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Cumartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

.... ::z::: 1 ==== 
On Uc:Uncil yıl Kuruluş yılı t Alustos 927 

== 

cc Versay ve Polonya bir daha dirilmiyecek, Polonya işi Rusya ile 
Almanya arasında hallolunacaktır 

Ebedi Şefin anıt kabri 1 Düııya sul~u lngilttre·Almanya ~irleşmesile ka~il olacattır 
Ankara 6 (A. A.) -

l::beui Şef için yapılacak F.I •ı v lı "! • • 
A.ıııt Kabrinin isıiuılak iş JJl88f rJ anaıeının Ilitler, bu giin tıa:1t 12 de 
leri tamamlanmıştır. Ko bt-kleutn nuıkunıı söyltı· 

Aı•kara (, (A. A ) - devl~t :ıra!lındaki yeni 
hudurların teknik hudut 
olıirak 1 es bit erlild i~iui 
ve b•J şı•kilde kblaca~ını 

istedim. 

llli 'VOD lıuo-un toplana ~ı'r te"l'ıg""''ı miş \'e nut:ık bir buçuk 
tak· tetkikat yapını~, pek U U ·· ·· ti 
~, ,.;a:.t sumıuştur. ~öylı-ınıiş \ e ~ımları ilave 
Sakında yapılacak olan 

Danimarka, Hollanda, 
İsvtç, Yugoslavya <lev
letl~ıile dostluğumuz var· 
dır ve İtalya ile sıkı mü-

ı. k t ~ lı ınişıir. ı\abriıı, Türk millHiniıı An ·~r<ı fi ( A. A.) - Hitier, l:ıu ana kadar rıa ~bt>tleriwiz mevcuttur. 
Şen·fil~ mütemı~ip olıırn"'ı )faarif Vekaleciııden : o!an hadb.eleri \'e Polon 
için be) nelIHil J hiı mil Almanya ,.~ Fraıısa · 
Sa.baka aç.ılıuasımı karar d:ın · döueu Tah.:behio b. 
'vt.ırilwiştir. ı:..nbulda. teş ·k~ül eden 

1 

kowisyoua ~u öz 15 Teş-

t ~ 1 k t ı riııi en t:l H~ uiğt!r yt!r-
~ anuU un Uf U UŞ, ıerdeu dö~eu :~ı~ve!trlll· 

~ayramı 
Ankara 6 ( A A.) -

lstaııbuluıı kunuıuş hay· 
taun bu!!iln merJsiıııle 
~Utlulaııwışnr. Sultan Ab· 
trıetten kalkan alay Tak
~iın ım•ydanırıa gelıni~, 
1~i bahriveıi t~rafından 
'l'Urk bay; ağı şeref w~v
kiinp çekilmiş "e Aıııta 
liıUteaddıt çelenkler kon· 
llıuştur. 

ı de tm az dU l t·~rım ev· 
1 vel~ kallar hOlllisyona 
wiıracaat edenler hakları 

w<Ahfuz tutulacakur. Alil· 
racaaLta uulunwayaular 
vt:k aı .. le kar9ı olan ttatı· 

hutll:!riui ita etuıeUJiŞ oıa. 
cal:i.lardır. 

~,usoHni. A!nıan sef irim 
ka~ul etti 

ya sd~riui aıılatnıış, we
buısları ayaga kalkw ... ğa 
davet edeı~k Polonya 
harbinde öı~ııJeıiu hatırası 
taziz edilwiştir. 

Bitler, Polouya har
binde 1057:! kişinin öldü-

· ğünü, ~032~ kışiuin ya. 
ralandığmı 'e 8404 kişi

nin de kaybo.dugunu, Po· 
lonyadan da ti~HUUU ~ISİf 

ahudığıuı bih .. hı wı~tlr. 

Fuhrer l>undan sonra 
bu gun VL"rciaym 'e Po
lon)'auın 111~\ cut oıwaJı

ğını tası ıh ~tUıİ~, Sov· 
yet . Alınan <.lu:;tıuğuııu 

tebaruı. tLUrt: ı tk tH"r iki 

" Bn p ,ıkt büıfin diin
ya poıeı ikası nı rl.-trişıire

Ct>k tir. lit'ııiıo, süılniuıi 

tutmudığınıı 8iiyıiyorlıu. 

l:SPn yalnız Vt:rtıayı dı>ğiş. 
tirdim ve bunu da daitııa 

sulh yoluyla değiştirm~k 

Ben, Fransa ile ara
!lıııda ki zehirli havayı day
ına gidermek istedim. Ver. 
suy nıuahe<le~i ınucibirıce 
keudil ... rinden bir isteğim 

-Sonu 2 nci sayfada-

Gar~~:::e:ı~~. ~~z:reı
1 

,1:... ~S ___ DN ___ DA=KiK ..... A ~I 
Garp cephesinde gece sa
kin geçmiş, Sarburğun 

cenubunda devriye faali
yeti kaydediluıiştir. 

Hit:erin Nutkunun Akisleri 
Ankara 7 (A. A.) 

Royter bildiriyor: Bitlerin 
nutkunun metni Ancak 
ö~Jefü'n sonra Lon<lraya 
geld;ği için ipticlai bir 
kontrol görmüştür. 

Askeri kıL'aların, izci 
\•e Talebelerin ve buyuk 
bir halk kitlcsinirı iştirak 
'=ttiği merasime saat 13 
te son verilwiş~ir. 

Roma 6 (Ra lyo) 
Duçe bu sab:ıh Alınan 

SefiriDi kabul etmiş, ka
bulde Kont Ciyjno ua 
baıır bulunmu~tur. 

l~tvanya-Sovyet müza- 1 

kere.eri 

Bir Paris tPlr .. raf l di
yor ki: Şimdi her kt:sin 
nazarı )1ozı ·l ile sar ara
sındaki LüKıseııburga çev
rilmiştir. fr :Jnı-ızların ı:iÜr· 

pı iz tarzındaki raarruzlan 
nıu\'affak olıııııştur. 

Frarısı1lar Bor orman
larım t anıauıen i~g;ıl t·t· 
mi~Jı•rdir. Bü ı ün koridor 
tdıhkcye nıaru1. kalacuk
tır. Askttri uıüşahitler ko. 
ıiıluıd Fran~ızıarın hakim 
olacağı kauaatınuadır. 

Nutuk iki kısımdır. m. 
rinci kııw geçen hadise. 
!eri aııtlatmaktadır ve tah
riflerle doludur. Harpten 
lngilterenin mesul tutul
ması iı:.e hiç bir esasa. 
da y ~ nnıaınaktadır. "'--~---------------

~iman -Sovyet ~u
Dııt anlaşması 

Aukara 6 (A. A.) -
~Oskova : Alman Sovyet 
hudut anlaşması dol:wı. 
t' • 
. •le dün Moskovada Mo-
10tofla Alman elçi~i n ra· 
i1tda bir protokol imza. 
anınıştır. 
b Pı otokoldaki hurlut 
attt 9 Teşriııi sauide 
~1tnanlar1a So \' Veı h: ı iu 
llıuLtelit bir ko ·;ıisronu 
ta · rafından ın:tbalındc tct 
ik 

1 
Qileçtk.tir, . ' 

8~00 leh tesl'.m ol~u 
Roma 6 (R:ıdyo) -

Ltibnirıin şarkında. l>ir Leh 
kuınandanıııırı idart•tıi al 
tındaki 8 l>iıı kişilik Lelı 

bakayaları teslim oıınu~ 
lardır. 

Romanya, ~itaraf ~ığım ~ir 
dana teyid etti 

Ankara G (A. A.) -
LitNeınya Nazırlar .Mt clıf;i 
~ovydlerle ıuüzakneye 

dt>\ : ını t!dıluıtı:-iııe k:.ırar 

uerııJİŞtir . Hariciye Nazırı 
yaıın 1'1o::ıkO\.aya gidc
CPKtir. 

s~ vyatlc r' ~in arazisine 
• • 
gırm~ımş 

Ankara 6 ( A. A. ) -
Roma 6 (R ıılyo) - ~ov yet kıtnl:.rınııı Çinin 

Romauy;ı llariciy.- Nnırı ~: ıııa!mdaki bir t'y~ll'tf" 
Gafenl:o Vt'kill"' r hPy'•·li ginlihleri b.akkın.!;:U hı..· 
ıoplaıııısıııda Ro.wıııya bni Ta~ ;ıjnrı:n tt•ıkib et
nıu. bitar~fl~iını yeııiuen 1 uıekteQir. 
\tJl\ •tınıur. J 

Almanların yP.ni mo
del t;mklara sahiL olduk
ları süylenınt>ktedir. 

Komoaist hanzız Me~
uslan 

Roın:ı 6 (Radyo) -

Sulh teklifleri diye 
ilı>ri ~ürdiığü şartlar ka. 
rnuk hk \'C muğlaktır. Bu
ııunla beraber bu tt'klifler 
nonıinyonlar ve müttefik
ler tarafından inceden 
inceyP tetkik edilecektir. 

FRANSA'DA 

Ha \'a~ bildiyor: Ilitlerin 
nutku Fraosada beklenil
diği gibi çıkmı~tır. 

İTALYA'DA 

P.tri' : il. rp di \ auı dağı- Royter bildiriyor: Hit-

l 
tılaıı l;omo• i~t meb'usıa: ı lerin ı:ıutku. ltalyada, mil· 
b11kl\mda tcıı.ibatta bu- ıakeı:e ihtimallerini tama-
l1J•9'•kWbr, . 1D14'ilt 1ıklDıJW's 
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CizreOe Haltevi o~lantısı 

Dlt!ıfl1 N~~lk ü4llYI ~öy0 

Il®©IÜ 
(Baş tarafı 1 nci sayfada) 

kıdmaJığını zaman zaman 
bilairdiın ve Al.::1 loreni 

a?!zım::ı bile alw:ulını. 
e 

logUtereşc kar~ı hiç 

bir zaman dii~maııiık gös 
termedim. fakat bana 
karşı düşmanlık gösteril· 
di. Dünya sulhu, İngiltere 
ile :Almanyanın birleşme· 

sile kabil olacaktır.,, 

Hitler, bundan sonra 

Vers:ıv muahedt'5İrıio a}t>Y-. " 
hinde bulunmuş ve demiş 

t ir ki: 

" Takip ettif!im usu
lun ah~vhinde hulunuvor-. . 
lar. lş usulda değil nıu-
vaffıı kivertedir. VPrsav . . 
cinayt•tini yok P.ttiın Hlm 
d:ın şerd duyuyorum. 

GnıPteler sulh tf'kli
fini '· urlan yapacağımı 
söyliyorlar. Hakikatı i5· 
tikbal anlat.ıcak ve bük 
mürıü verecektir. 

Yar:;ay Polony:ı bir 
dah:ı ılirilıniyc><'0 ktir. Po 
lonya nH.•:-\·lt ı:-iııi :.ır • . .':tk 
RusY:ı \ c Airn:1 n Y~ ı ·l . . 
smda. hal o~uı.~c, l,t r. 

si!~ihların i:nkftn dahilin· 

de tahdidi . ,. 

Bitler bunlar arapınıla 
yalnız müstemlekeleri is
tisna etıııiş ,.e bunları 

lıakkarıiyet ve m:uıtık na- ı 
mıtıa tnlr-p et.ti~irıi söy
ltmıiş \ 'C enternasyonel 
hir anlaşma istemiş ve l 
demiştir bi: 1 

" Bütün hedeflerim 
Avrupa devlr.t ad!inıları· 
nın ç:tlışma~ile vukua ge
lecektir. Harp de\•aoı eder
se ve ordular seft>rber 
bir halde kahr:::ı. lıuna 

1 irnhan yoktur. Artık lıu 

l 
rnn izabamndır, rnnu he· 
uiın fikrimrle olaıı dev-

i letlere aittir. 

-----ı 
1 ~©ı<dlV© -

7-1\>-939 Cuma r tesi 

13,30 PrujYrauı Vl' ıı em

leket s:wt a~ .... 

1 s,:i3 ~j:uı: \'e ıııeteoro 
loji haherleri 

13,50 Tii "ı.. ıı ı · ~rı 

H:ıı bt• IJıı f:.urf'tlP de
vam t tınek bir cirıueuir. 
Yeni l.Jir Yer:;~ y i<;i11 mi 
harp ediliyor. l\ e .A lııı. ıı - 1 

ya ölür ve ne de V ~rs:ıy 
artık dirilir . ,, 

1 !.' 11 .\l ıi ı ' Riy ·seti 
Cuıı \ıur L aııdo::-.u - Şl·f: 
lh~an I~üııçer 

18,00 Proğram 

Hitler bu sulh teklif· 
lerini şöylece bildirmiş-

tir : 

ı 8,(i5 :\lemle\\ et ~a.:ı t n.
yıtrı, ajarıs ''e ıneteoı oloji 
haberleri 

18,25 Müzik Radyo cazı 

19,00 Tiirk nıüzigi 

20,00 Konu~rna 

Yarınk' 
P ostalC'r 

8/10/0:30 Pazar 

Yarın sabah sa.ıt 8,30 
da Eki::ı.pres Tren po~tası 
gelecek, Savur. Gercüş, 
Mid.vat, İdil, Cizrr, Di· 
yarbakır, Nusaybin, Kı
zıltepe ve Derik po:ıtaları 
·a 1 t. gı ecP .. ~ ır. 

~1ektnp kişe~i s:ı:ıt S 
den 17 ye, Ha vak \'C pa

ket branjı da saat 8 den 

15 şe kadar açıktır. 

Ciue ( Ihı~m.i } 
Halke"itnizde gt>çen gun 
bir içtima. olnıuş, yiue 
Başırnn Baki Başaranın 
bir konfran=-ile nıtiıakere· 
lere başlanmıştır. 

Yaz me\'Siminin sıcak
lığı haı;!lbile faaliyeti aıal· 
nıış olan ffalkeviıniz ar
tık grceli. gündüzlü fa 
:ıli_\' Pline rle"am edc>cek, 
Gösterit. Spor. Kitap sa
ray, İı;tiın·ıi hnyat, şube
leriııJeıı başka; Küycii
lük ve Ar gü·ld san':.ıt
lar şubeleri ııamile iki 
şube daha açılmış ve altı 

şuht J('n mürekk("p oJ:ııt 
Ha1kevinıiz ~on gayrctilC 
Kenrnlizm rejimleri üzC· 
rinc halkıuwıı irşada ç:ı.· 
lışmakta de\·auı etme"· 

tt-dir. 
N r~riyat kolu tarafın· 

dan ~·apılan mürnkncıer· 
de her gfin Radyo Jıtı· 
lwrlerini ve $air h:.wadiS· 
IPri ile Edebi, lçtiınrıi 
yazılan ha\·i bir günlil" 
sayfa halkın btifaıL.·siııt.: 
koııulma:sı kurarlaştırıl • 
mıştır. 

V iiayet Daimi Encümeninden 
C l:ns\ 

Sulu tarla 

Susu:ı 
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Sus'Jı tarla 

Sulu " 
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" 
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Çevlik Kııılıep3 Harzem 

Kifibiroj il " 

K~firet " " 

· Vaıii !istik r. 
,, 

" " 

Ç0 \ lik " 

DonguıluJ; ,, " 

Çcvlik " 
ıı 

Menıet Crndo " " 

, :ı. 'ibcrl.ıc.ı'i K ı ııltcpe harıem 

Çc\'lik " " 

" 
,, " 

dcE?;irmen harıı.be:)i huburik 

Vadi fıııtık " " 

haylarıı ,, " 

Çevlik " " 

" 

5 

520 

500 

500 

480 

1 

5 

5 

05 

480 

6 

5 

HiO 

500 

80 

180 

10 

Şarkan tarik, şimalen ve ccnuben sıı 
hibi ı:1enet, t:ııfal:ırı, ga.rben nehir. 
Şarka.n ve şıınal~n sahibi nenet, tııt. 

laları, gartıeu koçhiıar, cenuben ayıı' 
• nıişıniş yolları. 

Şarkan nehir, :;.imalen ve garben ~~ 
hibı senet tı~rlala.n, cenubcn ayni nıı~ 
nıiş sınırı. 
Şıukan babulu caddesi, şiınalen tel, 

f1;yz-barzt:ın yolları, ga.rben bust. ' 
ı:ıahilıı ııenet tariaıarı. 
Şarı..aıı telfeyı yolu, şimalen telfe~ 

vtı ı:ıant.:ııı yoıiarı, g.ırbı:n bust, ceol.I 
Ut.;11 lcDCt b1&h1b1. 
Şarlta11 wuk.ıı.ddema sahibi stmet el 
yevın ıtyaret tarl:ı.sı, şiaıalcn mukııd 
cı.ema g uı el ye ~;n ııyaret, garb<?n ııı 
.kauch:uıa ~et.muş eıyevm şeh da,·11 

cen bt:ıı ı.ohir ve yol. 
~arı.an nehır, r;.ı. ban sa.bibi scnf' 

ıimah!n şehınu.~ · li .ıJa, tarlası, coıı" 
beıı harabe dtnılen mui::ıaray degiruı' 
:;;.uı.an aahıl:ıı .;enet tarlası, Şllnatt' 

yvı, ga.l.ıt:n m:hır, ceuuben lıue.t. , 
~aı ı ah k<.dı dt>girmeııiı.111 cı:;ki bar~ 

şiarnh:ıı şdımııs lı:ı.lef hasıı.ıı tarlll'
1 

g.ut.ı ·ıı ııebıt, ceııuben ııark. 
:;;arK.ııı sahıui St;net tatıa .. ı, şiınııle 

lı:ırıcm tcpt:ı:n, garl•eıı t:ı.; ıl., ccnub~ 
.opıu ba.au .... sı. 

:-;; ... rıı.aıı t:ınn.ı am, g.ırben nehir, ~ 
mRleıı ve ccuulıeıı ısahılıi senet tarııal' 
~arkan ııehır, şimalcn ınukaddcıılr 

ıut:mct ıılı elycvııı hac öıııer Ley ~1 
lıt:ıı lıark, ceııuben uıukaddewa ll 
clycvııı sahıhi bcnet tarl~ları. 
Şaı kan ııchır. ~iuıalen köy. garbcıl' 

ceıııılıcn sahıbı ııeııct tarlaları. 
Şarkaıı gartıcıı li.oçlıisar c.uhlc:.İı ~ 

nıa.hm saı.ul>i :;enet, ccnuben bcral.ı" 
m:ı sınırı. 

:;.arkan ıııukadtleına lı:tralıc tlcgi~ıı, 
rıi dye\'111 nıilı saray tlegin1111ııi, şııt'IV 
len hureııı tepesi. ı.rarlıcıı bust vo :;9 

bi senet tarlası, cenuben ııelıır. 1, 
~arkan \'C garbcn salııbi scııet t.ıır ·ı 

!arı, ~iınaleu callde: cenuben a~·ııı ıtl 
nıiş emırı ~ e nehir. 1 
:;-arkan yol, garlıcıı nelıir, ~iıı.ı:ı 1r 

" Ekalliyetler mes'ele
sinin hallı, ekoııomik kal
kınma, hudutların emni
yet ve garatisi. Yeni bir 
Polonya de\·ietioio tesisi, 

20, 15 'fürk müıigi Halk 
türküleri 

,, ,, ,, " salııbi senet, ccııulıeıı )'eh ~a·uaııı t 

lııları. 
~arkan yol, ~i naleıı ahmet cLI~ 

gar eı1 sahibi slnet tarlaları, cen\l " 
,, ,, " •ı 

Umum Neşriyat ve yazı \ 
işleri Müdürü 

21,00 ~lüzik Küçilk Or
krstra. - ŞPf: Necip Aş
kın 

" " 
btiseyin ağa. ,, ,, 70 

lıust. • · 1 
Şu.rkırn lınllo 'e ~ehmus, ~im:ı.lcll, ı 

dullalı, ga.ıbcıı ahınet, ceuulıcn dı}r 
tarlaları. 

Siret Baya r 

Mardin 
Ulu~ ~esi Matbaasında 

basılmştıır. 

22,00 Ajans ve Ziraat 
h:lbı.-rleri 

2~, 15 Konuşma Ecntbi 
dillı·rlede 

22.'1.) ,\lüzik Cazhan<l PI 

ı 
~ö, :?5, 23. 30 Yarıı:ki 

.---~....,._..--..-......,..-.- . prngraw ve kapauı~ 

Yukarıda cins, hudut ve dl>ııii rn fi i1c e\'E:t f ı s:ıi rcı~i gösterilen 19 kıt'a ar::ııi111~ 
kati ihalP ıarihiıııiPn :10· ı ıı 941 wıilıine i.:ııinr olan kir nları ac;ık artırmaya 'çık~r~ c·ır 

nıi~tır. Lhale~i ı:~-10 ü::39 ?ı:ıı a giiııii 8<ıat tG Ja Mardin O. rnciimeııiııde yapıl~ • e 
tır. ~tuvakkat tr~:ıirıat :uü tarı iG lira 25 kuştuurr. lstt·yenlt'ı· ~artııauıPyi eııcuıJJ 
kaleooind~ göreuilirlı!r. T:.ılipleriıı Daiınt Encl.iınenc ınür:ıcaaıJu.rı ilfrn olunur . 


