
~---------------
ahib ve Başmuharriri 

SIİtET BAY AR 

'llılek:.et menafıiue ald yazılara 
a •avfaıarımız acıknr. 

. asılmavan \"azılar ueri . . ~ 

Sayı 1331 

20 Eylfıl 1939 

veriimeı. 
SİYASAL GÜNDELİK TUHK GAZETESI _= 

Çarşamba 

Sayısı 100 Paradır. 

w 

On UPilncil ~· ıı 
e' "'= "' .. 

Kuruluş yılı ı Agustos 927 

r 
Kız rd ol nyada ilerliyor 

~, \/c§)ır~©Vc§l ©nün<dl~ mlYlh1c§lır~~~O~ır 
~ 
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gurubu 

V C Ankara 1 U ( A. ı\. ) -
Jı ~ Uttıhuriyet Halk !'art isi 

y:ırıatt grup uıııumi hr.

yetince tasvip c•ılilnıiştir. 

1 l f!clis {J'rulıu bu crün o .. ir. . ed ~ , ı:-ı '"' 

~ le l!~ sonra sna t on lı<'~· 
lı Hılmi Uranın ba~k:,n
/1nua topl:uıırıı l;'tır. ilk 

Buodırn ~orıra Meclis 

j, 'vara sfü alan Hariciye 
ekili ~ükrü SaraPQlrlu 

hin:ısında lıir sığıııık ya. 
pıl;n:ı::-ı iı;iıı miitı:ıkale ya 
pılma~ı kararl:ıı:-tırılıııı~. 

bu ~ünüıı icaplarına g-ürc 
idarede ba'l.ı tedbirler alııı-
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r ll haftaların siya.J va
'Yetıerini bildirmiı' \ 'P bu ma~ı hakkındaki takririn 
ltıeYand:ı lııgiltere ·ve Fr:ın- g-rııl> idare lıf.yetirice teş-
~ il~~ müzakere ediluıf·k· ı kil ~dile~.~l~ - ui_r ' ~rnı~ıi~-
~ Oıan ııih:ıi muahede- yond,t ııııız.ll,crı H h.n .l 
1~tin sa vauı nıcmnm:iYet ~t>lıitleri11e karşı halkın 
hit ta~z~}a ilPrlı>ıııiş ol;lu- korunma~ı tarzına nı.üte. 
~~tıtı aulatnn ve lııı ıriiıı- allik alırıac:.ık tedlıırln 
le d " t: <l k. l D l ·ı· .. r e vap:ıeağ·ı l\loF:ko,•a hakkın a ·ı :ua e ıı ıı ı -
l.ıyare~i hakkında mc.ılfı ye Vekilinin verdiği iza-
~at Vt·rnıiş ''e verİlt:'ll be· , hatı tasvip <'Clilıııi~tir. 

Ziraat Banhsı Pamu~ alıyor 
Bankası \'a:-ıta::;ile nor-il Ankara 1U ( A.A ı -

eyneluıilel vaziyet do- mal ~PkilJe ıııübaya:ısımı 
la"ı·ı · k"r · \l " 1>1 e Pamuk satışının . -' 4 ar verrııış ve 1 ' nııa-

t~_Cltigünü göz finünc alan d:ı nıiibny:ıı:lına başlan· 
liukümetiıııi'l. Çiftçi t·liıı- I 
deki Paınuklarnı Ziraat . 

ını~tır. 

Polonya Reisicümhurunun 
Polonya halkına hitabı 

1, Ankara 19 Ha<lyo : 
~ 0lonya ltd::ıiciinıhuru : 

0l<>nva h:ılkrn:ı lıitabl'n 
llE'şr t •. 

C tıl'rl Uİr lıC\':tll!HlDW· d 1-1 • 

e Polonva orduı:ıuııun 
llıis}i göriiİmeıni~ hir ce· 
saretı d.. 1· .. d e u~man :ı ınuca· 

~le euerkl'll ve faik kuv
"etıerle çarpı ırken Sov
~et Rusyanı; wualıede· 

leri çiğncyert>k hmlutları 

ırpı•titı·iııi ve l \ılom· :ı 'nın 
b ... o • 

ırn nıücadelı>dt>n Mm.af. 

fer çıkac:ığmı, vatand:ış 

Iarın lnı ft·lftketten kur

tarılması Cüınhuı iyet ~IPr· 

krzinin, cumhuriyet llH'Il

foatlerini siyanet r.dl1cek 
. bir yere nakle karar ver-

~ 

Vilno şe~ri Sovyet Kıtaatı tarafından işgal eUil~i 
Sovyetlerin Litvanya ve Macar hudu

duna yaklaştıkları bildiriliyor 

Ankara 1 ü H:ı.dyo : 

:-;;ark Cepht'sindt! : Alırı:ın 

ordusu B:ı~k uıııan<laıı lığı

nm Haporuna güre, Yar. 

~o"a öniin<le hart-kflt yr
ııi<l en l>a~laınıştır. l'oloıı
yalılar. lıir ıııilyond:ırı faz
la nüfusu olan lıu sı•hri . 
müdafaaya hazırlanmak-

tadırlar. Burenıbl:'r<>· st•h-
tı • 

ri <.le teslime davet <·dil 
nıiştir. 

Ankara 19 (A.A) -
Sov y<'t kıhıatı şiııı:ılde \'l' 

cenupta bir ı:ok şetıil'lı·rn 

gi rııı i~lı·rdi r. 

Ankara 19 H,lılyo : 
~u\•yet kıt'aları l.A·h - ffo . 

uıeıı h 1111 ut l:.ı rnıa ''"t'l 111 i:-;-1""! • 

ıni~lf•rdir. \'c bıırad:ıki 

hir kiipriiyü i:;.ğ'~1l (•l ıuiş . 

ı lcnlir. 

Ankara Jü Haılyo : 
13ıulape~te: ~O\ y11tlı•rin 

Macar hududuna gt!lılik

luri l>ildiıilıııPkt<'llir. 

diğ"ini izah Ptmi~tir. 

Hei8iciiıuhur be~·arıııa

nwsinin sonunda dPıııi~

tirki : Hars yük~ekliğ;iniz 
uıillt'tinıizin s"n•f \' e lı:tY· ' . 
~iyııtiııi ~iıntliyı· k:ıdar 
olılıığ'u giiıi lınııdarı ::;ıııı 

ra da muharaza ı·dı'('f'ğ·i

nc emiııiııı. Kudreti il:'.llıi 

:Hl:ıleti yerine rretirecck. e . 

tir. 

Aııkara lü (A.A) -
Bu s:ılı:ıh kızıl ordunun 
Kotnoya ıııu \':ltil'l••ti lwk
lf'nnwktl' idi. Polonya kıt'
ahrn üt; ynde mü~·allı•Je. 1 

ye d"\'<lut etııu·ktl'diı h•r. 

Alııı:ln-Sovyet kıta-

ntınııı ilk nıiifrnl•leri ser

lıe~t Liı-tdktt> lnıhınımış

lardır. Sovyet kıtaatı şi

malde Vilrıo ~t· hrine gir
uıi~ln ve cpııupta <la Ma
car huduuuııa gelnıi~ler

dir 

30 bin Polanyah Romen 
hududuna geçti 

Ankara 19 Hadyo : 

Biikn·~ tr:lgrafı da fı50 
Polonya Tayyaretiinirı Ho 
nı:ıuyad;ı llH'\'kuf olarak 
Itonıanya topraklarında 

bundan Laşka 200 'I':rnk 
ile mühim nıiktanla harp 

ıııal'l.Pıııı'gİ lınluıH.luğu ve 
d ii rı :~o lıi ıı Polonyalının 

ı:om:ınya huılu<lıınu geç
tiirini ve Poluııyad:ıki F-

ı--, • 

raıısız . Sefirinin de Biik-
n·şe hareket ettiğini yaz. 
maktadır. 

Romen as~eri ~eyeti 1 tem~eılayn ~ugün bir ' 

Ankara :!O Ha<lyo : 

Biikn·~ : Bir Honwıı A:s-• 
keri llev'eti. Sovyetlerle 
gürü:;-nıek üzre Selfı.~kiyc ı 

gelıııi)ir. J 

f rans11 Nazular Meclisi 1 

~u gün [toplaniyor 

nutu~ söyliyecek 
Arıkara :?O Radvo : 

ÇPııılıerlayin bugün A~am 
Kamarasında lıir .Nutuk 
süyley1><·ek: füısyanın mü
daltalcsile tahaduü::ı eden 
vm.iyeti izah cdeecktir. 

Denizaltllarla müca~ele 
Aııkar:ı 1 U ( A. A.) --

Ankara 20 H:ld~·o : ~'r:uı8ız de\'l'iye µ;emi-
Fraıı::-ız N:ııırlar ~IPl·lisi ],.ri. Alıııarı denizaltı ge-
lıu;;-tin topl:ıııacaktır. mill1 riııc k:ırşı İngiliz filo-

Del:.ııliyf'nin topl:ıııtı ~İİP rııiic-;.'1deley<! başlamı~ 
esııasın<.la askr.ri ınalfıfııat lardır. Şiıııdiye ka<.lıu beş 
,·ereceği ıanı10lunuıakta_. ı ultı harp gemisi b:ıtırıl-: 
dır. dıgı ıannoluumaktadır, 

\ 



(Ulu Sesi) 

Cephelerde Vaziyet • ŞEHiR Ve 
İLÇE 

$ark Cephesinde 
Ankara 19 (A. A.) -

Şark cephesinde: Pa1onya 
kftaatı şimalda, Varşova 

civarında ' 'C cenupta Lvav
di olmak üzre üç yerde 

Almanlılra karşı nıilca<le

lt etmektedir. 

Ankara 19 (A.A) -
Ş~rk cephesinde: Polonya 

Radyo eervil<leri burada 
olduğu için Polonya Rad. 

yoları tatili neşriyat et

mişlerdir. J•'ransız askeri 

bey'eti Bilkreşe hareket 
etmiştir. 

Ankara 20 Radyo : 
:;ark Cephesinde : Var
şo,·a önilncle muharebe 
tekrar başlamıştir. 

Litvanya-Polon
ya yolu kapatıldı 

Ankara 19 (A.A) -
Amistamdaki Telgraf ga
zetesinin Prog muhabirine 
göre Polonya ile Litvanya 
arasmdaki münakalat in
kitaa uitramıştır. 

Bir ~et Genera· 
hnın anlattıkları 

Ankara 19 Radyo : 
ÇPk Kumandanlarından 

General Halla, Sovyetler 
tarafından tevkif edilerek 
bırakılmı~tır. General de
mlştir ki: 

Yolda bize .tesadüf 
eden bir Sovyet zabit ve
kili kim olduğumuzu sor
du, Çekli olduğumuzu söy
ledik. Zabit~ kime karşı 
harp edecekı.;iniz dedi , 
Almanlara karşı dedik. 
Zabit vekili, görürüz di· 
J:erek otooıobillerimizi ve 
~ajlanınızı aldı ve bizi 
serbest bıraktı. Yaya ola
rak yola devam ettik . 
Arkamız sıra bir Ameri
kalı otomobili geldi. İçin
de bir Sovyet Albayı var
dı. Hiıi • yanına aldı ve 
ifticvap ettikten sonra 
~rbest bırakarak bizi oto-

Garp Cephesin~e 
Ankar:ı 1~ f A.~ ) -

Garp ceptwsinde: Fr:ınsız 
tebliği: yapılan hafif bir 
taarruzun tart edih.liP-i, Al
m~nların bir çok ahı a 
tahkimatine giriştiL~kri l il
tlirilmc:ktt1dir-. 

Ank:ıra 19 ( A.A ı -
'Bir l'aris telgrafıpa naza
ran F raıısız kıt'al. rıııın 1 

1 ileri barekfltı ,\lrıı.ıt l.ırın 
taarruzları üı<.>rine durdu-

' rulmuı::tur. Ve tıu t.ı.ırruz 

püskürtülmiışıür Gf CP ka
ranlığında yapılan \lnrnıı 

hücumu bir kıymet ifade 
etmemektedir. r·ıt::ıntı hnr
be alıştırmaktau ib.uettir. 

Macar hudu~un2 ce~en 
mülteciler 

Arık ara 1 !) R1dyo : 

llJBE\'lLERI 

Kn~o D'ltejp>e<dle 
ler K ı··b·· ~ u u u 

Kızıltepe (Husu~i) -
KıltepPde Gençligin 

heden. l'Ulı, ı .. ülliir sevi
veleriniıı vuk::-eltilmesi 
için kasabarn12.dr:ı bir 
gençler kulübü kurul
muştur. Kulilbün şim
dilik Futbol ve Voley
bol şubeleri vardıı-. Ku
lübe vazılanlarm ve 

' 
halkm okuma ihtiyacı-
nı gidermek için de bir 
okuma oda ·ı açılmak

tadır. 

Yılmaz, Zeki Teoman, 
Kemal rrurgay, Heşat 
Tur·gay, Ziya Yıldırım, 
Ahmet Karahan, Ahmet 
Gökdemirdir. 

Kulübe nzun ömür, 1 

müessis ve üverinf' ha-., 
şarılar dileriz. Kulüp 
gençleri yakında (Ma
vi YıldLrım) temsil ede
ceklerdir. Belediye genç
lere bir Futbol sahası 
hazırlatmıştır . Kulüp 
üyeleri Belediye heye
tine teşekkür etmişler
dir. 

Mardin Kasabasının 1 
kfın ve gayri meskOP 

mak üzere 2!>0 he~ 
bir sahanın halı ha;:;, 
ritaları ile bunu ç O' 
yen ı fiO hektar ile 4 

hektara varan 3 

1/4COO Mikya~lı teı 
rik ıniiohanili harit:ı 
. . k ·ı ıoıır ı~ı e ·sı tmeye c;ıkarı 

tır. 

l~irı uı:ıktu ke~if ııede 
(8000) Liradır. 

Eksiltme ~7 /9/9i39 ~·,r 
b ·· ·· 10 1 

şanı a gunu 8aa t . 

~farelin Belediye d~iref~ 
de toplanac:ık t'ksilt 
k . d ~ oını .-yonu tarafın an· 
pılacakt ır. 

Muvakkat teminat (~ 
Liradır. 

Eksiltmeye i~tirak ede' 
terin vaktında Belediye~ 
İıııar hey'eti Fen şefli~ 
dPn i ştirak veöikaları 

bunu teklif nıektnpl~ 
koymaları lfızımdır. 

Dün bütün güu ~l:ıc:ıri:; 

tan lıu<lnduua mültı c'ler 
gelmiştir. 

Kulübü kunınlar baş
ta Kaymakam Vekıli 
B. Hıza 1'urgut, Hüştii 

-:------------------------------------
Almanların şaı·ka, Sovyetlerin 

garbe iier!eyiş!eri hakiki bir yanş 
mahiyetini aimiştır 

Şartnarııeler Mardin 1 
.
1 

IE5l d lediyc. inden ve Bctedtf. _ ~a VO l ıer luıar Hey'eti Fen I 
ı-------=----1 liğinden para. ız ol:ıra" 

Ankara 19 Hadyo : 
Havas Ajausı uildiriyor : 
Alm:ın ve So\·:·et kıt'a-

)arı ar:ı:;ın<laki teıııas .\i
manların arzuları gilıi dos
tane olacak ııııdır . Bu 
sualin ('cv:ıbı hftdi~C'lerin 

istikaınc~tini de§'btirecek-.. , . 
midir. Alınanyamıı şar
ka , Sovyetlerin garbe 
doğru ilerlryi~lni lı~kiki 

bir yarış mahiyetini al· 
mıştır. Alm:.nı) aıııu, bu 
ğ'iinkli vaziyet için Hus
y~.ya l>iiyiiJ... ta\'İZIPri \'Cr

diği muhakkaktır. fakat 
bu tavizin ıır kadar ilni 
giueeı·ğ'i ınalfını df'ğilclir. 

Almanya ~inıdidPn Ok· 
raııvaııın 'c lıcv:ız Hus-. . 
]arın bıılundul·ıı yerleri 

ı-- • 
iı-sğal etuıi~lerdir. 

20-9-939 Çarşambı-

12~:30 Proğram Vt' mem
leket :5aat ayarı 

1~:35 Türk miiziğ'i Pi. 
13,00 .Meııılı>ket saat aya-

rı, ajans ve meteoroloji 
habcrlf'ri . 

14,15,14,00 Müzi!-~ Hiya
seticünıhur Ban<lo:;u -
Şef: ihsan E ünçı>r 

19:00 Proğ'ram Ve meın. 
lcket saat ayarı 

19,05 :ıtüzik Hafif Or
kestra müıiği - Pi 

Polonya ~a~isssi ve lnuiliz atOuatı 
19.30 Tiirk nıüzigi lnce 

Saz faslı 
.,o . r :. , l:ı \tHııı~ına I>ı ~ po-

litik:ı hadiseleri 

Ankara l U Hadyo : 

Polonya hrtdisatile ıneş 

ğul olaıı İngiliz :\Iatlıu

atı bu memleketin ~ alnYl 
menfaatiııiu dPğil l>iıtün 

mob"ıimize katlar ~ötlir

dü. Otomobiliııı h.i 'e ba
ğ:ljlarımızı l'l stirUinH uıi:-:. 

bir halele bulduk. · 

Geıwral llall.ı, diiş
uıanın y:ıptığ'ı taariizlerin 
def edildiğini ve Polon
yahla.rııı m:ıka venıt·tte ol
d•klan oildirilwektedir. 

' J • ım· f'Ill ıııt•mlPketlrriıı tıl'Ul-

p:ı.tiı:lini k:ıc ll(}ı{1'ını, I 'o
lo ~ Jl ların şimdilik bir 
bal il P5art>:inc girdikle
ı ini, lrnn:ı t~ hanın1(i1 elim 
İ'C' de b&t'i kıırtııluş iinıit
lerile dolu ol<luğ'uırn yaz· 
mal t:.dırlar. 

:::!0,:30 )Jeuıleket saat aya 
:ıjansı \'e meteoroloji ha
berleri 

:?0,50 'l'iirk nıüziğ'i 
21 ,30 H:ırtalık posta ku

tusu. 
21 Afl jf iizik Honıans ,.e 

saire 
:}.) 00 1.f" .k ( k .. .. k ""-, n U7.I - · uı,:tı - Or-

ke. tra - sef Necip Askın '\ 
U 

N . \ I 

mu~ ı :şriyat ve yazı 23.00 Son ajans haberle-
1şlerı Müdül'ii ri, ziraat. esham, tahvil:lt, 

1 
kambiyo, ııukut bOriiası 

Siret Bayar (fiyat) 

Clu::t ~esi \t ı tl aasında 
basılm~tıır. 

:?3,20 Müzik (caılıunt pi.) 
•) 3 - - :,4 '\.1 k . - ,.J:> · ::.. ı arın ·ı pru-

J ğram. 

rilir. 
Tekliflerin tayin ~ 
gündr. saat 14 de k'
Mardin Ileledin~ Heisı' 
ne verilmeı:d v~vahut pi__ 
ta ile bu ı'aata k:ıdar f 
derilıniş olması lfızund1'' 

1~· 15 18 ~ 

Mardin 
Vakıflar dairesin~aı 
Ba bıssor ha n1af11

1 

nın 9 aylık icarı (11~ 
za yedeye çıkarıh11 
tır· ih,ıle o-ünü ol'~ 

~ I 

28 Eylul uau Perşer11 
be g Ün Ü ıı de ta 1 iple' 
r in geln1cleri il~~ 
olunur. 

4-~ 

• 

ilan 
·ıJ 

9:18 Yılında Gercii~ •-
okulundan alını~ ohlU~~
şahadetn:ı ınevi ka vbtıt$1, 

. • • • • ~J 
y.e~ısıuı alacağımdan et, 
Rının hiikınü kalıJl:l.dl 
ilan olunur 

Gerclşlü Bedrettl• ol' 
Şevket Ekme• 


