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Sahib ve Başmuharriri 

SİRET BAY AR 

"'lllleket menafilıle aid yazılara 
ıavraıarı.mız a~u;ur. 

Basılmayan ya.zııar geri 

- - -

Sayı ıaıs .. 

6 Eylul 1939 

verümez. 
-- _ SİYASAL GÜNDELİK TURK GAZE~ t:"İ --

Çarşamba 

Sayısı 100 Paradır. 
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[Birinci lııöııii) i:;tiklill 
:ava§ında Türk tarihinin 

fh·a11<:la k:ı"·ıt ettiö-i 1.a-
btl . J ... 

~U eı ın başlanğıcıdır. Tilr-

Kahrarıı:ın sü\•:nilc
ri uıiı ~iiıd 1.:mirin .,• ıPf 
C'addesile ü~linımıkteuir . 

Hav:ıcılıkta dalıi :ıyni 

kubnıuı:rnlıkları gö::.t<'r

mek kudret ve kabiliye 

tiıı ı.h•yiz. 

Bir Is eç gazet si ar1 in 
.. • 1 • 

··r cegını yazıyor 
oıcın Yenilmez bir varlık 
g\l Uğunu lıü~iin lıir hn-

ınet diinvasıııa ihtar et0 . • 
it ıış azim ve milli bir 

ade kudretidir 

h ( lkinci lnöuü) vurdun ll . • 
la '1trıi iRmetiucte kazanı-
lı ~~akarya ıaf criııio şan-

ır abidesi<lir. 

te;?.e.dt baş bo~uu g/Ss
~ fiıgı Akdt>niz hedefine 
i ~~t4tı, Lozanın, bal ,.e 
lr,~balimiıin, sağlam bir 
4aı esi olan, demokrad 
b

11 
[)!'.~ <:elik imanlı. dünü 

rıa gune, bu günü yarı
~·' t;elik ağlarla bağla· 
~~\ tnilii şefi miı (1nföı ii
~~ Yilce adlarına izafe 
~" en Tiirk kuşundan, 
"\'a et Cılığımızdan hahi$ 
IQl!k • 

cırıa ısteyorum. Çiiııkü 
h~ bağışlanan günleri 

• 1 Yoruı. 
ttıfltt~ e:in emniyetini tam 
~lttı sııe gOgetie tt"şwil 
tar ek bu gilıı için bir 

il rettir 

~iı/' erd~ ~Iehıoctçikleri 
h1:r ~ P~rlak süugillf•ri 
~in angı bir nıiiteca vi
~~ gböz.Ierini kamaı::tıracak a .. 
~acak ~rına derhal gapla-
"ttııll k~dar keskindir. 
h,~ bütün bir cihan 

tatılıkta anmaktadır. 
atanb ~M tılu feth eden 

~aı~ın son sistemleriDf~ 
l'ıı tak 0.Ian Tilrk ordulnrı
h~ıt dır ederken BU vük 

Ska_ ' • 
lol\~\ıl· r (At.fltfirk) Türk 
~lll): :•rıtıı şch lecl· ııı etJlı 

•Ştı . [ . 
~~tıırıd · Ren askeri ha-
atıt .a böyle muntazam 

gGrnıenıiştim . ] 

lııüııü kampı Tilrk 
gençlerinin !-C\ 'C sc"e ntıJ . 
dıkluı bir kartal yu\'a
sıJır. 

Yurdumuzun t~ıın "e 
kfüııil emııiyeıini lıa\'a

larınıız<la korıınınk i<;iıı 

halkımızın ött::dt·ııueri yap
tırrı fedakarlık durnwuan .-
ilerlemektedir. 

1:;-t~ )larJin; ~I:ırdiıı

de ha ... a. kurumu 9:?ü yı
lında Lee:;. üs etmi.-;tir . 
ı:H441 lira \'ari<lat bi
riktirıııi~tir ki uunua ka. 
zalarıu tcberru.ıtı lı:ıı iç
tir. 

811 i,ö)gııı}p top) ITIIIllŞ 

bulıın:ın hava k 11rıımu 

varidatından ~on siı::teı ıı 

hir [Mardin U~.ı;:!ı) almak 
nıiinıkiindıir. Bıı lıu~u . ta 

tlaha Lzl:ı fı' lhli ; fıı lık H
rnevecek lıir yurttlas te . . . 
~a n ·ur ctmcyoruz. 

htiklftl savaşında top
rakl:ırını <lü~ıııan dzıııe-. . 
ei ne çiğ' ıh: t ıııt-m iR lııı l u nan • 
.M:.ınlin l>ii ~g .. si h:.ılkııı.n 
yurd ~c·,,gi:::ıle bu yolı! a.· 

ki azim ve fcdakarlıkh
rını derl~mek ' ' C topla
mak için kıyıuctli V:ıli
miıle gcuc;. ,.e t·neıj i k 

k:ıvınak~uııl:ırıınıı.ı ıı lın mil
li ·isteki rchbnlikleri tıu . 

\ 

yıik ~enıerelı·r ,·erı Ct--ktir. 

EmııiyPt şu \'f'Ciıel•· r

lo çerçe,·eleuıniştir. 
~ Türk. Oğifn. Çalış. 

Gü\·en) 

Ankarn 5 n . a. -
Po 10 1 ya<ıj1 11 ... ı. Po 
lo ı v~1 dn "e c~ı u bi _, 

Polonvnda 111üca-, 

delenin devanı etti-
ğ ı n ı 111 ot o r 1 u r\ 1 n la rı 
kıtalnrına ynpdan 
hücunıdu AlnHH1la
rın bozularak bir 
çok esir verdikleri
ni ve Alınanlardan 
tank \'e s :ı ire ele 
geçirild i ğini bi ldir
n1tktt~dir. 

Fransız ceı>hesindf' 

Ank <ı ra 5 et. a. -
3 n un1a rc·ıl ı F r;ı n~1z 
h:trp tc bliğ i , kara. ı 
den iz v · lıct va ku \'
vetleı i harekatımn 
norn1al devaın < tti
ğini bıldirnıt ktedir. 

Almhn milletine 
Çem berJayııı ııı 

lıitııbı 
Ankara 5 A.ı\ ( Haıl

yodan ) - Çeml.ıer)a\ in 
Radyo ile A:nıaıı ıııiİle
tiııe hita ıı Pdtırı lwvaııııa 
ıneeirııle dtıııişıir ki : 

" I1 er tch likı·~· i ~i'\1." 
nl:ın Iliıll·r. Alıııfııı ıııil 
l et iııi harbe f.-.da etmiş 
tir Mt'ınld:ı>tiııh. P, nı r· tıı 

ı .. ki'liıııi1. ~iındi lıaı p ha· 
liııde huluııııı·ıkr:ıdır. 

lıı"'ilterP bu harıı fıı o 
l:lk eti rıe m:mi ol ııw k içiıı 

her nt la~ıuısa yapwı~· 

tır. X:ı.ınu~ ' ' C şerı:·fiııi 
ıııııd.ı fc.a ı ıll ıı Lır rı ili• t. 
I<' c· ıı.ılıı h.ık lınahc·rdir. 

Biz bu lı.ırbı Alııı:ııılura 

kaı~ı c!Pğ'il ı:ıliıııcıııe bir 
rPjİuıP kar .. ı ~ :ıpıyonız. 

~( rlH::-tc:e y;ıpıbıcak 

müznl-erclerle lıu n1t•s'e-

}f']f>ri hal Pdf'bilirdik. Fa
kat $l'fıeriııiziıı , fültriııe 
itiııwt Pdret•k hir ferıl 
bile kalııı:rnıı~tır. 

yeflerinizin ~özleri kıy

ıııt b;z lıir kftğ'ıt par~a

sından ibaret oldu~uua 

hayret etmeyiniz . ,, 

Son Dakika: 

Dün gece yarısından bu 
gün saat 12 ye kadar 

vaziyet 
Aııkar:1 G .\.A (R .d- yanµrn bombaları atoıış-

~·oılan) - Pı,\onya unıu· tır. 1 :5 ölü \'e 20 yaralı 

mi kararg-!Uıımıı 5 Nu
m:.ıralı t<•blir!'i: 

Diiııı:ın ha' :ı kııv\ et

lı·ı i bUıiin ıziln tanrrnz 
İ;trıııa <lt \':tııı t ıleıek ŞP

lıiı lı·ı i ,.<. n~k .. ri koll<ırı 

!Jonılıanhııııarı 111 ıııiştir. 

lJli:;;ııı:ıııııı 14 'J';ıyya

rf'8İ clıı:;;urülıııiiş biz.Jı·u 

altı TayyarP. dii:-nıii~ttır. 

Liuı~ r garııizonu ~icl
detli bir ~ıkı.:;; y:ıpuıış ı 
Alm:rn lıı nlan ınii hi ııı nıik

t:ırcla top !l.!tr ıuitrnl~ oz j 
'e c~ir :ıl.ııı~ıır. • 

Ank:ıra 6 A A fRaıl 

yoılan) - \ :ır:;ov:ıdan 
lıildiı iliy ıır : E~ Hiliiıı dör 
ıliincii gıiıııi Alıııaıı T·ty 
,· :ıı h•ı i Vnı:;-o':ı ii'l.ı int• 
bir :ıkııı y:ıpıı11:;tır. Boııı

hardımaııa 70 Ta~ yare 
i~tirak etıniş ve ~ehrc ı 

,. :trdı r. 
Tayyare tl:ıfi topları 

17 • \lın:ırı tayyarPtiİni dü
f. il r nı üş lerıiir. 

Ankara 6 A. A. 
G~ rp cephesinde : 
4 Nun1aralı Fran
sız R9 poruna na· 
zaı an Fransız kıta
ları Ren hava lisin
de düsnıanla temas . 
hal inde bulunnıak-
tadır. 

Ankara 6 A.A (Had
yodan) - İngiliz haber 
alma m'1.ar~tirıin haber 
aldığ'ına g-öre, iiç Alman 
':ıı urn lıı~ iliıler tarafın
<l:ın, bir l:aç İngiliz 'a
pıııu cl:ı Alnı~n deniz altı 
gE:mileri tarafından batı

niınıştır. 



tiayla 2 (Ulus ~esi) 
3 - 5'52 z 1 3 ? 

Sayı 1318 
TZZ' _d EFE EZ 

Da~iii Halleıler llngiliz Kralı ile F rnsız A~manmiliimü~afa-1_ R_C)~©ı_©J...;;._y_© ___ ] 

İcra Vekilleri 
dün toplandı 

Cumhurreisi aras nda asının ~ir emri 6-9-939 Çartamb~ 

12,30 Program. 

.. 
Ankara 5 a. R. -

İcra Vekilleri heveti 
bu gün başvel-c:lJet 
binasında topla nC1-

Ankara 5 a. ~. -
İngiliz kralı ile Fran 
sız cunıhurreisi a rn
sında iki nıilletin 

birleştiğine ve biri 

birine itin1ad O'ÖS-b 

terdi <,-ine dair Jos-
ö 

tane te)O-r'1flar ta
ö 

ati edilnıiştir. 

rak ruznanJf.deki p 1 c h , ' 
ı1ıeseJeleri JllÜl.ake- oıonya um urı·eısı-
re etıniştir. j , ,, 
•• •• • • 1 • 

uzum sıparış•erı nın mesa11 
t\ıık:u:ı 5 \. A ( R l ki ,. · 1 ·ı· K Ankara 5 a. a, ( Raci- • · ::ı< · şc · rnr etmı~: rıgı.ız ra-

d 1 .vocl:uı ) - Poloıı)''' cu··rn- Jı da v~rclı'öı' ce\"'JJta ez 
yo au) - zmir gazete- ·

4 

r"' " -
hurrei-.i, İnı ... jJiz Kraline cümle denıi~tir ki ~ 

Jerine göre, Fr:1rnm \ t· r. ,.. 

lngiltereden üztim ibra ÇPkti~i bir tPlgrafta in· ı "Sizin kalıramarı<.'a mü. 
cat~·ilarıııa sipari~lcr <Y"el- giltererıin Polonycıya y:lr- cadeleuizdc ' yanınızda 

• • ' 0 

1 

dıııılarıııdan dolayı te- bulunuı~~la ınültrlıiıiz, 

;;:~gr,:'.'.:~:~~:~~~:::·y~::: ı Belçi~a Kralının ra~yo~a sö1le~i~leri 
Amcrıka ya da tiitiin 

yüklü bir vapur gitrııi\.tir. Arı kara A. A. 
(Radyo) - Belçika 
l(ra lı Leopo!d rnd 

YO lcı sövledi!!i nu-"' .. ~ 

IIarp uzun 
miyecek 

., 
sur .. 

Ankara A. A. 
(Radyo) - Aln1an
yada milli n1üdafa-

12,35 Türk müzi~i Pl. 
13,00 :Memleket saat aya· 

rı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

anın bir enıirnanıe- 14,15,14,00 :Miiıi~~ Riya· 
sinde harpta muzir seticiimbur Bando~u -

h 
. Şef: ihsan R iin~er 

atı Jıcıreketlerı gö~ 19;00 Proğ"rall\, 

rülenlerİn \'e gıda 1 
1Ü,Ö5 Aiuzik bir konser· 

to 
maddelerini topla- 19.~0 Türk müzi<ri tnce 

yanlardan. h~d~Jin- Saz'faslı !" 

df!n fazla f ~yatla sn- 2ö, 15 İ{onuşma. 
20,30 Memlekt>t saat ays 

tanların cezalandı- J a ~tnSJ ,.tı weteoroloji b.:ı· 

nlncakları hildiri). berini 

n1iştir. 

Baltık Denizinde J 

Ankara 5 (A A) -
Baltık 0-:!nizinde 
bir Yunan Vapuru 
bir Altnan mavioi
n e ç ' r pnııt ve bat-

2n,öo Türk müziği Mtı~· 
terek ve solo uıga.nni 

21,30 Haftalık posta ku· 
tusu, 
21,4.~ 'Ne~eli plaklar - Jı. 
~1 150 Müzik )Jelodjlef 
22,00 lltiıik ( ktiçuk ur· 

kestra - şef Necip AşkıD) 
23~00 Son ajans haberle· 

ri, zira.at, esham, tah"iJ~fı 
kambiyo, uukut bgrsA11 

(fiyat) 
Rusyada askerlik 

işleri 
Ankara 5 a. :ı. R adyo 

dan) - Mosko' ad:m ~il. 
dirili yor: 

tuktcı, harbin Belçi-
ka k:1pılarında pat
ladığı bu anda, nıe
rnleket en1nivetinin 
deva n1da ~lduğu
nu söylen1İş ye bü
tün n1İlleti hük u
nıetin nıüz!:ı hereti
ne davet etnıi ~tir. 

nııştır. Ta yfesi kur-
tarıln1ı~t~r. 

~3,20 Müzik (caıbaot pi· 
23,55 - 24 Yarınki prO' 

ğram. 

Ankara 5 A.,A, (Radyo. 

dan) - Cephe gerisinde: 

ls\•eçte çıktıQ bir gazete, 1 l>u barbın geçen harpten ___________ .:_ _____ _.._, 

kısa olacat:-ını, çfüıkU Al-
1 Vilayet Daimi Viiayet DaiıJJİ 

ııı;ınyanın kıtlık içerı;,ın- Encümeninden 
G:ızeteler. M;ır ._al Vari· 

şilofun 9 l 8 ve 919 smıf 
ları norıııal şekilde sjlfth 
altına çagırae<.ı°'ırıı Yaz 
m aktadırJ:ır. 

0 
• 

SWih :ıl ... ında lrnlunan 
efr atta 30 I\firıumıc:anide 
terhis edilecı klt·ıdir. Yal
nız b:ızı crpfu J rch 1'i :ıs 
kederin terhbi geciktiı i
lecektir. 

İngiliz ticaret 
nezareti 

de harbe başladıg-ını, AI- EncümenindeJJ 
1 - Eksiltrııeye Jwnu

hın iş: Mardin-Diyarba. 
kır yolııııun Mardinden 
iıiban·ıı 3b+ooo, 4 ı+ 110 
nunci kilonıeırı·lni ara
sıncı.ı. 3110 ınetrJ tulun
tlat.;.i şo~a tamiratı c~asi
yrsı İn:;-aatı :?G/8; H:fü 
laritıind1:1n 12.9 93D tari
hine kadar 18 giin müd. 
detle :ıçık eksiltmeye Çi· 

. 
manyaya. kar~ı lıarbm 

I1it1n rPjimirıe km şı ya
pı!dı~ıuı y;.tzuıahtatlır, · 

Polonya üniforması giyinen ıın nlar 
Paraşutia, Polonya topraklarına 

tl. 1 a ııyor1ar 
karılmıştır. 

1 - Eksiltmeve ktıfl 

lan i=-: l:;t:.ın"o~--Mar0' 
yolu~urı o+~oo inci ~il 
metresinde 300 metr~ 
merıfez iıı:;;ası lnı;;aatı if. 
8 9:39 tarihinden 12 9 ..il 
tarilıine kadar 18 F 
mü<l<letle açık eksiJtıtle 
çıkarılın!ştır. 

t. 
2 - Keşif bedeli 1 

Lira 37 kuruştur. 
Ankara 5 A. A. 

(R•dyodan) - İn
giliz 'ficaret Nezcı
reti ıuen1Jekette vi
vecek bollurrun~n 

Ankara 5 A.A ( Had-
i yod:rn - Cepbeler<lPn J 

Yitik tasd'knaıne 
2 - Keşif bedeli 4836 

Lira 15 kuru.,tur. 
3 - İhule 12 9-930 ta

rihinde Sc.ılı giiııü :mat 1 :l 
d~ ''ilı.lyet daimi eııciıme

3 - İhale 12 9 939 
rihin<le Salı giinü s~ı 
"ilayet daimi encürı>eıı 

• •":t 

temini için kornite· 
ler teşkil etn1iştir. 

l~panya bitaraf 
Ankara fi :1. a. -

GeneraJ Franko, İs
panyanın bitaraf 
kaJaccığı hakkın<la
ki kararnan1evi inı-
zaJam1ştır. · l 

yeııi lıir haber alınama

ııııştır. Polonya ajansına 

göre, Alman Tayyarele
rinin attıkları boınbalar

dau <lfüt evde ,ranğ'ın 
çıkmıştır. 

Almanlar Polom·a ara.. 
zi~iııde yeni teşeubüslere 
ba~laını~lar<lır. 4 E\'lül
de bir çok A iman n.'kni 
Polonya iirıifornıasile tay. 
yared<·n parnşutla enınc
,. . l he 11:ı'° <t ıııı.,l:utlır. Bu tıarp 
ü::-ulurıu ihlAI edt:n lıir 
karckettir. 

0 • 1•' 9·37 - . ~ · giin \ "C 141 
~ayılı ta~dikrıaırn·mi z:ı ret
tiuı. LJ:ı~k:t uir taue~ini 
çıkar:.ıc:ığ'ırrıu:ııı oaun kiv
mt>ti kalıııa<JrO-ıuı iian ~. 
I . "' ( erım. 

Kızıltepı:> Hıısu~i idare 
memuru A~iL Poyrnz oğlu 

Af ,ıcit 

Umum Neşri.vat ve yazı 
işleri :Müdür ii 

Siret Bayar 
Ulus ~esi Matlıaasında 

basılmştnr. 

ııınce yapılacaktır. 

4 - ~luv~1kk:ıt teuıiııat 
miktarı 3G.3 Lir.ı<lır. 
5 - İh:ıleıltm st·kiz gün 

evvel "esika alnıak i~·in 
\'İl:1yet~ müracaat lfızıın
dır. 
G - Bu h•ısusta daha 

fazla tafsil:ıt aluı:.k \'e 
e\·rakı kesfi.n·yi görnıl·k 
ist<>yenlerirı vib1yet daimi 
rncümerıi ile ııafia daire-
sine milrac:rnrları 

olunur. 
ilan 

28 31·2 6 

ce yapılacaktır. . 
4 - Muvakkat ıeıJl1 

miktarı 85 Liradır. 

5 - İhaleden sP.k ·ı r, 
evvel vesıka alma!.: 

1 

vilfiyete müracaat Jj 

dır. 

6 - Bu hususta 
fozl:ı t:ıf~ilat :ıJnııı" 
ev rakı kt>sfh'evi 1!vr 
. .• • • d' 
ı::ıtevenlerın vila \·et 

~ . 
fnnıiimeni ile nafi:J 
ret>ine müracaatJ:tf1 

olunur. 


