
.. lekeı menafllae aid ruaıara 
tavfalarımıı a~ıkur. 

Basılmayan yazılar geri 
verilmez. 

On UçttncU yıl 
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- - SİYASA L·_ G Ü N DEL i K T Ü R K _ G A l E T E Si _ - -

Sayı 1828 

16 Eylul 1939 
Cun1artesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Kurulu' yılı ı A!ustes 921 

Polonya tehlikede görülüyor 
Alman kıtaları Varşovaya şiddetle hücuma başladılar 
Polonya Hariciye Nazırı Bekin Romanyaya iltica ettiği ve Leh hü

kumetinin Romanya hududuna nakil edilmekte olduğu bildiriliyor 

_eononya tebDnğl: Anman telbDlğD: 
llava kuYvetlerimiz, Alman zırhlı kuvvet
lerini bombarduman etti, Polonyada büyük 

Vistüle inen Alman kıtalarımız Varşovaya 
yak1aşmaktadır, Fransızlar hududun öbür 
tarafına püskürtüldü, llıuharebeler başlamıştır. 

Ankara 15 Radyo : 
llolonya tebliği : Polon

hda büyük bir muhare
be başlamıştır. Viıtolu 
hçen Alman kıt'alan 
~olonyıyı hücum etmit-
1•tdir. Almanlar Yarşova 
"arışlarma hüoum etmiş
,etdir. 

Leh tebliği: Lavaro&
tlki Leh hava ku~vetleri 
~lrnan ~ırhh kuvvetlerini 
Offtbarduman etmiştir. 

Leh kuvvetleri orma
llırı garbinde tutunwak
ladırlar. 

l ayyare bombar~umam 
~ Ankara 15 Radyo : 

0lonya Ajan91 bildiriyor: 
Altnan Tayvareleri tara
fından diinkil lıomb:ırdı· 
~~n şehir balkı üzerinde 
Uyuk tesir yapmıştır. 

'Yabancı devletlerin ~i
l'aaı mümessilleri bu hah 
~rotesto için bükfımetle
~1.ne müracaat etmişler
~r. Berlin hükumeti de, 
lnıan menfaatlerini ku. 

rurnakta olan Hollanda 
elçisi vasıtasile haberdar 
~dilnıiştir. 
y Almanların her ş~yi 

1 aPmak için emir aldık
•rı, buna ra~meo Polon-
~anıo mukavemetini kıra-
&ınıtlard&r. , 

Fransoz tebDftAI: 
Ankara 15 Radyo : 

Fraaıız teblili : Şiddetli 
topeu atf'tlerine ratmen 
Fransız Tankları ileri ha
reketine devam etmiştir. 

Fransız gazett'leri cep
helerdeki barekaUa meş. 
ğul olarak Hitler düşman 
askerlerinin Fransız top. 
raklarıua girmediklerini 
yazmaktadırlar. 

Polonya Tehlike~e mi ? 
Gazeteler , Almanya 

ve Polonyadan gelen ha· 
berler bir birini tutma· 
maktadır. İnsanca ve ve· 
saitçe faikiyetine rağmen 
Polonyalıların kahraman-. 
ca mücadele ettiklerini, 
bununla beraber Polon · 
yanın tchlikedt-' olduğ'unu 
kaydetuıektedirler. 

Ankara 15 Radyo: 
Garp Cephesinde : 

Havas Ajansı bildi· 
riyor : Dün gilndilz ve 
rrece Fran~ız kıtaatı evel· 
b 

ki hareketlerine devam 
etmişlerdir. Alman kıta
atı tard edilerelt Fransız 
kıtaları elde ettikleri mev. 
zulan işğal etmişlerdir. 
Geri çekilen düşman, de 
mir yolunun uzun bir kıs
IDlDl tabrip etmi§tir. Sa· 

' 

rın 20 Kilometre doğu
sunda Fransızların ileri 
hareketleri deYam etmek
tedir. 

Polonya Hariciye Hazın 
Roma 15 ( Radyo ) -

Son halıer: Dün gece, Po
lonya Hariciye Nazırı Bt!k, 
zevcesi ve çocukları Ho
manya hükumetine sığ'ın

mıştır. 

Leh htikftmetinin nak. 
li de <levaın ediyor. · 

Ponlonyadan sonra sul~ 
Ankara 15 Radyo : 

Amif'tiğ<laından bih.liriJi. 
yor : Nazi şeflf.: ri ,.c .AJ. 
m:ın efkari unıuıuiyP ~i. 

Polonyadan sonra sulh 
yolile bir müzakere akid 
etıneğc çalışacaklardır. 

Alman müte~assıs ~eyeti 
Romanya~a 

Bükreş 15 ( A. A. ) -· 
Alman m üte.hassıslarından 
mürekkep lıir heyet Bük
reşe gelmiştir. Heyet Ro. 
manya bükfiwetile temas 
edecekti~! 

Ankara 15 Radyo : 
Alman tebliği : Kotno ci
varında mukavemet gös
teren mühim Polonya kuv
vetlerinin yapmak iste
dikleri teşebbüs akim kal
ınıotır. 

Vistola inen Alman 
kata'atı Varşovaya yak
laşmaktadır. 

Vilma Almanların eli
ne geçmi~, havaların fe
nalığına rağ'men, Alman 
hava kuv,·etleri demir 
yollarını lıoınba.rdıman et
miştir. 

Roma 15 (Radyo ) -
Alman tebliği: 14 Eylülde 
Almarı şark ortlusu Kotoo 
civarında çevrilmiş olan 
Leh kuvvetlerinin yol aç
mak teşebbüslerini akim 
bırakmıştır. Varşo•ada da 
yol açmak isteyen Lebli
ler JJüskürtülmilştür. 

Gdvnia deniz üasü Al
manların eline geçmif, Leh 
donanmasına mensup ge
miler Alınanlar tarafından 
batırılmıştır. 
Garp cephesinde: Şimalda 
lıulurıan Fransız kıtalan 
hududun öbür tarafına 

püskürtülmüştür. 

Polonya Arazisi tatsim mi e~ilecet 1 
Homa 15 ( Radyo ) -

Mo8kovada çıkan bir g:ı-

7.etc, Alınanların ilerl e
mesi \ ' C Polony:ınııı t•lin
deki yerlerin Ahwanların 

eline geçmesi yalnız Al
manların tefa\·vukundan 
ileri gelmediğini, Leh itla· 
recileri beyas Husl:ıra "e 
Okranyalılara karşı çok 

:;;iddetli muamelelerde bu
lunduklarını y:ız:ırak bu 
husuta b:ızı tahlilJerde bu
lıınmu ::-tur . . 

Bu yazı Londrada bü
yük bir tesir bırakmı~tırJ 

Almanya ile Moskova ara
sında Lrh arazilerinin tak
ıı;iıııi h; in bir delil a<lde
<liluıhıtir. 

Esir mü~a~elesi te~lif i re~~e~ildi 
L<>h hükumeti bir kaç 
gün evvel Romen hudu
duna nal\ledlldi. Berliıı 

f~dyoau1 Almaıdarıo, esir-- ,, . .. ~ 

leri miiLadcle hususunda 
Leh hükumetinin yaptığı 

t~klifin reddedildiğini bil
dirlllek.tedir. · 

o; ., 
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Sayta ! 
5 

ı•Polonya 
Nasıl bir Yerdir. 

("t 1 1 \ ~ 

1914-1918 Cil.an har
binden sonra :A:vrupada 
yeniden meydana çıkarı

lan hükumetler arasında 

mühim bil'. mevki tutan 
Polonya hükumetidir nü
fusu otuz milyondur. Al
manya ile Rusya arı.sında 
na:ıik mevkii zengin ma
denleri ve sanayii ile orta 
.A \·rupanın en ziyade göze 
çarpan memleketlerden 
biridir. 

Danzi~ ~ehrinde büyük 
bir ~ Alman ckgeriyeti bu
lunduğu için Polonyaya 
verilmemiş gibi Almanya.
yada bırakılmamış ve ier
best uir şehir haline geti
rilmiştir. Şarkı Pru~ya 

ile rarbi Prusya arasında 
··kalan ve bu günkü Polon

ya yanın- elinde · bulunan 
araziye (koridor) isnıi 

verilir. 

Bu koridorun Polon
yalılar eline geçmiş olma 

~ sından Almanya b_iç mem
nun d~ğildi. Polonyalılar 

ile Almanlar arasında ya
. pılan uzun. müzakereler ne
ttiecsiode iki memle&et ara· 
anıda . vaki _bir. anlaşılma 
yapılmış bu anlaşılma mu-

' 

Yana: Rlfat Atay : 

cibince Almanhır on sene 
içinde bu koridora karış
mıyacağını ıöı vermişti. 
Polonyalılar bu koridorun 
nihayetinde ve Danzi~ kür
feı.inde milvonlarca para 
ıerf ederek büytik bir Li
man haline getirdi ve bü
tün giren çıkan mallar bu
radan geçiyordu. Polon
yadc. kışların uzun ve ilk 
baharların yağmuru fazla
dır. Toprakları çok mun-

" bit ıv~ mahsuldardır. 

Ahalinin °/0 de atmış 
beşi ~~iftçi<lir. En çok çav
dar yulaf Buğday Arpa 
PanQ.ar Patates ekilir. Pa
lonya<la zengin kömür \'C 

demir bavzeleri v:ırdır bun
. d:ın' başlfa öiğer 'n:ıaaain

de fazladır. 

Senede 35 milyon ton
lul< kömür yerden çıkarı
lıyor ğayet zengin petrol 
kuyuları mevcuttur. 

~anayi çok ileri gitmiş 
hükumet merzezi olan 
Varşovada tarihi hatircler 
mevcut olmakla beraber 
bir ticaret ve sanayi mer-

' keı.idir. 

35 bin kiŞi ,tevkif edildi 
Ankara 15 .Radyo : 

Amiitiğdaında çıkan bir 
gazetenin, Çek inenbala
rından öğrendiğine göre, 
Hiınler Parağda harbe 
başlamadan evvel şüphe

li olanların bir listesini 
baıtrlamıştır. 

Dolaşan şayialara na

ıaran bu listenin 70 bin 
kişi olduğunu ve ilk harp 
haftasında. tatbik edilerek 
eklierisi münevver sınıfı I 

na mensup olmak üzre 
35 bin kişinin tevkif edi
lerek temerküz kampına 

gönderildiği bildirilmek· 
tedir. Ayrıca bir çok Çek 
sehirleriode de Papaslar . 
arasında tevkifat yapıl-

mıştır. Himlerin polis teş
kilatı ordunun emrine ve
rilmiştir. Propa~anda Na
zırı Güblesin nutukları da 
askeri kontrol altına alın
mıştır. 

Macar Hari~iye Nazırının ~eyanatı 
Ankara 15 A. A. (Rad

yodan) - Macar ajansı 

bildiriyor: 

Hariciye Nazırı Kont 
Çaki beyanatında demiş

tir ki; Macaristan hudu
dunda cereyan eden ba
di~atta lfacar hükumeti 
20 senelik istikametini ta
~ip et~iştir. Kaear bü· 

.. 

1 

kfımeti, Uomen hükfıme

tlnc bir ekalliyetler mu. 
ahedesioin akdi için nıils
bet bir toklifte bulunmuş . 
tur. 

Sofya<laki yeni Macar 
elçisi itimataamcsioi ve
rirken Bulğ'ar kralının 
~öylediği sözler Maearis
tanda iyi tesir uyandır-

~tJ~~ 

HAT AYDA 
Me~· us Seçimi 

Antakya 15 (A. A.) -
Hatavda mebus seçimi 
hazırİıklarına ha~lanmıştır. 
lkinciteşrinin sonunda ikin
ci müntahip seçimi bitmiş 
olacaktır. 

Kon yada 
İMikira karşı ahnacak 

te~~irler 
Konva 15 A. A. 

Parti Heisi, Emniyet Di
rnktöıU, Bankalar direk
törü Belediye Heisi ve 
sair mümessillerin iştira. 
kile mmta.ka ticaret oda
sında üir toplantı yapıl

mış, memleketin iaşesi 
üzerinde ihtikare karşı 

alınacak tedbirler konu
şulmuş, 1stanbuldaki fiat
lar tatl.ıik edilmi~tir. 

r8eıoamanın 
tıırtulusu 

Ankara 15 A. A. -
Dün Berğauıc kurtulu~ 

bayramı tezahüraU:ı kut
lulanmıştır. Bugünün as-

ı . . 1 , 1 
kerı kıymet ve büyüklü-
ğü hakkında nutuklar 
söylenmiş, bu nutuklar
d:ı çelik Türk ordusunı'ın 

znsrz 

1 Radyo ı 1 MardifüAsiiye 
· hk 'ndeO 

16-9-939 Camart.MI ma emesı . e 
Aiardinli had•' 

vekili muhittin u.t· 
kunun Necmettı~ 
mahallesinden fltı' 
san murad kızı ,·~ 
hallo karısı küçer~ 
üzerine açtığı oıefl~ 
mudahele ve ecri 

13,30 Proğ'ram . 
18,$5 Türk Iİıüzigi 
14,00 Memleket saat a

yarı, ajans ve 1neteoroloji 
haberleri 

14,30 llüıik Dans mü-
ııgı 

15,00, 15.30 Mtiıik şen 

oda Müzıgi-İbrahim Öı-

rür ve Ateş b~ce~!~ri 
18,SO Proğram 
18,35 Müıik Ktiç~k $)r· 

kP-~tra - Şef: Necip Aş
kın 

19, 10 Türk milzili Faııl 
heyeti \ · '• 

20,00 Memleket saat A-
yarı 

20,00 Temsil 
20,40 Memleket saat :- a

yarı, ajans 've"ineteorolÔji 
haberleri - ·•• · 
t 21,00 Türk mU~igi 

' ı-
21,40 Ko'nuşma Dış po· 

litika habttrleri 

misil davası m~h9j, 
ken1esinio ikincı c~ 
sesinde ge) meye'' 
ve hattin cenubİfl~ 
gidip ikamet re'' 

dl' mechul olduğu b . oe 
yap ~aran üzer• 
yazılı n1eşruhaıte1' 
anlaşılan . mezb\l~ 
küceri ye ilanen ıe 
1. u • 01~ 
i 1 ga ~ ıcr.ns~ !la~~. 
muhakemenin 2s/9 
939 gününe tali1'İf11 .,. 
karar \ .verilm~~\ 
Mezkür günde g', 

mü- mediği takdii-de ~ 
• .;,; bıoda m

1

U
1 
ha,ke, A 

23,00 Soo ajana, ba- J.ı 19v 
berlt:ri,ı.iraat, esham tah- nin yaBılacağı 1 .~ 

21,55 Müıik Valsler 
22,00 Haf.~ık· po~ta ku

tusu Ecnebi dillerde 
22,30. Müzik- Daiia 

vil§.t, kanboyo ·~ .. n~kut olunur . . 
~ borsası fiat . -
· )3,20 .~üzik. Qaı~?~d PI 

, 23,551~4 Yarınki , ~roğ- , 
ram. 

,Vıilay.et 
Encünienhıde~ 

aıameti tebarüz ettiril- 1
--------....----

1 
ô' 

1 - Sa.vur kapusıJ~cı miş, Ebcdt ve Milli Şefe 
olan sevgi ve minnettar
lık hisleri iı.lıar olunmuş
tur. 

lzmir~e 
Ticari muamele• 

ler başlandı 
Ankara 15 Radyo : 

Yeni 'Fürk, Iı"'ransız anlaş· 
masının bükfımlerine gö
re 1zmirle Ticari muauıc· 
lelere başlanmıştır. 

İzmir gazetelerine göre 
ihracatçıların eJiı:ıde kuru 
üzüm ı:;toku 32 bin ton
dur. 

Sovyet Rusya~a 
Ankara 15 Radyo : 

.Moskovadan bildiriliyor: 
Bugün Lcningrattan 

üç Tren hareket etmiş
tir. Polonya hududuna 
gitmesi nıukarrer Tren. 
ler 'de tehir cclilmiştir. 

On kadar Amerikalı 

ıe~ryah y9Ja ~ıkamamı~ f 
lardır, j 

1Mardin Grtaokul 
ı 1 

Oirektörıngüooen 
1 - Okulumuz için 10 

; . ' 
adet yeni taJebe sırası 

yaptırılmak üzere açık 

eksiltmeye ~ıkarılmıştır. 
Nuomn·esi okulda mevcut
tur. 

2 - Muhamme}l bedt>li 
100 liradır . . Muvakkat te
minat 7,5 liradır. 

3 - İstekliler m vvak
kat tenıinatlarile birlikte 
6/10/939 Cuma günü ıa
at 10 da okulda müte
~ekkil konıöiyona müra
caat etfueleri ilan olunur. 

ı;,. 16 19-~0 

Umum Neşriyat ve yazı 1 

· işleri rMüdürU 

Siret Bayar 
, 

Ulus ~esi Matbaasında 
öa'sılmştıır. 
. '!' 1 

.. J>.- • • • 

yeni ba6tane karşısftldf 
·türbe ile kah ve arasııı 

1 
ki arsada veya biraı v' 
tında yeni yapılacak 
okul binasının birinci ~ J 
inşaatı eksiltmesi uVI 
nııştır. ~ 

2 - Keşif bedeli (~9 
lira (32) kuruştur. ~ 
3 - İhalesi 19/'l/9 ,ı 

.~ 
tarih"ntle Salı günü ·fi 
15 üe Vilftye_t Daicni 

. ı ı;tıf· 
('timcnınce yapı aca f 

4 - .lsteıdilerin ih:ıl~~ 
nünden laakal sekiı ,i 
evvel e"rakı ınüsbitel~~ 
bir istida'-'a öa1rJa1 J 

J t°' ~' 
M ak a.ını Vilcl vet e ın ur· .• 

• 1111' 
~ua ehlivet vesikası il . ~ 

]arı şarttır. ·ıı' 
' ~ -~ MuYakk:ı.t teııı1~, 
miktarı (749) lira [95] 

ruştur. ' 1,ıV 6 - Bu Lusust:ı il~ ,·t· 
tafsilat alm:ı.k: ·v~ e .. eo 
ke'~fiye~i görmek is~) ,o 
lecin Vilayet Dainıl. ~i~' 
meni ile Nafia oaıre ~t· 
müracaatları ilan oıuıı 


