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us~ar üyük zayi.at veriyorlar 
ovyet tayyareleri nikel madenle

rini bombaladı · Ticaret Ye~aletir.in Tubliği 
ka11 
cep 

Ü 
Her iki taraf taarruza hazırlaniyorlar lne~olu~a könü 

Ankara 10 A. A. -
Ticaret Vekaletinden: 
Demir ve-inşaat mal· 
zemesi fiyatlarında 

görUlen yilksekJik ü 

·dre 
d 

Ankara 10 (A. A.) -a ı 

be f'iolandiya Cephesinde 
lun rp de,·am ediyor. 

cili p· . .ı 8 ıtsamo cı\ arınua O\'-
ar 

~ t!t tav'\·areleri Nikt>l ınu-CJ'a • J 

t-ınıll enlerini bomLalaıııı\'l:tr-
a· da isabet ettirPuıeınİŞ· 

:in tdir. Bu cephede her iki 
ndı raf hücumlara baı.ulan
"ar aktadırlar. 

::: l11ha Uileo Ruslar 
aat 
ine Dün sabah cepbenia 
ril- ' aı.. müntehaaında Sov-

r. euere çok zayiat verdi1 

yo· 
en 
cil 
ııo 
a
k-

li-

il muharebeler olmu~
r. Finlandiyalılar bura
~ üç kilo metre üzerin
e baskın yaparak Rus

lal'l imha etmi.,lerdir. 

Hava fena gi~!vor 
Diğ'er taraftan muhte

lif kaynaklara :ıtff•n F'in
laııdiyada hava şı·raitinirı 
fenalaşması sebebile ha
rekat gücleşnıektedir. 

Sovyet kıf al arı göl
lrrle dolu berzeh ınınta.
kasıııa yaklaşmışlardır. 

f inliler isti~kam~a 
Finlandiyalılar ~saslı 

istihkft.mları bulunan yer
de düşmanı beklemekte-
dirler. 

Ayakl:ırınrla kayak
lar bulunan Finliler şu. 
rava buraya koşarak Rus. 
ıa;ı beklenmedik anlarda 
hı rpalam~ k ta dırlar. 

• • 
gunu 

A k 10 A A _ zerine vekalet icap 
n ara . . d db' 1 

M.11 ... Ş f 1. İ .. .. \ e en te ır ere ta 
1 1 e smet nonu ' vassul etmiştir. 

niln İnebo~uyu şeref 1 

ı d. d'kl 10 B" . Bu maksatla Cum· en ır ı erı ırın . 
'k" d·· 1- b l hurıyet Merkez ban 

cı anun un ne o u , 
ı 1 · t t h·· ' kasından takas dövi u arın ıç en eza ura- ı . 
t·ı k tlul "b zı almak üzere tüc-
ı e u anmış ütün . 

h. b t b b carlara kredi açılacak 
şekılr laş :nl aşa. ay- bu suretle lngiltereden 
ra ar a sus enmış ve b d . . . 

H ık . d M.11... ser est emır getırı~ 
gece a evın e ı ı l I . 

K l C ı ş f" h t h kkı ecek erdir. Tüccarla ra orc 

1 

e ın aya ı a n- h . . 
d · rımız emen sıpanş 

1ngl
,J1· Z K J f .a ~ır. konferans ve edebilirler. 
l ra 1 ran· 1 rılmıştır. • ' ' • 

sa~an ~ö.ı~ü f ansaya muhım mal ıhıaç e~eceğız 
Ankara 11 A. A. -

Fransada bulunan İn
giliz kralı Corc, lngi 
liz kıtaatını teftiş et
tikten sonra bu gün 
Londraya gitmiştir. 

Pamnkiu mamulat fiyatının da 
artmaması için kararlar 

alınacak 
Ankara 10 (A. A.) -

Alllığıımz malı1ınata güre 
a-

Milletler Cemiyeti 
konseyi toplandı 

onsey, Finlandiyanın mü
racaatını hakh buld 

----------
1 dif;er mühim ihraç malla· 

tırma hıı:'us•mdaki karar

ları iki devlet tüccarları 
arasında büyük bir mem
nuniy<>t uyandırmıştır. il-

a
n-

t 

e 
u 
it 

Asamble b•ı gün tapla~acai 
Ankara 10 A. A. ) - ı tadır. 

ll1·ıı C . · K "R 1 ııwamn Cenet·re mü etler n ı~ tı on l' . : . 

lzmir ve Di~ili~e 
zelzele 

~i d . . · t . · ıııessılı konstıve ı, tirfık et 
Un ıçtıına e 0119 ır. . .~ .. . Ank 11 A A ... . .. uıeıııış ve gönııırııf'ıni~tır. 1 ara . . -
F ınlandıyanın mura lngilteı e ve l''ı ,ttı" l D·· t 22 20 d İ . 

~atını haklı bularak as:uı h. nıüteCa\'İZ kurb.uıl.ın ic·iıı ~n saa i ' • e zl' 
, Ye havale etmiştir. A- y:ıpıJ.ıcak her Şl'Y•· a mırde oldukça şıddet.ı 
~tnble PazartP i (bugiin) dt>dirlc>r. 1 bir zelzele olmuştur. 
P'lanm:ıya davet rdil '=- Ha kt . 

ltıı\ıt· . . 1 . h 1 sar yo uı . 
'i ır. Miıteca\'lzerın ma · M'll" p• " 

~\tn edilccııği muhakkak- 1 1 IY a go 
1 

Ankara 10 A. A. -
~· Bu mahkumiyetin mü- çekildi Dün sabah Dikilide 

ca\•izin Milletler Cenıi- "k" d f 1 1 ] 
)etinden ihracı surt'tile Kazanan numa alar 1 1 a a ze ze e 0 muş 
t•Pılacık za!l olunmak- 2 inci sayfede ~ur. Hasar ) oktur. 

' ........ --

rımızın Frnnsız pazarların

da RatılmaRı için tedlıirler 
alınmıştır. Bu meyanda, 
11'ram•aya, üzüm. incir, 
fındık gihi nwyvelerimizin 
hracı talı arrü r etoıiı~tir. 

l•'raıısada kuru mcyn· 
stoku bııluıım;.ıması mc~ 

Ticc1ret vekaletiniu yap
tığı tNkikln ve aldın-1 

~ 

kararlar llt>ticesinde fiyat-
larıh yükselmemesi husu
gunda da esa~lı tetbirler 
alıumıştır. 

vt•lf'riıııizin F'ıan~aya ilıra- Ayni zamanda ıuemle-
cı fır:'atını lıazırlaıııışıır. kette pamuklu mamuJat 

Tüccarlarımıı1n hunu fiyatının da artmaması 
.. .. .. 1 . t ic·in kararlar alınacaktır O'Oz onunP a ııı:ı-.ı rıc:ırt> ) · · 

" G" .. kt k. Al VPk!\letindPP ~ı:ıkad:ıılara u.ınru e 1 mıın men. 
bildirilmiştir. ı şeh eşyanın çıkarılmaf.iı 

da yakınd:ı derpiş oluna· 
fransarıın TUrkiye ile caktır. 

tjcaret mülıadt:lelerini art-

# •• 
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Sqta 2 

Milli Piyango 
~lYl~lUllFll Ç~lköD©'Jö 

32331 Numara 25 bin 
lira kazardı 

Ankara 11 ( A. A.) -
Bügün Çfkih•n ~!illi Pi
y:ıııg-oda 8:?3:3 1 Nuıııara 

ya ~;> lıiıı, 18177 Kuma 
raya 15 bin, 1516~ .Xu
mara~·a 12 birı, 21820, 
3 i14U ~ uınaral:ıra 10 bin, 
3(130-1 .Xuımıraya 5 bin, 
71~ .Numaraya J bin li
ra hiabet ctmi:;;tir. 

Varşovada 

hayat şeraiti 
Ankara 10 A. A. 

Tas ajansı; V arşova
da hayat şerait!nin 

gittikçe f enala~tığını 
bildiriyor. Ahalinin 

her hangi bir şekilde 
para kazanması imka 
nı olmadığından halk 
eşyasını, mücevhera 
tını ve neyi varsa ) ok 
pahasına elden çıkar 
maktadır. 

--------------------
Oiyar~aktr Treni 

~evril~i mi 1 
Diyarbakır (Hususi) 

Geçen Çarşamba gü 
nü saat 20,20 de gel 
mesi lazım gelen Tren 
Diyarbakıra gel~e

miştir. 

Haber aldığımıza 
göre, Tren Bakır ma 
deni civarında şiddet 
li yağmurlardan hu · 
sule gelen bir seylan 
neticesinde devrilmiş, 
ve gelememiştir. 

Trenin devrilmesi 
esnasında zayiat olup 
olmadığı hakkında he 
nüz bir malumat al1-

namamıştır. 

İki bin Ura kazaaaıalar 
5023, 11039, 26104, 

386:38, ::H349 
Bin Jira kazananlar 
11789. ~400, :267 ı, 

ü624, 70802, 9992, 12772, 
14113, 1550:5, 15902, 
1BH15, ~0581, 2159:3, 
21UOO, :.!:2fül4, 2 446, 
29712, 29981, 308fı8, 

3G289 

Şube Reisine 

Rfisvet tekHf .. 
' eaen er 

Diyarbakır (Hususi) 
Askerlik Şubesi Re 
isi Akif Tancı11va rüş 
vet teldif ederken 
cürmü meşhut halin 

• 
de yakalanan, Kasım 
Cemil, Ali ve Hasan 
adındaki dö ·t köylü, 
yapılan mah 1ceme so
nunda birer ay hapis 
ve para cezasına mah 

: kum edilmişlerdir. 

Profesör 
Zati Sungur 

Mar~ine ~elecu~ 
Diyar ha kır [Hıı:-.ıı:-i] -

Bürün diirıy;ıca ::-ührPti 
haiz türk sarıatkarı pro
festir Z tti ~ungur altı 

giindrııberi :;Phriıııızdt• hu 
lurıınakta ve yiik:;ek hü
rıerlnini halk e' i salonuıı 

da güstermı·ktPdir. 

S:ıloııları biıılncn te. 
nı:ı~a ıııt·r:ı l- lılan ı1oluııra . 
rak akt!l ı r·ı durgııııluk 

vcn·crk lıir ıJ,..r •cede 
y:ıpılaıı oyıırılar k:ır~ısın

da bııyiık ~:ıu:ıtkur d~ 

'auılı olarak alkı:;-1 :.ınııınk 

tadır. 

z t i j 'ı ı rı:tı ur ıl:ın 
\l..ı dıııP o·idı•cı•u·ı :SÜ,\' it'ıı o o 
uı ı k t t' di ı· . 

Vali Muavinimiz 
gitti 

Adana vilfryeti idare 
hcy't-ti azalığına tayin 
edih·n Vali ~luadniıuiz 

Bay Sırrı Aras 

Bay Sırrı Arag 
y<'ni v:ızife:-ine 

üzre şehriıııizılı·n 

ınıştır. 

hugUıı 

rri t tııt• k ,.., 

ayrıl-

Bay Sırrı Ara~. daire 

ler riiesa~ı, ııı enıurlur \'C 

dostları tanıfından uğıır

Jarımı ~tır. Hayır Jı yolçu
luklar vt· yeni \':rı.ife~inde 

mu,. af fak iyot !er clill'riz. 

Yeni Defter~anmız 
iş ~aşın~a 

Vi1:1yetimi7, Defterdar. 
lığrn:ı ta ~"in edilerı Bay 
Turhan Kü~·iik kol ~eh 
riıııiıY gelıııiş ve yeni Ya
zifı· ... iııe başlaıııı~tır. 

Yt•rıi DPftndanmız 14 
sr·ne k!ldar Aııkar:ı mer
kt>z şubeler iııde ıııuha~ehe 

ıııüdiırlüğü ~·~ ptıktnn Ron 
r:ı Kin()"ül Deftı1 rılaı J ı<rnı:ı 

"' !'"! 

tanrı 1- ılııırıııı-; \" (• ih i ~ ... . . 
m•ye yakrn bı r ı ın .. n <la 
orada ç:dıştıktaıı ı-:o ır.ı 

vilfı yt>t i ııı iz Dı· f ı ur cl;ı rJ ıp ı ı .a 
tah \' il eıfiluı i~tir. 

B ıy '1'111 ~.rn K iirıtk . . 
kola ho~ f!Pldiııiz dc.• r. ) C· 

ııı v,ıdf, :-;iııdP ıııı"·affa

kı Vt't.ler UJit:rİ~. 

ŞEH R Ve 
İLCE .. 

HA lJ ~· .'l L E R 1 

r:· 

Orman 
Müfettişleri 

B. U. M üfl'tt işlik mınta
kası orınaıı ıniifettişlnin 
dPn ba:;; rniif PLtiş Zühdü 
\ 'f! mühendis ~lacit Diyar-

ı bakırdan ._ı•Juimize gel 
mişı .. rdir. 

.. 

~lüfettişlerin, "ilayeti 
ıııiz orman işleriııi ı l'fci~ 
ve tetkik ettikten :;oııra 

:Nu~aybinc gidecekleri ha
ber <ilınnııştır. 

Vilayet Umumi ... ec iis ı 
Azasm~an Ca~ .t · z~amn 

te~errüü 
Cizre ( fiu..;usi ) -

Ilalkedıııizc gt•lıııiş olan 
~audalva \' e ltadyoyu 

Bay Cahit özkan 

almak ve nizr<'ye getir
mPk için Ilalkcvi ldare 
fI< y'ctiııin kararile Diyar
bakıra gidip a\·<let eden 
Vilftyct Umumi Meclisi 
azasından Crıhit Üzkan 
yol ma~rafilc h:ırc:ıdığı 
40 lira gibi bir parayı 
fl:ılkı•\ irnize teberru et
rıı işı ir. 

. 
Unıum Neşriyat \'e yrızı 

işleri Müdüı·ü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus ," esi \ttt uıaasında 

basılmıŞtlf, 

Sayi 1106 

11-12-939 Pasarteal 

12,30 Proğram ve mem 
leket saat :ıyarı 

12,35 Ajans ve Meteoro· 
loji haberleri 

12,50 Türk müzigi -P 
13,30, 14 Müzik Hafi 

Müzik - PI 

18,00 Proğram 
18,05 Memleket saat A 

yarı Ajans ve Meteorolojı 
haberleri 

18,25 Müzik Radyo ca~ 
orkootrası 

19,00 Konuşma Ankara· 
nın İklimi Hakkında 

10, lf> Türk müziği 
20, 15 Koııuşuıa Ormanı· 

uıızı taniy:ılım ve Koru· 
yalını 

20,30 Türk müziğ"i Fasıl 
heyeti 

21, 15 ltüzik Küçük Or
kestra - Şef: Necip Aş· 
kın 

22,00 Memleket S a a t 
Ayarı Ajans Ziraat, Es 
ham tal\\'il:lt, kambiyo
nukut borsası fiyat 
22,~0 Müzik Küçük Or· 

kcstra Yukarıdaki proğ· 
ramın devamı 

22.:·l5 Müzik Solistler 
2:J,OO Mii1.ik Caıband 
23. 25, 23, 30 Yarın ki 

proi!_ram ve kapanış 

lraııca Saat 1::5,00 
18.45 de 

Ar:ıpC<i: Sa:.t rn, 15 
19.45 de 
J4'ransızca: Saat 13,45 

\'P 20, 15 di 

Yarınki 
Postalar~ 

l Z/11/939 Salı ~t 

Yarın sabah gekcek 
Tren postası yoktur. 

Öğleden ROnra saat 
13,30 da Diyarbakır, An· 
kam. htanhul postaları 
gc>lrcek "e saat 18 de 
Ekh;pn·s Tren pastası gi· 
decektir. 

Mektup kişes.i uat 8 
den 17 ye, Ifa.vale ~e pa· 
ket lıranjı da aaat 8 dıll 
15 ~e kad~r açıkW:. ~ 

-


