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1 Sayısı 2,5 Kuru~tur 
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On UçUncU yıl 
Resmi illnların santimi 23, hususi 
ilanların kelimesi ( 4) kuruotur. 

Kurıuluş y,ılı ı Aeustos 927 

i~rcumhurreisimiz inönü sıvasta 
an~ ...... ------------·----------------------------------------------------------------------------------------------

unc\l 
allar Başvekil Refik Saydam 

Milli iktisat ve tasarruf haftasını 
Hi 

nte· 

dirui 
dün bir nutukla açtılar 
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a at 
bef· 
bvi· 
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Milli ~ef 
Ankara 12 A. A. -

Resicumhur Milli Şef 
İsmet İnönü bu gün 
saat 9 da Kayseriden 
geçerek saat 15,30 da 

Ar· 
Sı:vasa varmışlardır. 
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Almanlar 
Bir taarruza ha
zırlaniyorlar 

Londra 12 Radyo: 
Almanların garp cep
hesinde bir taarruz 
hareketine hazırlan-

·nıakta oldukları bildi
rilmektedir. 

Bu sabahki Fransa 
tebliğinde : Cephe
nin muhtelif yerlerin· 
de dünden beri bir 
faaliyet görülmüştür. 

Almanların bilhas
sa sarburğun cenu
bunda ve Lüksenburğ 
civarında fazla faali
Yette oldukları mü
şahede edilmiştir. 

Majino hatlarında
ki İngiliz kuvvetleri 
Alman taarruzlarını 

l tara etmişlerdir. 
\. 

Başvekil Dr. Refik Saydam 

Ankara 12 (A. A.) -

Başvekilimiz Doktur Re
fik Saydam bu gün saat 

ı 6 da Ankara Halkevin
de ı;öylediğ'i bir nutukla 
onuncu yerli malı tasar
ruf hafta mı açmıştır. 

"Bugün onuncu tasar
ruf ve yerli malı haftası 

ba~liyor. Bize verdi~i se
vinç kadar nıan:Jsı da 
büyük olan bu haftaya 
girerken hcpiuiıi muhab
bet le st>l:lmlarım.,, ciimle
lt·rile nutkuna başlıyan 

Başvekil bund:m son
ra, insaniyet :1lemindeki 
mevkiimizin bahsettiği va
ziyetin düne nazuan kat 
kat fazlalaşmış olduğunu, 
memleketimizin ve ordu
muzun iaşe işincie hiç lıir 
ı chdide maruz olmad ığını 

il~.ve etmiştir. 

Bir Yunan vapuru battı 
Londra 12 Radyo: 

Bir Yunan Vapuru
nun Alman tahtelba 

Başvekil, Tasarruf ve hırı tarafından dur 
yerli malı haftai'nım ma
n:ıı:;ını tebarüz ettirmiş, 

Cunıhurivet Türkivt>ı:siııin 
w w 

dabili her tiirlü nif:ıktan 

uı:ık, taın bir :ıhenkle 
daima ileriye doQ'rn yü 
riidügünü , IIıPnıleketia 

işareti verilmeden ba· 
tırıldığı haber veril · 
mektedir. 

Gümş~ane~e zelzele 
her tarafını biri l.ıirine Ank 12 A A _ 
bağlayan Deıniryollar yur- ara · · 
dun her köşe~iııde açılan l Bu gün saat 3,45 te 
fabrikalarile bir varlık Gümüşhanede iki zel 
levba3ı ar.zettiğini söyle- 1

1 

zele olmuştur. Haasar 
miştir. 

yoktur. 

Fin-Rus har • 
1 

Finliler büyük muvaffaki
yetler kazaniyor 

Beş Sovyet bölüğü tamamen imha e~il~i 
Ankara 12 A. A. -

Finlilerin şimal fırka
sı mezbuhane muka 
vemette bulunmak 
tar!:r. 

n ~ H ı. ı . , 
f ', .ga : .. eısınıoaen 

alınan bir telgrafa 
göre, Rusyanın her 
tarafından Finlandi
yaya yeni kuvvetler 
gelmektedir. Finlan
diyaya bir buçuk mil
yon askerle bin to
pun gönderildiği bil
dirilmektedir. 

Finliler Sovyetle
rin beş bölüğünü te
mamen imha etmiş -
lerdir. 

Ruslarm zayiatı 

Ankara, 12 (A. A.) -
P~tsaınonun ~iınaliııd~ çok 
şiddetli çarpı\'nıalar ol
muştur. 

Fiıılaııdiyalılar kahra
"' ır1 ca mııka veuıı·t 11tın t•k 

• irin. Fin '"' ~· ·t rl'l ı· ri 
n Hn-: ı anK ı-.. ulıııı ıı lıo uı 

Lıardn ıwrn t·tıı ı İ:;-, • İr z ı rh 

lı \.; l)lu da ta ııı aıı ı ı •n t:ıh 

rip e iiluıi~tir. 
80\'YPtlnin ileri h:ı 

rt>~t>ti girıH;~e ınü~kü lı t'~ 

mt>ktedir. Ruslar kesit 
bir surette taarruzda bu 
l nnmakta, Finland iy altlar
da onları otomatik silah
larla daha kolay imha 
etnwktedirler. Finlandiya 
tayyarecileri Norman ha
va üssünti de tahrip et
mişlerdir. 

Finliler, yakmdan pet
rol sıkmak ·ur.-.tile Sovyet 
tanklarında yanğıular çı

karmakt:ı.dırlar. Fin tay
yareleri Rus batlaıı üze
rinde uçuşlar yapmış \'C 

Fiu kıtaatı mukıılıil tıir 

Ankara 12 ( A. A. ) - taarruzla bir ş"lıri geri 
Fin tPbliği : Düşmanın almıştır. 

ı~------------i ki hiicumu tard edilmiş, 

Rm;lar büyük zayiat ver- S D k' k 
mişlerdir. 'Ani bir hiicum on a 1 a: 

Ankara 13 A. A. -
da Sovyetlerin yedi tankı 
tahrip ve diirt bölüğü im-
ha edilmiştir. Sovyetler Birliği, Mil 

~~inlilı>r, Sovyet asker· !etler Cemiyeti "mu. 
leri üzeriııP propattanda k l . . t' ,., k 
kfro·ıtıarı atııı .ı kt:ı ve Kı- za ere erme ış ı:r;a 
zıt'"' ordudan t t>sli~ edile- 1 edemiyeceğini res -
cek bir tan·art>p~ muka- men bildirmiştir. 
bil mühim hır meblağ ve-
ril+-CPği h ı lıliri l mektedir. Ank:u·a 13 (A.A .) -
ŞiınıJiyP- k:ldar 14 Hu~ Üç So,·yet piyade tabu
T;ıyyare l'i topraklarına. ı u Finliler tarafından ta
inerek teslim olmuşlarc.lır. l mauıen iwba euilwi~tir. 

....,~~ ,.,.. .. ,~,~'· .. · 
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Sayla 2 

T11tum Haftası 
(Manzum Pıyes - Bir Perde) 

Yazan: Oğuz Özdeş 

Öğ'retmPn Kayayı yanına çağırır? 
- İ::;tcdiğ'in masalı, haydi gel anlat Kaya. 

Kaya, ortaya gelerek arkadaşlarıııa döner. 
- Çocllklar dinleyiniz, h:ışlı~•or ıını nıa$:lla. 

Bunu bir kaı; .' ıl ÖllC", u: r ;ı :ııılattı uiıwm, 

Eski hikayeleri st,·ernıbi11i1, t..ıilnıt·m?. 

Çok eski zam:ınlarda~ fena hir kır:ıl varmış, 

GPz<'rmiş, zevkt>dt'rnıiş, ne bter~c yııp:ırnıış. 

Gt>lirmi~. ıızak ilılPn. çok kıymetli elıııaslar, 

A vrıı padarı, A "Y:ıcbn, türlii, tn rlii, k 11 maşlar. 

füiyl" lıorç olan par..ı, k·\saları <.lolduruıuş, 

Bir ikr.rı bu paralar artık verılmrz olmuş. 
Nilıay.,t istı->mişlr>r, ulıısl:ır purat'ıııı, 

ŞEHiR Ve 
İL CE 

~ 

HA lJ E :ı L E R İ 

T c§l ~ca ır ır lUI lf 
lh c§l f 'ltc§l~ o 

Milli İktisat ve Ta
sarruf haftası müna 
sebetile dünden iti 

'faui veı iluıeviucP, a~·ıııı~lar ar~sını. 

llir giiıı birden patlanıış, :ın$ızııı büyük sav:ış, 

Fakat hu horçlu ulu~, gidiyormuş çok yavaş? 
'l'auii lı~rp ı-onunda bu ulus nıağfop olıııuş, 

Bu koskoc·tman ülkP, birden uiıe kHybolmuş. 

1 baren Kahvelerde 
· Çay, Kahve yerine 
İhlamur, Şeker veril
meğe başlanmıştır. 

okulunda öğleden son 
ra talebelere yerli 
meyve ve yemiş ye 
dirilmiştir. Meyve ve 
yemişlerimizin sağlık 
durumu üzerindeki 
f aideler hakkında tel· 
kinlerde bulunulmuş 
tur. 

Kaya mat'alınm bittiğ'ini :ııılatnıak için ark:ıd:1ş . 

larına hir SPlam ''erir. Öğ"retnwniıı İ!;'arPri iizeı iue yı·
rinr. ot urdukran $Onra öğrdmen ş.üze ha~lar. 

C:ok ıl'iizPI bir uıai--alı, Kava lıizı~ anlattı. 
J ~ • 

1\ ı trnılıı haftarnız<l yeni ı.:.ı> iıwl r kıttı 

~ İ<;in A' rupaııın ipt-ğiııi al; ııı 'I . 
Xl ic;iıı y:ilı;ın nı .ılı . ymdıırııuz:ı ı-alalıııı '~ 

l' aıııu~ıııııı z pek boldıır. bilirı: ı ş:::;izdiı tıı •ııı d ı· . 

Adana }>;ırrıııfrurıım nıi~li yoktur alPuıdt.>. 

ür~retnll'ıılı l ıı ·rabt·r biitiın taJ .. ueler ı:;arkı söy-
~ . 

Iemı.·ğ;c lı;ı:;ılaı laı. 

- Onun ic; i ıı iıı piuıiz, yerli 111:-ılı ıdalım 

t'zn ıl. İ:1 cir, f'ınuığ:ı , uiruiriııe kat:ılıııı. 
Bır i ı..t> ıı p:mımızı kumbaı ;ı~ a at:ılıııı. 

Biz <le zenğ'itı olalım, keyfimi~ı· lıakahm. 

Arjant H yt::ti 
Sovyet Rusyanın cem·yet
ten ç.karılmasp~ ı isteyecek 

ı 
Londra 12 (Radyo) tedbirlerin alınmasını 

Rus - Fin ihtilafının Cemi} etten dilemiş 
Cenevreye havalesi 
için Sovyet Rusyanın 
bu akşama kadar ce 
vap vermesi bekle 
nıyor. 

Arjantin hey'etinin 
Rusyamn Milletler 
Cemiyetinden çıka· 

tir. 

Helsi n~i~e~ı lngiliz 
koıs los•ı çe~il~i 

rılması teklifinde bu Ankara 13 A. A. 
lunacağı zannolun Helsinkideki İ n g ili z 
maktadır. konsolosu istifa ede-

, . . rek Sovyetlerle dö 
Hey et. ~eısı Dr. ğüşmek üzre b r löjye-

!-lostor, Fınlılere yar 1 ner tesis etmiştir. 
cbm için her türlü 1 

Bugün Gazi İlk 

Sav 'r Kaymakamı 
Savur Ka:r makamı Nurettin Aynuksa 

Şehrimize gelmiştir. 

Hoş geldiniz deriz. 

Haklı bir şikayet 
Teker mahallesinde Gelmedi zade sokağı 

nın önündeki elektirik lambası günlerden be
~i yanmamaktadır. Üç yol ağzında bulunan 
bu işlek mevkiden geceleyin gidip gelenler 
karanlıktan büyük müşkülata uğradıklarından 
~ika yette bulunmaktadırlar. alakadarlardan 
bu haklı şikayete son verilmesini dileriz. 

Ya ·ınki P. T. T. Binasın~a 
p o s t a 1 r açılan ~urs 

14/1 ~/939 Pnşembc 

Y:ırın sabah gelecPk 

Tn ı postası yoktur. 

sonra :':t:ıt 

lB.80 <ıa Oinırlıakır, An
kar<t, btanlıul Derik, Kı 
ıılt~pı· • .Nu :ıylıiıı ve saat 

17 de Cizıe, idil, .\li<frat. 
Gercü~, Sa vur postaları 

Şehrimiz P. T. T. bi
nasında, adli tebliğ-at 
vazifesinde çalışacak 
memur, piyade ve sü· 
vari müvezziler ıçın 
dünden itibaren bir 
kurs açılmıştır. 

Kurs 15 gün deva.m 
edecektir. 

ırelecdi'. ,.,, !'iaııt 18 de ----------
h 1 Umum Neşrivat ve vazı Eki3prı·~ Tn·u postası • • .., 
gidecı•ktir. işleri Müdürü 

Mektup kişe~i s:ı:.ı.t 8 
den 17 ye, Ha vale ,.e pa 
ker. braııjı d:ı n<tt 8 deıı 
].S fQ ka<iı.r ~k~. 

Sir et Bayar 

Mardin 
Ulus ~esi Matbaasında 

paiılını ştır: 

Sayı! ısos 

13-12-939 Çarıamb-

12,30 Proğram Ve mero· 
leket saat ayarı 

ı :?,35 ajans ve meteor 
loji haberleri. 

12,50 Türk müzigi 
1;3130, 14,00 Müzik ( kü· 

çük or kestra - şef Necip 
Aşkın ) 

18,00 Proğ'ram 
18,05 Memleket saat ay~ 

ajansı Ye meteoroloji ha 
berleri 

18,25 Türk müzigi fasıl 
heyeti 

19, 10 Konıışına Onuncu 
Tasarruf ve Yerli Mallat 
Haftası ?tlünasebetile 

19,25 Konuşma Dış Po· 
litika hadiseleri 

19,40 Türk .Müzie-i 
20.20 Temsil 
20,50 Haftalık posta ku· 

tusu. 
:? 1, 10 Müzik H.iyase · 

Cümhur bandosu - Şef: 
İhsan Künçer 

22,00 Memleket S a a t 

A y a r ı ajans lıaberlu 
ri, ziraat: esham, tahvilat, 
kambiyo, nukut borsası 
(fiyat) 

22,20 Serbet Saat 
~!,30 Müzik Bach: Dört 

piyano için Konserto Pl 
22,50 ~Iüzik (cazbant pi. 
~3, 25, :?3, 30 Yarınki 

proğram ve kapanış 
lranca Saat J :1,00 ve 

18:45 de 
Arapca: Saat 18,15 ve 

19,45 de 

S!lat 13,46 F'ransızca: 

ve 20, 15 da 

---1 
Mardin Daimi 
Encümeninden 

Hususi idareye ait 
kııbl~naırı taş ocağının ka· 
ti ihalesi tarihinden 31-5· 
943 tarihine kadar olao 
işletıneı-:i ~çık arttırıııay:ı 
çıkarılmıştır. İhalesi 2G-J2· 
9::H> Salı günü sa:.ıt 15 Je 
Vi1:1yct makamında top· 
!anacak olan daimi cncü· 
mende yapılacaktır. İstek· 
!ilerin 15 Fra muvakkat 
teminat makl>uzlariylc da· 
imi encümene müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

13-15-18-20 

-

• 


