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SİRET BAYAR 

'dıııııı eket mcnnfııne ald yazılara 
B 6a\irunrımız acumr 
asılma"an ~azırn.r ueri . . .. 

Sayı 1344 

5 Biriııciteşrin 1939 

..........__ vPrümeı. - . SİYASAL __ GÜNDELİK 
.. 

TURK _GAZE f t:Sİ 

Perşembe 

Sayısı 100 Paradır . 

'-:s 
On UPünc .Yıl K '-- y uru uş yılı ı Agustos 927 
--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!! 

y 
.. 

v e 
llariciye Vekilimiz, Mo:kovada 

bir kaç gün daha kalacak 
~ Ankara 4 (A A.) - bir kaç g!in daha kala 
lladolu Ajaıı:-ıııın Lir c:ı~ı \ e ınüzaherclPrin 

tr.bı- . t . il~ ı~ı : Bııgiiıı A' nıırn do:-t:.ıııe 1r lıa' a içinde 

s 1t,ı i l1 sy eti ınizin : 
lon~ra~a temas!ai ı 
....-\.ukura 4 A. A.) -

Londr:ı"a cridf'rı Türk 
·' rı il n gelen hazı haueıln· cı rt>yan ettiği üğreııilmiş-

e Haricı\ e Vekilimiz : .... uk- · 
' a:-keri ht>Yeti lJtı O'İİTl lıii • M 

ru . ....,. tır. 
Saracualunun :Mo.:ko-\a I:" 

t· •l:.ın bu akş:ım har<.>kı t ' Ankara 5 [ ı\. A.] -
A.drcer;i tıildirilu.t-J..Ledir. Ro~ter ~10...,ko,·~ıd:rn lıit. 
,lladolu Aj.ınFı y:ı 1 ıtıtı diriyor: lltikfrnwtiıniziıı 

la\ bkikara ırt\rP, Ihıric·,." C"'vabı ll.l.riciyt> V ekiliuıi 
• ö • 

f.:hiiiJ il.İıı j!O.:ıl-O\ u.d.t 1 ı..:. gı•lı i:-tir. 
1 

'----------------------1 
~ ·,ı ı,ı . 1 

arp 1 ıu Uı f'1 ~J ıer · n ~rn 1 

geçm~Ktedir i 
0 

Ankara 4 A. A.) -
arp Cephesinde : Fwn 

'
1
' tebli~i : 

Z \'İ:ıt p k ciiz'idir. Düş 
• '1' uı.:uııı t:ın.::ı ut ayyare-

yük Bıit ·ırıv:ı lH'v<'ti ıııii-. . 
ıııe::s~illt·rile müz:ıh:t·rC'\'e 

lıa::;huıı:;-tır. · 
Hı•yı--r"111::1. rebi Geıır-

rnl Kfı1.ıııı Oı lJay, Harbı

ye . ', z ırr·ti• c b:<len:k 
llari ı :. t' ~hım iitı görü . .-
ınii~tür. 

f.ııi\ara 4 ( A A.) -
E ,., tı,i gı ce Uikili k:ıza 

ıııı rl,ı·ıiııd" tıf\ Jafa h:ı
fif j "r s:mmıtısı olmuştur. 

~.,rl ym nut~un~ın a dsleri 
Aıık:ıra. 4 (A. A.) -

il :ı \·:ıs lıildiriyor : Çem
berla viııin N'utkunu lıti· 

Çemlıerhıyinin nutku 
yapılan tekliflere önceden 
verilen bir karşılıktır. 

liin F'ran~ıı gazetelni tam I 
metin olarnk ınan\'et ha- ı Bir gazete diyor ki : 
linue birinci ~ayfadau ver- r"'ransa ve lagiltercniu he
nıektediı in. .. rutuk vasi ctdleri sulh arayan Hit· 
oıdu0u iljin teft:-irler azdır. lerin hctlefile tab:m ta-

Puıi Piı iz yen ; .Mat- L.ma zıttır. Zaftır l.ıütiln 

buaıııı f_iKirlcr.iııi lıliltha \ Avrup.1yı \'e bitarafları 
eJerck dıyor kı : kurtaracaı~tır. 

.. Ç..!nıberlayiıı sulh PO· Fığ;aro niyor ki : Bi-
litika~ı kapılarını kapa- tar:ıfların ııwnfeatleri \ e 
u.ı:;itlr. ll!Llt·r bcll..ı ue kurtulu~u bizim zafl'riıniı.-
rr~ııı"ıı t.ııt·riıı,le b:11.ı dt·ılir. Biz yalnız Liziııı 
ümir bL~lı~ or. Çt-nıuPr· i<;in dt·ğ'ıl, bizim ı.rıbi dü-
ı:.ıy~u Lu ü.uitli de kırı.aış- \ şt;nt·n , e lrnnn :--tiyleyc
tır. ırıediği için dü~üşiiyoruz. 

Hl.!' 
ıt1.er9 ı ~1 A U'" nar-
tesi günü ve:ece.K 

An1\Jra 4 (A. A.) -
Berliııden hih.liriliyur : 

R .yi:;ıta:? )fecfüi CunM 

-
araçoğlu r Gt>ce .S:ıkin gt•çu.iş 1 

kr. Deponun ctııubun ıtı 
ar.,ılıklı top duello:ıu ya 

pıltnıstır, 

leı ııın .ıtı :;lt•ı Ilı· r;ığ'ıııt:ıı 

yut.it: et· toto;.·ı af alıııuıı~, 
Zı~t ıt h:ıttıııd.ı yapılan 

~ ı·m iı ,aat kt·~if ediınıiş\ 

Yağmur Baş\atlt 

~·o ~ııuilr ~hnıın Tuyya· 
1 ı~~i t<ılıı İµ edilmİ" l· ran 

sız a' cu Tay yan lt-ri ıı::ıı 
~uıcJ.k 't·~iı Tuyyıııe ga 
ip etıııi~ll'ı <lir, 

1 SerU _ st Güreş 
\ ·ınüs ilaKalan · j 

'eya Cuıuaı teei güııu 

topl.ınacal tır. 

Bitler ~utkunu ,·cr
uıederl e'' ·l Frau~ıı Ba,.· 
wkil\ O.ll.idıyeııin Per
ŞPıııbe gunü 'ert-'ceği .Nut 
k u lıt!klı \'eCek tir. 

Moskova 4 (A. A.) -

Tilrkh·c lfarich·e Vekili . . 
Şıikri.ı Saraço!!lu dün öğ

le yeıılPµ-ini da ,·erli bu
lunduğu lı an elçiliğinde 
Vt-llli~tir. 

1 
1 

ı\nkarn 4 <A. A.) ~ \ 
hvas bildirivor : A:;ktırı 

\• . 
n~.iyettc gert:>k Jtı•ıı, ge-

rek Moıel ceplır.ı-iııde 1,ir \ 
8tik&net v=ırdır. B1ıııu :1ra 
~ıru. topçu att ~\t'ri ihl!ll 
etuıe k tedir. 

Dü~ürülen T a~yarelor 
Aııkara 4 (A. ı\.) -

Ha' <ıs Aj-rn:-ı bildiri~ or: 

Ankara 4 (A A.) -
8 liiriııcitı·:;-riıı P<ı'l.:ı r g-U· 
uü Kızıı:ıy 111uıırııi ıııt·rkı'
zi 19 ~layıs ~;taı\ıııda :er-

\ 

be~t. gürı·ş miis:.ı.h.ıkalaı ı 

tl'l tiu P(.h•CPktir. 

Lylül ny:na aiıl ııı: · oln- 1 

1 a:ı ha\U ıııulıan:l.Jı:lııri Lil vanya Harici-

. 
Roma 4 (Rad) o) -

Hitter HayıştaR nutku
nu öniimuzueki Cuıııar
tesi g1J ıı u öc•!cdcn son
ra veı ec, gı Lıuber ve
rilruclqcdir. 

. . 
Pan~u~ n:üo· yaası 
Ankara 4 (..\. A.) -· 

İzmir ve h·H ali::inden pa
muk miibny:.ın:::ı için An
knradan rrf•lerı b.-•vet Di-

rı • t Zarbur~ ve Sar ııım· istati:t ;iıır gü: e, Alııı:ın N 
:ıknlarıua va<"rınur Y :ıl'r- 'f.ıYvarfCİlt·tİ Ct:':-.tır \'(.! ve <:lZl}'l İl w e w • • .. } 

1 11Ştır lla'-'ll faaliyeti uu- unıkeınıı.t·l olıııa...:ın:ı ı a 
kiliye hareket etmi~tir. MuasoHnin su~~ te~e~tüsü 

Ut uolavısile durınuşıur. zaraıı Fransıı Tıı\'Y<Jl'f d· 
~Pi~hiyl:ttar nıahafile gö· !t-ri Q!li."1.l"U lıt\,iııı

0 

k;.11111~ 
te Fransız k1taxtınm aıh· tır. Fr:ııı~ı·ı. 'la~y~ın cılt·ıi 
ht v~ı~yı•ti noruıaldır. 3 \ adt\tcı· f ,ıi.k .0~:1 11. Alıııan 
~tışrıııı evvele kadar ke- 'l'a) y:u (•cılerılc ç,ır pı,ıııış 
~ıf T:.ıyyau.·leri tliişıııanın tır. A nı:rnwr hiç lıir kı" 
gerileıinde her gti11 µiliµ "if ,.e istihbar uçusu ya-
gelmi ler ve vazifelerini paıuawışlardır · 
l Ul ~ u Ua ·ıımitltrdir, l 

J\Iıl-<ır:ı •1 (ı\. A.) -
Li~ \" . .ı ı ~· a lla lİ<'İ yı• X:ız.ı 11 

I lliiküıııt tilP ~iı ı iişırıek iiz 
re lın~ıı.i lıir T<t'''·are ile 

1 

~l•>Sko,ad:ın Ka~·ı·n n ha-, 
reket etnıişt ir. Tı•k rar 

1 

)lotikO''~!ya gıtrııe::ıi muh 1 

temeldir. 

tekzib ediliınr -M-! 
1
-1 -8 -r -.-~k Roınu 4 (Hadyo 1 .n o o ' er ına gı ECE 

i\lııs~olinfnin bir ~ulh 
te ... ebhiısii projesi ha
zırlachğ t hakkmda çı· 

kau hab.erler asılsızdır. 

i Ank:ırn 4 A. A.) -

, Mo!otofun yakında 

1 
Berlini ziyareti bek
leniyor .. 



Sayfa 2 

1 er 
Bu gün V arşova

y a gidiyor 
Roma 4 (Radyo) -

Hitler, yarın (bugü!!)_ 
öğleden ~onra \: arşo· 
vaya girecektir. 

Anl arn 5 (A. A.) 
Hitlerin Vaı"şovaya du
hnlu müna~tlt>ctile şüp· 
heli adamlar şehirden 

uza~daştıı ıl nııştır. 

5 • 10 - 939 Perşembe 

12,80 Pı otr.rnı Ve mP.m· 
lek~t sa:ıut 3yarı 

12.H:'l Ajans ve ınetroro 
ro1oji haberleri 

12,50 Türk müziği 

13,3fl. 14 Müıik (karışık 
proğ'ıa.n . rı.) 

18,0} 1 r o .r•rnl 
18, •5 jtpııılekt-t sa;ıt aya 

rı, <1j~ıns ve n.<·tcvı oloji lıa
bcı lt>ı i. 

1 ,,,, ' . ... I' • 

1. .. ~-J ..•• ız .. ~ ·~··"·'o caz 
o i...t'':ı• ra ı 

H),00 Kouuşına Ziran t 

r 
(Ulus Sesi) 

Uzak şar~ta~i İngil~z 
Gampotlan 

.At1bıra 4 ( A. A. ) -
1ngiıiz nmiralhk dairesi 

U7:ı k ~:Jrkta k:trakol va. 
zitt:si rıi p;fir.,n G:ııırpoı ları 

ııaşka tı.r:-ıfıa istihdaıua 
karar vt>rnıiştir. 

Gaip Vapur 
Arıkarn 4 ( ı\. A.) -

1544 Tonil::ıoluk hir Va. 
pur E4or.ya korfeı.inde 
gaip o!ııııışuır. G"ibin se. 
bt-bi rneçhul<.lur. 

Ruzveltin ~ir emri 
Ankara 4 f A. A.) -

Amerika Cünıhurreisi Ruz
velt, muhnrip devletlcro 
yardım edilmemesi liuı:ıu. 
sunda Amerika Gemileri. 
ne emir verwi~tir. 

Po:onyanm ~ağmıK kuv- 1 

vetlerif e çarpışma 
Ankara 4 (A. A.) -

Alm~ınya ile Rusya ara
sıııd:&. tesbit edilt!n hudut 
üzerinde Polorıyaııın da
ğınık kuvvetleri ile ~ ar-

. pışuıalar olnııı~tur. 

Sayı 1844 

Yarınki 
Postala r 

u/10/1939 Cuin:ı 

Yarın Sabab saı~t ·s,30 
oa Eldf'pres TreJJ post~ı:I 
gelecek, Sanır, GcrcüŞı 
Miuy:ıt: İdil, Cizre, Diyar 
bakır, N usaybio, KızıJte· 
te ,.e Derik podtahm gi 
dtcektir. 

Mektup kişesi saat b 

den ı 7 ye, H:l\':tle \" p:-ı· 

ket brmıj- <ta snat S dell 
15 şe kaC:ar açıktır . 

f u 1 • 1 

ransız iaa;nesı ı sattt ı !------------------------------------------------------~------------' 

Ankara 4 (A. A.) -
H vas bildiriyor: Bu sabah 
toplaııan Fransız kabine 

içtiınaında, Baç' ekil Da

ladiyenin verdiği izahat 

bakkınd•ı bir haber neşre 

dilmemiş ise de Daladi· 

yPnin, Çe~berlaynın söy· 
_!ediği azimli şözleri teyit 

ettiği zannedilmektedir. 

Hl, 15 Ti!rk aı07.igi Fa!i:l 
bryeti 
20, 15 Konu~Llı!l. 

20.30 THrk müzig-i 
21.15 ~liizik l htiÇiik O" 

kestra ... d Nrcip A:.;kı ı) 

22,00 Aj ın~ ı,:r:ıa•, 1-':-h:un 
t:..h' ı]fü k;.ı·nMyo . nukut 
bo rs·ıı:;ı (fiyeıt) 

22,20 .Müıik Küçük Or
kt>stra 
2J.35 ~Jiizik Cuıbaod PI 
2~, 25, 23, 30 Yaıirıki 

proğram ve kapnnış 
Bu tOf•l .mtıdan sonra 

ne\rolu ı ı tP.lı]i,:.d", Fran
sa. İD(' eı e t<';:,.ıu(ıdtiuün v 
sar .. ıarıılırr1 telmıüz ~tıirH-

iM B' d. 
e ~ 

ıniştır. S:ı ıh bir , ulh tek· ·I 
lifi , uku l.ıul ur. a lrıgılte· ı 
re q~ l<'ı:.ırısa de\letlı•ri 

göriişcrt·k ıııüşvcn·lcrde 

b ulıı ııac ... k lc.ıruır. 

1 

inui:tsr · fo·jeç müza!mresi' 
Anl~ara 5 (A. A.) -

ls\'PÇ Ilry'eti ik lııgiliz 
ar:ısıııda uıüıakerel .. ıe de
va.uı etmektedir. lııgiite
reye ichal eailmekte olan 
D~uıidn arttırılacağı zan
m:dilmektcdir. 

f ua~ Hamza 
Ank:ırn 5 ( A.· A ) -

lbni.<:suuduıı yeni Pcıri:-1 
elçi:;i Funt Il ıııııP, Aıap 
l:.lrm Fran~•ı ile nıiiş erek 
hayati ıneııfaatll'r miu mev
cut olduğunu bi.dirnıiş· 

tir. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürll 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus ~si Malhaasında 

basılmştur. 

ter. 
5 -- İhale gUnü sa::ıt 9 

dan soııt.ı ~·+ Ct·k tekhf. 
ler po~t:t gç,(;f -ııı ... c;i ulsa 
dahi kabul edlltnPZ. 

6-10 l4 20 

V ılavet Daimi Encümeninden 
.,/ 

Ci:ul 

Sulu tarla 

Susuz 

" • 

" • 

,, ,, 

s.ıu tarla 

" ,, 

" 
,, 

,, 
" 

Susuz tarla 

Sulu ,, 

" 

" 
,, ,, 

,, 
" 

" " 

,, 
" 

,, ,, 

!ı'fov!:; ICazaaı Köy ------ -
Çe\li~ 

Kıı.nb:roj 

K•ıüıcpe 

" 

" 

,, 

.,, 

Çevlilt 

Donguzluk 
" 

Çcvlik 
" 

Memet fendo ,, 

Rarıcm 

,, 

,, 

,, 

,, 

.. 

,, 

,, 

,, 

Dünllmtl 

5 

520 

50) 

500 

480 

1 

5 

5 

60 

v:ııl:Ucrberi Kızıltepe barzeın 480 

Çevlik 
" 6 

" 

dcgirmen bar:ı.besi lıuburik lGO 

V:ıdi fııtık 
" " 

500 

baylanı ,, 80 

Çevlik ,, .. 180 

" l• " 10 

il ,, " 1 

hüscyin af• ,, 
" 

70 

ki 
Hud_u_d_u ______ , ____ J &i 

Şarka.o t:ırik, şirualen vo ccııubt..n s:s· 1\ 
hıoı btıllet, tar1 .. 1;..ı, garbcn ucı.ır. ~ 
~arıtııu \'e ~ıw.Jh~.ı ı:;a .. ıoı nenut, l:ıl, 1\ 

laıarı, gaı Lıeu koçhıur, ccnubvu ay.ııı 
r~ nıı~uıı~ yOUcirı. 

~l': ... a.l u~uır, 9imalen ve garben s~· tlı 
lııu ııt:ııet t;.rhı.!arı, cenulı~u ayıı.i wıf 
u.ı ıŞ bllllrl. 

1W' ru:ı ı.>abulu. cıı.dJesi, şiınalcn tel· 
ic.yı-lıatLuw yuuarı, gaı bcu buat "' 
sa.uıbı ı:n.:t.ııH t.a.rıaıuı. 

~ıuKan ıeıfoyL yoıu, şıma.!en telfeyı 
v~ harzem youarı, g.uo~n ou:ıt, coull 
bı:ın ıhıoet ı.;ahıbı. 
~ıuK&o ıııuıcaddema sahibi senet çl· 

y"vw ~ıyarut tarlası, şıwaum nıukad 
cıt:ma gaLı elyt:vuı zıya.ret, garben wıJ 
kadcıcwa şehuı1.1ş cıytvm ~eh <la vııt 
ceuubeu nı:ııur \t: )Ol. 
~ıır~aıı ncbı1, g.ı. o.!n sahibi sanet. 

şıuıah:ıı şchuıu~ au c.ı.ga., tadiJı, ccnıı· 
ben üarab!J do::Ullt:U UIUl::ııcU-a.y ı.icg1ru1e0 
~ıukau salııbı,scnttt t~ırJa.ı.ı, şımaleP 
yuı, garlıcn ııchır, ccııubeu tıu::ııc. 
~IU"Kan kadı degırıneuiuiu eskı hul.:1• 

şiwalen şchıııus lı:4lcf haı>an tarıası, 
K.trbcıı nehir, ccııuhcn ıuırk . 
.:;;arırnıı ı;alııui ııcuct tarl..t ı, .şimaleıl 

lıarzcıu tepcı;ı, garlıcn ta.rik1 ccnutı~ıı 
koprü ıı:trnt>c:;ı. . 
~.ukaıı t.trıkı anı, garlıen neLir, ~ı· 

ıııalcıı ve ccııuocn ::..:tuıl.ıı ::cnc::t tauaJııf1 

~arkaıı ııehır, ~ıuıaıcıı ııı uliaddeııit 
llh:lut:t ali el) C\'IU lıau UUıt:r lJcy g:ıf' 
hen hark, <'cııuLcıı ıııukıı.Hı.ıuwa s:.ııb 
clycv111 salıılıı aeııet taılaları. 
Şarkıuı ucbir, şiıualcıı koy, garlıı•n ' ' 
ccııubcıı sahıbi ticııet unlahuı. 

l:1a.rka.n g:ırucıı li.u~bııı&r l'ad<lcsi. ~i· 
ıııaleu sauıbı ııcnct, ccııubeıı hcrı&.bul· 
ıua. sınırı. 

.'.;':ırkaıı ıııuka<ldcma lıarahc llegirrııe• 
nı clyevııı nıiıı ~anıy degırweııı, ~un~ .• 
leıı ll<trcuı tepesi, garbcıı buı.L \ tı sulı1 

bi ticııct tarh1Sı, ı:t:'uulıen uehır. 
~aıkaıı \'C gaıbcn sahılıı scııct tarı:ı· 

l:ır-, şııııalt.:ıı cadde, cenuben ayıu nııf 
ruış tuııırı 'o ııtl.ıir. 
~aı-k:ııı yol, g .• rueıı nehir, ~imale11 

s:ıbıbi ııeııtıt, cc::uubt.ıı şcıı şa'baııı tııf' 
luJ:ırı. 

'>arkan yol, şiın:ılcn :.ıhm~t euuıil• 
g. rceu sahilıı scıı .. t t:ırl .. l:ırı, ceııubC11 

bust.. • 
Ş:ı.rl:~n lıaUo ve ~ehmus, oimalen ı~· 

dülialı, gu.rben ahnıet, ceuuben der'·ıt 
tarlaları. 

Yukamla cins. hudut ve clöntlmil ile e\•s:ıfı sairesi gii:ıtf'rilen 19 kıt'a a-razirıirı 
kati ibalP. tarihindcm 30-10 941 taıilıine l·adar olan kiraları aç k artırma~·a çıkarıl· 
miştır. lbale:;i t:i -10 939 Cuııın güııU saat 16 da Mardin D. encünıeniııde yapıhıc!lJ.::· 
tır. ~uvakk:tt tP::ıirıat nıiktarı 26 lira 25 kııştııurr. l. TPyenlı:-r "artnc:ııııPvi encuıneIJ . \ -
kalemin<.1~ goreuilirler. Taliplcria D<ıiıni Eocıiınene ınürac:.ıatları ilan olunur. . , 

6it/tiıı · 


