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Sayısı 2,j Kuru~tur 

ADm©11fl1V~ 
Romanyadan Petroldarıı 
başka yiyecekte istiyor 

1 
Ankara 17 A. A. - 1 dahil, Tıf tik, küçük , 
/9/939 Tarihli ka j baş hayvan derileri, 1 

o Or arnameye ekdir : Y unıurta Bağırsak 

1 Ankara 17 [A.A.] -
' Royter Ajansı Bük

reşten bıkliriyor: Al 
n1an Ticaret Nazırı 
doktor Kılavodos hü 
kumetinin şiddetli bir 

hakkında yeni tek· 
lifler vardır. Doktor 
Kıla vodos alakadar 
larla müzakereye baş 
lamıştır. 

E. Prs ' ' 
4 / 9 / 939 Tarihli Bakla ve sairenin 1, 

h
s a at rarnameye bağlı 2, 4 nci maddeler hü
aber· · 

tahvi· ır numaralı . listede, kümlerinden istifade 
t bor· zelye, Nohut, Ke · eden üç memlekette 

k , Burcak, Darı, serbest ve bunların 
retıerKendir, her nevi Kon haricindeki memle · 

1 notasını hamil olarak 
Bükreşe geln1iş bu 
lunmaktadır. Bu no 
tada, Romanyanın Al 
manyaya teslimatı 

aod pJI\ l'Ve, Fındık, Keçi ketlere de Lisans usu- Bay Çembeı·layn 
arın ki \,ılı, Keten tohumu, lüne tabi tutulması 1 

.r abani Kestane ve yüksek tasdika ikti- . Londara 17 A. A. ·-

Tayyare ile Ro 
ınanyaya gelen Na. 
zır, P etroldan başka 
Romanyadan yiye 
cekte istemektedir. 

Do numaralı listeye ran etmiştir. . Çemberlayn hastalan 
dığı günden beri ilk Mussolininin nutku. ve 

Italya gazeteleri 
13,46 · Löndra Radyosu 

Yarından itibaren Türkçe 
Of Olarak neşriyat yapacak 

Ankara 17 A. A. - 1 

~O İkinci teşrin Pazar 
~.)- ~ünden itibaren 
Nazırı londra radyosu her 
kalite a-ü . . 

temini b n Türkçe neşrıta 
erdi~i aşlayacaktır. 
kadar Neşriyat, Türkiye 

lu;;~~ iaatile 18,50 den 19, 1 

ttığını O a kadar 15 dakika 

ln 

~larak kısa dalğa 31 ' 
9 1 metrede yapıla -
taktır. 

Londra bü) ük elçi
lniz neşriyatı Pazar 

A - a"üntl ·bir nutkla aça
)ildi... taktıı>: 

• 
Si 

Bay Rüştü Aras 
meç ... 

n Baf 
m ve 

. . . 
lzmir tütün piyasası 

lutun Ffya~ası dün l kanaat bir haftaya tay~ 

(aşıl -- açtlrnıştı~. . . • c J) kadar piyasanın açı-

Umumi tahmin ve lacağı merkezindedir, 

daf a olarak evinden 
çıkmış ve Başvek.a 

lete gelmiştir. Çem
berla yn Başvekalete 
giderken halk tara 
fından hararetle se .. 
lamlanmıştır. 

. 1 ·r . H h. 
n ~I iZ 3i1 IY , 

Nazı :· f ra ısa~a 

. 
ltal;ta Sovyetlerin Akdeni-
ze .ve Tunaya enmesine 

müsaade etmeyece'< 
Roma 17 [Royter] 1 ve Balkan ardan Ak

T ribuna gazetesi Mus · denize inmesine hiç bir 
solini~ Venedik sara - zaman müsaade et-
yında söyladiği nu 1 miyecektir. ' 
tukta kullandığı silah· 

Arkara 17 A. A. - lı tabir ·hakkında iza- · i İnc:il_tere harbiye na . hat vermel.tedir. Romanya 
zn 1 u gün Fransaya Gazete diyor ki; İtal-

1 gidecek ve orada bir 1 Jic 1·9 L9yet'1 re' ' 
kaç gün kalacaktır. . ya harbe ist rak et ·•• il ısı 

. 1 rr.emektedir. Fakat, 

0 3[~3 -1 iltefB Avrup~ mukaddera 

Ankara 17 [A.A.] -
Romanya Ticaret he· 
yeti reisi müzakere-1 tına alakasız kalmak 

r lari 
.. 
uz 

Ankara 17 [A.A.] -
Hollanda ile İn~ilte 
re arasında inkitaa 
uğrayan Ticaret mü
zakereleri tekrar baş· 
lamıştır. 

istemiyor. Ne barış lerde bulunmak üzre 
teessüs edince ve ne Mısıra gelmiştir. Mat
de harpte İtalya na buata beyanatında , 
mevcut kalmayacak Romanyanın Mısır -
tir. dan daha çok mü 

. bayaat arzusunda bu-
Ital ya, Sovyetlerin Iunduğ·unu söylemiş 

Karpatlardan Tunaya ! tir. 



Sayla 2 (Ultta Se8f) Sayı 1S77 

ö'lt©ıDV©ı 
üniversite talebeleri 

Kana~a umumi ı '-'ı ~-c:::)-~_<dl-=--v_co----=lı f ransızca ogrenme~ 
istiyenler 

Kor si~a, Tun us ~iye ~ağır~ılar 1 

kararga~ı 
Ankara 17 [A.A] 

Kanada umumi ka
rargahının bir kısım 

Ankara 17 Radyo : 
Bazı şahitler, Musso
lininin Ven edik Sa· 

taraflığı korkak bir memurları b.u gün 
sulh değil, silahlı bir Londraya varmışlar 
sulhtur,, dediği za dır. 

rayında söylediği nu 
tukta Talebeye : 

man .. T~l.ebelerin te 1 lra'· Başveı··ı ı ı· 
zahura t esnasında K ~ . 

"Rahat rahat ve ''K 'k ı " T ı ı orsı a.,, unus. ,, 
disiplinle çalışınız ve diye bağırdıklarını ve 
tüfeginizi kitaplarını - fakat halkın buna iş 
zın yann:ıda bulundu· 

1 
tirak etmediklerini 

runuz. Italyanın bi ı bildirmişlerdir. 

Garp Cephesinde 
Havanın fenahğı yüzünden 
tayyare faaliyeti olmuyur 
Ankara 17 [A.A.] - lığı yüzünden Tayya 

Havas bildiriyor: re uçuşları yapılmamak 
tadır. Her iki tarafın 

Cephenin hey' eti keşif kolları iki hat 
umumiyesinde vazi - 1 a~as~nda b~lunan sa
yet durğun geçmek- I hıpsız arazıde dolaş 
tedir. Havanın fena maktadır. 

Ankara 17 A.A -
Mısır Başvekili, Irak 
Başvekili Nuri ~Said 
Paşayı kabul etmiş, 
iki memleketi alaka 
dar eden mes' eleler 

görüşülmüştür. 

18-11-939 Camarteal 

13,30 Proğram Ve mem
leket saat ayan 

13,35 Ajans ve ıneteoro. 
loji haberleri 
13,50 Türk nıüzigi 

14,30 Müzik Riyaseti 
Cümbur Bandosu - Şef: 
İb~an Künçer 

Emin bir metodl 
ögrenmek isti yenler' 
adresime müracaatı: 

Ögretmen Fahri Ergi 
oğlu Cemal Ergin. 

15,15~15,30 Müzik Dans ı--------""l 
müzigi 

1a,oo Proğram Nusaybin Mal 
18,05 Memleket sa.at a-

yarı, ajaııs ve meteoroloji / Müdürlügünde 
~haberleri 

18,25 Müzik Radyo caz Eksiltmeye konan iş: 
OrkPıtrası 

1 - Mardin vilayeti ~ 
19,00 Türk nıüzigi Eski 

İstarıbul şarkılarınd~ı ıı nü- say bin kazası hükuro 
konağı iıı~aatı olup nı 

muneler ve baz eserini hammen keşif bedeli 635 
20,00 Konuşma lira 87 kuruştur. 
20,15 Türk müzigi ye

ni şarkılar 

21,00 Müzik Küçük Or
kP.stra - Şef: Necip A
kın 

22,00 Memleket S a a t 
A y :ı r ı Ajarıs ve Ziraat 
haberleri 

22,15 Konuşma Ecnebi 
dillerde 

22,45 Müzik Caı.band PI 
23, 25, 23, 30 Yarınki 

proğram ve kapanış 

2 - 10000 lirası bu 5 

ne bütçesinden verilec 
mabadı 940 bütçe.Jnd 
tediye edilecek tir. 

3 - Esiltmeye 27/11 
939 tarihine müsadif J' 
zarteıi günü saat 15 t 
Nusaybin kazası mal uı 
dürlügünde yapılacaktır 

f ransa~a Ashrli~ 1 Japonlar 
işluri f ransız Hin~i~inisin~e 

i~i şe~ir işğal ettiler 

Birinci Umumi 
Müf ettisl ikten 

4 - İsteklilerin bu İ ı 
ait evrak ve şartuamc. 
Nusaybin mal müdürlo 
günden ve Mardin Nafi 
müdürlügünde görebilir!€ 

5 - Eksiltmeye girebİ' 
mek için 47~8 lira 29 ktı 
ruşluk teminat vermesi ' 
eksiltme yapılacağı günd 
en az 8 gün er\'el elleri 
de bulunan vesikalar! 
birlikte Mardin Yilayetio 
müracaat ederek bu i; 
mahsus olmak vesika :ı 

maları ve bu vet>ikayı it 
raz etmeleri şarttır. 

Ankara 17 A. A. -
Paris: Fransa askeri 

makamları askere alı 
nacak Pilotların yaş 
larını 18 den 17 ye 
endirilmeğe k a r a r 
vermiştir. 

Kudüs 17 A.A. -
T okyö : Japonlar F
ransa Hindi Çinisi 
civarındaki iki şehri 
işğal etmişlerd~r. 

Japon Askerleri bir şehre girerken 
.. 

1 - İstekli çıkmadığın

dan sa~on l>ölge::ıindcki 
karakollar arasında çeki-

lecek telefon hatları için 
yüzde l.ıeşi ( 7 8 ) metre, 
geri kalanı (6) metre uzun
luğunda tPpe muhitleri 
( O - 40 ) ve diger muhit
leri ( O - 40 - 0.50 metre 
olmak üzere (5800) adet 
kavak veya. meşe ağacın
dan mamul direk 6/11/ 
939 daıı itilıar~n on beş 
güıı ıııiiddetle kapalı 

zarf usuli ile eksiltmeye 
ı korıulrıııı~tur. 

2 - Bu direklf'rin (950) 
adedi lfaykan, (2350) ade
di ~lutki , [1500) adPdi Kuz
ltık vt· ( LOOO) adedi :--ason 
kazaları dahilinde gö:;teri
l<'ct=ık ytırlerdr- te::ıliın alı
nacaktır. 

3 - Direklerin birinci 
kanundaıı Ni-:an ayı on be
şi araıı.ın •ia kt'silıli · lpı i res
wi vcoaıkı~ İt>l>aL ~dih.:cı.ık-

::. 

tir. 

4 - Direklerin tahmin 
olunan bedeli (21350) lira 
olup, muvakkat teminat 
[ 1601.25] liradır. 

5 - Mukavele prnjesi 
eksiltme ve fenni şartna
mesi Diyarbakırda Nafix 
müşavirliginden 

alınabilir. 

parasız 

6 - İhale 22/İkinci teş. 
rin/939 Perşembe günü 
saat onda Nafia IIJüşavir
ligi odasında müteşekkil 
ko!Disyonca yapılacaktır. 

6 - lstt·klilerin tekil 
mektuplan 3 iincü madd 
de yazılı müddetten ui 
saat evelinc kadar mal ıJJ 
dürlügüne makbuz mukl 
bilinde vermel~ri lazıındtf 
Postada olan gecikwe!C 
kabul edilmez. 

11-16-18-20 7 - İsteklilerin 2490 sa
yılı kanuna uygun olar:ık 
hazırlayacakları teklif mek-ı---------""' 
tuµlarını teminat mektuöu 
veya makbuıu ve ticaret 
odası vesika.sile birlikte sa. 

Umum Neşriyat ve yaı 
işleri Müdürü 

at dokuza kadar komisyon Siret Bayar 
riyasetine verecekl~ridir. 

Post ada olan geçikmder 1 Mardin 
kabul edilmez. Ulus ~esi Matbaasınd8 

g.ıl-16· 18 baiılmıştır • 


