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ib ve Başmuharriri 
SİRET BAY AB 

'•lleket mana.iline ald yazılara 
B •avıınarımız a~ü.."tlr. 

asılmayan yazılar ~eri 
verilmez. - _ ~İ YASAL GÜNDELİK 

.. 
TURK 

_ c 

GAZETESi _ -

Sayı 1334 

23 Eylul 1939 
Cun1artesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Agustos 927 

liariciye Vekilimiz dün Moskovaya gitti 
Bay ~übü Saraçoğlu gazetecilere ~e~i~i: \Zelzele facia şeklini aldı 

~eı11leketlerimiz arasındaki dostluk ve 
emniyet arzu edilecek kadar sağlamdır 

Ankara 22 [A.A} -

.Moskovaya gitcn(·k iiıre 

dün ak,:ırn Ankaradan ba

n1ket eden ve bugiin ls
tanbula gelen Hariciye 
Vekilimiz $iikrn Saraco~
hı Ptı.rapalas otı•linde ga
zetecilere aşağ'ı<laki bc
yannatta bulun~uştur: 

k
. . . 1 

" Bay Potem mm ıı-

balık bir halk kitle~i, Va
li. I:\ uruandanlar, Meb,us

lar, Pil.rti miimes~illcri ta
rafından hararetle teşyi 

edilrni~tir. 

~ükrü Sar:.ıcoC'l'\u ha-.. ~ 

reketinden ev\'e} T11s A
jansı muhabirine demi~
tir ki : 

Dikili kazasının üçte ikisi 
enkaz haline geldi 

Ayvalıkta, bir çok duvarJar yıkıldı 
evler çatladı 

Ankara 22 (A.1\) -
Bu sabahki ıclzele hak
kında alman malfımata 

göre, lzınirde yedi dPfa 
zelzele his t'diluıi~tir. En 
şiddetlisi birinci saı sıııtı 

olmuştur. 15 saııi.n~ de
vam eden bu zelıeleue 

miktarı tesbit edilmemi~-• 
ti!'. 

lznıir Valisi: Emniyet 
\ 

~fiidiirii, I:\ızıltıy teşkila-

tiııi !ıt'nılıer alarak vak'a 

ıııalıallinc g-itrni~l~r<lir. 

llariciye Vekilimiz 
Bay ~araçoğlu 

varetini iade etmek üzre 
Mo5kO\'aya gidiyorum. O
rada iki meınlekt'ti ala
kadar eden me~'eleieri 
görüşeceğiz. Memleketle
rimiz arasında dostluk ve 
emniyet bi~:-i arzu e<lile
CP.k kadur Baglauıdır. 

Mosko\·aya hareket 

edeceğim şu sırada Türk 

milletiuin So\·yetler Bir

liğine şelAmlarını götür
mekle bahtiyarım. 

1 Ra.sat merkezinin aletleri Ayvalıkta 
'--..... _____ _ 
laıi Romanya Başveki

linin beyanatı 
t J\nkar:ı ~2 (A.A) 
~ erı~ Romen Başvekili 
etrııştir ki : 

b !~uy Kalenesko 'aı.if e 
• aşında \•atanın selanwti 
ıç-

~rı çalışırken öldüriil-
~Uştiir. Hükumet ,.e mil-
et onun hatırasını tazize ' 
~itil Hmiştir. llüteveffa 
faya.tını vatanın u~runa 
eau cvlcmi~tir. llüJ,funt>t 

Son ıamanlardaki ka
rı-.ık hadisat euıniyetim·i-.. 
zi sarsmak şöyle dıırsun 

.--------------------! 

fransa Basve~ilinin 
fiUİ~U 

bilakis takviye etmiştir. 1 

1 
yerinden oynamı~ Lir çok 
evletin duvarları çatla
mıştır. En biiyük tahri
bat Dikilli kazasında ol
muştur. Şehrin üçte iki
si enkaz haline gt>lmiş, 

Kaymakam ve aileEıi en
kaz altında kalmışlarsa

da kurtarılmışlardır. Öiü 
ve yaralılar mühimdir, 

Ankara 2~ [A.A] 
Bu sabah Ay,·alıkta :;;id
d~tli bir yer ~arsıntısı ol
muştur. Halk korku için
de so~akl:ıra kaçmış , 
bir 1;ok <lu,·arlar yıkılnıı~, 
C\'ler ~·atlamıştır. insanca 
zayiat yuktur' 

Sovyetler ıuemleketillden 'Tam zamamn~a söulenm~ş 
size iyi haberler günde- , 1 ----------------------
receğime enıin olunm ... j Ankara 22 (A. A.) _ 
Türk milletine s.ovy~t: Frarsı'l. Baş,·ek ili Dıdadi
ı :ıd:n r. dostluk ~ııs.lerıuı yenin nutku Amerika ef. 
'~ :selamlarını "etırece- kfirı uoıumiyesince mem-
~un. 1 ııuniyctlc karşılanmıştır. ı 

ı> ı 1 Bir Vaşin~tun tPl~ra 
.\nk::ırn ~~ \auyo : 

Hariciye Vekilimiz ~iik- ' fırıa güre bu hirnbe tam 

;okranya iie Ruslar 
arasında 

t~th· .. ' .. 
ış harekfıt.ı it;in kat l 

~dbirler almıştır. 
llomanYa koınşularile 

ı rii Saracoi'rlıı lmi!'iiıı :-:aat "" ., 
ıam:rnmda yapılmı~tır. 

\'iiııkü bazı prop~1~anda. 
eılar Fran::;a 'e lrıgiltrn• 
nin :-.ulh yapac:ığ"ıııı ve 
Lıit3rnflık konğ'n·~i toı -
lantısımn beyhutlt• uldu 

Telefon m!ıhaberahna başlandı 

a ~ 

rııaşınağa ı:ahşınakl:ı bc-
taı,~r sulh si"asetini tak · • 
\>' .ı 1 
h1Y~ye ve bitnraflı~ını mu-
afazava nzın~tıniş bulun· 

~adır. 

lfi te lhll'~ay<ı h:ırekt>t 
t•tmiştir. So,·yNler <•lt;isi 
lfari<'iyc V ~kilimizc rn
fakat <ıtmt>ktedir. 

H:ıridye Vekilimiz :-;iükrii 
Saraeo~lu rıhtınıda kala-

Ruzvelt, silah ambargosunun 
kaldırılmasını teklif etti 

Ankara ~2 V\.A) -
Arııerik:ı Heisicümhurn 
lluıvelt . Parlanıl•ııtoya 
lı" 1 , 1 ah nınl,ercro unun k:ıl-
dıtılu1asını i':'tPklif f'tmiş 
~i blltUu dünyayı kap-

tayan karanlığın kallrn
ca"'ına iimilli olın:ıdığıı;ı 

~ 

ve kanunun Ciiınhurıyet. 
~i ıncnılcketlcrle olan mü
n:ısebatı uozuuğ unu öy
lemiştir. 

ğunu :-öyliyorl:oırdı. 

Ruzvetlin no~tai nazan 
galip gelece~ mi1 
.\nkara. :?:2 (.\. ı\.ı -

Ruzveltin nutku Amerika. 
mahafilinut· t;ok ıııii..ait 

tefairlerc ııf!raırıı:;-tı r. 

Aıık:ua ~~ (;\. A.) - 1 

Ta~ :ıj:ınsı bildiriyor: 

Okran ya 
!~uslar ar:ı:::ınd:ı telefon 
muhalıere~ine lı;1~lanını ,· 

tır. 

urrravaıılara yardım etme-
~ . . 

ınek ve miitacavize yar-
dı ın etnıf>k dernek oldu
ihn111 siivlcmi~tir. • ~ < • 

İngiliz gaıctt'leri, Huı
,·e.J tiıı noktai ııazarının 

ı\ . :ıyı:;;ı i~~i muhafıı 
kll\'\'Ptleri tcımin etmek
tedir. Belediye. Sovyet 
\'O Polonya paralarının 

aynı suretle k3bul edil
ırıe~inc YP g-azeteledn ı )k
raııya \ e Hu:-l'a inti~arına 
k:ırar vermi~tiF. 

Cephelerde 

Ruı\·eltin :;-iındiki lıita. galip geleceği kaııaaatıııı 

ra!lık kauununun tecavüze ! iıbar ~twektedirler. 

Ankara 22 A. A. -
, Cephelerden yeni 
1 bir haber alınama~ 
ınıştır, 



C? 
Sa.yta ... 
z F3Z7i -

Bay Dala~yenin nut~u 
Ankara 22 f A .. \ -

Daladivt: dün akşam Ha<l

yoda süyledirli bir nutuk
la Frausız ~en((leri ııe n~ 
kaJınlarına hitap t·llert>k 
Cepheyi ziy:ırrtindt• Fran
sız a kerlerintleıı \'I' ku
ın:ınd:ı lıey'etindeıı gür
<lüğll yüksek azim vı · inan
dan sitayi~le lıab!')f d<'rek 
Polon_) aıııu maruz k:ılclı

ğ"ı ak ibete t (lmas f'tın iş 

YC Bitlerin vrrdi~ô Füz

lere inanılaınayacaf:,mı ve 
Fransa ile lngilrrrenin 
arasını açuıak tl'~Plıbii~

lerinin lıcyhude olduğunu 

ı:söyleuı i~t i r. 

Alman kıtaatı 
Ank~ra !?2 (A.A) -

Hudape .• te: Alman kıta

atı Polonva-)JacarLtan 1 ' ~ 
hududuna v:.ırını~lardır. 

Alman Subaylarından 
mürekkep bir h<-'y'ct Ma
r·ar hududuna gt>lerek 
mubafizleri selümlamış -
lardır. 

Varşova müdafiine mesaj 
Ankara :n [A.A] -

Bükreşten bildiriliyor : 

Londrada PuloDya s~
firi Var~o,• :ı BclccH:ıe Re
isine bir mr.saj g·öndermiş 
ve cevalıırıı <la alını:;;tır. 

Belediyr. !fobi re,·a. 
hında ezcümle şöyle de
miştir: 

'l'P 5' \'İk \ n te~ciinize .. . 
trşPkkiir <•derim. Mcd<·ııi 

diirıy:ımıı lıizim imd:ı<lı -

ınıza koşacağım biliyo

ruz. Kuvvetimiw gii'' l'

nerPk ıniit.tefiklnimizin bi
zi terk etmiy<'cekleriui bi
lerek nııstlnk:ı galip ge
leceğ"iz. 

Ce~lüttanktan geçecek 
vapurlaı m muayenesi 

Ankara 2::"? ( A. A.) -
Cebt:ltarıkt:ın gc<;<m bütün 
bitaraf vapurlar tenı.'.;.kuf 
t>tmek mecburivetindedir. 
:":-imdiye kadar 83 bitaraf 
vapur durdurulmuştur. 

Vapurlar hir lngiliz ko
mis oııu tarafından ınu-

aye~e euilmektcdir. 

Mar~in gumrü~ muhafaza 
ta~uru satmalma 
~omisyonun~an 

l - ~lanliu gümrük nıu

lıafaza t:ıburu ihtiyacı ola
rak l!KSiltmeye konulan \'e 
lG/9/939 tarihinde eksilt · 
ını~:-::i \'apılıp \ ' 11rilen fiyatı 

:nomanya Başve~ilinin ~atli 
ve Paris ma~afili · 

ıali ırGrtll~n :·$0000 J..ilv kuru 
ot t~ksiltmc•. i uıı glın uıatıl
uııstır. 

2 . - Ck. iltrııe 80/Eylfil/ 
939 Cumartesi günü ~aat 
10 da kouıisyunda yupıla 
caktır. 

Ankara 22 (A. A.) -
1 >aris nı:ı..hafili l{omanya 
Baş' ekili l\.:1lint>skonuu 
katli, Hoınauy:ıdoın ve Uuğ
llay tcuıirıi içirı <loj!;ruuan 
doğruya Almanya tara
fından yapıldığı kauaatın

dadır. 

(Ulus SemJ 

1 '-------~ lngiliz ~ava ~uv- [ R~<dly©> ı 
' vetlerinin başarısı 

Ankara ~~ (A.A) -
Lngiliz Ifava ku,-,.t!tleri 

dün l.ıir kurtarı~ başar-

' mışlardır. lmdut i~areti 

alan iki rngiliz 'l'ayy:ıre

si bir Vapurun h:ıtnıakı:ı 

oldurruuu ve müretteba-r:o 

tından uazıl:ırmın s:rndal
lara asıldıklarıııı görınül\ı
lerdir. 

T:ıyyarelndt n IJiri dt·
nize Pnrni~. ı 4 ki~i ic;ino 
alarak tekrar havalan
mıştır. 

Di~eri de uyni şekil
de yirmi kişi .kurtarmış

tır. 

Resmi ve hususi 

ilan .tarifemiz 
Kağ'ıt buhranı yfü.lin

den ga·letemizi iki say
fe çıkarmak zarurPti kar 
şısmda k~ldı~ıınw.d::ın 

gelt>cek ilfırıların bepi~i 
ni /.{azeteye sı ğdırm:ık 

için kiiçük puntıı harfle r 
kullanmak meclmriye. 
tinde lmlunuyoruz. 

Bu vaziyete gön: T(•ş. 

rini evvel iptidasından 
itibar~n resmi !Jfüı !arın 
tek :sütun olarak ı;:nııti
mindeıı (::?5J ve hu~usi 
Wiıı1arın beher keliuıe
ı:;inden (4) kuruş alına

caktır. 

23-9-939 Camarte•I 

13,30 Proğram Ve mem· 
leket saat ayarı 

rn,35 Türk müzigi Halk 
türküleri - Sadı Yaver 
Ataman 

14.00 ~Ieoıleket snat a-

Şehirden-Kö 

yarı, ajang ve ınet~oroloji Türk Ofisinin Vil:ıye' 

hatwrlni timiz köylti ve çiftçiJerİJI' 

1 
den Buğday satın alnı~ 

14,10,15 Müzik Dans mü- sizide ı·ok ı;cvindirıni~tır 
zigi değilm~? Crnriyormusunot: 

15, 15.30 Müzik ~en Ctimhuri\·ct Hükumeti " 
od:ı. .\Iüzıgi-İbrabim Üz- aaRıl dii~·üniyor, ferahlı biti 
giir ve Ateş böcekleri hay:ıt geçirmeniz için d.-.' 

18:30 Proğram Ve nıeuı- madan ı;alışıyor, tedbirJet 
leket saat ayarı aliyor. 

lS.33 ~Iüıik Kü~·ük ( >r
kestra - Set: ~ecip Af--. . 
kın 

19, 10 Türk müziği lncc 
oaz Faslı-Safiye Tokaym 

20.00 lieınlcket saat A-
yarı 

, 20,00 ~lüıik J. Straussın 
Yarasa opereti 

20,40 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri 

:! ı .oo Türk müıigi 

21.40 Konuşma 
2

1

1,55 Müzik Neı;ı't:li - PI 
.22,00 Ecnebi dillerle ko. 
nuşma 

22,30_ Müıik Dans mil· 
zigi . 

23:00 Son ajans, ha· 
l>erleri ,zir:ıa t , esbaın talı
viltlt. knnboyo - nukut 
borsa, ı fi at 

23:20 Mii:tik Cazband Pl 
23,55,~4 Y arıııki Proğ

ram. 

larınızı şehre gelir 
<liikçe alinıallah biz şebiii 
lilerde tiİziu kadar 
yonız. 

Sayın dayılar: gelec 
sene için daha ç o 

mahsul almağa çalışın. 
lı~ana Allahta, kulda y 
dun eder. 

Sayın dayılar: Düny~ 

nın bu günkü sıkıntıh do· 
ruuıu karşısında va~iyed 
en iyi olan BoJ yiyeee 
bulunan, esayışı hOJ 
her ~eyi yerinde olan mıı11ınw 
kiyedir. 

Başımızda İnönü gibi 
~1illi bir Şef olduktan soıa· 
ra Allabiıı inay6ti)e biç bit 
şeyden t:ı::;arııız olmiyacak'· 
tır. Dugünlük bu kadat 
Hoşça kalın sayın dayılar· 

Karndayı 

S - Evvelki .,,artlar d:.ı.
hilindc talip ol:mların lt'a.rt
naınesini gürrııek üzre her 
O'iin ve ck~iltrııeve iştirak 

Mardin ·~ümrüt mu~afaza ta~m satınalma tomisyonu ~aştanlığın~an 
o ~ . 
edecekl<.·riıı 169 lira mu. 
vakkat teminatlarını giiın
rük müdiirliigii v''znesiııe 
yatırdıklarına ılair ırı:ıkbuz 

Te tkaret odası ' ' <•sikala
riyle uf'r:ıbı>r muayyen 
gün Ye saatt:m 11 \' \'el ko
ıni::;yona nıiiracaat etme
leri ilfın uluour. 

Umum Neşı·iyat Ye yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 
Ulus ::icsi ·Matbaasında 

basılm~tıır. 

Cin•l 
Sığ·ır eti 
Zeytin yağı 
Benzin 
Makarna 

Mıkt:ırı 
Kilo 

:·mouo 
500 

20000 
:1000 

1 - .\l:ırdin giimrük mu 
hafaza talıuru ihtiyacı için 
cins, miktar ve muhammen 
bedellPrilc nıuvakk:ıt temi· 
natları ve eksiltnıenin giin 
saat, şekilleri yukard:ı ya-
zılı dört kalem yiyecek ve 
yakacak maddelori muka
veleye yağlanmak üzr<1 ek
sHtnıeye lrnnulmuştır. 

2 - ~arto:ııneleri kowi~· 

~tuhamnıeıı 
Bedeli 
Lira 

Muv:.ıkk~t 

7~ü0 
:~50 

5400 
990 

K. -uo 
00 
00 
00 

t ı;uıiıın t 
Lira K. 

545 00 
27 00 

ıl05 ou 
75 00 

yond:ı olup her güıı uku
nahilir. 

8 - Eksiltm~ler ~f ardin
de gümrük muhafaza ta- ı 
buru satına.ima komiı;yonu 
tarafından tabur karargah 
binası içinde yapıi:ıcaktır. 

-1 - lstı1klil11rin açık ek
siltmeler içiu muvakkat te-

Eksiltmenin 
Tarihi GUnU 

5/10/939 Per~euıbe ,, 
" " ,, 

Ö/ tn/939 Cuma 
T.' " " :• 

uıinatlarıoı Mardin gllnı
riik müdürlügü muhasebe 
,·cznesine vatırdıklarına 
dair Vezne makbuzları \'C 

belediye veya ticaret oda.
sınua kayıtlı olduklarına 
ait vesikalarını muayyen 
:5aatten evvel vp kapalı 

zarfla olan eksiltmeler i~·iıı 
de t<:'nıinat makl>uzlariylt• 
lıeleuive ,·eva ticaret oda-. . 

Sa atı Şekli -10 Kapalı zarf 
1 1 Açık Eksiltme 
10 Kapalı zarf 
1 1 Aı;ık Eksiltme 

• sında· ka \'ıtlı olduklarıoJ 
gösterir v~saiki ve teklif 
mektuplarını havi kapalı 
zarfları ek sil t nıe saatların· 
dan bir saat evvr.line ka
dar komisyon başkanhtJ· 
na makbuz mukabiJinde 
tı:v'di ı·tırıi~ olmaları ve 
ck:siltmt' f':ıatlarmda da 
konıiı:-yorıda buJunmalatl 
ilfın olunur. 19-!Ş 29 4 

~it 


