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B •&Yfaıarımız B~ıKm. 

asılmavan vazılar O'eri . . " 
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Pazartesi 
Sayısı 100 Paradır. 
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, ~b. UçUncU yıl Kuruluş yılı ı Ağustos 927 

il 

liariciye Vekilimiz retle 
karşllandı 

B 
.. 1 

ı rum. unu sızın vasıta- ı 

i.fazla 
1 ~ Ankara 24 [A.A 
· ~s ı\· b'ld" · r Jansı ı ırıyor : 1111.la bildirmekle <;Ok batı. j 

tiyarım. Sovyet Y:ıtn.n

rlaşlarının ŞPn ,.e ınüte

brssim çehrelerini gör-

ltalya, 12 adada 
kuvvetlerini 

; l· 1'ürkiYe Jlariei\•e Ve-
~ '"k . . 

1 \ u · rii Saracoğl u re· 
~akatindeki Hariciye Er-

" cltıj l . l" ~ ve 80\'vet er Bır I· 
1 melde çok sevinçliyim. 

Bu iki memleket bu glin-
~~ilin Ankaraw Elçisi oldu-

~!! Lalde dü ıı akşam Ka- 1 
ltıis \·apurilc O<lesaya. gel-
t ş, tıbtıuıda Odesa ma-
•aırıatı .. ·11 • t lı mumess1 crı ara. 
~dan Relfü11larıınıştır. 

' ~ l:Iaricive V C'kili be.va-
tırıct d. . . k" • a, emıştır ·ı : 

" . · · ovvc.tler Bir ligi ınil-
~~rı.e 1\i;k ~ııilletioin dost
~ "'iyatını getiriyo-

de her zamanki gibi ayni 

dostluk hareketini muha
faza etmişlerdir. 

Bu dostluk iki mem 
leketin kurtuluş ınücade
lelNinde başlaırnştır · ,, 

Tlirkive H:ırich·e Ve. . . 
kili ,.e refakntindekilP.r 
saat ~O de Ude:5adan Mos
ko\•aya hareket etmişler

dir. 

Almanlar, Varşovayı 

Ankara 24 (A. A.) - ı -
Deyli Eld::;pres gazetf'sine 
göre, İtalya hükumeti, 
Ankara.ya miislih:me ha
rekette hulundu~unu gö::ı
t..-rmek it;in on iki adadaki 
askcrlcriııi çekmrğe baş. 
lam ıştır. 

Huzveltin teklifi 
Ankara 24 [ A. A. ~ -

Amerika kongrtsiııde bi 
taraflık kanununun tadili 
hakkıwiaki Ruz\'dtin tek. 
lifine 35 ftıa mwmz kal
mış 15 i Ruz,·elte nıüte 

mayil görünmekle hE:>ratıer 
henüz bir \'~ziyet alına 

nıışlardır. 

, Estonya Hariciye 
Nazırı 

Ani.ara 24 A . .A. 
, E..,t o uya Hariciye >fozırı 

1' 
ııın ynrm [lıug·iin, Moı:;kv 
v:ıya g<•lı·c(•g-i hc·kl<:niyo . 
Erm•lıi ınahafi <' güre !Ji'
ha. sa Fiulaııdi.\·a kürft•zi· 
ııin t' ·ııubu çerçe' t•liyrn 
Estoııy:t. körftziııirı :-:-tr
Lest bir hal~ konulımı .... ı 
görü-. ülPccktir. 

Amerika donanması 
Arıkara 24 (A . A. -

A nıE>rika dommmasıııdaıı 

bir filo yakında Lizbona 
hareket Pdrcekti~ topa tuttular 

inıerce insan öldü, bir çokl Dikili zelzele felfüti 
binalar yıkıldı ı Ankara 24 [A.AJ -

İtalya Baş vekili 
Bay Musolini 

Amı")rika haıp g(·ıni

Jcri Li:t.bonda bir kaç gun 
1 kalacaldardır. 

~ Kızdor~u 
\ıa Ankara ~4 [A Al - T~bliği : Büttin ~:ı: k cı>p
rJ"tşova \o l\f odlin lllÜ· hesinde tesbit fldilen hu
lf.l~nlarına dc,·aın etınek- dut hattı üzerinde kıta. 

' ı j tl 
~ı ı>r. Alman ağır top· 
r ısu 
~o bugün Varşovayı 

atımız munbn.am surette 
ileı ]emektedir. 

b: ıubardıınan etıııiş ve 
•naen f 

1 
. .1 .. Cenupta da düşnıanla 

\~ b· az a ırı~an ö muş muharebe devam etınek
ı~1 ır çok binalar vıkıl 

Ştır • tedir. Düşmanın bir kıs-

~a Varşo\•a mmtakasm- m1, halen So\'yHlnin bu-
'ah·~luıanlar Vistülürı sa~· Iunduğu tarafa çekilmek· 
l~ıı 1lınde hücumlarda bu- tedirler · 

~~s'~~şl~rsa da hepsi geri Ankara 25 (A. A.) _ 
UrtUlmüştür. Bir Varşo,·a tt>lgrafı, diin-

A k ) Alınanlar t:ırafmdıırı ya· 
ijitle . tı ara 24 (A. A. - pılan bombardımanda bir 
hırıcı rın umumi karargfi.. <"Ok kiınsrler ülnılis \'C 

~iıı an resmen bildirildi- • • 
~ete göre, General Hin- yanmıştır. HastanP.<le bu 

V lunanlarclan da bir çok 
~lıh arşova önündeki 

arehede nlmU:::tiir. kadın ve çocuk ölmiiş-
1 tür. 

~a~nkara 25 A. A.) - ı Şehirde bir mahalle-
bıı Cephesind~ : nin binalan yanmakta-

n ak9aaıkı Alwan • dır. 

Dikili folAketinin hmirde 
de uyandırdığı hassa::ıiyet 
devam ~ı mektedir. 

H.tber ~tlmdığıııa gö
re, Kızılay umumi mer
kezi ~öndernıiş olduğu 
300 çadıra ila vetcıı iki 
yüz ı;aclır dalıa sevk et
miştir. 

O. H. P. İzmir vilft 
yet ba~kanı bir beyan
na!lle nl'~redert-k yuı tdaş 
Iarı felaketzedelere yar
dınuı davet et111iştir. 

Felaketzedelerin di<rer 
M 

ihtiyaç);ırı için müteakip 
yar<lımlarda bulunacak· 
tır. 

hnıirde a~.ıl:ııı iane 
listcı:i 10,~G ı lirnnı hnJir,. . ,.. 
olmu~tur. İznıirdt·ki ~kb 
uslar DHdliyc gidt·rck tct 
kikatta buluıırnu-.lardır. 

lımir \'e civarında zel
zele hafif bir surette de 
vam etmekt~Jir, 

Prens t'aiıni gitti 
Aukara 24 (A. A.) -

Cümiıurrcidimizin I'ahri 
yaveri olan Şarki Erdliıı 

Emiri ALdullalıın oğlu 

Preııs Xnimi refakatin
deki ya\·eri olduğu halde 
diin nkşam Toros el"is
pre. ile memleketine a , .. 
det etmiştir Prens i~t:ıs 
yanda Heisicümhurun o 
ğulları, kalemi maheus 
müdürü, subaylar ve bir 
t;ok ze\'at t:ırafından uğur
lanmıştır. 

Alman ~eniz tayyaresi 
Ankara 24 (A. A.ı -

~1utörlü bir AJınaıı ueniz 
tayyaresi İsveç sahiline 
enmiş ve bitarnflık kaide 
sine göre mc,·kuf tutul-

' muvtur. 

Ankara 25 [A. A.] -
Kızıl ordunun tebliği : 

24 Eyiiil Pazar günii 
te;:,bit c·diit·n bata doğru 

ilt:rlt>yrn Kızıl ordu b:-ııt 

şehirlrri i~ğnl c·tıniştir. 

Garbi Okranyada tc
rııiılrme yapan Kı11l ordu 
Polonyalıl:udan oıı bin
den fazla er ile bir piya
de alayını esir aluıııttır. 

Batırılan gemiler 
Ankara 2:1 A. A. -

1500 Tonilatoluk J• iııl.ın
diya Gemisi bir Alınan 

deniz altısı tarafındaı~ ba
tırılmıştır. 

Bir lngiliz Ticaret gl'
mişi d~ bir Alınan deniz 
altH;ı tarafınd.m torpil
lenmiş. nıiin·ttebatınd.uı 

22 ki., i sandallarl<l l'>alıilt> 

çıkarılabilmiş ıs ki~i öl
ınüşt.ür. 



Sayfa ! (Ulu SGSf) 

Alian- Snvyet hu~ut anlasması Yaısovamn Müdafaası lı Radyo 1 Mardin Seyyar JaJdlıtl 
,L---__,.;;. __ , tabur Kumandanhğı 

A~manyanın karadenize genişleme
si tehdidini katiyen uzaklaştırmış 

bulunuyor 
Aııkara ~4 [ A. A. 1 -

Bir Paris telğ"rafı . Alınan 

Sovyet hududu hakkın 

daki Alman - So' yet an
laşmasının imzalandığına 

yanın Karadenize doğru 

genişlemesi tehdidi kati

ven uzaklaştırılmış ve gar_. . . 
be :ıtllmıştır. 

dair neşrolunan tebliğ" :;;:ırki Ualiçyadeıki pet-
Mosko\·ada Se\ İıı•; uyan· rollaıın ua Sovyetleriıı eli-
dırmıştır. ı ne geçtiği hildirilmekte-

Bu anlaşwa ile Alman- dir. 

Cephelerde Vaziyet 

~ark Cephesie nd 
Ankara 24 (A.A) -

Şark Cephesinde : 

Alman tebliği: Alman 
kıtaatınm ile:-i harekfıtı 

tesbit t•dilcn hududa do1! 
ru normal olarak devam 
etmektedir. 

1 

Garp Cephesinde 
Ankara 24 (A..A J -

Garµ Cephesinde : 

Fransız tebliği: Al -
rnanların gece yaptıkları 

taarruz pilskilrtülmilştUr. 

Ankara 24 [A.AJ -
Garp Cephesinde : 

Almarılann Sar ruın-

2s-•-9S9 Paurte.ı 
Ankara :24 [A.A] -

Varşova tielediye Reisi . 
PerşemLe günü bir Nu
tuk söyleyerek halkı mü
dafaaya teşvik etmiştir. 

l 12,30 Proğram Ve wem-
1 leket saat ayarı 

Bitlere gönderilen bhve 1 ~~:~~ ~!~~":.~·!;~;;ya 
1 rı, ajans ve meteoroloji 

Ankara 24 ( A. ~·) -;- haberleri. 
lngiliı Ka~~ak Konusyonu 
Adenden Hitler adresine 13, 15-14 Müzik (Karışık 
gelen 23 Torba Kahve. proğranı _Pi. ) 
nin müsaderesine emir 
vermiştir. 

Yakın şark dev
leti konfransı 

Ankara ~4 ~A.A] -
' Yakın şark de\1 leti kuıı
fransı l>u(J'iin hkenderi-

e ' 
yede akıd olunmuştur. 

Konfransa Mısır, Fi
listin, Suriye, Lübnan 
ve Irak hük fi metieri i~ti
rak t:tmiştir. 

lnuiliz Hava Kararga~ı ı 
Ankara 24 (A.A) -

İngiliz Ha va Ku v\'etleri 
karargA.bı Fransaya na· 
kıl edilmiştir. 

19,00 Proğram Ve mem
leket saat ayarı 

19,05 Müzik Oda müzi
gi - Pi 
19,30 Türk müziği Fasıl 
heyeti 

20, 15 Konuşma Milli Mu
siki scri~iadcn Fr3nsı1. Mu
siki Halil Bedi Yönetken 
taraf ıııdan 

20,30 Memleket saat a-
yarı, ajan~ ve 
haberleri. 

meteoroJı 

20,50 Türk miizigi 
21,30 Konuşma Dol.to

run saatı Sovyet tebliği : Kızıl 

onlu tesbit edilen Almaıı 
Sovyet hududuna doğru 

ilerlemeğ'e başlamışlar ve 
tıaıı ~~birleri işğal etmiş 

lerdir~ 

takasında ,.e VieBSenbur- ı---------• 
1 
~1,4ö Müzik Neş't:li Mü

zik - Pi o-un ~imaliodeki ileri bat~ b • 

1 
ı~ra yaptığı bir çok mev-
zii hücumlar püskürtül· 

ı nıilştiir. 

Almanyacı iaşe mes'elesi Romanyayı iltica eden· 
Arıkıtra ~.ı (A.A) -- 1 lerin mallan 

Resmi ve hususi 

İlin tarif em iz 
Ktğıt buhranı yilziln

den gazetemizi iki ısay
ie çıkarmak zarureti kar 
şısmda kaldığımızdan 

gelecek ilaoların hepisi-:!5 Evlülden itibaren Al

warı~;ad:ı yiyet·eklcr iı;io ! 
yeni 'esik.alar usulu ib- ' 
daa olunacaktır. 

Ankara 24 (A.A>· -- ni gaz~teye sığdırmak 
Romen HükOmeti hudu- için küçük puntu harfler 
du geçen mülteciilere kullanmak meclmrh·e-

22,00 Müzik Küçük Or

, kestra -- Şef: Ncciı.ı Aş

! kın 
j 2~,oo_ ion ajans habe~
; lerı, Zıraat, Esham talı vı-
1 lfı.t, kambiyo-nukut Lor
. sası fivat 
1 ~3,20. Müzik (Cazbant -
: PJ.) 

; 23,55-24 Yarın ki Po
~ roram. 

1 - Pazarlık eksilt.o' 
ne konan iş 

2 - Mardin seyyar!~ 
darına taburu i~ğaliO ., .. 
bulunan hilkfimet eı. • 
rındaki kışlada (837) 11~ 
(95) kuruş ke~if bed O' 

çalışma odalarile erat k 
ğm~ları ve Hav\•an tavlıt' 

'j J de' 
larında mevcut <58) a . 
Pençereye ait çerçevele~" 
nin karnilen yenilcnınesı· 

3 - Keza bu kışla d~ 
liode (262) lira [05) kurllf 
kesif bedeli llav\•an w~. 

' ' • iP 
lalarının ve kemerlerıll it 
çatlak kısımlarının tiıaı 

işleri. 

4 - Bu işlere ait cvr•~ 
şunlardır . 

A) Pazarlık eksiltme ş 
nameleri ve eksiltme doS' 
yaları 

B) Mukavelenameleri , 
CJ Fenni ve hususi ş:ır 

lar. 
D) Keşif verakaları 

rapor. 

5 - Tamir ve yenile 
işi 25/9/939 dan 24/tO 
939 tarihine kadar bir 1) 

içinde neticelendirmek., 
re pazarlık eksiltuıesı 
konmuştur. 

6 - 24/10/939 taribİ 
kadar her o-ün iı·in sıa' 

~ ... . 4 
on ve on birde Mardıll ~ 

Zigf rit hattm~aki Atman 
askerleri hasta 

ait hayvanat ve @airenin tinde bulunuyoruz. 

halk tarafından alınmatıı 13u vaziyetp, göre Teş-

Sevvar Jandarma tabii 
K. ~Odasında toplan.ın ~ 
misyon tarafından yBf 
lacaktır. ı' 

----------ı 7 - istekliler bu işle, 
ait tafsilAtı tabur k?Ol t 
taolığından öğrrrıebiiırlt Viranşehir Satmalma 

Komisyonundan 
ya.sak edilmiştir. rini e\·vel iptidasından 

Bunun hilafında hare- itibaren resmt ilanların 
ket edenler ceza görecek tek sütun olarak ~anti-

Aukara 24 (A.A) 
Emin bir kaynaktan ha.
\'88 ajansına bildirildiği

ne göre, Zigfirit h:ıttın

daki Alman --askerlerinin 
dörtte biri Homatizmaya 1 

ve aldıktan eşyalar mil- I minden (~5) ve hususi I 
8adere edilecektir: 1 illııların l>eher kelime- Viranşehir birligi için 

----------j sinden (4) k uruş alına- 8/9/939 ve 9/9/939 Cuma 
kt ve Cumartesi !!'Ünii kapalı ve nıide hastalıklarından i ca · ır. " 

1

1---------·ı 
ralrnts ız bulunwaktadır-

lar. 

Midyat Satın alma komisyonundan 
ı - trtidyat kıtaatmın bir senelik ihtiyncı için aşağıda cins ve ıuiktarı yazılı 

ia~e maddesi hiıa~ınua vazıh ŞPkil ve tarihte ekı-;iltmeye konmuştur. lsteklilcrin ~ . 
şartları görmek üzere iş saatlarında bulun<lukları yerlerin satınalma komisyonuna 
vP. eksiltmeye girr.ccklerin yazılı teminatl:ırile meıktlr µ-ün ' ' <! sa::ıtta nlay satın:ılma 
kumisvonuna müracaat~arı iliı.n olunur. 18 21-25 . .2H 

Cln•l • lll)(ları Eksiltme ıekll Teminata ihale tarihi Saat: ı!!! 
Sıiır eti ~50,000J Kapalı zarf (G75) 4/2. Teşrirı/939 9: Pa:Larejt 

/ 

• 

zarfla yapılan eksiltmede 
kimse talip çıkmadı<Tından 

" 550000 kilo Odun 105000 
' kilo kuru Ot, 62000 kilo 

Koyun eti, 60000 kilo 
Ke~:i eti ve 6500 kilo sa
de Yağı bir ay müddetle 
pazarlığa konmuşdur. 

İsteklilerin yüıde yedi 
buçuk teminatları ile Vi
ran~ehir bir Satınalma 

komisyonuna ınüracaatla
rt ilan olunur. 

8 - Pazarlık eksil tın~' 
ne girmP-k için istekli~ 
yenileme işine (62) Jı 

·o (85) kuruş ve tamir işi 
f 19] lira [65] kuru~ ıtJ' 
vakkat teminat makb11 

Iaı ile tica.ret odasına ~, 
yıtlı olduklarına dair ~ 
.ıika ile ehliyet vesikal~ 
ııı ihale saatlerine kş.d-' 
komisyona · vermeleri ~ 
olunur. 

Umum Neşriyat ve Y' • 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 
Ulus Sesi Malbaasıııd 

basılmıtur . 


