İ5teklilerin a~Jk ek· 
satwel~r i~iu ~l4vakkılt tc· 

Eksiltmenin 
Tarlhl 

5/10/H39 

,, " " c;1 ıo/9a9 

" 
,, • 

Gllnll 
1\·r~cmbe 

,, 
Cuma 

" 

Saa.tı -ıu 
11 
10 
11 

Jekll 
Kapalı zarf 
Açık Eksiltme 
Kapalı zarf 
Açık Eksiltme 

.... 

nıinatlarını Mardin güm- sında kayıtlı olduklarJP1 

rUk müdürlügti muhasebe gö;terir veaaiki ve teklif 
v~znesiUf-ı yatmltklarma mektuplarını had kap:ıh 
dair vez.ne makbuzları ve zarfları eksiltme sa:ıtlarırı· 
belediye veya ticaret oda- dan bir saat evveline kıJ.· 
sıııda kayıtlı olduklarına dar komisyon başkanlığı· 
ait vesikalarını muayyen na. makbuz mukabilinJe 
~aatten evvel ve kavalı tev'di etmi~ olmaları \ tı 
zarfla olan eksiltmeler için eksiltrue saatlarıoda dil 
de temiuat makhuılariyle komisyonda bulunmaları 
btlediye veya tictıret Od•- .. U4~ Qluıuu. H~=2S·2l1 t 

tı 


