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cüŞ· ~n U~Unctl yıl Kuruluş yılı ı A:?ustos 927 

·yar 
ııt.e· 

ı gi· Hariciye Vekil.imiz, Leninin mezarına bir 
t 8 

p:l 
dell 

!....--"' 

çelenk koy 
Ve Mareşal Voroşilofla görüştü 

l' .Ankara 5 (A A.) -
as Ajansı bildiri~·or: 

ı... 'I'ürkive Ifarici,·e V-e-
ıqı· • • 
~: 1• Şükrii S.tracoğlu 3 

da dış komi:•eriııi de zi 
yarett~ 1Julu11111uştur. 

ırıtıcitt>şıinde, yaııında 
n ı:ı:ı· i\ıjkaraııın Moskova bü 
· tilk Pir.isi Ali fJa,.•dar 

Her iki Z İ)'ar .. tP, .'nv

yPtlerin Anl-..<an b.ı ~ "'' 
cki~i 'l'ıerı.ier dr::: h .zıı ı.u 

lurıınuştur. 

(aJ'. t\k .. • " 
ayuı t:ıy olduğu halde ~l,t- Şükrn '3 rncoğ"lıı bu 

(Yün Lf•ııirıin :r.ezarııı:: bir 
"' 

aıeıt 
utıt!ıı 

rrı1e• 

ıuDıl: 
salJ1" 

arW 
nııf 

lrıin 
;trıl· 

: :ıl\'.· 

11eil 

th l . -..a Vorşılofu z ı van·t r:t 
tıı' • • 1Ştır. Vekil ayni zmo:m- çel~nk koymuştcr. 

As~eri Heyetimiz Ş Jef ine 
İtıgiliz Milli Müdafaa Nazırı 

bir ziyafet verdi 
l Aı:ıkara G ( A . .\.) -
0tıdradau lıildiriliyor: 

ltiııt .Müdafaa Nazırı 

~td ()artfird lngiltere 
.~Ukumeti namına dün 
. Urk lıcvcti ~crcfiııe bir 
0~le ıiy;foti \"ermiştir. 

. Ziyafette bir çok ln
tıli1. askeri ricah, ha va 

~arp Cephesin~e 
vaziyet 

kumandanı hazır bulun

nıu~tur. 

Tüı k askeri azaı-;ile 
Lortlar kamarası :lzasının 
teması \·cgi}eı;iyle A \'am 
knm:ırıısı rei:.ıi bu akş:nn 
Türk lwyeti Şt'n fine bir 
z.iyaf et verecek tir. 'f ürk i
,,enin Londra lıü \'ilk el-. -
çisi de ziyufcte dan:tlidir. 

litvanya Hariciye Nazın 
Ankar:ı. 5 ( A. A. ) -

Litvunya Hariciye Naıırı
nın bekl~nuıcyeıı bir an
da Mo:)kovauan ayrılwası 

Q Ankara 5 ( A. A. ) - Kavnas mahafil:ode e11di-
atp Cephesinde: Fran· 9e uyanliırmışur. 

Sıı tebliği : 1----------i 

CeJJhenin mrntakala
tıtıda pusu muhabert>leri 
O) 

1 
_?ıuştur. Düşmanın yap. 
ıgı bir baskın pilskür
tU\ı:uuştUrı 

rülmüştür. 

F1an~ıı tehli~i : Ct>P· 
henin muhrelif noktala
rında fo5\1t·li topvu ateş· 

leri oluıuşt ur. 
Anka . 6 ( A .\ ) _ Ha\•aı:ıta şunu hilciir i-

~' ra · • · l ·1 R · ras1ı tebliği: Diin cep- yor: )IOZt:! . ı e t'~lt! ghıı_ 
ht:de vaıiyl:!t tıeyıt•ti umu- \ derilen. ~t-şıf .. fa:dı.n·tı~ ıı 
lt11y..,si itiburilo sakin gPç- ilerleuıı~t1r. Duşmaıım gır
llllş•ir. İki taraf k• şif yazunıu Ct>nub~ııda .. y:~.P. 
~lllluınııı faaliyeti iÖ tı~ı babkıu 6't:rı pul)ırnr-

tc • - '"l•üt\lf' 

Rayıştağ bu gün toplaniyor 
et ;a; "~iit!er bir nutuk söyliyerek 

cevabını verecek 

Bay Hitler 

Ankara 5 A.A. -
Rayıştağın Cuma 
günü (bugün) içti
maa davet edildiği 
Berlinden bildiril

mektedir. 

Hitler, beklenen 
nutktL""lU Rayıştağ 

meclisinde verecek 
ve cevabını biidire
cektir. 

Tür~iye, f ransa ve lngiltere ~ostluğu 
Lort HaHfaks ve Daiadiye, Türk 
dostluğundan hararetie bahsettiler 

Aııkara !J (A. A.) -
lngiltere Hııriciye Nazırı 

dün Lortlar Kaıııar:ısmrla 
l>Pyaııatt a lıulıın:: rak Türk 
Sovyd <lo:;tluU-ıınuıı id:ı

ınesini görmekle hiç şüp· 

he--iz bahtiyar olacağız. 
demiştir. 

r .. ransız. Baş,·ekili de 

Silezyada tenkii 
harekatı 

Ankara 5 ( A. A.) -
Rom:rnyaya gelen ,.p söz. 
terine itinı:ıt t><liwn ş:ı hıs 
ların söylediklerine görP, 
Almaııların yulrnrı Bilf'z.
yada yaptıkları tt>11kil lıa.
ıPkPtleri çok şi<.ldt-tli ol 
muştur. Kurıılan nıalıke
uıelerdR Pnlony:dıi:ır ıı.atı. 
kiinı etlilıni~ 1 tıir çok pa 
palar kuışuna diıilwi._lir 

dün Hariciye K.ombyo
nun da yaptığı beyanat
ta Türkiye ile müzakere
lerin seyrini anlatmış, An-' 
kara bükuuıetile olan 
münasebetleri vasıflandı
ran do:;tluk \·e dürü~tlü

~ü bilhassa kayit ve iş:ı
re1 etmiştir. 

Mareşal Garziyam 

Mnsolini tarafın
dan kabul edildi 

Ankara 5 ( A. A. ) -
Mussuliııi, Marrşal Garıi 
yaniyi kabul etmiştir. 

Mart>şal ordu hakkın· 
daki raporunu Duçeye 
''ermişrir. ltalyan Ordu~u 
ikiye aynlınıştır. Birine 
v .. ıi:tht, di[:erine de .Ma 
re\al Garıiyani kumauda 

.. ""k\ir, 

Sovyut -lstonya 
Yeni bir muahe

de akdettiler 
Ankara 6 ( A. A. ) -

)fosko\'a : So,·yetler Bir
liğ'i ile Letonya arasında 

bt>Ş ııı:ırldelik bir muahe
de imzafaıımıştır. 

1 -- Her iki memleket 
bir A"rupa devleti tara
fından hücuma maruz kal
dığt taktir de askeri yar
dımda dahil olmak üzre 
birbirine yardımda bu -
lunacaklardır. 

2 - Son·etler Birlii'Ti . ~ 

Letonyaya "ilah ve harp 
levnzıını verecektir. 

8 - Letonya So"yet
ler Birliğine Liın:rnlarıııda 
deniz ü::;leri ve Tayyare 
meydanları verecektir . 
Buralarda bulundurula-
cak kuvvetler hususi bir 
anlaşma ile teabit oluna. 
caktır. 

4 - Her iki taraf di~er 
tarafın aleyhine ittifaklar 
akıt etıniyeceklerdir. 

5 - ·Bu \•esikaların mu
~addak nushalarının aıa

ıoi altı gün içinde mu
saddak nusbaları Riğa· 

da imzalanacak ve uıeri

yete gPçecek ve on sene 
muteber olacaktır. 

nunun]:ı bir beyan
name iuızaJanarak her iki 
tar:ıfm rrjimleri baki ka
lacaktır . 
\ 



ayf a 2 (l.Tius Sesi) 

Sov~1et · Es onya 
Karşılık l 1 yardım 

Bat an At'et:z:m 
müsaha rn'aı 

' Yozğat Halkevin~e yapılan 
to~lantı 

Mazı~a~ı 
Hüf us Memuru Cuma 6 1939 

12,30 Prağram Ve meııı· 
Jeket sa:ıt ayarı paktı 

Anknr:ı 5 ( A. A. ) -
Dun Estonya Ilvticiye 
Nezaretinde So \•yet - Es
tony~ karşılıklı yardım 
paktının musad<hk nus
baları taati e<lilmi.1tir. 

Muahedenin altır.cı mad
de~i mucibin0f mu:5addak 
ııush l:ır taati edildigi 
tarihtt>n itibarcıı mtriyet 
uıevh.iine girmiştir. 

Sovyet~Eslonya 

Ankara 5 'A. A.) -
Kavnastun bildiriliyor : 

Rmw:ı-E,tonYa üs:-ü . . 
h~rekelt·ı irıe 50 Tayyare, 
yüzlerce T<ın k ,. e binler
ce silfih yerleştirmek fik- 1 

rivJedir. 

Biı A~man ~eniz altı gemi
si ~at1rrf ~ı 

Atine 5 ( A. A.) 
B:ılkun Atlatizirn mil~a

bakalarına de"am edil· 
mektedir. 

Türk Hev\·ti - ' oyun-
lara ~Iıı;ır ,.e SurivPnio 
İytirakiııi trklif etuıiştir. 

Romanya~a uulunan 
Polonya ~ey' eti 

Ankara 5 (A. A.) -
Biıkrt•Ş'e buluııan Polon· 
ya bükftnıeti erktl.ci Ro. 
ın:rnyanın beş yiiz kilo
metre g-artıinde 'e Yn
~osJa v hududunda bulu · 
ıı:ın ht•rgulane barektt 
etmi~tir. 

lüKtenturğ Hükumeti 
Ankara 5 (A. A.) -· 

Lüksenburğ' lıiikfıını:-ti bü
tün tcn1:;bilere ,·erilen iş 
vf·sikalarını nihayet ikinci 

Ank:ıra G ( A. A. ) 
Bir Framuz Petrol gemi
si Lir Almau deııiı altı 

gemisiui batırmıştır. 

/

• ·Tt>şrin ortasına kadar ip
tal edecektir. Bu awele
ln üzPrinde fena tesir 

yapmıştır. 

Ankara 5 (A. A.) -
Yoz~at HalkedndP. Vali-

~ 

nin haşkarılığınrla yapılan 

topl.ır:tıda Dikili ft'1D.ket. 
zedelnine yapılan y:ıruı
mın geni:;-letilmesi husu
sunda kararlar almıştır. 

Ruzvelt 
Sabik Polonya Re· 

isieümhurunu 
A meri kada ikam<'• 

te davet etti 

Ankara ö ( A. A ) -
Bükreştt-n bildiriliyor : 

Rıız\.'f>lt s:ıbik Polon 
ya Cüuıhurı Pi:;iui Ameri
kad;ı ikamete davet et
miştir. Fakat Rei iciiuıhur 
sıhlır \'aıiyeti dolayH3ile 
bir uıtiddet b\'içrede otu
nıcaktır. 

Mazıdağı Nüfus Me
mııru !fay F.ıat B;1ş:ıran 
vasi mikyasta ırni hni
malJr: bulunduğ;urıdan iş
ten el çektiıilwiştir. 

Fuat Baş:ıranm kaç
tığı şayi olmıış~a da he
nüz rcsnıi ağızlarda hunu 
tevit eder mahivette bir - . 
havadis alınamamı~tır. 

Vilayet Nüfus ~üdürü 
Mazıdağ"ırım teftişini yap
mıştır. Bu husustcıki rnb. 
kikata devam olunmak
tadır. 

İzmir Va!isi 
Ankara 5 (A. A.) -

İzmir Valisi :3eylft.p ının
takasındaki tetb iklerini 
hiıirerck İıwire dönmüş
tür. 

12,35 Ajans ve meteoro· 
loji habnleri 

12,50 Türk müzigi _pl 
13,30,14,00 Müzik MO· 

dcrn müzik - Pi 
18,00 Pro:!ram 
18,05 Memleket saat :ı· 

yarı, ajırns ve meteoroloji 
haberlari 
.18,25 Türk nıüzigi f:ısıl 

heyeti 
10,10 Konuşma S p o r 

servisi 
19.~5 Türk müziği 
20,10 TEMSlL 
21, 10 MiJzik Radvo or· 

kestrası - Şef: E. Pr~ı· 

etoriu 
22,00 A J A N S haber· 

lcri, iiraat, esham tah\'İ· 
lat, kambiyo-nukut bor· 
sası fiyat 

22.20 Müzik Caıband fl 
:rn: 25, 23, 30 Yarınki 
proğram ve kapanı~ 

Vakıflar Direktörlügünden 
Vakfı Clnal 

Şabkulu Bey Kırmızı hahçetii 

Sablk bedeli 
Lira K. 
45 

numar!,J 

----------------------, ,, ,, yarım isti!tab degirmen 
Gurı; üıeyir 
Gura seri küri köyü 
Üzeyir küvü 

15 

Marain Sul~ Hu~uk 
Ha:'imligin~en 

Mnrdinin giiınriik c:arşi

sında ınevcııı 'JÇ tar lfı yol 
\'e bir tarafı evk:ıftaıı euip 
dtkmene at l ın dl.ikkfı.nla 
mıı hdt t on altı ıııetre mu
ra b~ıaındaki ar~anın 37 
senrd n brri Leh'diyenin 
i.,ğali altında bulundu~un

dau babisle belediye na
ınıııa teı;cili belediye veki
li abdullatif S(winc tara
fından talt·µ edilna·ktc ol
duğundan muhakemenin 
muallak bulundu!!u 25/ 10/ 
939 gününe kad»r nıev

zunbabıs ar:ıa üzrrinde hak 
iddia erlf'nlerin tasarruf 
ves\k:ılarım mustashiben 

Vilayet Vcterirmr Mü
~ürleğün~en 

KızıltPpe Etı i fhynın ı 

Sergi~inin k:ıyıt mu· nı~ 
lesi J 2 UiriıJci 1 , iı ıl n 16 
sıııa !\;,dar :,ı, r u Vt tc
riuer D.ıPktu ı ·t-ıııııl ·ya 
pılac1kcır. faııa malurnat 
aluwk istey<>ııler Vetcıi 

ner Direi.ıörlliğ"iiııe wti 

rac ıatları ilan oluuur. 
6/U/12 

8 H~. T a~uru Satma~ma 
Komutanlığın~an 

15/9;939 da 8 Ild. Tb. 
ihtiy:ıcı için f-ksiltmPye ko. 
nan 4:?00 kilo Sabun, 6000 
kilo mercimt>ğ'e "eı ilen 

mahkemeye müracaat et- fiatlar ha<idi li.Jyikı bulına-
mcleri ilan oluour. 

<lığından Salıun ve Meıci-
-----------, mek 16/10/939 Pazartt•si 
Umum Neşriyat ve yazı 1 günt~ ısaat 10 da Tabur Sa. 

tınalnıa ~alorıun da eksiltişleri Müdürü 

Siret Bayar 

~1ardin 
Ulus ~e"i ~la cbaasında 

basılmştur. 

• 

nıe~i icra edilt>Ct ğiııdt>n 
oıeıc:nwk mn\'akkat teuıi
naıı 30 lira ~alıuııun U4 
lir:ı lır. Tı-ılıpleri s'"'y~·:ır 

Ja nılarrn:ı l\1pn:ınıl:ırı l ıgına 
ml\racaatl:..n ilAu olunur. 

. .... 

,, ,, Ayni ccdid bahçesi 

" , ,, Çarı kebir ve satır .,.eli 
Bey bahçesi 

" ,, llaci ömer bır.lıçeısi 
,, ,, Aynı hinni bahçesi 

Hamitli ,, Uane 
Eruıeni katolik Dükkan 

Seri' kiiri ~e çelebiyan 
köyleri 
Seri kUri köyü 
Hafti han köyü 
Haıııidi camii altında 
UJİ~kiı.ı ma halleııinde 

20 
71 

15 
40 

434 

Yuk:ırı<la P.\.'s·ıfı yazılı ,·akfa ait eml:ıkiıı 7 aylık kiraları rniizayeuere çıkarıl· 
mıştır. !hale giiniiııil ,ıe 18 tPşdni cv\·el 939 Ç uşamua gürıücltlr. Taliplerin o günd~ 
saat on beşte vakıflar idaresine gelmeleri ilan olunur. 6/10/12 

Cin af 

Bahçe 

" 

• 

" 

V ıla yet Daimi Encümeninden 
Ma'r ... f adı Kazalı •emH DUnUmtl E•kl klraaı 

lsbia. Kızıltepe isbia 3 30 Lira 

il il • 2 20 

" " JI s so • 

" • " 10 • 

Hududu 
------~--------~ 
~arkan nehri kebir, gar

b~n hark, renubeıı tari1'ı 
~imaieo senet sahibi 

Şarkan nehri kebir cerı ıı· 
ben seııet sahibi, .şimuıeıı 
degiroıcn ve haci mabrxıtı1 

sınırı, garben tariki anı 

Şarkan tariki am, ceoub~11 

hamo menci, g:ırben neıırı 
kebir, şiuıalen u.rk ve köPrO 

Cenuben teriki auı, ve 
köprü, şimalen nehir, ,ar
ben dcgirmen barkı 

Yukarıda. hudut "e e,·safı yaıılı busu~i idarE'ye ait 4 bahçrnin kati ihaleden 30· 
10-Sl-H tarilıint-- kadar olıın kiraları açık artırmaya. çıkanlwıştır. İhaleleri 13 10 g:W 
Cııın·ı günii saat lG da Mardin D. PnCUmeııitıde yapılacaktır. mu\'akkat te'uıinat 
miktarı yukıHda yaı.ılı C\'\'t•lL-i kiralarının 0/0 7,?> ğu olan 2~5, llf', 100 er kuruştur· 
T•ılipieıin ve şartnameyi görmek istiyeulerin D. encümen kalewiue müracaatları 
illn olunur. 

. . 1/1/10/l~ 

1 

' 


