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Sayı 1339 

29 Eylfıl 1939 

Basılmayan ya.zuar geri 
verilmez. 
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Cuma 

Sayısı 100 Paradır. 

I!_ % 

On UçilncU yıl Kuruluş ytlı ı Al ustes 927 

-Alma 
dün neti 

y tm··zaker leri 
lendi 

Polonya işini halleden 
bir anlaşma imzaland ı · 

Ribentrop 

Ankara 29 (A. A.) -
Alman Ajansı )fosko,·a
dan bildiriyor : Alman 
liaricivc Nazırı Fon Ri
bentrdp ile Sovyetler Bir
liği Komi ·erler Konseyi 
lleisi Molotof ve ::ita.lin 
ara ·ında vapılan "örilR· • e • 
llleler bu gece nihayete 
ermiş ve aşağıdaki anla~ 

Ilıa imza edilmi->tir. 

1 - Alman llükfüne
ti ve Sovyetler Birliği 
hükumetinin 28 E,·lül ta· 
rihli deklerasyonu.: 

BuCJ'ün imzaladıkları 
bir anl;şına ile Polonya 
tagfiyesini kat'i :surette 
haı eden ve bu suretle 
tlUnya milletleri arasında 
bir sulh yaratan So\'yet
~r Birliği ve Almanya 
talk nıümes illeri, lngil-
ere ve Fransa arasında. 

da bir sulhun varılmasını 
'1e harbe bir nib~ıvet ver
lbel~riui rnüttcfik~n izlıar 
ederler. liu sure~ıe lüzu
~u takdirinde dığcr uev-
etıerıe de lıir aıılaşma 
~rıında bu iki hedefi 

~""'"" ~ldu&n ia4v )'t.\· 

Stalin 

rütmeğe gayret yapac3k· 
}ardır. İngiltere ve Fran
sanın harbın devamını is
t~diklcri taktirinde harp
ten l>u iki devlet ıneı::ı'ul 
tutulacak ve Almarıya ile 
So vyetler Birliği arala
rmdaki mü~terck konsül
tasyonları yapacaklardır. 

Molotof 

3 - Hattın garbinde
ki arazide yeni ,iva:-;i re 
jim Aiııı:ınya ve Sovyetler 
taraiıudan tesi& edilectk
tir. 

4 - .Alınan ve Sov
yet hükumetleri yukarıda
ki şartları iki nı•:wleket 

nasında do.staııe wtina:se
betler telakki ederl~r. 

5 ..-: Bu maddtleıi ih
tiva eden anla~ma wüın

kün olduğu kadar kı::sa bir 
zamanda tc:::dik edilecek 
ve arılaşmanın müsaddôi.k 
ı:;uretleri Berlinuc teati 
cdtlecektir. 

2 - Almım ve Sov
yet hükO.metleri yeni hu
dutları dahilinde eski Po
louyanın Lu ar2zi:)iude 
sulh ve nizamı te::ıiıs için 
burada otuı an milletlere 
sakin oir hayat '~rıneyi 
9u esas itii.ıarila vaıife 1 
bilirler. NOT: Bu anla~wada 

1 - Alm::ı n ve So,·yet 
birligi hüküıneti haritası 

ç·ıilrui şha.ttı, sabik Polon
ya hududu olarak tesbit 
ederler. 

2 - . İki taraf birinci 
maddede tPsbit ediluıiş 
olan husus;;tı kııt' i ıııahi 
yette tatl-ıik ı>dt:'rler. lkı 
taraf, üçüncü bir de\·)erin 
karışmasıuı reddedecekler· 
dır, 

nıcvzuubahs tarit:ı bilalıe

n~ matbuatla nr,.reuilecek
tir. 

Bir B olony a 
T a yyare si 

Ankara 28 (A. A.) -
13ir Polonya 'l ayyareai 
dllıı Ka,nasta )el'e eo
nıi\' tir. Dört k ı -. id<·n ıııti 
reh.kep olan ırıl1retle: lıatı 

te \: kif edilerek Tay) are 
m\lıacleıe 'dilmiştit. 

lngiltere ve Fransa sul· 
hu kabul etmezse 

Hitler, harbe sonuna kadar 
devam edecek 

Ankara 28 (A . A .) - Deyli Meyi gaze -
tesi, Moskova hadiseleri için diyor ki: 

Paris, Londra ve Romada, Fon Ribent
robun Moskova müzakeresi, Hitlerin bir 
sulh tarizi için hedef noktası olacağı, Bal
tık ve Balkanlarda tesir yapacağı ve as
keri bir ittifak aktedeceği ümidini besle
mektedir. 

Müstemlekelerde tadilat yapmak mak
sadıle İngiltere ve F ransaya sulh teklifleri 
yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır. 
İngiltere ve Fransa kabul etmezse Hitler 
sonuna kadar harbe devam edecektir. 

F uhrerin böyle bir harpte sivil halka 
karşı amansız davranacağı da söylenmek
tedir. 

Alman tayyarelerinin 
lngiliz karakol gemilerine yaptığı 

taarruz 
Ankara 28 (A. A.) - 1 a Radvo~ile nel'ir edile-

~ J 

Londra : Norn ç. . ahili cektir. 
a<;ıklamıda Alman Tay-

yareleriniu tugiliz Kara- Bü~reşten ~açan tayareci 
kol gemilerine yaptıkları 

taarruz. neticesinde bir 
çok İngiliz gemisinin bat
ması "e hasara uğraması 

şeklintle verilen lıaueı ler 
tamamen yanlıştır. Kara 
kol vaıife:'iini y:ıpan ikı 

gemi Tayyarelerin hücu
muna uğramışsa da bu 
hücumlar tard edilnıi~ , 
ve bir ki~i bile telef c.ıl-
nıa mı" üı• Alman Tav 

~ ' y ~ 

Ankara ~8 (A. A.) -
Poloııvalı bir Tavvareci . . . 
içinde iki Polonyalı bw-
unan hafif IJir lwmlrnr
dıman Tayyaresine bine
ı tk kendisini tevkif et
mek isteyen }{ouwn as
kerlerinin elinden kurtul
mağa ve Bükrcş Tayya
re me~ danından kaçmağa 
mu' affak olmuştur. 

yare si diiştirülu.ıü ş , mu- Tayy are11iu haııgi is-
rettebatı esir edilmiştir. J tikuuwte ~ıçtuğu . lıepi 4le

Bunların adları Lrmd· tıldir, 



Sayla! (Ulu Seli) !ayı 1339 

Cepheierde Vaziyet · izmire gelecek göçmen,er l!-R_a_d_y_o ___ [,illyet daimi encümenin~en 
Ankara :?8 (A. A.) -· 

İzmire, dış memlel~etler-

C! k C h • .. J 11 G C h · JB den gelmesi mukarrer 600 ___ v_ar __ ep_e_sı_uu_e ____.
1
· .... __ ar ... p-..:ep~as_m_u _ .. L Göçmenin Dikilide iskAn 

Ankara 28 (A. A.) - Ankara 28 (A. A.) -
Sark Çephesinde : Garp Cephesinde: 

Kızılordu Genel Kur
mayının tebliği : 27 Ey. 
lül gllnfi tahdit edilen 
batta doğru il~ri bnreket
Jerine devam edorf'k Za
"ada Ltasvonunu. Kral-. ' 
tosu işğal etmiştir. 

Kızılordunun bir ko
lu da garbt Okranya ara
ıisi dahilindeki Polonya 
orduları bakayas:nı Tt· 

mizlemeğe devam etmiş· 

tir. 

Sovyet MümessilJerıle 
Macar zabitleri görüştü 

Ankara 28 (A. A.) -
Ha va~ bildiriyor: Sovyet 
kıt'aları evvelki gPce Po
lonya. lfacar hududuna 
yakın bir yerde )!acar 
askerleri memurlarile res
men temas tesis etmiş

lerdir. 

Sovyet miimessillerile 
Macar zabitleri arasında

ki bu görüşıııe bir kar 
tipi~i altında vukua gel
miştir. Sovyet zabiti kızıl 
ordu namın~ kendisini 
takdim etmiş, hududa va
zi\·et ettit'Yini bildirmis-. ,.. , 
tir. 

Her iki tarafta tebrik 

hitabeleri irat etmişler

dir. 

Fransız Tebliği : Gece 
hey'eti uınumiyesi itiba
rile sakin gfllçmistir. Zar
burğun garbinde bir düş· 
man hücumu aktın kal. 
mıştır. Deniıcie, devriye 
toıer\·i~Jeri tt"~i:;i t-nye::ıiıı<le 

ti.cari seyrii ıeferleı i mun 
tazaınan işlemektedir. Diin 
gece Franba ,.e lng:Itne
nin müştereken y,ıptıkla· 

rı ha \'Cl harf!kAtında düş· 

m:ının mutad avct tay
yaresini dü~ürınüşlerdir . 
Gt'CP, keşif ha,·a kuvvet
lerirnn faaliyette bulun
mu~rn r. 

Ankara 28 (A. A.) -

Bir Paris Telgrafı şu iz:t
h:ıtı vermektedir : 

Garp Cephesinde ka
ra harekatı tanlı değil

se de, hava harekfrtı can
lı bir safh;ı ya girmiştir. 

İki müttefik kuvvetin 
Tayyareleri, Alman ha.va 
kuvvf.tlerini tazyik etme
ğe başlamışlardır. Zigfirit 
battı üzerinde mutad tay. 
y:ıre muharebeleri olmuş 

Alman Tayyareleri dü
şürülmü~tür. 

Fransız Tayyareleri, 
kabil ulduğ'u kadar ileri ı 

gitmişler, Hasitler Alman 
harekatı hakkında ku
mandanlara fikirler elde 
etmişlerdir. 

t-ttirilmeleri mukarrerdi. 
Bunlar şimdi Torbalıda 
iskln ettirileceklerdir. 

Ayvalıtta zelzele 
Ankara 28 (A. A.) -

Ayvalıkta il.i kuvvetli ~ar
sıntı oimu~tur. Ayvalıkta 

halkın hepisi duğfard:ı ve 

ovalarda yatmaktadırlar. 

Tt tkikatta bulunan mü· 

hendh·ler yüz çad1r gön
dP.rilmesini bildirmi~lerdir. 

OiyarDakır~a 
Ankara 28 (A. A.) -

E\·elki akşam Diyarba
kırda yağan şiddetli yağ 
ınurlardan ahşap bir köp
rünün ayaklarını su gö 
türmüş Uç kişi boğulmuş. 
tur. 

Tür~iye 
Ser~est gureş müsaba

talan 
Ankara 28 (A. A.) -

Önümüzdeki Cumartesi 
günü 19 Mayıs Stadında 
Türkiye serbest güreş mü
sabakaları yapılacaktır. 

70 Güreşçi Ankaraya 
gelmiştir. 

Cama 291939 

12,30 Prağram Ve mem
leket saat ayau 

12,35 Türk müzigi -PI 
13,CO Memleket saat a

yarı, ajans ve meteoroloji 
habnleri 

13,15,14 Müzik (Neşeli) 

müzik 
19,00 Proğ·ram Ve mem

leket saat !\yan 

19,05 Müzik Kabare ve 
saiıe - Pl 

10t20 Türk müzigi Fasıl 
heyeti 

20, 15 Konuşma 

20,30 )leınlekft saat &

yarı, :ljıms ve meteoroloji 
haherl::ıri 

~0.50 Türk müziği 

21,:10 Konuşma 
21,45 Müzik Opera Ar

yaları - PI 

22,00 Müzik Radyo Or
kestrası - Şef: Haı:sao 

Ferit An~ar 
23,00 Son ajans h~ber

leri, ziraat, esham tabvi. 
lit, kambiyo-nukut bor. 
sası fiyat 
23,20 Müzik Cazband 

- PI 
23,55,24 Yarınki Prnğ

ram. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 
Ulus ~esi Matbaasında 

basılmştıır. 

1 - Savur kapusunda 
yeni bastah~ne karşısında 
türbe ile kahve ar:ısındaki 
arsada veya biraz altında 
yeni yapılacak ilk okul 
binasının birinci kısım in· 
şaatı pazarlığa konulmuş

tur. 

2 - Keşif bedeli (9999) 
lira (32) kuruştur. 

3 - lhale .. i 20/10/939 
tarihinde Cuma gilnü saat 
16,5 de ViJ!lyet daimi En
cümenince yapılacakıır. 

4 - En aşağı 6000 lira
lık bina işi yapılmış olan 
ir.teklilerin ihale gününden 
)aakal 8 gün evvel evrakı 
müsbita~ini bir istidava 
ba&Il\·arak makdmı "ila· '"' . 
yete müracaatla ehliyet 
vesikası almaları şarttır. 

5 - Muvakkat teminat 
miktarı (749) lira (95) ku
ruştur. 

ü - Bu hususta fazla 
tafsilat almak ve evrakı 

keşfiyeyi ırörmek istiyen
lerin Vilayet daimi Encü
meni ile Nafia dairesine 
müracaatları ilAn olunur. 

Ya~tf lar l~aresinden 
Babıssor hamamının 9 

birinci teşrin 989 dan 30 
Mayıs 940 gününe kadar 
7 ay yirmi günlük icarı 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

İhale 9 Teşrini tvvel 939_ 
Pazartesi günü saat ondadır· 
Taliplerin Vakıflar idare· 
sine gelmeler} ilan olunur. 

Sovyetler 
Polonyamn ~azı şehirle· 
ıine Ye~udi Be~e~iye Re· 

isleri tayin ettiler 

Mar~in gümiüt mu~af aza ta~~ır satınalma tomisyonu ~aşhnlığın~an 

Ankara ~7 (A. A.) -
Hn vas Aja.nsı bildiriyor: 
Çernotiılen gE>len ba her
le re göre, Sovyet Askeri 
makamları hudutta bulu
nan köylülerin bütün t!r
keklerini seferbEr ~tmi~ 

tir. Polonyada yerleşen 

Rus makamları bazı şe 
[bir' ere Yehudt belP.diye 
~~isleri ta7iij ~tPıişlerdir. 

Cinai 
Sığır tti 
Ztytin yağı 
Beıızin 
Makarna 

Mık tarı 
kilo 

~-i::30UU 

500 
20ııtı0 

3000 

1 - Mardin gümrük mu 
hnf.. ıa taburu ihtiy~cı içiıı 
cin~, miktar ve muhammen 
Ut'dellerile muvakkat temi 
natl trı ve eksiıtınenin giin 
;;:ıat, ş.· killeri ynkar<la ya-
zılı dört kalem yiyecek ve 
v;ıı,.::; cak mndd1..·leri mu1'a. 
vPlt·y.- ya!!lanrocık üzrP l·k. 
s:Itmt-ye konulmuştır. 
~ - Şartoamd@ri komia· 

J. 

.Muhammen Muvakkat 
Bedeli teminat 
Lira it. Lira K. 
7~60 w -ü45 00 

350 00 27 00 
5400 00 405 lıO 

990 uo 75 uo 

yonda olup her gün oku· 
na bilir. 

S - Eksiltmeler Mardin
d~ gümrük muhafaza ta
buru ~annalnrn kcr.ıfr.:yonu 
tatafındun tabur karc.ırp.Ah 
binası i~iıHJe y~pılacaktır. 

~ - t ~tPklilnin açık ek 
~iltweh:r içiu tijU vakkıd te· 

Eksiltmenin 
Tarihi 

6/lU/939 

" " " 6;10/939 
1' ,, • 

Cltnll 
1-'t>r~~mbe 

" Cuma 

• 
minatlarını Mardin glim
rok mUdiirlügü wubasebe 
veznesintı yatırdıklarına 
dair vezne mak buzlan ve 
belediye veya ticaret oda
l'liıda kayıtlı olcluklarıoa 
ait \'esikalarını muayyen 
!Saatten evvel ve kapalı 

zarfla oları eksilrmPlPr için 
de teminat maklıu~.lariyJe 
belt!diye veya ~icaret oda-

A 

Sa atı -10 
11 
10 
11 

Şekil 
Kaµalı zarf 
Açık Ek8iltme 
Kapalı zarf 
Açık Eksiltme 

smqa kayıtlı olduklarıP1 

gösterir vesaiki ve t~ı.:lif 
mektuplarını ba~j kapalı 
zarfları eksiltme saatlartP
dan bir saat evvP.line k•· 
dur komisyon başkanlığı· 
na makbuz mukabilinde 
tev'di etmiş olmaları '"" 
eksiltme saatlarında dl 
komisyonda bulunmaJa'1 

il4n .olunur. 19 28 29 • 


