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Sa.bib ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

!ıleınteket menaftlne &ld yazılara 
l!ll\1alanmız a~ıkur. 

Basılmayan yazılar f?eri 
veriime:z. 

--=~SİYASAL_GÜNDE~İK TÜRK GAZETESİ 

Sayı 1337 

27 Eylul 1939 
Çarşan1ba 

Sayısı 100 Paradır. 
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Hitler, şe 
Hariciye Ve ilim·z 

Molotof tarafından kabul edildi 
Dün Molotof tarafından Saracoğlu şe-

refine verilen ziyafette samimi Nutuklar 

teati edildi 
Ankara 26 (A. A.) -

~loskovadan lıildiıilh or : 
'l'lirkive Haı iciye Vekili 
ŞtıkrÜ Saracoğlu bu sa· 
bab Kıreınlin Sar.ıvıııda 
hfoıowf ve Kaleni~ ile 
görüşmüştür. Öğle yeme
~ini berubtr yemişlerdir. 

Yarın c Bugtin> Tnr
kiye Stfiri Hariciye Ye
kilimi~ ve Sovyet nkani 
Şerefine bir öö-le ,·emci'i-i = • Fı 
"erecektir. 

Ankara 27 (A. A.) -
l'as Ajansı bildirı) or : 

26 Eylülde :50\•yet 
l\orniseri Molotof, Türki
Ye Hariciye Vekili Şükrü 
Saracorrıunu Kırewlin sa-o 

~inlilerin muvaf
f aKiyeti 

Ankara 26 (A. A.) -
Cirı Ajansı tildiriyor: 

Tok ,·odan alınan ha
berlere göre, Japonya hal
kının vaziyeti çok güc 
leşıuiştir. lçtimui karışık
lıkl~r çoğalmıştır. 'l'un
~a Şelıri Çinliler tarafın
~ar: ıabt edilmiştir. Çin
hler Şans eyaletiuia şi
lrıalinde on bin Japon 
askerini mubasere etmiş 
ll!rdir. Şangbay dış m.ı. 
hallelcrirnle Japonlara şid 
~.'1 ~\lQ\UD ·~i,tir. 

rayında k;ıbul etmiştir. 
Sa.raC•>ğluna TilrkiyP

rıiu buyük elçi:i Haydar 
Aktay refakat etuıi9tir. 

Kabulda Hariciye Kouıi 

ser ınuın•ini Pokmkin ile 
Sovyetltrin Aııkara elçi
ei de hazır bulunmuştur. 

ffariciyc Vekilı Kale
nin tar11f ından d.L kalrnl 
edilmi~, ayııi güu .Molo
tof Şülaü ~H<ıcoğlu şe

refiue l>ir öğle 1.iyaf P.ti 
,·erınıf'ı ir. Zıv:ıft·tll Po-• -
teıukı": .... ~Iaralf'..ı.I Vaı şiıof 
ve bır çok zevat hazır 
huluumuştur . Yemekte 
Molotof ve Saroco~lu ta
rufıudan sa.wirni Nutuk
lar söylenmiştir. 

Muğlada zelzele 
Aııkara 27 \A. A.) -

l\lu~lada diin iki zd:!t·le 
olmuştur, lı.:ısar yoktur. 

Dikili de saroıntıJar da
nuu etuı~ktıt·dir. Yıkıluıa

mı,. o.an di v:ır!M da rn
nıiştir. 

Aaa~olu gaztesinin yar~nm 
Ankarn 27 (A. A ) -

İımirde çıkıın Anadolu 
gaıeteı:i, Dikili fclakerıe
d+'leri için bu a k~am hu
susi bir nusba çıkarncak 
ve bu nusbanm bütün mas
rafı gazt'ff'ye aid ol:ıcak 
ve eatış 'arid:ıtı felaket 
zedelere dagıtılın:ık üıre 

&~ıl~ya verilecektir. 

Romanyaya 
Sovyetlerin gir-

diği yalandır 
Ankar:ı 26 (A. A.) -

f.;ıifaui Aj:ınsı hildiriyor: 
Romanya lıül-.1lınet i, A
merika ınatbııatile İngil

tere Radyo~u tarafıııdan 
on Sovyct fırkasının Ro. 
ın:my<lya gir<liğ'i h~kkın. 

da. verdi"leri h:ıl>t•ri rPs. 
men tck7iu ctnıişıir. So\'
yetler Birli[d i'Ie Rom~u 
y:ının Masaıabya tıudu

<lu norınaldır. Iki ıııeuı
leket arasında ki rıılin:ıse

bat bit uaflık hedefine 

gı>re inl\.i'Ta.r dınckteılir. 

Roman e;çis•ne 
teıninat verilmiş 

Arıkara ~6 (A. A.) -
Ha ' 'as Ajansı Bükre~tt-ıı 
bilciiıiyor : Blikrrş Hil
kfüııct mah<.fili So\·~·ı·t

lt>rin Maaaruhya~·a ilrrle
rliklerini :-ı•alaııJa rnakt:ı \"P. 

Rom:ıııyH hududunda hiı; 
bir hnı1 ::et vulrna gel
;ıı •diği bil,!lri1wtktedir. 

Molotof Romeu eJçisi. 
of' kht'i surcae deb:ralas· 
yon ya pım;tır. 

Bu sııretle iki mem· 
lekP.t bitaraf kalacak lan
nı telıarüz. etuıişlerdir. 

Kuruluş yılı ı Ağustos 927 
::zı: 

• ti 
1 Şar'< cephes!ndeki Alman 

1 

ordL~:~~ ~nL~n bır ~~smı garp 
cephesin!? gönderildi 
:~O!\IA 26 {Radyo) - ' tc srnr f~ u"!r:ı: .~e, Alm~m-

1:-;tif:ıni ~ıjnn:::ı, Jlitleriu ya l>uııa da hazırdır. 
umumi karargfibmd:m bil
d<liriyor: 

Şark cephesinde harp 
bitiııce Almanya hüku
meti Şf:'rcfli bir muahede 
ile sulh yapw:ığa amade
dir. 

Eğ"er, demokr:ı::ilP.r mil
cadı·l<',v~ dt>vam etmPk 
btf~dikleri üç senelik luırp-

Yekilfor Heyeti 
An kara 26 (A. A.) -

Vekiller Heyeti bu güo 

~aat 18 de Başvekalet lıi

n:.ıRında, Başvekil Doktor 
Rdi:{ S.ıydaının dya9'!1in.

de bir toplantı yapını~tır. 

Meclis gruDu 
Ankara 26 (A. A.) -

Cumhuriyet Halk Partisi 
Meclis grubu bu gün saat 
1fl te Rt>iri Vekili Hasan 
Sakanın riyasetinde top
laıı nı 1şt1 t. 

Huzııamede, yalnız He
fik lııccnin, Büyük Millet 
~leclisi "Ski 2alııtnamc

lı;riııiıı yrni harfltrle t&bi 
bakkııw.ıl i t<:klif takriri 
vardı. Tak:iı ieye konu
laı ak il if;ı kla k~ bu! \'tlit

miş ,.c ~attt 16 da c.·!s ·ye 
uih.1yet verımiştir. 

Cephelerde 
Ankara 27 (A. A.) -· 

Şark crph~e:inde hareka
ta aid yr-ni bir haber alı
n"uın.mıştır. 

Ankara 2'1 (A. A.) -
Kopanhal'ta çıkan Poleti
ka gazetesinin Alınan cep
hesindP.ki mulıabiri, şark 
Cjphesinde b~ılunan Alman 
ordusunun bir kısmmın 

şi:nrli g:.;rp cephesinde 
bulunduğunu. Zigfrid hat
tioa yakın şehirlerin tah
liye ea ildigi bildirmek
tedir. 

ltalya en~işe~e 
Ankara 26 (A. A.) -

HavaE\ Ajansı Ruınadan 

biloirdiğine görf', So,·yct
lerin Galiç~:ayı istilfısı 1-
t:ılYada rnıiisC' dol'l-urmak-

• • M 

tndır. !tal~ a gazeteleri, 
. Kızıl orduııun işğal et
tikleri yerlere alın:.m ted
birler dikkatle takip ct
ınei\tedir. 

Nuri Sait Paşa
nın nutku 

Aııkar:ı 26 [A. A.J -
Irak füıs\·ekili Nuri Sait 
Paşa Radyoda bir Nu
tuk ~öyliyerek Irakm bir 
tarnftan İngiltere ile itti
f.lkın:ı1 diğer ta.raftan Sa
adnbat paktmın sarlaka
tını işaret etmiş, Arap 
... r asytrna1istlm irıi Irak si
yac: ·tine daH~t etmiştir. 

Lüksenburğde 
Ankara 26 (A. A.) -, 

Dün öğleye doıtru hir 
kaç bubancı Tnyy:ırenin 

Lıiksenburğ Hı.erinden g('Ç· 
tiği bildirilmektt:dir. 
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tephelerde Vaziyet fransızlar [Rı§ldvo· ı Mardin 
I icra dairesinde11 

i
l.Japonlara ba-zı 

I~ __,;;._--~..-'-G_ar.ı...p _Ce:.....p~e_si_nde___._ 1 arazi verdiier 12,30 Proğram Ve mem-
leket ~:ıat ayarı )[ardinde Ferhan cı· 

12.-"85 Türk müziği Pi. vuş kızı Meleke 801 lir' 

Kızılardu 
ilerliyor 

Anka,ra 26 ( A. A.) 
Şark C~phP ind,.. : 

Kı1.1l ordunun tl-'lıliği: 
2ô E~·lüld(~ kıt:rnt hudut 
hattına doğru ilerlı·~ ert>k 1 
yeıli, Hkiz f< bir daha ı 
i~al etuıişlı.ruir. 

Almanlar bir ka-' 
leyi işğal ettiler 

Ankara 26 f A. A.] -
Fr.ın ıı tclıliğ'i : Fransız 

topçusunun fa:ıiiyf·ti dr.
vam etmiştir. 2ö Eyli.ıl 
gıın lüzli :l\ cı Tayyare
lPr;miz Alrııan 'fnyyar+-'
lcrilA muharebeye g1riş

mi~lı:>rdir. 

Bir Paris Telı~rafı da 
Alınnnların Rekiz Fransız 

T:lyy:ıresiııi düşürdükleri 

doğru olmadığ'ıııı. ancak 
iki Tayy.ıreııin dUşHrill

düğim\ı uiıd"ı·ruc·ktedir. 

Ankara 26 (ı\.AJ 
Amiral 'N'ovaanın B:ışve
killige ta: ini fransada 
ruemnuui\1 et uvllndırmış
tır. Çiink.ü, An;iral Cüm
hııri\ Pi çilerin düı:;manı de-- .. . 
ğildir. DiğN taruftan şını· 
c.li\·e kad.ır acık IJulunaıı 
P~ris·ı bir t~ıÇi t~ı virıi de 
cok m:ıı iJar bulun•nakta
;lı r. Framsı~Jnr Şa np:hay · 
daki imtir:n.lı ını ;t.ıka 
vanınua ;ııülteciler içiıı 
~yıı mı~ oldukları yerleri 
J"Ponl:.ıra terk ct·ııişler
di;. İngili'lJerdc Çiu ınül 
tec·ileri iç.in tn.hkiaı ettik
l tıri inıti\•aılı araziyi Ja-. . 

13,00 ~f emlPlu·t saat tı.ya- ,.,,rmrğe borçlu Mardinifl 
rı, ajans YC meteoroloji 1 külesiyan mahallesindetl 
haberleri. 1 brhlül oğ'lu A bdulkadırır 

14, 1ö,14,00 MüıE~ Riya- bu borcunu ademi tPdiyedf~ 
ı:;eticiimhur B:'ındo~u - 1 doloyı borca karşı ipotekle 
Şef: ihsan R fıncer I t:ı kyid edilmiş ofan köle: 

19.00 Prcığ'ram Ve mcm- siy .. m mahallesinde v:ık1 

h·ket ~:ı!!t :ıyarı tarafları yemini ınukadde· 
19:0:; Müzik Konserto ma katal elycvm had ker: 

- ı>[ rııo zade haci Ahdulg-~r. 

· 19.30 Türk müzigi fasıl çelebi oğfo rl'ri <:elebi dt:ll 
1 heyeti ; gi varüş ipeki hanesi isari' 
1 ~.o, 1 fi Konuşma Dış po- : cephe1-1i tariki am arkası 

lıtık:ı hadiseleri Emine bint haci ''Pli hane· 
20.30 ~Iemleket saat aya si ile mahdut ve fcvkaııi 

:ıj:ın::;ı ve meteoroloji ha- haraba bir 1-icre ve dahi· 
berlt>ri linde bir kiler ve bala "'" 
20,~0 Türk ıııü1.iği avlu \'e tahtani iki od• 

Aukara 26 (A. A.) -
Alman telJli~i : Doğ-uda 
hudut hattrna ilerieıııo 
normal şekilde de":ını et
mokte<Jir. 1 f raömların taarruziarı 

pooln ·a vermişlerdir. Bu 
da, J . ponya ile garp de
mokra~hü aı asında bir 
ihtil!lf nıevcut olmadığını 
göstt:rruektedir. 

21 ,30 Haftalık posta ku- ve aahillerindt! birer kiler 
tııEu. ve b i r Ayvan v e bfr 

21,4.) ~lüıik Melodiler k a h ,. e ucao-1 ,.c bir 
Alman Kıtaatı M ono

koski kale~ini işğal et

wişlerdir. 

Kar yağıyor 
Ankrtr:l 26 [A. A.) -

Hav< ı::ı .'ı.j tııcı muhabiri 
bfüli r·) o : Karp~t.larda 

Çok m:~tarda kar vaiT-• ('> 

wah t.ıJır. Dün ill'rlerursi 
beklenen So\·yetlerin ha
reketi t~hir etmiştir. 

Eu1in bir meııbadan 

i;ğreııild iğin~ göre So v yet 
kıt'nları lıucluua 23 kilo-
met re lllN\'tf ,.>yc kaıl:.ı 1' 

gduıi~lcrdir. 

İngilizlerin attık
ları be.yanııame 

Ankara 26 (A. A.) -
lngiliz istih\ıar:ıt nezareti 
geçl'rı gece gc.ırbi Alman
yaya atılan ingiliz be
yanııacııeleriniıı rnetnini 
nPşir P.tıııiştir. Bu metin
de şunlıır ~ ::ızılıdır : 

" Yıldır.nı },:ırbı hak
kındaki Alın. ı ümitleri 
gaip olmuşttır. Alının ti
c:ırrt filosu f:ıaliyet um 
dur<lurulıııuşt•ır. Alınaıı 

lar, bunları iıot r.diniz!,, 

Leh mflliac~r~Gri 
Ank..lra ~G (A. A.) -

1\l~cnri. tan l..Jeh t11u

ha<:irterine elden ge
len yardımı yap -
mal\ tadır. 

Arıkura 26 (A. A.) -
Bu sabahki İngiliz Mat

22,00 Müzik ( küçük or- matbah ve bir 
0

a vlu ve bir 
kcstra - şef Necip Aşkın ) kuyu ve halayi müşteınil 

huatı, Fransızların Zigrrit ı----------
23.00 Son :ıjans haberle- ve temaını 1200 lira kif 

ri, ziraat, esham, tahvilat, ıneti mühamaıeli l.ıir b:tP lwtmıa doğru y;ıpııkları 

ta:m uz biiyük harflerle 
ıH:şretıni~h rdir. 

Asılsız ~ir ~a~er 
Ankarn 26 (A. A.) -

Bc·lçi rn Ajansı düo Bel
çik:ı ar:l'l.isi üzerinde F
ransız Tııyyart·lerinin uç
tukları hakkındaki Alman 
haberlerini yalanlamak
t :ıdır. 

Nazi şefleri arasm~a 
iMilaf 

Ankara 2G [A.A] 
DeyJi eldı::prf's gazetesi
nin muhabiri. Xazi şefle
ri :unsınıl.ı bir it ilflf. çık
tığı \'f! bu itil:ifın Uürinğ 

ile Alman Auıiralı arasın-

Yianşe~ir Satrnalma 
Kom:syonundan 

Viranşehir birligi için 

8/9/930 \'e 9/9/939 Cuma 
1 ,.e Cumartesi r-iinii kr.palı . o 

zarfla yapıl:ın ek~iltmede 

kimse talip çıkıııaılığından 
550000 kilo Odun, 105000 
kilo kuru Ot, G2000 kilo 
Koyun eti, (·)0000 kilo 
KN:i eti ,,e G500 kilo ~a
de Yıığ"ı lJir :ıy ıııiiddetle 

pazarlığa korıınıışdur. 
lsteklilnin vli2de ,·ı>di . . 

lrnçuk t.cıııirıatl:ırı ile Vi
r:ın:-(;hir bir Satın~lına 

kambiyo, ııukut borsası han~nin Mele!~e ipotekli 
(fiyat) bulunan teınami 5760 se· 

23,20 .Müzik Ccazhant pl.) bim itibarile 5480 sebıJlİ 
23,55 - 24 Yarınki pro- Mardin icra dairesinde S 

j!rnm. 10/939 günü Salı güıı~ 
saat 11 de ve tahmin ed1 

Nazarı Dikka ıe len kiynıetiııin 0,0 de 10 
beşini bulın:ıdığı takdird' 

Kasaplar, Çimento tor- birinci artırmanın ta~tıbil: 
ba kağıtları ve ~air mU- dU baki kalmak ve Hdııo& 
h!\'Vf'S kfığ'ıtlara Et -sar- arttırma 14/11/939 sın 
<lıkları her gnn nazara "' günü saat 11 de vapılın$' 
ç·Hpnıaktndır. Hu gayri J ıı 

şartile satılaca~ından b 
ı-ıı lı hi 'c hı· r k'•si n haya- .. ·r 

gavri menkul üzerinde b1 
tına t:·:tllu\.; eden işin iinU- J 

hak ve hususile faiz "6 
ne geı;iınıesiui :ılftkadar-
dan bekleriz. masrafa dair bir iddiarl' 

bulunanların tarihi il~ 
. 

komisyonuna müracaatla- ! R 
rı ilJ\n olunur. 1 esmi ve hususi 

dan itibaren 20 gün içiır 
de evrakı mü5bitderile iD' 
ra dairesin~ müracalıitljtl 
aksi takdirde hakları ti 
pu sicilile s:ıbit ohııayıır 
ların pavlaı:;;madan ın:ıb 

4- 4 

}Jardin Tapu 
dairesinden 

ilan tarifemiz 
1 Kağıt buhranı yiiıün-

• • d 
rum bırakılacakları \' 0 b 

du oldıığ·unu uildirnwk
tedir. · 

• 

f iıı!anOiya, Almanya ya ~ir 1 

nota ver~i 

1 den g-aıetemizi iki ~ay
fe çıkarmak zarureti kar 
şısmda kaldığımızdan 
gelecek ilfinlarııı hepi~i 

İnek çar~ısında mute
serrifi olı! nğ'u beş bap 
d ükKamıı tiıeriııc ınaıınış
teıııil bir twp lınne in~a 1 .. 

ni gazc~eye sığdırmak 
için küçük punt11 lıarfler 
kullan ıııak mt!cburi ve
tiııde bulunuyoruz. • 

hususta fazla malumat ,~ 
mak isteyenlerin her gfl~ 
dairede açık bulımdurul,O 
~artn:ııncyi görmek uıe~ 
939/88!) do:o:'"·ava mur• 

J • -caatları ve tal p olanları 
t-~1ledigiııdrn ötürıi t(\vhi-
dP.tı t~pıı ı:cnedi i:stenil-

Aıık~ıra 2(; (A. A.) nıiş oldu~uııc]&.u lıu cilıa 
Finlandiyn. hükfımeti va- tin ttsbiti için keşfi\·e ui-. ~ 

puruııun lrntırılrııası do- dilecrginden gazetenin 
layısile Alııı:ıııyaya bir c;ıktıj!ı giinUn fcrdasıııd::ın 
Notn. vem.iştir. itii.Hın·n 10 cu g-iinii ~:at 

Alııı:rnya ce,·ahında, yedide mahallinde J.ıulu-

Bu vaziyt!te güm Teş
rini evvel iptidasıudan 
itibaren resmi ilaııların 
t~k sütun olarak santi
uıinuen {25) ve hususi 
ilarılamı beher keliuıe

sinden (..J.) kuruş alına

cak ur. 

mı.rnyyen gün ve s:ıatı' 
0/0 de yPui buçuk temin:l" 
larilc arttırmaya iştir•~ 
ları ilan olunur. 

! Umum Neşriyat ve Y'; 
l işleri Müdürü 

lngiltneye yiyecek ve ncıcak ıucınuıa evrakı mUs
malıeme t:ış1mak İı-•tf'yen- lıitPlı·rile birlikt~ ıııüra· ' 
lt>r için bu bir düsturdur, ı caaı cyleın .. Jı-ri ilftn oluj 1 

deııJiftir. nur. .~f-.ı ... ••••••--=ı 

Siret Bayar 
Ulus ~esi Ma tbaasuıd1 

basılmştur. 


