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On üuüncü YıJ 
~ . Kuruluş ~·ılı ı Agustos 927 . 

C ler pış o şi i, 
Garp cephesindeki harekat topçu düellosuna intikal etti .. 

~©D©lfi1y®ı 1t~(Q)Oü@ü: ~Dlri7i1©llfil t~~Döğü: 

Aiman kuvvetieri1 Varşova etrafından ri
cat ediyorlar, 13000 esir 45 top alındı 1 250 
düşman tayyaresi düşürüldü_ 

Polonyal1lardan 60000 esir 143 top ve bir 
çok esir a 1ındı, 18 inci Leh fırkası erkanı 
harbiyesiyle Almanlara tesiiın oldu_ 

ı\ukara J 5 Hadyo : 
~ark C(·plıe. inde: Pulon
Yaıırn saat ::?3 te ıır~ret

ti••i tPlJJiih• •"Üre Alıııan 

lf'IF©ılfll~D~ t~lb>Oüğö: 
,., "" 

ha \.'a k ıı \'vetleri bazı ;'''· 
.. \nh:ır:ı 1·11\. A. (Had. 1 cllosuııa intik:d etmiştir. 

yollan) - llav:ıs ajansı Bu ilerlcııwdl'u l'tali~<' de 
hirJeri lıoınbardımaıı et-
lnİR l)olon ,• ulıhırda A ı . 

\• "' 
trıau kıt'alarırıı homu1la· 
Yar.ık iki Alınan Tayya
tcsiııi düsiirınii:.-lerdir. . . 

'l'erka ci\·:ırında mu
lıan~bc·ler olıııu.:, l>ir Al
nıan kolu imha C'dihııi;;;

tir. Var~o va eh·arında 
Çarpışmalar olmu~. .\.1-
tnaıı hiicıınıları ıııu ,·affa
hiyet!'İ7. kalarak ı; oh. .,,:ı
Ybt 'ermiştir. 

Almanlarm zayiatı 
Ankara 15 Hacl ro : 

l>oJon~·a Ajan. ı bil<liriyor: 
12 Evlülf' kadar yaralı 
olına~·arak 13 hin 1\ım:ı11 
~1 sk •ri 11~ ir (•dilmi~tir. Bun 
l:ıruan 350 si ıml>:.ıydır. 
•ti top ile iki biııdı1n faz
la otomobil ı Jr g-• · çirilıııiş 
'"e 230 Alıııaıı Tayyare:-i 
Ulişü rUI m ü ı;; t ü r. . 
Almanlar rical ediyor 

Roma 14 Radyo : 
12 ve Vl numaralı 

g:ırp cf'plı•'siııd<·n bildiri 
yor: 

l >ün, süz bilhas$a top
ların olmuştur Fraııı;ız

l:ırın im l,ndar ilerlı•uw

~iııdE>ıı c·ııdiş(•yf• dfü;;eıı 

Alııı:ınl:ır lıir t ııpı;u lıa· 

tarya~ını ~aklı ohın yPr
dl'n çıkarmışlardır. 

Arazinin ya~ olııı:ısına 
nı•"'•nıen Fransızlar Zigfrit 

:"' 

battı üniindt• çarpışnıak-

taıiırhır. İki tarnf ın da tay
yare lıart>k:'Hı . ~onbalıar 

yağ"murl:ırı yıiıiiııdrn ıniiş 

k ül:H :ı uğ·r~un:ı k ta ılır. 

Boma 1 J Hadyo : 
Fransız tebliği: Fran

Sll knvYetlcri işğul et
tikleri mevkilcı·i islab 
ettiler. Frnnsız den iz 
kuvvetleri Alman de
niz altılarına karşı hü
cumlarda berdevamdır· 
lar. 

Topçu Muhare~esi 
Leh tebligleri de. Al- Ankara 13 Hadyo: 
toan kuvvetlerinin pay- )"ransı1. tPbliµ-i : Garp 
l~htın pek yakınından 1 cı:plı c ... ill<1e ıııalı:ı.lli ilerle· · 
ı·ucat ettiklerini, 10 tan- mı'lrr olmuş, bu il erlenıP · 
kın ele geçirildiğini l>il- l ıcr .. sııasırıda Alııı:mlar
dirrnektedil'. 

1 o.ll1 esirler :ılınınışt ır . eir 
Fotne mıntakasında t>nris tP lgrafı da. lıa\'a

Leıı kuvvetleri tecem- larm mii. :ıid olınaıııa:-;ın
lhua ve Almanlara hü- dan i stikş:ıfl:ır yapıJ:rnıa
curnda devam ediyor·· dığ"ını, garp cephesindeki 
lar. tıarekatıu dün topçu dil-

ol:ın Alın:ııılar :ığ·ır top. 
lar gPtin:rt>k yolları tah

rip etmişler, Fraıı ızlar 

bataryalarla nıukahcle L1e 
lrnlunmu~latdır. Hava y:ıf! 
ııııırlu olmasına rağıııPn 

Frnıı::m.lar lıir :ız dalı:ı 

ilerleııı i~lerdir. 

Ankara 15 Haılyu : 
Bir italvaıı gazpfr~i l 1a
ri~ten aldığı bir ıııt>ktup

ta deniliyor ki. l<'rarı ~ıı 

a:-;knleri harbe alı :;; uı:ınıı~ 

olıııa::-11w rağıııı·ıı çok ıııu· 
'aff:ık olııı:ı~tadırl:ır . .Sa· 
rııı ~nrkıııdaki <;aı pı ._ ıııa

lar c ntı•rpsarı bir ınııvaf

fukiyettir. ::;on ~Uıılerde

ki ı··ram:ıız taarnnu ol. 
duk~a gı~ııi:;- lıir ~abada 

iııkifa[ ı·tıııişı ir. l«'r;rn:;ız 

kıt
0

alarııım lı:r~:mlığı ilt>ri 
har<'k11tl~r iizcriıw Alnıarı 

' Ocrıııl Kurıııayı t·wlişı> ıle 
dir. 

Hoına 14 Tindyo: 
Gaı·p Cephesinde: Sa
lomik arasmda Fran. 
saya doğl"U çıkıntı ya
pan arazide şimdiye 

kadardan ziyade Fran
sız kuvvetlel'i hiicunı 
etti. 

Hoıırn 14 Hud~·o : 
Berlinden I!a\'ııs Ajun
sı bildiriyor: Hıı gect' 
saat onu on heş geçr. 
Alman kuvvetleri Lib 
vavı iş0 al ettiler. 
.. " !::'> 

i 
1 
1 
1 

l 

Ankara 14 ı\. A. CHad
yodan) - Alman orduları 
l ıa"kumant.laıılı gı nm t eb
li~i: 

Cı·ııulıi l 1olunyada Al
ıııaıı kıt:ı.ıtı şarka dı.>gru 

ilerliyor. Hadorıııııı i , ğalı 

için yapılan uıuh:ırelıede 

Poloııyalılardaıı. içindf• ik i 
general bulunan GO bin 
esir alııınıı::, 14~3 toıı \ ' l' 

bir çok hücum arah:Uarı 

ele 6e~irilıı;İ\'tİr. 18 inei 
Ldı fırk:ı~ı ı.-;ilfthlarile v11 

Prkanı lı:ırLiyl·sile esir 
alımlı. 

~arki 1 'uru ·y:ıdaki 

A lnıcı n kıtaatı pu~ it;c gı'I 

miştir. 

Homa 1J Radyo : 
A iman tebliği : Cenuhi 
l ·olonyada harekat de 
vam ediyor. Kuvvetler· 
şarka doğTu yeni ara-
7.İ işi!al ettiler. Sandu
çin şimalinde bir ç~ok 
yel'icr alındı. Hadomun 
işğ·ah için yapılan mu
harebede GO hin ask<·r 
ve iki general esir alın

dı. Narin nehri üzerin 
de kuvvetlerimiz Leh 
paytahtını şimal ve garp
ten de surmışlarrlır. 18 
nci Leh fırkası erküni 
harbiyesile Psir oldu. 
Şarki Purıısya kuvvet
leri Osovit kalesini iş· 
ğ!ıl eitilcı·. 

Ankara 14 (t\.ı\) -
A)nınn O.·dulnn 
B:ışk u nıa nda nı Po
lonya ınuka veıne-.... 

tİtli kırnıağa İnıkfın 

verecek bütün Yn
sıtcı J:ı nn kullanıl -
nınsını bütün O'U-. .., 
ru pl::l ra errıı r et .. 
1T1istir. 

Serbest şehirle
rin bombardı

manı 

Aıık3ra 14 [A Al 
iııgiltcre Hariciye .N:w. ırı 
düıı Lortl:ır K::ıın:ıra ıııda 

ı\luıaııların l 1olonya açık 
:;-chiıkriııi 'ı.: kUylerini "e 
sidl halkın mukavemeti
ni kırııı:.tk için boınhar

dınian ettikJeri t::ıktirt.le 

IHiyiik Biritanyarmı da 
ııı ii n:ı::ıip :ı ıldı>dı·<·eğ"i her 
h:ın•kPti t:ıkipte kc>nuini 
t:ıııı:ııııilP scrhf':t. giirel'e, 
ğ"iııi bildirıııi~tir. 

Sovyet ~u011Dunu 
geçen tayyareler 

Homa 14 Hadyo : 
Bu son günler·de Leh 
Tayyar·eleri ~ovyet hu
dudunu gcçel'ek Leh 
topraklarına dönmek 
istediklC'ri habeı· veril
mel\tcdir. 

~ovyet toprakJarına 
düşen hir kaç Tayya. 
renin mürettebatı tev
kif edilmiştir . 



Sayta 2 
• FF 

Sayı 13!7,; 
·- 'CTZ sm=snar 

Fransız Gazetelerinin 
yazdıkları 

--~~----~------~.------------------./. 
Helçi~a Kralının 1 ~c§l<dlyo ı; 

Ankara 14 Hadyo : 
Jur gazetesi ı! iyoı ki; 

mukabil Alman taarruz
larına kar~ı ilerli"orıız . 
Bu l'uretle Zağrulı ·tehdit 
altında bulunmaktadır. ı\1 

maıılar r.ivarlarda talıya 

haıırlıklarııı<la Lulunuyor
l:lr ,.e yollan tahıiL (•ui -

yorln.r. 

l'öti PrizyP.n gazetesi de, 
Alwanların tc•k bir karı~ 
Fransız toprağını çiğne

ıneıni~tir . Kıymetli kıta
larınıız Alman toprakla
rını c;iğuemek tedirlcr, <li-· 
yor. 

teftişleri 
Ankara 13 A. ı\. [Rad. 

ı yodau ] - Belçika Kralı 
Leopolt huduttaki seya
hatına devam etırıektedir. 
Krnl mevıileri tefti:;; et
miştir. 

Varşovavı ter~ e~en ecnebi sefirler 1 

Almanlar taraf mdan ~om~alan~ı 

fransız 
Yüksek Konseyi 

Ankara ıs A. A. (Had
yoJan ) - Dün l''rans:.ı.da 
Dala<iive Fransız. ordusu 

Ankara 14 A. A. (Had- 1 Alınan Tayyareleri tara-
yodan) - Var~ovayı ter- fından bombardıman edil-
keden yaLancı ısefar<:tle- mi~, 5ivil halktan hir çok 
rin erkan ve memurları kişi ölmüştür. 

Alman ordusunun 
zayiatı 

.. ~nkara 14 A. A. (Rad
yodan) - Bir Brüksel ga. 
zetesinin nrnbabiri, Polon
yalıların beş günJenberi 
uir karn; yer vermediğ'İD i 
ve Alman ordusuna ,-_~ri 

len ıayiatm mühiru oluu
ğunu, Almanların biç bir 
mu vaffakiyet elde etme
diklerini bildirmektedir. 

Alman konsoloslarına 
Pasaportlan verildi 
Ankara 14 (A. A. } -

Kanada hükumeti: Almau 
başkousolosuııa ' 'e diğer 
ko::olo::;Jara pasa potlarıııı 
,·ererek meoılekt:tlerine 

dönmelerini teklif etmiştir. 

İtalyanın T o~yo sefiri 
temasta bulundu 
Homa 14 Radyo : 

İtalyanın Tokyö sefiri 
Jopon Hariciye Vekıli 
ile beynelmilel vaziyet 
hakkında görüşmüş -
tür. 

Asılsız ~ir ha~er 
Roma 14 Radyo : 

I Tas Ajansı, ~ovyet kuv 
vetlerinin Moğol arazi
sini işğal ettikleri ha
berini tekzibe meı.un
dur. 

. ' 
başkumandanı Gaınlenin 
iştirfı.kilc yüksek konsey 
toplanmıştır. 

Bu toplantıua İngiltere 
ve Frafü>anın bütün kuv
vetleri empoze edilmiş ve 
iki memleket harbi azimle 
ba\larma.k kararıııda ol
duğu teyid e<lilruiştir. 

Mardin Belediye 
Riyasetinden 
~:udin Kasa.basınırı mcs 

kün ve gayri ıneskOrı ol-
mak üzere 250 hektarlık 

uir sabanın balı hazır ha. 
ritaları ile bunu çevrele
yen t50 hektar ile 400 
hektara varan arazinin 
1/ 4000 Mikyat>lı tekeın~t
rik münbanili haritasının 

işi ekı:iiltıneye · çıkarılmış
tır. 

lşirı maktu keşif bedeli 
(8000) Liradır. 

Eksil tmc 27 /9 / 9:39 Çar
~am ba günü s:ıat 15 te 
Mardin Belediye dairesin
de toplanacak ekıültme 
kowi:;vonu tarafından va-. . 
pılacaktır. 

~fuvakk:lt tt·nıinat (600) Londradaki · 

Alman malları 

Amerita~a 1 
, Liradır. 

Ankara 13 A . • \. (Jta<l 
yod:uı) - İngiliz matı.Hı 
atı, Luııdrada uulunau 
_\ltuanlaıııı mallarının mü 
sadere edildiği haberlerini 
yalanlamaktadır. 

Umum Neşriyat Ye yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 
• 

Ulus ~esi Matbaasında 
basılmştıır. 

Ankztra 14 ('A.AJ 
Amerika Cünıhur 1 

Reisi kongreyi 21 
Eylülde fevkalade 
içti nıaa davet et- , 
miştir. 

An1erika gazete
leri kongrenin A
nıerika nın da nefi
ne olacak, Anıbar-
ğoyu kaldıracağı 

kanaatindedirler. 

' 

Ek::;iltmeye i~tirak e<len 
!erin vaktınıfa Belediveler 
İmar bey\~ti FE·n ~efİiğin
dPrı i~tirak ''e8ikal:ırı ve 
uuuu teklif rnektııphrma 
koymalan lüzıındır. 

Şartııanıl'l<!r Mardin Be· 
lediyc::-indcrı ,.e Belediye
ler luıar Iley'eti Fen Şef
liğinden para5ız olarak ve
rilir. 
Tekliflerin tayin edilen 
günde saat 14 de kadar 
:Mardin Belediye HeisJiğ'i · 
ne veriJnıesi veyahut poi'· 
ta ile bu s:ıata k:ıdu gön· 
<lerilwi~ ulrııusı lazımdır. 

lb.. ıa-15. 1~ ~o 

Cuma 15 1939 

12,30 Prağram 
12,35 Türk ıntlzigi -Pl 
13,CO Memleket saat a-

yarı, ajans ve nıt!teoroloji 
babnleri 

13,15,1-1 Müzik ( Se~e]i) 

nıüzik 

19,00 Proğ'ram 
19:05 Müzik Dan. nıüzi

~i - - Pl 
10,30 Tiirk nıüzi• .. i Fasıl e 

heyeti 

20,15 Konuşma 

20,30 Memleket iaat a
yarı, ajan~ ve meteoroloji 
baL~rlari 

::?0,50 Türk müziği 

21,::iO Konu~uıa 
21,45 Müzik (Soli~tler) 
2:"?,00 Müzik Radyo Or-

ke:>trası - Şef: II a s an 
F'erit 
~3,00 Son .ıjans haber

leri, ziraat, esham talı vi· 
l!ı.t, kambiyo- nukut bor
sası fiyat 
23,20 Müzik Cazband 

- PI 
23,55,24 Yarınki Pwğ

raru. 

Mardin icra 
dairesinden 

İnhisarlar idaresi
ne 150313 kuruş ve 
icra n1asrafinı ver
ıne ğe borçlu l\1a r
di nde nıukim eski 
Nusaybin İnhisar 
n1en1uru Ahn1et A
sım nanıına çıkarı
lan icra enıri üzeri
ne Al a r d i n de bu 
narnda kinıse olma
dığ1 ve nıahallı ika-
111eti meçhul bulun
duğu nıübaşir tara
finda n şarh verile
rek mezkür icra eın
ri tebliğsız geri ye
rildiginden iI~n ta
rihinden itibaren 
yirnıi gün içinde bir 
diytcegi varsa bil
dirnıesi ve bildiril
medigi tal<<lirde İc-

i raya devam oluna
] cağı ilan olunur. 

l 

Şehirden-Köy~ 
Mnhaba kaylü dayı· 

lar, na!1.ıL lll17.. iyiwisiniı: 
ne \':ır ne vok.. Kanıu· 
tav <reı·en P~zartesi ,,.urıU 

• !") ')' " 

toplandı. Muhterem HaŞ· 

vekilimiz iç ve dış dU
ruuı uwuz hakkında l\~L· 

mut:ıya izahat ,·erdi. Rad· 
vonuz varsa her baJdl' 

J dinlediniz ve sevindiniı· 
1 Eğer Başvekilimiziıı lıU 

nutkunu dinlcuıeuiniıse 

bundan. evvelki gazetele· 
rimize parça, p~m;a ko)'· 
duk okuyunuz. 

Sayın Ba~vekilimiz biı.8 

müjdeliyor: Biz haruııı 

haricinde bulunuyoruı · 
Yurdumuzun her tcırafırı· 
<la huzur ve siik (ın ,.ar· 
dır. Her kes iş ,.e }!'üciltı 

meşğ-uldur. Mewleketiu1i 
zin bazı yerlerinde oldıı· 

ğu gibi vilayetimizde de 
ba.:ı:.ı ihtiyat erleri bir utl' 
çuk ay talim görmek j~iıı 
silab altına ~attırdı. Bu· 
ııun için ben de askere 
çağrılırım gibi dti~ünce· 
!erle işinizi gücünüzü tıı· 
rakwayın . Soıı bahar <;il 
l ışınala.rmıza her yıldllll 

ziyade hıı verin. 

Ba~ vekiliruiıin geçeıı 

günkü L>ir tebliğinde~İ 
~u :>cıtırları l>ir daha Eİ· 
zinle beraber okuyahu.ı: 

"Türk köyliisiinün sO~ 

bahar çalışma <le\ ri gel 
nıiştir. Her tarafta y:ı~· 
nıurlar yağmaktadır. 've' 
hal ııadaRa baslamak ,,,. . 
kıı;; ekimini bu sene tl•1 

lıa çok ziyade mikt:ıt~ 
~·ıkarncak ~ekilde ~·eşitl1 

ekin yapmak, vatanı1JJ1 ' 
zın erı yükıııek ve en uıii. .,, 
him ınenf:ıatlerindcrı tıı 
olduğuuu halkımızın vU· 
me~i lflzıuıdır . ,, · 

l>urm:ıyın köylü dıJ ' 
yılar, tarlanıza her ıs· 

mandan daha twiu 'e. 
ferahh olarak km~un. V'J' 
tanın bugün Lizd.en ist~ · 
<liği <;alısmak. ekinleriı..ı11 • 
zi çoğalt.m:.ık; mahsuıı:ırı· 
mızı arttırmaktır. 

Bu giinlük uu k:ıJ:ır· 
·ı· Hoşça kalın 8a yıu dM 

lar. 

Karad~11 

. ..,. 


