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Cevabını Pazartesi günü verecek 
Ankara ::w (A. A.) -

A.Iman - .Sovp•t teıdiflni
ııe, Çenıberla

0

yın P:ızarte3i 
gUIJü Avam kamarasında 
<.:evap verecektir. 

Sovyet-A!man anlasınası 
Fransa mahafilinde bir 

tesir uyandırmadı 
mahafilinde bir tesir uyan
dırruamıştır. 

Teslim olanlara esir mu
amelesi yapılacak 

Ankara 30 (A. A.) -
.Alm:rn Ajan~ı bildiriyo · : 
Var~ova ınüd:tfaa kurnan
dacılıj!ının v~:.rşov:ıyı te~ 

lıın anl:lşma ş;ırtlarını hil
dirmekt,.nir. Şehir 29 Ey 
lül Cuma uiinü ötrJe üzeri j e o 

te~!im edilmi::-tir. Subav-. . 
lar ve asker esir muame-
l ı--::: i gört eekler ve kılıç

h1rını mulıafeze edecek
lt>rdir. Asker \ 'C Subay
!ar evlerine gönderilecek
ıe:dir. 

lngilit ~onanması, ~eniz~~ ~a~imiyetini 
i~mal etti 

. lngiliı matbuatı. Hitlc
tın ve .:;eriklerinin t ... klif 
~deee~i sulhun ehemmi
Yete alınınayacağ'ını, bu
llun ancak Hitlerizmin or
ladan kalktıktan sonra 
llıilrnkün olacağını ,.e Rus
Ya na. ıl vazivet alırsa 
alsın tnoiliz \;e Fran:;ıı
l ' " 

Ankarn 2D (A. A.) -

Fraosıı Başvekili Daladi
ye, Alman - Sovyet an

laşm<Jsına nıuttali olur 

olmaz ka oin ... yı toµfanıı~ 

mezkur vesikanm muhte· 
viyatı üzerinde görüşme

lerde bulunnıuştur. 

1 
Bu anh.ışm:rnın y:ı pı 1 Ar,kara :?9 (A. A.) -

lacaf!'ı zHtf'n h t' l!ı irii. Iler- Loııdra : Alrrıan TalıtPl 

\ 
lin ile )fo,kc.,,a ara~ınd oı b.ıbırleri ~i_::ı~ematik bir 

]erinde faaliyet gö~ter

nı1tk tı.·d irler. Bu hal lngi
!iı. donanm:ısının deniz
lerdeJ...i hakimiyetini ik
mal etmesinin uir netice- . 
sidir. 

arı aı.iınlerinden alıkoya-
~iyacağını yaınıOAktadır

t. 

"'---------------~---ı Ank:tra 29 (A. A.) -

Hava!! bildiriyor: Alman 
Sovyet anlaşması Franı:;ıı 

bir askeri <mhı~ma oldu- surette lngılız adala·ın
rru teb<?Yviiu ··tmivur. D'"'k· dan m.akıara tard t>dii-

ı lera~yo~ · b;:- :ıs1'~ri itt!fa- m.:ktedir. Y:ılnız. lskaıı-
kı tesrib e ıniyorsa da dioa\'ya \'P. Japon deniz-
bü siya~t aul:-şma a::ıkeri 
bir ittifak m:ınasım iflıam 

1 etmektedir. Hitler1n muhat azası Sovyet Vapuru Milli ~efin 
~rfayı teşrif terinin ytl 

dönümü 
anlaşmadan sonra taati! Ankara 29 (A. A.) -

Şimdiye kadar nasyonal 

Ankara 29 (A. A.) -
.Moskovadan re8mcn uiJ. 
diı ili: or: Polniyer acfın

daki So\·yet gemisi meç
hul bir tahtelb:thirin te
cavuıun:ı uğramı~tır. Pol
niyer karaya oturmak 
mecburiyetinde kalmı;;;tır. 

ediien mektuplar · susvalist silab~orlarımn . \ 

\f · :\ııkara 30 (A. A.) -
. •Ilı ~efiıniıin Urfavı teş
~flerinin yıldönüm~ dün 
t rfada parlak bir surette 
eıahüratla kutlulanınış
tır. 

ı\nkar:ı 29 (A. A.) 
Sovyet-Aluıan anla,ma
sının imzasından sonra iki 

taraf mnr:ı.ha~ hnyctleri 
RP-isi arasında taati edilen 
mektuplarda Umumi Siya. 
si anlaşma. t'3a::ıı ve Ruhu 
üz~rirıde bir tic'.lret ,.e rşy:ı. 

1\ Yapılan tezahü:-:ıtta 

1 
latürkün IlU.,tünc Çe-

~ll~lcr konmuş \ e Hal 

n~Şa"'.·,ta cı'JJi!tli ı "l!lba<h•Jesi mı.inaReb~tleri 
u~ .. y UUu 1 bırın . tli ve tesis et.nıok 

1 aımir.de uulunıluklarını 

evırıae Milli Şefirı ha
l'atı hakkında hit·ıbeler " . Yannıurlar 1 t>ildinnlşlC>rdir buua naza. 

~'5 1 rnı1 ;:,u\.·ydle:· uzuıı vadp. 

~e nutuklar irat edilmiş, 
h ekteplerde . Milli Şefin Ankara 30 (A. A.) -
hayatı hakkında mü:sa- U~akla dan gece misli 
ebeler yapılruıştır. glirülmr.miş hir Fırtı'ln 

'-..._ 1 olnıu\. sağnak halinde 
~---------------1 ~ yağan ya~nıurlar sabaha-

Ji endtbtıi wsliuıeıtı nııı

kabilin<.le Almaııyaya ipti 
dai maddell!r verecektir: ı 

Bunun için yapılacak mü
ıakert-ler nıüuıkiln olduğu 
kadar çabuk bitirilecek· 
tir. 

~:mali İrlan~a ~a 
Ankara 2n (A. A.) ....:. 

f n
·~ kadar de\•aın etmiştir. 

on ıuentrop .. t~e~.bmriı~ içinden geçen çay 
,.,, ';' fabrikaları bazı ' 

.t\) Ankara 29 (A. A.) d:ıire \'e ruiles ... esı>ıeri su 
~' tnaıı Hariciye Nazırı basmıştır. 
1ın Hibcutrop bu gün 24 Bahçenin ın:.ıh::ıulu 

muhafazası altında bulu-

n:ıu Hitler, keIHfü;ioe or

dudan bir muhafız alayı 

intihap etmiştir. 

Bulgaristan~a 
Ankanı 29 (A. A.) -

Sufyadan uildiriliyor: Na
zırlar meclisi, mefsuh n:ı~ 

yon:ılistler azaşı hakkm

d L şh1detli tedbirler itti

haz etru}ştir, 

Alman tayyareleri 

Romen tayyerecileri 
.Auk:ıra 29 (A. A.) -

lııgiliz ic;tihbarat nezareti
nin tıilJiıdiğine göre, 14 
h om bard uuıan t ayyan~si 

ı Romanyalı pilotların sevk 
ve idart:sindc Homanyaya 
müte\·eccihen hareket ct
nıişlndir. 

Almanya~a ~ayat 
l .ı\.rıkara 29 [A. A.1 -

Ankara 29 (A. A.) - ' II t\"aS ajansı Anıistağ
Boınarduman tayyarele- 1 damdan bildiriyor: 
rind~n mtirekkPp olaıı lı!ı· ı Huduttan alınan ba
Alın~n r:ıosıı ı~ı:oÇ) :ıya 1 lıHlere göre', Almanyada 
varnınk i-tt•mi:,s-- ıfr, Fran- , hay:.t o kadar radikal dc
sız ve lııgiliz tayyareleri-

1

1 ~işiklikler göstermiştir ki 
~ ... ,40 <la tayyare ile Mos R•·lle herauer gitmiştir. 
\~r:adau Berliue dönmüş- i ~ ufu~ca bir zayiat yok-

> ' tur, 

Şimali lrlanrla Ba., \'llkili 
i~çi parti~i tıeyetiui kauul 
etrni~, İııgilt~re ile işhir. 
liği yapacağı:n va.detmiş

W\ 

nin tezyikile geri dönmüş- bu hal Sovyetlcr birliğin-
i lerdir, l deki rejiwi bile geçecek-
l tir. 
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Sayfa 2 

Cephelerde Vaziyet 

'--1 ..-:~ ....... ark_C ...... ep~_as_in~_e _11~6.;;_ıarp;.__;;C....:..eph_es_ind_e _ 

Aukara 29 tA. A.) -
Şark Cephesinde : 

Ank:ır3 29 (A. A.) -
Garp Oc phesindc : 

Bu sabahki So"yet Fı ansız telıli~i : Gece 
tebliği : Dünkü ileri ha- ~ iikünet iç ıisinde geç-
rekAt c.etic.,ı::.inde Km1or- ıni~tir. Zarlıurğun gaı bin-
du kıt'aları, Garyo, Ka <lrki clemaularırnızırı faa. 
randirik, lstiritki ve daha liyeti görülıniıştür. 

bazı şehirleri almışlardır. . Paris: Dün müzel mın
Garbi Rusya ve Okran- 1 taka~ırıdaki Fran81z ha
yada temizleme harekatı Pk!tı nıu,·affokıyetle ne
devam etmektedir. BflŞ ~i-celcnmiştir. Bu wuvaf
Polonyalı süvari alayı fakıyet yalnız toprak el
csir alınmış, 15 top ele de etmek muvaffakıyeti 
geçirilmiştir. değildir. 

Ankara 29 lA. A.) -
Alman tebliği: Aluıan b
taatı hudut hattının şar

kındaki hnrckfttına de
''aın etmektedir. Varşo
vada bulunan Polonya 
kıtaatının tahliye hare
keti bu ~k~am başlaya

cak ve iki Uç gün süre
cektir. 

Alman kıtaatının 2 
Te\lrini evvelde Varşo

vaya gireceği derpiş olun
maktadır. Madlin kale~i 

ka vts\z ve şartsız testi ın 
ol~uştur. Kalede takri. 
ben 200 Subay :30 bin 
asker ve dört bin yaralı 

vardır. 

Ayni zamanda Fran
sız kumandanı bir tabiye 
tf•crühesi de yapılmı~tır. 

Hedefi kiiçük bir orman 
olan l''ran -ız topçusu, ta
arruzu atlan evvel hazırlı

ğı yapmış ve ateş açmış 
tır. 

Alman kıtaatı öyle şid

detli bir taarruz karşısın· 
da bulunmuşlardır ki mi~
ketlerden varalanan as
kerlerini bırakarak orma
rıı tabii ye etmişlerdir. 

Ankara 29 [A. A.] -
Alman tebli~i : 

l'-R_a_cdl_v_o_ı lngiliz Tayyare
30.9.939 Cumarteal 

13,30 !1roğra.m Ve mem
leket saat ayarı 

13,35 Tiirk müıigrGelin 
Ha\•alarmdao -- Sadı Ya
ver Ataman 

14 00 Memleket saat a.-
' yarı, ajans ve 10~teoroloji 

haberleri 

lerinin bşfi 
Ankara 28 (A. A.) -

İngiliz gazetelerinin bil

dirdiğine göre, İn~iliz 

Tayyareleri dün akşam 

Almanya öuilnde yPai bir 
keşif uçuşu yapmışlar ''C 

düşman harekatı hakkın

da maH.lmat edinnıişler-

ı 4, 10,15 lliWk Dans mü- dir. 
zio-i 
~ . 
15,15.30 Müıık şen 

oda Müzıgi-lbrahim Öz
gür ve Ateş böcekleri 

18,30 Proğrauı Ve mem-
leket saat ayarı 

18,35 Müzik Küçilk Or
k~stra - Şef: Necip Aş
kın 

19, 10 Türk müzigi 
20 00 llemleket ı;a.at A-

' yarı 

20,00 Temsil 
20,40 Memleket saat a

yarı, ajaus ve meteoroloji 
haberleri 
21,00 Tiirk müzigi 
21,40 Konuşrna 
21,55 Müzik Nt>ş\Ji -Pi 
22,00 Ecnebi dillerle ko-
nuşma 

22,30 Müzik Dans mü 
zi (l'i o 

23,00 Son aja~s, ha
~erh~ri;ziraat, esham tah
vilAt, kanboyo - nukut 
borsası fiat 

Hükumet Konağı inşaatı 
Midyat Mal müdürlügünden 
A - Eksiltmeye konu

lan iş }fardin vilayeti .Mid· 
yat kazası hükümet ko
nağı ü~mali inşaatı olup 
muhammen bedeli keşif 
muciLiuce 37500 liradır. 

B - Bu inşaatın pırojE>, 

1 

keşifname, şartname ve 
mukavelenameE1i, inşaat 

f~nni şartnamesi, keşif, fi . 
at ced.velleri ve mutealli
kati Mardin Nafia müdtir
lügüode ve Midyat Mal 
mUdürlUgünden görülebi
lir. 

C - Bu inşaat 18/9/939 
tarihinden itibaren 15 gtin 
müddetle kapalı zarf usu
lile ek~iltmeye konulmuş 
olup ihalesi 4/10/939 Çar-

Sayı 1~ 
~ 

VHa yet DaiJJll 
Encümeninden 

d~~ Şarkan kasrı rt 
ğarben şakkettin rıı~;u~ 
sı, şimalen mağar~t de~ 
le cenuben umuını 

ile mıthdut. JD 
. ~ar~ 

Sarı mağarası· .. ,.tıt' 
hüyük mağara, ~a Je' 
kuble mağarası şıo>B,ır 
yol ceaubea deı e j]e 111 

dut. ~ 
Kasrı: şarklln s:ırı ) 

ğarası deresi g-ar~crı f 

Şimalen dereve uıdetl ·. . ~ _,, 
cP.nuben sarı mağara· 
mahdut. 

\O' 
Kuble·~arkan ~o!I~ • .ı ... .. r~· 

l u gar ben kasrı rna~~~ 
şimalen yol cenubeD ~O• 
deres! ile lllahdut btı1,~ 
mağara adındaki taŞ ~:w 
larmın kati ihale tar~biJI 
den 31/5/943 taf1 

4 
rıl· kadar olan işltıtme ~ 

tiye1eri açık artıruıa)'':t, 
karılmıştır. Büyük IJl~~
ranın muvakkat teı:ı> rıı: 
miktarı beş lira 62 J\ll lif1 
kuble inağarasıuın ı5 tl'i 
Şakettin 4 Ura 50 ~il rlı 
kasrının 1 Jira 87 J\ll lir' 
sarı maaar ... sının 5_ .ıJ 
62 kuru,~ur. Kati ibBW,ı 
3/10/939 Salı günil J 
16 da Mardin Daimi~ 1' 
mence yapılacaktır. / 
!iplerin müracaatları 
olunur. 0-J 

26·!S·S ' 

Zef zele Mıntakasmda 

Garp Cephesinde ha
va kuvvetleri faaliyetleri 
olmuş, bir ha\·a muhare
besinde bir Fransız ve 
İngiliz Tayyare~i düşü
rtilmüşttir. 

23,20 MUıik Cazb:ınd Pi 
23,55,~4 Yarınki Pro~

ram. 

şamba günü aaat 15 de 1111 _______ ...... , 

Mardin Vilayeti Midyat Resmı"' 
118 

husııS' 
Yine lak.at halli 
bir kaç sarsıntı 

oldu 

Ankara 29 (A. A.) -
Zelzele mırıtaka~rndan ge
len sorı haberlere göre, 1 
muhtelif yerlerde hafif 
ıarsıntılar olmuştur. İn
san zayiatı yoktur. Yar
dım tedbirleri mu,·affakı 

yetli ntticder ver mtk te. 
dir. 

Yapılan Fırın bugün 
ilk e1'meğiDi çıkaracak

tır. 

Alman istihl{am kıt' ası 
lağım yapıyorlar 

Ankara 29 (A. A.) -
Bir Bürükscl g:ızettsi, bir 

Alman i~tihkam 

Jağ'ıuı terr ibatı 
kıt' ası 

vücuda 
getirdiğ-ini, hunun sebebi 
be, Fransızların muhte
mel bir taarruzunu karşı-

Jamak için olduğunu bil· 
c;lirmektedir. 

, Şarktan gttirilt:n Al
man kuvvetltrinin Bdçi 
ka hududuna rnhşit edil· 
digi hab~rleri ttkıib olun· 

1 · maktadır. 

kazası Malwtidürlügünde ı 

yapılacaktır. İlin taifemiz 
D - Eksiltme kapalı zarf 

usuliledir. 1 

. E - Muvakkat- teminat 
1 

mikdarı 2!12 lira 50 ku-
ruştur. 

Kağıt buhranı yasU'. 
den gazetemizi iki s11,r 

• J; 
le çıkarmak zarureti '1 

1 şısında kaldığımı~.d-
gelecek il!nların bePı.: ~ 
ııi gazeteye sığdırıı1~r 
i~in l•üçük puntıı h~r11,,. 

F - btE>klilC'rden 939 
yılı ticaret odası v~~ikaHı 
ve Xafia mUdürltigiiuden 
bu iş için ehliyet ve8ikaşı 
almaları lizımdır. 

26 2&30 2 

·~11 
kullanmak nıecourı. 

tinde bulunuvoruz. 
~ lf 

Bu ,·azi~ettt göre 'f 
. . 1. . 'd pd,ı 

rını evve ıptı ası ı"' 

Devlet Demiryolları i~aresi Midyat Satın alma komisyonundan 
Ankara 29 (A. A.) -

Devlet Demiryolları ida
resi, Erzurum - Aş kale 
arasmdaki yolun işleme

ğe açılma~ma, haftada 
iki defa htarıbuldan Aş 
kaleye" yataklı vt: yemek
li Vağonlar bulunduru)

••ımıt Aıar •tımifıir, 

itibaren resmi nao1' tt 
tek sütun olarak ~' 

.minden (25) ve b~eııt 
illnlarm beher kelıatl . 

. JıJJ• sinden t 4) kuruş a 
caktır. 

1 .-- lfidy:ıt kıtaatının bir senelik ihtiyacı için aşa~ıda cins ve wiktarı yazılı 
iaşe maddesi hizasında yaıılı şekil ve tarihte ekıiiltmeye konmu~tur. lstekliterin , .. ______ _. .... ,P 
şartları görnıek üzere i~ saatlarında . bulundukları y<'rl.-rin !utınalma komi:-yonuna Umum Neşriyat ve~ 
vı~ eksiltmeye g-lreccklerin yazılı teminatiarile ınt-r.k1lr ~On v~ M<•tta alay eatınalrna işleri Müdürü 
kllrni~youuna nıüracaatları iJAn oluıııır. 18 21-25 30 
Clnel Miktarı Ekelltme tekil T· mlaa•ı lh•le tarihi Saat: ııa Siret Bayat dl 
8ı&"ır t:ti ~5U,OOO) Kapalı ıarf (fJ7f>) ~/'l.. Teıriu/~39 9: P.aıaresit Ulus Sesi Matba&,ııı 

•ımıwr! 


