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Türk - Sovyet Konuşmaları 
Samimi bir hava içinde 

bulunmu~tur. Moskova 27 (A. A.) -
Sovvctfor BirJifJoi korııiser-

devam eda yor Amerih filosu 
. "' 

ler konseyi reisi ve hari-
ticiye komiseri Molotof 
bu gün öğle yemeğiui Tiirk 
t!lçili~inde ,.e Hariciye Ve
kili Şükrü S:ıraçoğlu ile 
Yemişlernir. Yemekte, Ma
reşal Varoşilofta hazır 

Molotof ile Hariciye 
Vekilimiz arasındaki ko
nuşmaların çok samimi ve 
dostane old uğ"u hildiril
ınekted ir. Koııuşnı:-ılara 

bu akşam da ba::lunacak
tır. 

Berlin Büyüt Elçimiz 
Hitler tarafından kab!ıl edildi 
Ankara 27 (A. A.) -

Alman ajansı bildiriyor: 
'İ'Urkivenin Herlin bifyük 

"!:t8i Hasrev Gerede, bu gün 
ttltier taratındırn kabul 
Olunarak itinıatname8ini 
•etmiştir. 

Ali Sa:p Ursavaş 
vefat etti 

Gizli manevraya çı~aca~ 
Ankara ~7 (A. A.) -

Amerikan donanmasına 
uıt- rısup 101 parça gPwıi 

ve 4llU tayyare dört giin 
devanı edecek gizli ma 
n~vralarda bulunmak üzre 
hareket etmiltir. 

Filo, 10 zırhlı, 16 ağır 

kravezör, 43 muhrip ve 
11 tabtdbahinlen müte
şek.kilair. 

Estonyada Teessür 
AIJkara ~7 V1. A.) -

İstifaııi Ajıuıısı H.i~aıJan 
biıcııciyor : ::>a~yc .. ltM !:Sir
Jig-ııııu uır ueuız üs::ıü ti
c.uetıuin kou Lı ol a.ltıua 

fon Ribb&nfrop ve Molotof ~ürüştüler 
ı\nkarn 27 (A. A.] -

Alman ffariciye Nazırı 

Fon Rilıbeutrop bu sabah tof ile görüşınüştür. 
Berlinden tayyare ile :\fos 
kovaya han•kct etmiı:tir. Bu görüşmede Po-

zın Fon Ribbentorop 
dün saat 20 de Molo · 

lonya hadiselerile ala· 
Ankara 28 A. A. - kadar meseleler ko-

Tas ajansı bildiriyor: nuşulmuş ve müzakere 
Alman Hariciye Na · 

1 
iki saat sürmüştür. 

Varşova Mü~afaa KUman~anı 
Tebliği: 

Ankara 28 (A. A.) - ' saatlik bir mütareke ak-
Varşo"·a ıniidafaa kuman. 
danlığ'ının teLliğ'i: 

Varşo\'a bir harabe 
halindP.dir. n hastane lıoıu
barduınandan yıkılmıştır. 
Bütün tarilıi binalar ve . 
kili='~ler enkaz h(jlindcdir. 

Polorıya hükumeti 24 

tetmiştir. Varşo\'ada ölen
lerin miktarı 3000 kişiyi 

bulmuştur. 

filomuz 

Ankara !7 (A. A.] -
Urfa Mebusu Alı Saip 
Urıs&\'&f uün gtce Adaua
cıaki e,·iude \ efat tlmiş 

ve cenazesi IJu gün nıı;ra

sıwte kaiomtwışur. 

alıuwası lıu:;usuuliaki mü- ı---------

Bir Btırlin telğrafı Var
ŞO\'anın teslim edildiğini 

bildiriyorsa da bunu teyit 
eder bir haber ::ılınma-

ınıştır. 

jO' 

ti' 

Dekirdağında 
Aukara 27 (A. A.) -

Oeniz filouıu~ Awira1 ._,uk
t{l Ükaum kuwaudasıuda Estonyanm Prntastnsu 
·ı· 

9o· "kirJatına gduaiştir .. fi- Ankara 28 (A. A.) -
:ı~ lQ 'l'rkiruagıuda iki gün 1 Estonya ~ıjaıısı, ~ti/ ~7 
bd kalaca•·tır. J ı "" g~ce::tı ~ovyct tııyy.-ıc ~-
,~ "'-...... rınıu t>ir c;oK dat ... ~::ıLUu-
(iO 1 ya topraki;muı ıtııaı ett.ı.-
ııı' IVBG Hükumeti gi \'t: ou uactıscıuu .Mus-
erf 11- N d' kov~ IJt:z<lıuut! pı oksto 
rs' 1t1111IOJ8JI ota var 1 el.ilh.ıı~ıı..ıı Oı11JlCWc;iUecur. 
rtO .a. •. l ~kıt.ra 2ö \A. A.) -

racaau Estouyaua Let:s-
1:3Ur uyauuırwiŞtır. ~ov. 

yt:t kıı'alannm .E~touya 

nul.luauud.a tt1b~iui biıa1-
nJw1::ıul.!uır. 

8ükreşin ~ir tekzibi 
Ankara 2 i (.\.. A.J - 1 

!{orua.l!ya .. \jausı tŞu tcb
ıgi ıı.. şır ~tu.ı~ur. ltuuıau. 

. ı> ya ite '-usya arasın1..1a 

gtı gıulık 01uuğ'uua u"'ir 
c;ı~~u lıallertt:r r~iwi rua
lıatıh.ıe kilt'iyt:tle tekzıu 

etwtb.ttJır. A:iKı;ri baeii-

Topçu f aaliyetj 
devam ediyor 

Şehrin teslimi 

1 

Anknta 27 (A. A.) -

Ankam 2i (A. A.) - Alnıan B:1şkumjndanlı~· 

Frausıl tebli~i: Alınaııl<tr 1 
nm tf'bliıYi ~ Alman kıta. 

topçu fa3Jiyr.:· tirıf' dc\':ı ın j atı Bo, yrt hükfiınetilc ka
ct mi;;:tir. Düşnıanıu ş:ıfo~-

1 
nırlaştırılmış olan hudut 

la bcralın y:ıp i.ığ ı L.ır 1 h'1.ttına yaklaşmaktadır. 
b::ıskın hareketi tanl edıl- ~luha cmatın başlan~ıcın-
mi~tir. d ,_ ı.· b" ı k 

1 a açıl\ vır şe ır o ara 
Ankara 27 (A. A.) _ tel<ikki edi1!1n Varşova 

müstabkt,ın ıne\· ki halirıe Havas ?jansı şu tebliği 
vt-riyor: 

'"eç vapuruı.ı uo baıırıl
~l Itvt•~w OilyUk bir ltlf' y 

ı"ı uyandırmış, İs\ eç 

SOVYiİ SJfarati heya'ti sekr oluuguJJU Vt' SO\'-. 
ytt huuuuunun kapatıl- rinden bu sabah bil<l iı iJ. Aukıı.r..ı ~7 A A ) 

' · · - 1 \tığı da teı.uawt:u uyuur~ dığine göre 48 saattan-

p,,rjs aıskeıf mahf ·Jle. 

konulan Yarşo\·anın dün 
şim:ıliııdeki ilk hatları ile 
cenu;ıtul.i lıat climiıe geç
miştir. 

Aıtat<lıneti Alwuuyaya lıir 
~ota vererek ut:wır ıuıı
~luı~sine ııihayt:'t vt!ri-

iiQı bildirmiştir. 

fıtonrı Heyeti 
&ir A~kara 2i (A. A.1 

~ Estonya heyeti bu 
t YYare ile lloskova gi-
t~~k'ir. 

MösKO\'adan bıhi~riiiyor : uıauır. Rus-H.owt'ıı wü- . bc;·i cı·~lht>lnde mevzi! 
~vvyt:t. ~t:hu~u bt:'y'eti U!i~e_uatı .bitarafb.lt esası jı dahi olsun lıiç bir lıadist 

Artık muka \'Cmelin 
lırıylındl· olduğunu anla
yan Leh kumandanı bu Var90 .. adan uarek.et eı- üı.eruıdt ıukışaf etuıck- \'aki olmamıştır. 

Wt:6'tj wun,ffak olwuşt.ut. tt!ı.iir. H.eswi wah'1fıl, Mo-

1 Hey'tt dü11 S4:lat 17 ~tj lotof tarafından geçenler
Ala.ıaa hatlarını geçwış- d~ Romanya elçisiııE ve 

• sahah şehrin ve garnizo-

terdir. rıleu tJitaraflık dekleras-
Hey'et 33 Kadın, 16 youuııu hatırlarmaktadır-

Erkek ve ~3 Çocuktan Ieu. · ·· 
mürekkeptir. ı 

Şimdiye kadar Fran rnm teı;liıni teklifinde bu-
sıı hattımn gt'risine atP~ lıınmııştur. Orduca rnüza-
eden düşman topçuı-;u he- ~erelerdc bulunmak tizrd 
cteflerini uz.atmıştır. Ha \'et General Lasko~·ucu tayiı_ı 

du_.ıı~ıa~ı Frans~zl~rın le- J edilmiştir. 
J Qine uık.;af etwııtu. J .... 



Se.yfa 2 - (Ulut Seti) !ayı ıs~s ./ 

Cephelerde Vaziyet Lüksenburgda 
yasaklar 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 13,00 Memleket saat :ı) 1 

rı, ajans ve·metevroloji b~· 

berleri. 1 ~ark Cep~esin~e 11 Garp Cephesin~e (ı . Arıknra 26 c1~·. A.) -.,_ --:..----'"-----...ı ,•--......:-ı---ı~-----ıı Ltiksenburğ araıısı dahi-

Şarkan kasrı deresi, 
~arben şakkettin mağara
sı, şimalen mağaratulkub. 

le cenulıcn umumi dere 
ile mahdut. 

13,15 - 14 Müzik (k:HIŞ1~ 

y 
linde muharip devletler 

8( ŞQV8 müdafi inin Fra:~ka~~ bl~~. ~[. A.] - lehim~ muzaheret etmek, 
::;ıı c ı..,ı · askeri menfaatltrine hiz. 

pro~ram - Pl.) 
19,00 -Proğram Ve meııı· 

lekct s:ıat ayarı İB~Iİg"'İ Garp Cephesinde gece met etmek e propağan-
sükünetle geçmiştir. Dilş- Y • 
man topçu batlarımızıu da1ar yapmak yasak edıl-

Sarı mağara~ı: şarkan 

büyük mağara, garbcn 
kuble mağarası şimalcn 
yol cenuben deı e ile mah· 
dut. 

19:05 ~füzik Hafif srıı· 
fonik Plaklar Ankara 27 (A. :;\,.) -

V:ırşova müdafaa kuman
danının· bugnn alınan 26 
Eyliil tarihli tebliği : 

Geçen ~ece ve bugün 
Varşova müdafaasının en 
çetin dakikaları başla

mıştır. Garnizondaki Leh 
kıtaatı bombardımandan 

daha az müteessir olmuş
tur. 

Çünkü: l.ıoınbalar şeh

rin ortasına atılmıştır. Ö
lenlerin adedini tesbit im
k!lnsızdır. Va.rşova hara
be halindedir. :Muhasere· 
de olan ve müdafaaya 
devam eden g;ırnizon ~u· 
kaveınet etmektedir. 

Kızd ordu i!erliyor 
Ankara 27 (A. A.) -

K ızılordu Başkumaodan

lığının tebliği: 

Kızılordunun cilıO tam
ları :?6 Evlülue Ra voros
ka, Zamburğ ve daha ba
zı şehirleri işğal etmişlt·r

dir. 
Biyelm;tökün 30 kilo 

metre cenubi garbisinde 
ktiin R :ıygur, Fiydon: Du
ruviçiıı 40 kiloınetrn ce
nubunduki Biyes hattına 

\'ıtrmışlardır. Beyaz Rus
ya \'e ~arbi Okrama ara. 
sında 30 Tren ı·il.>t et
mişler ve bu Trenleria 
içindeki 25 hin Polonva
lı askPr esir ederek silfrh
Jarıoı almışlardır. 

Kızdaym Yardımı 
Ankara 27 (A. A.) -

Kızılay 1.elzele felakeze
delerine yardıma dev:ım 

etmektedir. 

Y t.miden bir çok çadır 
gönderilmiştir. 

~imal memle~etleri 
konseyi 
• 

Anknr:ı 27 (A. A.) -
Şimal memleketleri mü
messilleri y~mn toplana
rak deniz seferleri me&
fltıitli ııruı~oekleıdir, 

gerisine top :ıteşi açmış miştir. R:ıdyolarla nıuha. 
tır. rebelere yarayacak şekil. 

19,30 Türk müzigi .Fasıl 
heyeti 

Alman tebliği : Bu dı neşriyat yapmak 'ta ı 
cPphede faaliyet cilz'j ol- men edilmiştir. 

Kasrı: şarkan sarı ma
ğarası deresi garben yol 
şimalen dereye ·giden yol 
cenuben sarı mağarası ile 
mahdut. 

20, 15 Konuşma Ziraat 
saatı 

muştur. Düşman bütün 
cepheden ınevıilerini 

tahkim etmektt:dir. Hava 
muharebelerinde iki J:l~ran

sız Tayyaresi dü~UrUl

mil~tür. Alman hava kuv
vetleri ~imal denizinde 
Ztrhlılnr, Torpidolardan 
mürekkep logiliz deniz 
kuvvetlerine hücuuı etmiş 
bir Tayyare gemisi tah
rip edilmiş ve bir zırhli

ye bomba düşerek ai'Yır ı e ı 

hasar:ı uğratılmıştır. Tay- ' 
yarelcriıniz hiç bir zayiat 
vermemiştir. 

~1ardin Belediye 
Riyasetinden 

1 - Belediyenin mevcut 
Elek tirik santralına 1~0 

il!\ 130 beygir ve 110 ki
lovat takatta bir dizel E
Jektirik gurubunun tesii 
ve ilAvesi 2490 sayılı art-. ~ 

tırnı:ı, eksiltme ,.e ihale 
k<ıllUOU Oıudbioce [120G1J 
lira (50) kuruş bedeli ke
şifle ve kapalı ıarf usulile 
cksiltmeyn konulmuştur. 

:? - Eksiltme 14/10/939 
Cumartesi giinil saat 10 da 
Belediye daire~inde topla
nacak Belediye Enciiuıcni 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek iste
yenler (904) lira (61) ku
ruş wu,·akkat teminatla 
kanunun tayin ettigi ve 
şartnamede yatılı \'CSika
ları ayni gi1n saat Dokuza 
kadar Belediye Rijisliğine 
vermeleri ltlzımdır. 
4 - İsteklilerin ekıiltme 

şartnamesi ve projeleri 
Mardin Belediyesinde gö
recekleri gibi parasız ola
rak suretlerivi de alAbilir 
ter. 
5 - İhale günti saat 9 

dan sonra gtılecek teklif
ler posta g~çikınesi olsa 
da~i kabul tdilmez. 

~d·i Q-7 

Tra~zon~a 
Ceviz büyüklü
ğünde Dolu 

Ankara 27 (A. A) -

Trabzonda Ceviz 
büyüklüğünde dolu 
:yağnuş, çok sürme
diği için bir zarar 
vermemiştir. 

Mard~n icra 
dairesinden 

Kuble:~arkan ~osa vo
lu garben ·kasn marr;rası . ~ 

şımalen yol cenuben kasrı 
deresi ile mahdut büYiik 
ma~ara adındaki taş o~ak
Jarının kati ihale tarihin
den 31/5/943 tarihine 
kadar olan işletme ru3a· 
tiyeıeri :ıçık artırın.aya çı
karılmıştır. Bilyük malra
rarıın muvakkat teminat 
miktarı beş lira 62 kuruş 

kuble mağarasııun 15 lira 
Şakettin 4 lira 50 kuruş 

20,30 Memleket saat :ı~·~· 
ajans ve meteoroloji, b~· 
l>erleri. 
20,50 Türk müzigi 
21,30 Konuşma 

~ 1,45 M üıik Oporet sc· 
Jeksyonları - PI 

22,00 .Müzik \ kü~iik o"· 
kestra - şef Necip Aşkın) 

23,00 Son ajans haber· 
ieri, ziraat. esham tah viJıil 
kambiyo - nukut borsası 
(fiy4t) 

23,20 M ü z i k Caıbaııd 
23,55,24 Son ajans bil' 

berleri ve yannki proğ· 
ram. 

kasrının 1 lira 87 kuruş ı---------""" 
sarı ma~arat!lmın 5 lira 

G2 kuru~tur. Kati ihaleleri Hütu"met Konag""ı ı·n~aatı 
3/10/939 Salı giinU saat. y 

Medrese mahaHesinden M d -1 ıs a:ı Mardin Daimi Encü- 1 yat Malmu" Ju·rıu·gu·n 
teraki Abdııl:ıziz kan~ı ve U 
ı mence yapılacaktır. Ta-
brahiın kızı .. 'Zehra ,.e .Ab 1. 1 A - Eksiltmeve kooıl' 

ıp erin müracaatları ilft.n J 

dul&.zi?. kızları Zekiye, Fe- olunur. lan i:: M.udio vilayeti A{id· 
hiuıe ve orrtu Ahdulrnecit 

1 

· · 26 2 .28_30 yat kazası hükumet kO 

arasında şa'yian rnUştcrek -1111!11~---~--- na~ı ikmali inşaatı oıuP 
tekke mahallesinde vaki /• - ~ " ~ -~ 1

: muhammen beueli keşif 
ş1rkan İbrahim ş:.ıar gar- t Resn1i ve husı . 1 uıuciLiuce ~7500 Jiradı~· 
ben Hasan lıuci Abdullah 

1 
iSi H - Bu m;;aatın pıroJC• 

çelebi haneleri şimalen "e l1 1·1 11 İ ·ı • keşifnaıne, ~artnawe ,·t 
cenuben taı ik ile mahdut 1 an arı emız mukaveleoaın~si, inşa~t 
400 lira kiymetinde bir bap ft:nni şartnamesi, keşif, fi· 
hane o in kabili taksim ol- KAğıt buhranı vüziln- 14t ced vclleri ve muteaUt· 
madtğından mahkemece den gaıet'emizi . iki say. kati Mardin Nafia miidlif' 
satılmasma karar veril- fo çıkarmak zarureti kar lügüude ve Mi<lvat :&{ııl 
mi~tir. şısında kaldığımızdan ruüdilrlügündeu gfüülebİ' 

Hanenin birinci satışı gelecek ilanların hepisi- lir. 
8/ l 1/9:J9 gUoU saat 11 de ni gazeteye ~ığdırmak U - Hu inşaat 18/'J/9S9 
Mardin icra dairesindt~ ya. içia küçük puutu harfJer tarihın<lcn itibaren 15 gıl~ 
pılacaktır. Hu artırmada kullanmak mecburire- wü.uuetlc kapalL zarf usıı· 
takdir edilen kiymetin tinde bulunuyoruz. .. iJ liıe ek:;iltnıeye kouuiuıtJ; 
yüıde yetUli~ beşine talip . ~u vaziyete göre Teş. olup ibal~:si 4/ 10/~:19 ~ ıt 
çıkmadığı takdirde satış rını evvel iptitl:ıı:.;ından ~awba günü ıtaat 15 dt' 
on beş guıı ·soura 20/11/- ilii.>aren resmi iHluların ~hırt.Un Vjlaycti , Mid~~ı 
9~9 günit ayni saat ve ay- tek sütun olarak santi- lıı:.aza.sı Môj,laıüuürlüguodd 
nı yerde yapılacaktır. miııcten (25) ve hususi yapılacaktır. 

2004 Numaralı icra ve ilanların IJelıer keJiwc- Ü - Eksiltme kapalı ı'' 
if1A8 kaııııuunurıun 126 ıncı sinden t..ı) kuru~ alına- U:)uliledir. 
macl~esi :ucibince işbu caktır. · E - Mu vak.kat tewioj

1 

gayrı men ulde hakkı olan- mikdan 2812 lira 50 ~tJ' 
!arın sc;.tış günlerinden ev- ru~tur. 
vel icra dcıiresiue müraca- 1

' 1 ... o ı: - stek.lilerden 9i1* 
atları ve satışa iştirak e- Umum Neşriyat ve yazı yılı ticaret odası vesik»~1 

deceklerin yüzde yeJi bu· işleri MUdürU ve .Nafia wüdur11i&"üodeJJ 
çuk kuruş pey akçesi ge. bu iş için ehliyet vea;ik';ı 
tir.wtkri ve uelJaliye ve , Siret Bayar almalıuı lazımdır. 

&~ur wa~r•f mü~~eriye ait Ulus ~esi ~1atbaasında 26 28 30·~ 
~du&u il~ Qltı•W't { baaıl.mftu.r: 

1 


