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1 · iz Ba ve 1 lngiitere av".) "reşalı 
liitlerin nutkuna bugün cevap ver- ile Fransız as .. e ·"şefleri 

mesi bekleniyor V · 'L' ı, I 1,1 
aras nda ; ir''ği 

l Ank:.ıra 8 (A. A.) -
tu~·ndra: ç ... ıııberl..ıyııı öııü 

Uzfi .. kı tı.ıft .ıd.ı Parla
ltıento da Hitleriıı nutku 
rıa k b 
1 

arşı l'yarnıtta bıı 

Unaccı.ktır. Çeı.1Jberla~ in 

P.ızaıte~i glinü kısa bir 
be ,·ana tta buluna rcı k asıl 

twyanatıııı Çaı şaıııba gü
rıii yapacağı lıil ıiı lluıe~~

t dir. 

1 oır BAOS OV81\ ı ~ Ankurn E ( A. A. ) - rclerin<lf n mürekkep !ngi-

u
, A ınn i mı'? lııgiltere ha,·a mareşalı liı filolarınm Frau8aya 

J J 
1 

Parbttı Hskeri şP.flt'ri ara- gı·çmiş oldu:.nrnu \"0 bun-
~ıııJa yapılan mtıttefik- hırı t.ıkibt>n diğer füolarııı-

Ankrırn 8 ( ,.\ A.) -
,. B .... ııeş LoHıirn an P<iıi8e 

llö •nıtı:;- uı I\t- · .i.-ıııı· bır 
çok ç..,k ı c·uı ıefo~i4t 

ı~rin aıa.larıuda işbirliği da ~öndeıileceğini ve müt
yapaı ak yakında üç. hın tetiklPrm ha' a Ustünlü
Töyyaı e kullamlabilecek- ~üı ü elde edfcekleriui 
lerirıi söylemi;-, ke~if, 3\ cu söy1Pıu1ştir 

Macaristan-Ro11Y n·r ~ 
arasırida 

ttweı tı di "· 
Roytı r Aj, nsıııa göıe 

n.ıy 13t-IJ(•Ş kurulucak Çek 
hiıkümetıııırı tıa~ı ııa ge
çı>cek ve ~t-1.. lıLH,üıutti

ııin ınerkt:ıi Londıada 

oluraktır. 

\'C bouıbaıduwan tııyya-

Rusya ısrar ~diy r meri~anın ~ış 
manevraları &· Ankara 8 ' A. A.) -

b'Uk.reş : Rndor Ajansı 
lldıriyor: 2! B\1 lülde v . J 

llgosla vva hilkftmeti Ro-
lllen hükftıneti nezdinde 
t{'Şebbüste bulunarak Ro
tı'ıen, ~lacarbtan "e Yu 
~o lavva hlikfüııctle ri-
~e 1 d- k" ı J • tı· ıu utta · ı rnv\'et ı>rı-
l ~ aın.ltmak hu. u:ım11Ja 
~:r teklifte Luluııınuştur. 
~. at·arisLlrn hiikunıeti Yu 
j\() \... • l. "k 

"'''""' \'a mu ııw mı · -'-........ .. 

tarda :.ı.skerl ef ı ada JJH'· 

ıuııiyet verme~e anıaıle 
olduğunu bildiruıiştır. 

Ankara 8 ( A. A.) -
.Macaristan ıle H.oıııan~·a 
arasında aktt-dilt>rı bir <Hl· 

hışma rnucilıiııce iki meıu 
leket. Mac:ı r · HoıııPn hu 
duduııda iki tarnfı:t Lu 
lunan :l:-kl·r mı··. cııduııu 
azaltmnğı tıı hut (:': uıı~lcr 

dir. 

iKili~ eltele 
Ankarn 8 (A. A.) -

Dıkili "e Rergaıııaıla iki 
lıafıf zelzele oluıu~, hasar 
~oktur. 

Garpcephesindeto 
muharebesi 

Ç1~ 
Ul 

Aı kaıa 8 ( A. A. ) -
E...,tqı y.ı, 8ovy th:r Uir
ıi;::,ırıin :-umaıt:ın y[ıptığı 

t:.l ·pwrt> k·-ıı şı mü l:ıf:ıa 
ı·tıııı kte 'e iıııza <>dil •ıı 
:.ııl.ı~ ıaııııı ıatlıiki Oıe

r:ııtl · i.;:r ti' e>tıu.·kıc<li r. 

~, Ankara 8 ( A. A. ) -
/ansız tebliği : jlo1.ı·l ilt• 
;ar arasıudıı iki tar~ıfııı 
~Pçu faali\'etlı>ı i ve dt•J•O 

!!1 \'•ı • • f f .... tında kıır~ılıi-h k··Şl 
:tali Yetleri oloıu~tu r. 

lJ Ankora 8 ( A. A.) -
~ avas Ajan~ı bildiriyor: 

e.nden ~lozele kadar 
ask,.ı~ı r ı· . "d aa ı vctııı veııı en 

yaptığı çıkışlar püt:ıkürtiıl 

mü~, 6ar~ılıldı topçu fa
aliyeıltri ulrıııışt ıır. Aııkara S (A. A.) - · 

Litv:ıı ya lwy'l'ti föz:ıdan 

'Evkaf umuın mu··~ bard;et etuıi~t:r. Oraıhın 
~lo::ko' aya gidrcı•lnir . 

du .. ı·ıu·· g"' u·· Bu hey'et Litvmıya-:3ov. 
yf't mcs't·leleriıı i müzake-
re edecektir. 

1000 lira tenerrü etti .. , . , 
Ankara 9 ( A. A.) - \ al İ.Ci U1 .Ut:U Y6 Japonya 

Ankara 8 (A. A.) -
hto~ holonıchırı bildıriliyor: 

Ankara 8 ( A. A.) -
Amerika milli müdafaa 
nezareti kış ın:nıevraları

nm büyük mikyasta ya
pılacağwı ve m:ınevraların 
:!5 'l\~ıindc Atııerikanın 

crııulıunda. yapılaC':Jğı bil
dirilmektedir. 

So\·yet hüküweti Filaıı 1 
uiya. Hariciye Naıırıııın 

~o::ı~:ov:.ıya gt'lme:)iııd e is· 
rar etuıt>ktf·dir. Siy<!si 
lUj haf ıl IJ u ı.la ve tin siyasi 
ıut-::ı'elelt>ıin ballı i~in ol
dnğıı kanaati!'li izhar et· 
uıı•ı,teuirlcr. So,•yeıl .!l'İn 

Fiulaııt.liyadan bazı arazi 
i!u Horıl .. h:nd atlasını is· 

fi:ılanDiya Hariciye 
~ıtaatı 1 n zırmın ~eyanatı 

lt! ıııektt:oir. 

Sovyet 
sa!ı gilnü [~tonyaya girecelt 

Alıkara 8 ( A. A. ) -
Amist:ıgd.aıuda çık:ııı tel· 
ğraf ~azetusiııın ıııuh:ıbıri 

Lit \' Uıı yada 11 lıild iri yor: 
E:-.tonyaya gi .tecek :::lor· 

yet uıiıfrne eı iııiıı ilk kı· 

wları ~:3alı giiuti harı·ket 

edeceklenlir. 
Sovyetll r, E-,1trnya hu

dud?ıııda 70 ıdlonıetn~lik 

bir yer i~i,al etmiş ula
ca k lardır. 

A nk:m:ı 9 (A. A.) -
Finl:ın Iha Hariciye X:ı· 
'l.ırı lıir Alman gaıete!:>ine 

yap ~ı Lryanalta şuaları 
t:Ü,\ )Pmiştir : 

'' Sovyetlerin Finlancii
yad:rn ar:lzi talebinde bu
lunduğuna dair hiç bir 
~"'\' bilıııİ\'Ortım. Sovvet-. ~ -
lt·rlf·, Fınlaııdiyanın gö-
rü:~uıeleıi pt. k ta biitlir.,, 

A!man ekonomik ~eyeti 

~Şladığı ~cyit ;tıııişıir. 
k. •ınuen beri küçük bas. 

1
10 lıa.rekeı 11::1 ile k:ıışı 

rıkıı topçu faaliyetleı i ol· 
nuştur; 

Hahe~ altlıgıuıız~ göre \ Tokyö 8 ( A. A. ) _ 

E:.ı-.~.ı um~~ ııılll~urııığu 1 Jııpon uıahf,·llPıi Bitlerin \ 
D11n.ı feltil\ezcdelerıııi• yaı· te,'ifıe iı i k:ır:ır:l k l:ı ir 
dıuı 1Jl11.cık üzre tıiıı ıiıa ın:.ıt~hıtte <•ı ıı11kte .. e 

İki lsve~ vapuru tevkıf 
o~il~i 

Ankara ü (A. A.) -
Alman ekonomik hey'eti 
azası Tayyare ile M os
ko v:ı~a gelmişler<l'r. 15 
ırHn slirf cek olar. müıa· 

Ankara 9 ( .A. A.) - ktıeleri bey'et RPisi dok.
İki ls\ f•Ç Vapuru dtin tor Şur bırakarak döne
Alınanl:ır tarııfınd:rn tev. 1 c ... \,tir. On kad~r wüte
kif edil~ıek Kile göturül- hHssfa bala Moskovoda . Ankarn O ( A. A.) -

t• ra:iıı tPbligı: Moztl!İn do· 

-~ bölieşiıicle aüşmaoın 

t1;:tıerıiıu~ tıuL•Hı.ııL.Ş' ur. 

Ft!ıaket7.f'••eı iıı ı_ ·ıdır-

lGr:.4 ~ t~rıei.ırdw ..ıl ı ,uıaı 

,Jılu.ıi\ır, 

. ~ 

bu t :,ııfh 11 ı İı ırih.~rl' \C 
r.ı 

rr·ı~· t.r. ıtl.ıı knhul 
<:.lii mi. ı C:• ~i ':ıı LJ~· ııoı iı.· 
har ~ uuiil\; ~«!ir. l tAUi\Ut~ 1 Q\l\~ıılAal\tadı.f, 



(Ullt.8 :Sesi) --=~a~y~f a:...:2 ________________ ~----~----..-----~~~ 

Sovy t r s D -
ya~an 

4 Fır~ahk ~ir garn~zon 
~a~ulunu istemiş 

Urfada 

Hayvan Sergisi Açll~ı 
Ankara 9 ( A. A.) -

Dün, Urfadn hayvan ser
gisi merasimle açılmıştır. 

Sergide elli üç at ik-

A k n (A A) r:tmiyP, kazqrırmştır. Ririn 11 ara '' . . - _ 
Ha,·as )losko,·:ıd:ın bildi cili;!i Ali Özbı ı!İıı kı::-ntğı, 
riliyor : ~cıvyetler Eston- taylardnrı da lh·hıııet De-

Al an~Sovyet 

Anlaşması imz 
ı ·sovyetler, Almanyaya derhal iik 
1 

· gıda ınaddesini gönderecekler 

et • 
ıca 

a 1 

Dünya Turu11ıı ( 
k an 

1 

Bir Japon Tayyar~~ı 
d d .. t r k 1 k b' nıırin kızıl tu'-'I kazanmış- [ A A ] ya an or ır ·;ı ı • ır J Ankara 9 · 

garnizonun kabuluuu is- tır. : d' · 
riişmiiş ve bir anlaşma 

akıd etmiştir. Sovyetler, 
Almany:ıya llerbal ilk gı 

da nı addeleri!1İ gönder-

Atina 9 [Rad~·o 
Dün\'a turunu yap!l11 

teıııh;:lerdir. 

• • rS 
J;jpon Tayyare~i btl 

1 
Tas Ajansı uil ırıyor: 

Kazan:ınl:Jra iki bin 
Lit\·anyndan da 80 bin be~vüz liıa ikıewh·e <la- 1 

rue\·cııtlu kıtaatı k::ıuul 'h w 

Ahırnn Tic:~r et. he>\ ti 
dtin ak~<tm Mulotofhı gö 

gelmiş ve bu ~~1b:ıh 
pauyaya har1>kPt t t 

tir. Huradaa İtalya) 11 
etmesini istemiştir. ğıtılıııl)Otlf. 1 . weğe ba~layacaklaı dır . 

S ' r--------------:'------------------------------O Vyett er ı l R©ı©Jy© ı · d 
V iiayet Daimi Encümenin en 

decektir. 

Litvanyarlan iki 
Tayyare üssü is

teyecekler 
Aııkara 8 ( A. A. ) 

K:ıvııastan bildiı-iliyor: 

Sovyetlerin Litvanya
dan iki tayyare üssü is
teyecekleri ve Diyapacar 
demiryolu ilzeı in ıe keres
te nakli hal.kını talep 
ede~ekleri SÖ)'lenmekte
dir. 

u ya 
litvan~a tupra~~ann~an 

ge nrnk istiyor 
.Mo~ko,•a S ( A. A. ) 

EcnP.bi maha file göre Rus
ya Li tv.myadan bir Ta
arruz vukuuncla toprnk
larındaıı geçmek imtiya
ııuı isteyeeektir. 

İngiliz Mayin 
• • 

gemısı 

Ankara 8 ( J\. A.) 
lki İn~ifö, M~yiıı gemü:;i 
şimal deııh.inde hava hü
cuuıırna uğramıştır. Zayi
at yoktur. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürli 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus Sesi Matbaasında 

. basılmştur. 

12,:30 Proğram ve mem· 
leket saat ayarı 

12,35 Ajans ve Meteoro
loji habcıJcri 

12,50 Türk müz.ig-i -PI 

13,30, 14 Müzik (Karışık 

proğram - Pi . ) 

18.00 Proğ'ram 
18,0G Menılt-ket soı:ıt A· 

yan Ajaıu:ı ve .M~teoroıc.ji 
baberlni 
18.:-::~ :üuıik Raıiyo crız 

o · "t!Str2sı 

19,00 Komışına. 
19,15 Türk nınıiği 
20, 1B Kouuşm:ı 

20,30 Türk mü1.iğ'i ı asıl 
hPyeti 
~ 1 )5 .Miizik Kiiçük Or

kestra - Ş f: Necip Aş
kın 

:>:!,00 Ajans Ziraat, E" 
hauı tahvilfıı, kaınbiyo

oul\ut bors:.ı~ı fiyHt 
22,20 ~lüzik Kfiçiık Ür· 

kcstra Yukarnhld proğ
ramın <lt~v~.ıııı 

2Z,;~.) ~lii1ik - l'I 
"3 9'J 9:) ·-m Yarıukı' _. ' _ .. ' w \ • 

proğram ve kap:rnış 

Vilayet Veteriner ~:Ü· 
~ürlüğün~en 

Kızıltepe Ehıi lhyvan 
Scrgi~inin k:.ıyıt muame
lesi 12 Uiriııciu:•şriııdr.n 16 
sın::ı. kudar .Mardin Vete
riner DircktörJıiğüııde ya
pılacaktır. Fazla malUnıat 
alcn:ık isleyeııler V~teri 

ner Direi' t örlü~ii ne ruü
rac~atları ilan olunur. 

6teı ı2 
1 

CIDal Mevki Kazaaı Köy 

Sulu tarla. Çevlik Kıııltepe Harzem 

Suıuz Kli!ibiroj • ,, 

" " Klfiret ,, 

it ,, Vadi !istik 
" 

• it " • 

Sulu tarla ÇeYlik n ~ 

11 " Dongu:!uk • • 

" it Çevlik ,, 
" 

" l! llemet fendo • " 

Susuı. tarla ,·au ılıt•rberi Kızıltepe barzeın 

Sulu ıı Çc,·lik 
IJ 

,, 

:ı " n " ,, 

• " dl'girıııen harabesi huburik 

,, " Vadi fıstık 
1 

,, 
" 

,, ,, baylanı ,, 
" 

,, ,, Çevlik ,, ,, 

" ,, ,, ,, ., 

" 
,, ,, 

" 
,, 

,, ,, hüseyiıı ağa ,, 
" 

Dllnllm& Hududu 

5 

520 

500 

500 

480 

1 

5 

5 

06 
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6 

5 

lGO 

500 

80 

180 

lO 

1 

70 

Şarkaıı tarik, şimalen ve cenııb.~ 
bibi ı:ıeııet, tarlaları: garben nebi · 
Şnrkan ve şim:ılP.n sahibi nene\ 

laları, gartıen koçhi5ar, cenubcfl 
mişmiş yolları. ,. 
~.lr!rnn nehir, ~imalen ve garb~ 

hibı senet tarlatan, cenuben ayoı 
ıniş sınırı. 

l;)a.rkan babulu caddesi, şimalell11 fayz-harzem yolları, garben bil 
sahibi ::;enet tarlahm. ır 
Şarkan telfoyz yolu, şimalen te 

ve hıırzem yoHa.rı, gMbım bust1 ' 
ben &enet eahıbı. 
Şark&u mukaddema sahibi e~net 

yevm ziyaret tarlası, şiınatt:n nıll 
dema gıı:ı.i elyevın ziyaret, garbı!ıı 
kaddema şehmuş elyevm şo!:ı dJ 
centıoen non=ı· v.: yol. 
.~a.rkau m:hır, ga.ı ban sahibi S• 

oinıalen Şt:hmuş aıi ağ:ı., tarlası, ı: 
ben harabe ıit:nııen nıııiı.;a.ray d .gı•., 
Şarkan sa b bi seııbt tarıası, f ll 

yoJ, garben nehir, cenubt:n bu:;t. , 
Ş:ı. kan lı:nt.lı degirnıcıııiııiıı eski il f 

~inıaJcıı şciıın ı~ halt!f hıtcaıı ttl~ 
garbt:n nehir, ceııuben lıark. 

1 :;;arkan sahibi beuet tarlası, şi~ 
lıar:ıeııı tepesi, garbeıı tarik, ceııll 
köprü tıara.be .. i. . 
~ lrkaıı tarıki am, g:ubcn noııırı ı 

m.ıleıı \C cı..nubcn ::ıahılıi :s~rıet w~~ 
:;;ark .. n tıt;hır, şimalon ınukad ' 

ınemet .ıli tiyevın hac öıııer be)' ı 
ben hark, ceııuben nıukaddcnıa 
elyu\ ııı salııhi senet tarlaları. 

0 :;;arkaıı nehir, ı,iınalcn köy, g:ırbC 
ceııııbeıı snhibi seııet tarlaları. . t 
..,arkırn garben k.oçhiaar caddcslıb~ 

uıaleıı satııbı senet, ccııubtm ııerıı 
ıııa ıııııırı. . Jl1 
Ş:.ı.rkaıı mukaddema. harabe lleS 1 ~ıt1 

ni t•lye\1 111 ıııilı ::ıau y dcgirmcııi, ;1
1 leu h.ıreııı tepeı:;i, garbcıı buı:;t ,c 5 

üi senet tarlaı:,ı, cunuben nehir. ~ 
Şarkaıı ve garben sahibi senet ~$ ı 

ları, şiıııalcn cadde. ccnubt!ıı ayııı 11 

nıiş smırı \'C nehir. ı 
Şaıkan yd, gaıbcn ue:Hr, ~j~ır, 

sahil.ıi ;;eııct, ccnubcu çeh ~n 'baııı l 

laları. • ıJI 
Şarkan yol, ~iınalen ahmet cllb' 

garlen :ıalıllıi senet tarlaları, cenU 
lıust. • ı 

Ş:ırkan hallo ve ~ehmus, şiınnle~r' 
dit ilah, gaı ben ahmetı ccııulıen dv 
larlahırı. 

·ıı Yukarıda cinR, hudut \'C utinUmU ile evşafı sairesi gHRterilcn 19 kıt'a ar:1ıi 11\ 
kati ihalP. tarihinden 30.10 Ü41 tarihine kaclar olan kiraları a~ık artırmaya ~·ık:ırı 
mi~tır. IhaleRi 1:$-10 939 Cuıua gti.ıii ~:ıat tG d:ı ~fartliıı D. eııcümeninde yapıJnc!l~ 
tır. Muvakkat teminat ıniktarı 2ü lira 25 kııştııurr. l ·tı·yı'rıl~r şarınauıcıyi eııcuı.ııe 
kalewinue görelıilirJer. Tcılipleri u Daimi Eııct.imene würacaatları ilan oluuur. 


