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On UçUncU yıl 
Resmi ilAnların santimi 2;'.;, lıusust 
ilfi.nl&rın kelimesi ( 4 ) kuruştur. 

Kuruluf yılı ı Agustos 927 • 

üDDô~~f ü~m~t ünönü IEır~Yırum~ 
güttüD<etr 

Erzurum halkı bü~ük 
bir sevinç içinde .. 

Cumhurreisimiz İsmet İnönü 

Ankara 13 A. A. -
Reiıicümhur Milli Şef 
ismet İnönü ve ref a
ka tindeki zevab ha-
tnil olan hususi Tren 
bu sabah saat 4,45 
~ Erzirıcandan geç
miş ve Erzuruma doğ
ru. yolwıu almıştır. 

Er.zunım halkı Mil 
h Şefi beklemektedir. 
~ir baştan başa 
hı.yraldar1a donatıl
lrıış., ve taklar kurul
llıUŞtur. Milli Şefi gör
hıek için ş~hre bir 

çok köylüler gelmiş
tir. 

Milli Şefi hudutta 
Erzurum Valisi Ha
şım karşılayacaktır. 

İtalyamn siyaseti 
Ankara 13 A. A. -

İtalya Hariciye Na 
zırı Kont Ciyano , 
önümüzdeki Cumar· 
tesi sabahı mecliste 
bir nutuk söyleyerek 
İtalyanın dış siyaseti
ni izah edecektir. Bu 
nutka büyük ehem 
mi yet verilmektedir. 

Rus askerleri soğuktan donuyorlar 

Üç Sovyet piyade taburu, Finliler tara
fından tamamen imha edildi 

Ankara 13 (A. A.) - ~~~•~•••••~~•••••~.,.. 

;::ı:!:~~::;~i.:ka:~:~:!~ Maarif Ve~ili Hasan Ali Yücel 
Markajardi, Hontibla 

köyleri, Kompiy:uıa is 
tasyoou işğnl e<tilmiştir. 

Ankara 13 ( A. A. ) -
HPl~inkiden bildiriliyor : 
Müthiş bir soğuk hüküm 
sürmektedir. Ruslar bun
d~n çok müteeı;;8irdirln . 
Şayanı hayret bir nota 
varsa o da Rusların as
kerlerinde değil, subay
larında bile çadır yok
tur. Askerler geceleyin 
soğukta kar üstünde yat
makta Ye top ateşine 

tutulmamak için korku
larından ateş bile yak
mamaktadırlar. Sabahle
yin karlar üzerinde <lon
muş bir çok Rus asker
leri görülmekt~dir. 

Finlilerin elinde mü
him miktarda çadır var
dır. Çadırlarda daima 
muntazam ateş yakılmak
tadır. 

La.doğa ~ölünıın şimal 

mıntakasında iiç Rus pi-· 
yade taburu t. c.ı ıııamen 

imha edilmiş ve hu haber 
teyit edilmiştir. 

Fin tayyur ... Jeri düş 
man kollarını boırıhar-

dıman etmektPdir. 

Ankara 13 'A. A.) -
Helsinki : Bütün cephe
i ~ rdf' taarruz yapıldığı 

bildirilmektedir . Karrli 
berzebindeki "Mora kili-
sesinin etrafmda çarpış

malar olmuştur. 

Sovyetlerin üç piyade 
-Bopu ~ ııci sayfada-

Dün, Rady0da bir konuş
ma yaptı 

Hasan A~i Yücel 

Maarif Ve1dli llasan 
Ali Yüct·l, diin akşam 
Radyoda, \l illi iktisat ve 
Tasarruf haftaH ıııüııase

betile çok öııı\nıli bir ko 
nuşına y~pnıış, ~tilli lk 
th~at ve Ta~arrufurı Kül 
tür hareket leri)H olan ııı il · 
nasebet !erini anlar uıışt ı r. 

v ... kit h·ı konuşıııa~ın 

da t-ZCtiııılı• dı>mi~ıir ki : 

" Uınıımiyetle ta~arruf 

elde edilen servetten bir 
kısıııınırı Piden çıkarılma
ma~ı, biriktirihnesi de 
mPktir. Gerek ferdi, ge 
rek milleti iktisatça yük 
seltt>n tasarruf hareketi 
v:ılmz bir saklanma de
ğildir. 

Eie~ bir çiftçi aileıi 

biı st ııl'lik İl.'tihsalırıdan 
ihtiyacını tf'ruin ettikten 
, onra arttırdığı para ile 
bir pulluk alırsa, taf:ar
ruf etmiş, grlecpk sene 
fazla hstihsal alnıak için 
bir vasıta eldr ı·~ ıniş de
maktir.,, 

Vt>kil Sözlerine de
vamh, 1'a~arrufuıı yalııız 

zenginlfüiıı yup>lhilrcrği 

bir iş olmadığını, bir okul 
talebesinden başlayarak 

ayda binlerce lira kaıa.-
{nan her vatandaşın taıar
ruf fyapabilPcegini, ikti
satça yükselmek için pa
rayı makul bir şekilde 

harcamak !Azım olduğunu 
söyleyerek demiştirki: 

" Tasarruf başka ha
sislik başka.dır. Tasarruf 
eden lüzumlu ihtiyaçları

nı makul bir surette te
min ettikten sonra ser
vetinden bir kısmını art
tırır ve bunu da!ıa iyi 
bir hayat tewini için kul
l:ı rıı r. 

Hasis ise, ken<lisindt'n 
ve ailesinden, her kesten 
her şeyini kesmek ister. 

Bunlar parayı o kadu 
se\·nln ki, meydana çı 

karrııak bile istemezler. 
Çocııklarımızı hasisliğe de
ğil harçJıklarını, paralarını 

ıırnktıl hir sur<'tte sarfe
dert!k bir kısmını arttır

- Sonu 2 inci sayfede -- ... 

- - - -A.. 
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Sayfa 2 

Milletler Cem y .)l nde Rus Asker!eri 
Soğuktan donuyorlar Ankara 13 A. A. -

Bugün Cenevrede 
Milletler Cemiyeti 
asamblesi Norveç mü
messilinin başkanlı 

ğında toplanmıştır. 

Arjantin mümes 
sili, beynelmilel hu 

Maarif Yek ili 
- 1 inci ~ayfPdcn ınabat-

Hasan Ali Yiicr.1 hun-

ıl;ın Foııra, irısanııı gid:ı, 

YP :-:air ihıiya.~~ıaımın tı-ıui 
ııi sPı ın.ı~·p ile nıümkiin 

olac:.1!.!'1111 \' t' sernı:ıyı·nin de 
t :ı:;arr•ıfla f•lue PdilPC+-'il'ini, 
iliııı \'e sanat hayatının 

ta. tirrnfla biiyiik l>ir ala 
I· ıı:-ı olcluğ·unu işaret. et
ırıi:;- ve üunıhııri~·pt Halk 
l':ırtl.:: irıin pro!!r:ı .ıı ıııda ta 
sa ı r ıı fa h:ı .vii k hi r ı·hem 

rıı iyPt \'ı•ı ıldi!!irıi k:ıydı• 

f1,..rt•k söz eı İrı<' şu ı:ıuH·tt ... 
ııi tı·tyı·ı t>ırııişıiı. 

"Yarınları bu giinlı'r 

doğurur. Türk milleti hN 
gün kuvvetini biraz daha 
arttırarak bahtiyar ufuk
lara doğru yol :ılmakca 

dır." 

kukun ıhlal edildiğini 
ileri slirerek Sovyet
lerin Milletler Cemi 
yetinden ihracını ıs 
temiştir. Reis asamb 
lenin muvaffakatile 
tekl'f~ 14 ler komite 
sine havale etmiştir. 

Afganistan ve İran 
reye iştirak etmemiş 

1 38 devlet iştirak et
miştir . Konsey bir 
içtima saatı tayin et 
meksizin dağıln1ıştır. 

14 ler komitesi Sov 
yetlerin barış hak
kındaki red cevabını 
ve rapor1arı tetkik 
edecektir. 

İsveç, f inlan~iyayı t2k~ir 
el'iıor 

Ankara 13 A. A. -
İsveç ef kari umumi 
yesi Finlandiyanın 
kahramanca muka
vemetini takdirle ta 
kip etmektedirler. 

Bir İsveç gazete 
sine göre Finlandi
yaya ilf ca eden Rus 
ların adedı çoktur. 

-Ba~ tarafı 1 nci !'ayfada- Ru=- taarruzunu geri bı

tahıırıı inıhn rrlilmİ~/ir. 

rı j, ... ,. 27 :\litral~·öz 

\'I' lıir çok harp nıalw· 

ırtf'~İ ve T:ırık Plı• gr<;ir 
•ııiş' rdir. L· 1oğa Cİ\':l 

mırla da Rıı~J.ır pü::-ktir 
tülrnii~lerdir. Fin tayya 
rPlcri , Rus iaşP kollarını 

honıbar<lıuıan ttınişierdir. 

Petsamoda, So \'yf't lrr 
istihkamlar vücuda ge 
tirnıı·ktedirln. ~'iııl:uıdiya 

lılarııı müdafaa lıatlaı ın 

da uıuh:ıreht·lı·r olııııı~t · r. 

Husla.r, 1::.\·eç ilf' fin
landiy;ı :ıı asınd:ıl- i ıııii 

nak:. \atı durdurmak iı;ın 

~iınendiifer h ·ı ttım t>lde 
etmek teşehbüslt·ri akim 
kalmıştır. 

Ladog<1 gölü civarına 

rniihim miktarda fln tak 
viyc kıtaatının gelmrsi 

Bir İngiliz vapuru 
Ankara 13 A. A. -

490 Tonilatoluk İn
giliz kömür vapuru 
mayına çarparak bat
mıştır. On bir kişilik 
mürettebatından altı· 
sı gaiptir. 

rakmıştır. Kan~li berzehi 
civarında Sovyt•tlnin bir 
t:ıv\ aresi <ieniw dü:'ii. iil-.. ' 

ıııij~tür. ınn tayyart>leri 

Rııs hatl:ırı üzninde uç 
mu~tur. 

Ankara 13 A. A. -
Finlandiyanın muka 
vemeti, Amerika ef 
karı umumiyesinde bu 
devlete esaslı yardım 

1 

Y~pılması fikrini tak
I vıye etmektedir. 

Siyasi mahafil kon-
grenin, Finlandiyaya 
bir kredi açmasına 
karar vereceğini zan 
etmektedirler. Fakat, 
konğre Kanunusanide 

1 açılacağı için Finlan 
diya mümessilleri acil 
yardımlar talep et ~ 
mektedirler. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Sirt~t Bayar 

Ulus 
Mardin 

esi ~latbaasında 
hasılmıştır. 

Mardin Seyyar Jandarma Tabur 

Alnaacak er- Tahmla kly
zakın miktarı metl -----Kilo GR: Lira Kr. 

65000 
150000 

;;oco 
ıoro 
41J00 
fıOOO 
2:;00 

150000 
50000 
10000 
1~00 

100000 
.)00 
l~OO 
2000 

6825 
GOOO 

8:>0 
7:> 

280 
325 
(i23 

1500 
32.>0 
2000 
540 

1000 
37i> 
:'.!40 

19()0 

1 - M:ırdiudP. bulunan 

8 Seyyar jandarma ta
burıınun 93~-940 Mali 

l'Prı•·:;i ı.\Q'ıı::-;tos gay ... HinP. 
ilı i~ ;ıcı o ı arı yııkarıd:ı ya 
ıılı 15 kaleuı erzakın 15 

Komutanlığın dan 
Muvakkat te

minat fh.a1e tarihi 
Ek•lltmenin 

tekli Erzakın Ciaal 
Kr. farih Giin-- -sa;;"O'K ---- ------~--- ~~~-----Kapalı gkmeklik has lin 

511 tı8 2H 12·93!) 
4:;0 ,, .. I! 

6:3 77> 30· l :?-93!) 
5 63 

" 
,, 

" 21 
" " " 24 38 • " ,, 

46 88 ! . 1 . 040 
112 50 

" " " 2·13 7.) 
" 

,, ıı 

150 
" " " 40 50 3 - 1 " 0·10 

1;, ,, 
" " 28 13 

" " " 18 
" " " 147 
" " 

,. 

gün müddrtle eksiltnıPye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme t«Jbur ko 
murarılı~ı binasında ~·:ı
pıl:ıca k t ır. 

3 - Kapalı ekı:ıilwıclt:r 

Cu rııı.. 10 
" Açık ,. 1~ 

Cumartui 11 
" 

" 
10 30 ,, 

" 
11 

" 
12 ,, 

Salı 10 

" 
10 30 

" ,, 11 ,, 
" 

12 
Çarşamba 10 

,, 
" ,, 11 

" 
11 

" 
12 

" 
15 

30 
,, 
" ,, 
,, 

için ihaleden bir ~aat ev

vPI teıniuat \ e t<·l-lif nıı·k 

tupları kortı::-iyona 't'·il
mı·liuir. 

4 - Şartrıanıelcr tabur 
kouısiyonunda okunabi-

lir. 

Pi~irmc ualıil 
Arpa. 
Kuru Fasulya 
Mercimek ~•kilmiş 
Bulgur 
Nohut 
Pirinç 
Saman 
Kuru Ot 
Sığır .Eti 
Sabun 
!ıleşc Odunu 
Zeytin Yaa-ı 
Kuru Oztııo 
Sa<ltı Yağı 

5 - Taliplnirı ihale gü 
rıünctı:> tf'nıinat makbuz
ları ile müracaatl~rı ilftn 
olunur. 

14-16 rn 23 

~ayı: 1199 

ıı ~a©JvoJ ~ 
14· 12 - 939 Perıem1 

12.30 Proğ'ram Ve me 
lckı;t saaat ayarı 

12,Bn Ajan.s ve meteor 
roloji haberleri 

12,50 Türk müziği: 
13,30 Konuşma Kadıi 

Saatı 

1:3,45 - 14 .Müzik Hafı 
Müzik - Pi 

18,00 Proğram 

18,~15 Memleket !aat ay~ 
rı, :.lJa ns ve OJeteuroloji h~ 
berlcri. 

18.25 Müzik 
orke:-;trası 

19,00 Konuşma Grip v~ 
ihtil:ı tları 

19;15 Türk müzigi 
20,00 Konuşma Onunc 

Ta$arruf \'e Yerli Malla 
Haftası .M ilnasebPtilc 

20,30 Türk ınüzigi Pası 
br>yt>ti 

21,15 Mihik Küçük Or 
kestra . şef Necip Aşkın) 

2:?,00 liemlcket S a a 
Ayarı Ajans ziraat, eshaDl 
t:ıh' ılat kambiyo. nuku 
bor ... ası (fiy:tt) 

22,20 Müzik Küçük Or 
kestrası - Yukarıdak 

proğrnımn Devamı 

~~,35 Müzik Opera Ar· 
yal:ırı - Pi 

~3,00 Müzik Caıbanp 
plak 

.3,25,23,30 Y a r ı n k i 
pro~ram ve kapanış 

1 raııca Saat 1 ii,00 ve 
18,45 de 

Arapca: Saat 1~,15 ve 
1 D,45 de 

.F'ransızca: 

ve 20, 15 do 
Saat 13 45 

' 

Yarınki 
1 Postalar 

8/12/1939 Cuma 

Yarın Sabah saat 8,30 
da Ekispres Tren postası 
gelecek, Savur. Gercii~, 
Midyat, ldil, Cizre, Diyar· 
bakır, Nusaybin, Kızılte· 
te ve Derik postaları gi· 
decektir. 

Üğledcn sonra saat 
13,30 da Diyarbakır, An· 
kara, İstanoul postala.rı 
gPlf'cek "e saat 18 do 
Ekispres 'l'ren pastası gi· 
decektir. ı 

J 


