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Sayısı 2:5 Kuruştur 

SİY ASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ = - - ~ ., ...... 
Günü geçmiş Nushalar 10 K. 

• 
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Resmi ilinların santimi 2ö. husust 
ilanların kelimesi ( 4 ) kuruştur. 

KurulQ;~ yılı ı ABostos 927 

ir sulh ta rruzu a çahşıyor 
ulh ya ıldığı taktirde Almanya M'll C · · · . . 

~l~i Rus · 
8 

ilasına arşı koyacak ı etler emıyetınrn ~un~u toplantısı 
caı Ankara 11 A. A. - miyetine müracaatı 

J:>otonya ve Çekoslo akya hükUmetleri Milletler Cemiyeti bu Rusyayı tecziye ıçm 
ara· • d f · d k sefer şimdiye kadar değil kendisine fili 

yen 1 e es 1 s e i 1 ece görülmemiş bir kala yardım temini için 
balıkla toplanmıştır. olduğunu yazmakta -

~anı· 

0rul Ankara ıı AA. - ı Amerikanın kredisi 
fasıl inlandiya ajansı Rus 

lann müstakem hat- Londra 11 Radyo: 

1 milyon dolarlık bir 

kredi açmıştır. 
Almanlar dahil ol 

duğu halde konseye 

dırlar. 

Or· d ki h ı Amerika hükumeti, arı zorla ı arı a < 
Aş·kında Sovyet menba- Finlandiyaya 2000000 
a tlanndan verilen ha- ı Sterlin kıymetinde 
Es erleri kati surette kredi açmıştır. 
o- ekzip etmektedirler. Ankara 11 A. A. _ 

r~~~ Rusya ya r~ım isti\ or v aşingtondan: Ame 
' rika Finlandiyaya on 

A k ll A A _ 40 devlet iştirak et 
n ara . . . . p l 

F. ı d" ,. t b mıştır. o on ya dev 
ın an ıya resmı e 

ligi: Petsamoda Rus j leti mev~u: Çek na 
hücumları tard edil mevcut ıdı. 
miştir. Fin hava kuv Ankara 11 A. A. _ 
vetleri Rusların bir Bu sabah Milletler 
tank kolunu tahrip Cemiyeti asamblesi 
etmişlerdir. nin yapacağı toplan 

Almanlann 
HoUan~a ~u~udun~aki 

ta~kimatı 
Ankara 11 (A. A.) -

ll:H·:ıs ajansi hildiriyor: 

r 
d 

Ankara 11 A. A. -
usyanın Estonyadan 
ardım istediği ve bu 

Şiddetli soğuk altında harp., 
tıya Fransa gazete
leri büyük bir ehem 

Al ııaııl~r lıiitüıı Hollanda 
lıo.' ııı bt ı ıtııdıı ı:ıt yap 
ııı:ıkı ıdırla r. Alınanlar bu 
mırıt h <·a~ıı .. }rıga knr
~ '' ~ııl IPtli tf>ılhirln 
:1) n ·!ard ır. 

ve ~ebin Rus - Estonya 
1 ~arşılıklı yardım pak-

r
. ve tı iktizasından bulun-

~,45 ğu bildirilmektedir. 

Hitlerin teşe~~üsü 
Ankara 11 A. A. -

~itler, Stalinin aske 
t\ harekatını durdur
tllağa teşebbüs etmiş-

r tir. Fakat Molotof 
bu teklifi şiddetle red 
~tıniştir. 

cek 

~aat 

An· 
]arı 

de 

Londra 11 Radyo: 1 

~Ot>yetJer kırk mil fü rle
Üikl~rini iddia etmekte
~İr:ler. Fin takdye kıt" a 
~rı cı•pheye se\ kedilmek
\f!dirler. Fiııliler muvaf
fak· gi· 
1 

ıyctli uıukalıil taarnız-

llrda bulunıııu.Jardır. 

t 8 .,,.. 
l•ll 

Pet amoda 500 Sov· iet askeri telef olmu,
llt, Finliler telefatlarının 

Ilı oll.luğ•ınu i Jdb et ulf 1 -
~euirler, 

--

Ankara 11 A. A. - ' ıı .r yerlı-ıştirilf işıi r. miyet atfetmektedir 
Dıı~ ııaul.4r hu güller üze- ler. Ro~·tl;r Aj,ııı:-ımn Ilelsin

ki) ı> göıı wr.ıi ~i huı:ıtıf;i 

mu ha biri v:nıvor : 
Fiııhındiyu crplw. İn· 

de :!4 saat; gec;irdiw, r.n 
ileri hatlara kadar gittim. 
Yoll:ı.r<la büyük ıa.tım 
tertibatı, kardan bem be
yaz ohıııış ağ-açların al
tında F'irı a kerl<-ri, top. 
rağa göıııülmii~ ve yalnız 
:ığz1 d1ş mda bulunan top. 
Jar günliiın. II;ll'arct de
recPsi sıfırın altıııda yir
midir. 

Finlilt>rin nıanc' iyatı 
çok mükeııı ınrldir. Buz J 

t ıtınuş göfü·rC' lıile m:ı-

on Dakika: 

riıı ıle ı o·r·ı·ti!!i zaııı aıı ına. 1:-: • '. 

yın la r patlayacak \ e hu7.· 
lar kırılacaktır. Rab:ılıle 

yin hPı iki taraf şiddetli 
bir topc;u att!Şİ açtılar. 

Yanımdaki Fin sulnıyla 
rının if:.desine gt>rc Sov
yet1er fazla miktarda te
lt>fat ve eıir vermişler

dir. Şayanı hayr~t bir 
nokta vnrsa oda Ilıı:-;lar 
ıla pek az çadır lııılun 

ırıııddır. Sov~ı f't :.~kı·rlı>rİ 

gt>CPll'ri açıkta olarak kar
lar Ü'lt'I inde yatiyorlar. 
Husl:ınlan alınan esirlerin 
çoğ'u tepelerde alınmıştır.) 

So 1yet ~ava ~aş~uman~am azledıldi 
Helsinki 12 A. A. - Sovyet hava ordu

ları başkumandanı hava kuvvetlerine mat 
lup faaliyet görülmediğinden dolayı azil edil 
miştir. 

Mühim n"il, tarda Rus kuvvetleri çember 
~ içine almınıştır. 

Yu anistan -Almanya Gazetelere göre, 
mütecaviz mutlak su , Lrmdr:ı ı ı Radyo: Ari 

tt t . d.I ıı .ıcl:.ıııb ildirili,or:Yun:ııı 
re e eczıye e l e . lılar lllÜfPfikler t:u,tfıııı tU 

cek, Ruslara evvela tııyorlar. Alınan propagan
ihtar yapılacak ve clıt-ı rnu .. ·affak olamamak 

C 
tadır. 

sonra emiyetten çı İtalya ile Yunanistan 
karılacaktır. arası çok iyileşmiştir. Yük

Gazeteler, Finlan>
di yanın Milletler Ce .. 

tıck fa~i5t meclisinin ı::.öz

lr.ri Yunanistanda çok iyi 
karşıla um ı ştır . 

Hitlerin sulh arz su 
Ank:ıra. 11 (A. A.) -

Deyli Ekbpres gazetesinin 
Cenevre muhabiri bildi 
riyoı: 

Hirler, yeni bir ~ulh 

taarru1.11 tcşı.ılıhü · ürıt> gr.ç 
rııi~ \ 'C ~lillı·tln Cemiyeti 
miiz:ıkı>rdı·rirıi takib et
lllPk üzrP Ut>nı•vn,~·e ga. 
zett•ci ~ıfaıile 40 ki:;;i bön
dl·rıııişt ir. 

Bunlar yiiksek şnh i
\'Ptlnrl.- nılıteuıadİYf'rı te-v • 

ııı:ı,..t:ı hıılunnrak, garp 
~:fovletleriuiu Alwanya ile 

1 hir sulh yaptıkları tak
dinle Almanyanın Bol:;;c
vik istılfr ma karşı koya
cağwı bildimıi~lerdir. 

Almaııya bu ~art ara.
sınıfa, Çeko&lovakvanın 

tekrar mfü:;takil bir de\llet 
olarak kurulacağım, A t·ns
tury:ırıın nıukadd<>ratınm 

tayini kendisine bırakıla;. 

cnğ'ını, D:ım.i!!, Koridor 
harç olmak üzre yeniden 
ınü"'t:ıkil bir Polonya hü
hfımetiııiıı te:sb edileceği· 

w tek.lif etmek tedi. 

. . 



r 

. .. 

T ııtum Haf tası 
(Manzum Piyes - Bir Perde) 

Yazan: Oğuz Özdeş 

Sahne : Bir sınıf. Talebeler, gürü\tülü, güriilti.ilü 

konuşmaktadır. 

Öğretmen ;çeriye girince, sesi kesip, hep birden 
ayuga kalkarlar 

Gün aydın Bay Öğretmen 

Öğretmen başı ile selam verir. 

- Gün aydııı çocu'darım. 

- Bu saat bize ne var? 

Bir çocuk ayağa kalkar. 

- Türkçe deı si ~.ı ııırım. 

Di~er bir çocuk parmağını kaldıraıak söz <dır. 

Öğretnıen .. Kaya bize, şimdi ma~~ı aıılatı-ırı 

Dinıneyrn nl:'şenıize, yeni kıv:ıııı;la! katsın. 

Talebclı·r hep bir ağızdan bağırırlar. 

Evet ! evet ! . Anlatsın, Kaya tıiıe bir masal ! 

Bir talebe : 

Siyleyeceği masal olmalıdır ulusal. 

Öğretmen gülerek söyler. 

Peki ~ocuklıır bunu, hen kabul t•diyorum 

Çıiııkil cutuın bafta~ı, olıluğ'u biliyorum. 
Su hafta bütün ülke, ~·,..rli mallyle dolu 
N·· ka lar seviniyor bu İ:$ten, Anadolu 
Kaya masal anlatsın sö~ ı ... diğiniz gitJi, 
Beraber eğlenir~ek daha iyi dP~ilmi 't 
Bu hafta k:ltalım biz, Üzüm incir r"'ındığı, 
Yurt malı alalım biz, İpek, Yünlii, P<ımuğu. 
Biraz beni dinlf>yin st>vgili çocukları ın. 
Bu kutlu haftanızı, Se\'İnçle kutlulı.ırım. 

- Sonu Yarın 

Har~in Yüzüncü Günü 
Londra 11 (Radyo) 

Bugün harbın yuı11ncü 

günüdür. Bu sabahki Dcy
li Telgraf gazetesinde şu 

tiikkate deger malO.ınat 

verilmektedir: 
75 seneden beridir 

Alınan ınütehassı::;ları yıl

dırım harbine güvenmiş 

lerdir. Polonyada bu iyi 
bir netil.~e vermiştir. 

Fakat Ilitler, garp ce~
heeinde bundan bir neti 
ce elde edememiştir. 

Bitler, İngiltere ve 
Fraıısaya büyük hava 
hücumları varıacau-ına da-• t' ,.... 

ir büyük tehrlir ler yağ 

dırdı. Fakat hiç. hirinde 
muvaffak olamadı. lrıgi 
!iZ !:.~ J:)'a.nsız tayyarole: 1 

rinin kendilerind~n daha 
üstün olduğunu gördü. 

lstihkanı barbı Alman 
üınitlerirıi kırmıştır. Tab
telb.ıhirler , Tay ya reler , 
Mayınlar Britanya ticare· 
tini sckte~·e uğ'ratruamıs- ı 
tır. 

Hitleı, ya Almanya 
ihraç yapıırn.lı ve yahut 
ölmelidir, demişse Je Al
man ihracatı durmuştur. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus ·esi Matbaasıııda 

basılıwştU'! ·, 

Oivrigin içme suyu 
merasimle. açıMı 

Saji 110'1 

Ziaat mü~ürlügün~en ~©ı<dlyo 
CiHe ve Midyat k:ı-

12·12·939 Salı 
12:aO l'roğram Ve mem· 

lekf't saat ayarı 

• 

• 

Ankara 11 A. A. -
Divrige 20 kilometre 
uzaktan getirilen içn1e 
suyunun açılış mera
simi dün yapılmıştır. 

zal:ırın<la rııe,·cut ÇP1'irge 
malzeııır::inden 2ü ı 78 ki· 
lo eşyanın K ıııltcp:ıdeki 
mücadele aııılJarıııa naklı 

için kilo b::ışına () kuruş 
ınııhaııımen be<lol konul 
nıu:;.tur. İhale ~ 1 biriuci 
Kfmun ı~rnn Pcr~cınhe gii 
nü s:ıat. 10 da M:ırrlin 7-i
raat ıniiı.lüriyt•tinde icra 
eılilecektir. Taliplerin °1

0 
7,:) tcuıinatlarile birlikte 
Ziraat dairesinıle ınütc

~ekkil komis~'onu mahsu·
suna müracaatları il fl n 
olunur. 

1 ~,35 Aj:ı.n.s ve meteo·. ' . 
roloji haberleri 

12,50 Türk müıiıti 

1.'.3,30, 14,00 Müzik Hafi 

Merasimde, 200 bin 
lira para sarf ederek 
Divrige temiz bir su 
hediye eden Naci 
Demirağ da bulunmuş
tur. 

.Müıik - Pl 

18,00 Proğram -
18,05 Memleket saat a~ 

ıı, ajans ve meteoroloji ha 
berleri 

18,23 Müzik Cazban~'"'-ıi 

. 7-9 · 1~-15 

Mar~in gümrü~ mu~afaza 
ı ta~uru satmalma komis

yon başkanhym~an 

plak 
18,55 Konuşma Onuncu 

tasarruf ve yerli malla 
Ila.f tası nı ti nase betile 

19,10 Türk müziğ·i: 
19,50 Konuşma 
20,05 Türk müzigi: Hi 

cazk!'tr Faslından Münte· 
hip parçalar 
21,00 Konser takdimi 

Naci Demirağ Bele 
diye reisinin nutkuna 
verdiği cevapta, milli · 
vazifesinin henüz bit 
mediğini söylemiştir. 

1 - ""28/ 1 l/U39 ve 2/ 
1:? / 93H günl ... rinde Mar
din güınrük ınub::.faza ta
buruna ait Ulus sesi gaze-

Halil Bedii Y önetktın --....ı 

Akşamleyin Beledi
ye tarafından Naci 1 

Demirağ şerefine bir 
ziyafet verilmiştir. 

Bay~urtta Zelzele 

tesimlc yapılan üç. kalem 
et ilaııın<la eksiltme şaatı 
seh\'eU konmamış oldu-
~undan 8/12/fl3U ve 12/ 
12/939 tarihli gazetelerde 
eksiltme sa.atı 10. olarak 
gösterilmek suretile ta~hih 
olunmııştur. 

21, 15 ~lüzik Hodyo Or· 
ke~tr:ısı-Şef: Dr. E. Pra 
etorius 
2~,00 Memleket Saat 
Ayarı Ajans haber· 
h>ri, ziraat, esham, tahvi· 
lat, kaınlıiyo, nukut lJorsa 
sı fiyat 

:.?2,20 Serbest saat 
22,30 Müzik Opera 

yaları plak Ankara 11 A. A. -
Bu gün saat 12,1 O da 
Bayburtda yekdige
rini takip eden üç zel
zele olmuş, ilk zelzele 
üç saniye sürmüş, di· 
ğerleri hafif geçmiş
tir. 

2 - -.!.8/ 11 /<J3<J, 2/ 1 '2/0:39 
ve 8/12/ 930 tarihli Ulus
se:i gazetelcrin<le neşre

dilen yine bu ü~~ kalem et 
ilanında Sığır etinin mu
hammen bedeli (72:?4) li
ra olacak iken makine 
hatası olarak (6224) lira 
y<ızıhnı~tır. Keyfiyet tes
hihen ilan olunur. 

22,55 Müzik (cazbant) pi ..._. 
23, 25, 2:1, 30 Yarınki 

{'roğram . Ve kapanış 

lranca. Saat 13,00 ve 

18,45 de J 
Arapca: Saat 13,15 ve 

19,45 <le 
Fransızca: 

,.e 20: 15 do 

Saat 13 45 
' 

Mar~in Gümiü~ T a~uru Satınalma Komisyon 

Cln•l 
iığır eti 
Keçi eti 
Koyun eti 
. 

Miktarı 
Kilo 
:ı:woo 
3:3(i00 
33GOO 

Başkanhğından 
Mu\':ılı:kat 

~ruh:ıınıncn bedeli tcnıinat 
Lira Lira Tarihl 

72:!4 
SUU 1 7U-l 1:l,12 U:3U 

105ö1 
t;:ırşamca 

Ek sil tınenin 
Saatı Şek_!!_ 

10 Kapalı 
ı:ı.rf 

1 - Mardin ~üııırük mulıafa7.a taburunun ihtiyar.ı için yukarıda cinsi miktarı, ını.l 

hammt>n ht:>ueli, mıı vakkat t<·minatı. ek~ilttııı>rıiıı günii, ~a:ıtı ve şekli yazılı Sığır, 
Keçi vP. Koyun r.ti kapalı zarf usulile t>k!'li!rmrye konulnıuştur. 

2 - Bu üc• cins ettf'll Pn ucuz fiat teklif edileni turcih olunacai"rından muvakkat • • o 

teminat :ıza.nıhsi üzerinden hesap edilmiştir. 

3 - Ş·ırtnamtı.;ini görmek isteyenler her gün satıoalma konıbyımunda görebi· 
lirler. 

4 - Ek:-ilırııe jJardiıı giirııriik muh:ıfaıa tabur satına.ima komisyonu tarafındaO 

tabur k:ırargfth binası İ<;iııde y:ıpıl:ıcak tır. 
5 - ı~tı·kliiPr tı>ırıinntl:ırıııı .\fardin !!iinırük mii<lürlü<rii muhasebe veznesine va' ,. M • 

tırdıldarııı:l ıl: ıir ıııaktııızl:ıriie lwh·diye vt•ya ticaret odasına kayıtlı olduklarını 

göstt>ri~ "' toı:.ik ile teklıf ııwktııplarırıı had kapalı zarfları ek::;illme saatmdan bir 
sa·ıt e\'\'eline k:.dar kouıi!"yon ba~k:uılı~ına makbuz ımıkabilinde teslim etmiş ol· 
maları ve eksiltme saatınue ue kowisyonua hazır buhmmaları il:ln olunur. 
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