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Milli Şef İsmet lnönü 

Arikara~l 4 A. A. -
Ş~hrimizde bulunmak
ta qlan Reisicümhur 
İsmet İnönü bu giln 
}'aya°" olarak askeri 

Bugün kar yağ
mışsada güneş doğ. 

muş, halk Milli Şefi
ni sevgi tezahürlerile 
alkışlamıştır. 

Ve mülki:erkanile be
taber inşaatı biten 
Cumhuriyet hl. Par

,3o tisi binasını, Sinema -
tası 

Reisicümhur öğle 
yemeğini askeri ve 
mülki rüesa ile bir, 
likte vilayet kona 
ğında yemişlerdir. 

ciiş, 

·ar· 
ltc· 
gi· 

aat 
n· 

arı 

de 
gi· 

)'ı ve diğer bazı bi -
tıaları gezmişler ve 
bu gezintide çarşıda 
muhtelif dükkanlara 
Uğramışlardır. 

_MiUi Şef Çarşıda 
~leketin iktisadi 
'taziyeti üzerinde tet
kiklerde bulunmuş -
~rdır: .. 

" 

Bu akşam Reisi
cümhur şerefine Vali 
tarafından bir süvare 
verilecektir. 

Erzurum 14 (A. A.) _ 
R~i icumhur lsmet İnönü 
bu giin öğleden r;onra yeni 
unwlliın mPkteLini, nüınu
ne evini ziyar~t e<lerek 
Ordue\·ini şerefleudirıniş. 

l~r komutan ve subay-

Hosnıi ilAnların sautioıi 25, hususr 
ilinların kelimesi ( 4 ) kuruştur. Kurul\...~ .t ıll ı :A.:?nstos 92'; ._ .. 

Erzurum da tet • 
1 

~©vy~t Rl\JJ~Y©l 

Mıtet er Cemiyetinden çıkarı dı 
Ankara 14 A. A. -

Milletler Cemiyeti 
asamblesi, bugün 13 
Ier komitesinin müte 
arrizin takbihi ve ce
miyetçe Finlandiyaya 
ihtiyari yardım yapıl 
ması ve Sovyetlerin 
Milletler Cemiyetin
den ihracına dair olan 
rapor metni 9 kişinin 
istinkafile, diğerleri 
müttefikan kabul et
miştir. Asamöle büt-

·çeyi münakaşasız ka
bul etmiştir. 

Ankara 14 ( A. A.) -
Milletler Cemiyeti, bugii n 
yaptığı 107 inci toplaııtı 

sınd:ı, Sovyetler Birliğ-inin 
cemiyetten çıkarılması hak-
kında. asamblenin ' erdiğ'i 
kararı tasdik etnıi~tir. 

Yu~oslavya, Yunanis
tan ve Çin muralıha:-ıları 

müstenkif kalmış1arrlır. 

hırla çay içuıişl<'n1ir. 

Şehir baştan başa do 
natılını~tır, Halk 'evinç 
İÇİlldPdİr. 

Milli Şef in Teşekkü lari 

Aukarn 14 ( A. A.) -

Milletler UP-miyeti ~s:unb 

lesi, Sovrf'tl~rin, ~lilletlt1r 

Ceuıiyetiııden ihrncına. se
kiz wüstenkife karşı 32 
reyle karar vermiştir. 

t ... tinkaf eden de \T}f•t }Pr 

şunlardır: 

İsveç, Non·Pç. ı.:ston

ya, Letonya, Lit,·anvn, 

Gin ve 1 \'İçre. 

Sovyet-Finlandiya Harb: 
Ankara l~ A. A. - 1 maktadırlar. 

Külliyetli miktarda Londra 14 Radyo: 
Sovyet kıt' alan Le- Merkezi Finlandiya 
ningrada tahşit edil- da çok şiddetli mu
miştir. Taarruza geç harebeler olmaktadır. 
mek için emir bekle . Şimalde Finliler bir 
mektedirler. Rusla- kasabayı istirdat, et
rın bir buçuk milyon tiklerini söyliyorlar. 
asker tahşit ettikleri Sovyet hükumetinin 
bildirilmektedir. Fin- ihtiyat sınıfları silah 
liler her taraf ta mu- altına çağrılarak Kı -
kavemete hazırlan =Sonu 2 nci sayfada--

--------~~~~~--~~~~~~~~~ 

o· mar, K fı l"U K~rşısın~a 
Şehrimizin Oc!ur v Kömür iş eri 

ŞehrimizdP oduıı P 

kömür lmhr:uıı gittik<;" 
:ırtnıakta<lır. Bun!l. scbcp
tP. orrıı:ıniye resminin ci· 
•ıayeıirıdeki yglsuzluk \TP. 

diizı · ıı ... jzliktir. 
Y.ılııız Mazıclağ-ındaki 

orurnıılığm resnıini alan 
nııHPrıhhidin kapılardan 

g-C'!e bütün odun ve kö 
uıürdı·n bir ni~bet datıi

liııde olmay~1 k re ... im :tlın 
dıgı bildirilııwk tı ıiir. Az.t
mi otuz kıı k kiloltık bir 
yük odundan rasgP e, b:ı 
ZPU on kuııış, hazan da 
yedi buçuk, bir yük kö
ıniir<len 50 kuruş resim 
alınmakta ve buna oıuka-

il 1ıt1·r ;ıldq!ımız:ı gün• 
\l :ı:zııhıi!ınclaki tesbit olun
ıııu~ orııı:mlarda odun kes 
uwK ''e kömür yakmak 
hakkı serbest mukavele 
ile l>ir mnteahlıide ,·eı il
ıni~tir. Şu baldP köylülerin 
kendi fund:ılık ,.c baltalık· 

larllldan şuhrP gı-ıtirdikle

ri odun vP ~ömiirdPn mü
tea h~ıiılirr drğ'il, orm.rn iııa
r,,:-;iııin k.ıııuııuıı rnyin ('t
tigi ııi -.twt dahiiinde omımı 
rm:mıi alınası iktiza PdN. 

lu:ırrınize gf'len Diyar
bakır gazetesindeki ilanda 
viliyetinıiz da hilindck i 
devlete ait O"man<lan 2;j0Q 

Ankara 14 A. A. -
Milli Şef İsmet İnö
nü, milli iktisat ve 
tasarruf haf tası mü 
nasebetile yurdun her 
tarafından aldıkları 
tazim telgraflarına te
şekkürlerinin iblağına 
Anadolu ajansını me 
mur etmişlerdir. 

I bil makbuz da verilmemek
~ tedi~. -Sonu 2 uci sayfada-



Sqf a 2 

Bir Norveç Vapuru 
Ankara 14 A. A. -

4 Kanunu evelde bir 
Norveç vapuru bir 
Alman deniz altısı 
tarafından torpillen 
miştir. 

Avam Kamarası 
Ankara 14 A. A. -

Avam Kamarası bu 
gün gizli bir celse 
akıd etmiştir. 

Bulgar elçileri 
Ankara 14 A. A. -

Bulğar ajansı bildiri
yor: 

Bulgaristanın An
kara sefiri Moskova 
elçiliğine, Bükreş el 
çisi de Ankara elçi 
liğine tayin edilmiş 
lerdir. 

Alman -Romen ticareti 
Bükreş 14 A. A. - 1 

Alman -Romen tica 

~ a Cep 
K ~avezörü 

Ingiiız harp gemi1eri tarafından 
ağır hasara uğratıidı 

Ankara 14 A. A. - taraf bir Limanda. ancak 

Alm:ınlarırı Cep K ravr
zörlPrindeıı Urnf Pıı ı iç 
Pevi. ilt- iil; İngiliz lı ,ırp 
gemi~i :ır:.ısıııda ~illJt'tJİ 

bir muh:ıı·ebP olmıış P 

neticPde Alnıa•ı Kra' ı zo. 
rii Graf Puniç Pı:ıyi mü· 
him hasara uğradıktaıı 

sonra firar ederek Mon 
tevitlo liuıaııın:ı iltic:ı Pdt• 

rek demir atıııı~tır. Kra
vezörden j(j iilü ve 60 
yaralı çıkarılmıştır. 

Alman ı\:rn ,·ezörünün 
12 :ııınıara l ı lahi karar. 
ııanıf•,ih· alak adar dır ve 
bu ııı u k a "l'IPyP güre bi· 

24 sant k:ıhı h ilı c··krir. 

Londra 14 ( Radyo) 
\liihirıı ha:- r ıP: • •' 
,,,. .\lonı .. , ito lirıı:ın ı ıı:• 

l ri r t dı-- rı Alnı ı ıı CP[' 

Kr•1v.-zür ü Graf Puııiç 

Pl'yi linı61.n öniınde i 1:i 
İng-i · İz. harp '!Pıııisi h1'k 
l e rıı• kTf•dir. Kra ' 'P'/Örii ili, 
11efa Alınan sdiri zivarct 
etmiştır. .\lıılıarch ed ı~. 1 ı 
giliz barp g .... rıı i111rin i ıı zı·· 

birli ı:rıı1. kull:ınc! ı kları 

Röv]P,.mi~tir . Loııdrada 

bu itham :'llfPti k;.ıt'ivPdt! 

tekzip edilııı,.ktt-tlir. 

ltalya, Alnıanya ile bir saf
ta harp etmeyi teahhüt 

etmemiştir 

Ankara 13 A. A. -
ret müzakereleri dört İtalyan gazeteleri, 
hafta süren bir ko harp karşısında İtal 
nuşmadan sonra dün yanın vaziyetini tas-
neticelenmiştir. rihe devam etmek 

İtalyanın Almanya
nın yanında bir haf 
ta otomatik bir su 
rette harp etmeği 
teahüt etmediğin: y rız
maktadırlar. Alman mürahhası 1 

tedirler . Gazeteler , 
hey'eti bugün tayya· 
re ile Bükreşten Ber 
line hareket edecek 
tir. 

Sovyet-Fin lan~ 
diya harbı 

-1 nci ı:ıayfad:rn mah:ıt

zıl orduyu beş mil 
yona çıkardığı bildi 
riliyor. 

İtalyamn gönderdiği 
tayyare1er 

Ankara 14 A. A. -
İtalya tarafından Fin 
landiyaya gönderilen 
25 Tayyareden yal
nız ikis İsveçe vasıl 
olmuştur . Diğerleri 
Almanlar tarafından 

alıkonmuştur. 
Bu da Almanların 

Ruslarla sıkı bir an 
]aşmaya delildir. 

aı lllU k 
sın da 

şı-

Şehrım ]zin Odun ve Kömür işieri 
-- ı ıı ci ~" v f<ı darı ın :ı h:ıı -

kf'ııtal oıl11n ke..,ını ·k . '<· 
648 kt>rıt~d kömiir ~' :ık rn k 
Diy:ırh:ıkır orman ç• \ İr· 
g.., rııüdüıliigiı tar:ıfır ıd 11 

nıürı:ıka:-::ıy:ı konulııı ıı \' t 

Buııd:ırı d;ı :rnliyorı.z 

viliiyetiıııiz d:ıhiliıııleki o 
ctuıı i<Pı:>ılect'k oruıaıılaı 

yalnıı bir müte:ıhhitle ve. 
rilr11iş drgiıdir 

Serbest bir nıuka' ı-ıl,. 

ile m:ıteahhiıh· 'eril ıı iğ"i 

:söylenen şP hriıııiz odun 
ve kömür işleriııiıı, art. 
tırma ve eksıltınn kaııu

nw ı :ı ol:ııı mutahak;ıtı 

r ı P ka·hr muhtacı tPt kik 
i~c· ~ı·hre ~elt.:ıı oduıı ve 
kö •ııiirdı>rı rn. gPle ıııiitP· 

ahhit t:ırafmdau alınan ; 

rı t:;İın i . .i üznin<le de o ka
ıfo r t>henı rn i ~' «'!le durul-
ması ı· p orıı ı ;ı rı 

ltığurıuıı lıalk ı lı 

:ıyrlınl:ıtm .ı .. o " 

zınıılır 

rnemur
h ı ı:.:ıı~ta 

ı r 1:1 

M r>m lı·k P ııı rı ıı ııw ' ""' 
d " ' 1111 t lP ıı ı : lıı:-ı ç oldu 
ğ'ıı utlıın 'e ı ö ı ıH i;;- C· 

riııiı k:ınıın vı· mf' ' zu:tta 
t:ı ;ı rııille uy[!'ıııı "'·'-ili• rch• 
yiiı iit iilmesıııi :tl:lka •I :lı l ı ı 

darı rica edniı. 

Umum ~e--rıvat ve y zı ... ~ . " 

işler·ı \lüciiil'lı 
; 

Sirfl't ayar 

Mardin 
ı Jlus "' esi \1atl>aasınd11 

ba$ılnıı ştır. 

15·12·939 Cuma 

12,30 Prağram Ve menı. 
leket saat ayarı 

12,35 Ajaos ve meteoro. 
loji habnleri 

12,50 Türk müzigi -Pi 
13,30,14,00 Müzik Hafif 

müzik - PI 
18.00 Proğ'ra m 
18,115 ~lemlekH :;a~t. a. 

.ı ~ •. ı j ını- ' •) ıııdeoroloj i 
h ·ı lınl ;H İ 

8 , 2 i"ı Türk rııüzigi Fa:-:ıl 
b.,yeri 

19, 10 Konuşrtı~l Onmıcıı 
'l':ı~:ırruf ''P Y(•ıli Mall;.ıı 

H;ıfra-:ı rı ı iiıı ~t'hı·tilc 
1!1. ~5 l'ıı rk ıniiziğ"i 
19 .. )0 Türk ı üziğ i: ll.dk 

tıi r kıılni 

2< ı. ı o TEM~İL 
2 1. 10 Müzik Rad~o r-

kt>;-;t rası - Şef: Ha ~aıı F'e 
rit Anlar 

2:Z,OO ~femleket, Sa at 
Ayarı, A J A N S haber 
ıeri, ziraat, esham tah vi 
lat, kambiyo-nukut bor
s;.ı~ı fiyat 

22,:W )lüzik Lied'ler PI 
22.45 ~1 üzik Cazbaıı<i PJ 
~:~, :!f>, ~:J. 30 Y.ırıııki 

pro~r:ıın ve k:ıpaııış 
I raı c:ı Saat 1 :1,00 \'e 

18,45 de 
Ar:ıpc .ı: ':ı:.t ı:~.15 ,.e 

19,4.-) u. 
I•'r . n:;ızca: S ıat. ı : ~,-10 

\ ' P :w, 15 dt. 

Si~~etli ~ir ~a 
mu~are~esi 

Ankara 14 A. A. -
Dün iki İngiliz deniz 

tayyaresile iki Alman 

deniz tayyaresi ara
sında vukua gelen mu 
harebede Alman tay 
yareleri hasara uğra
yarak çekilmişlerdir. 

ardin Asliye" 
ncıhk · nesinde ı 

Mardin tnhisarlar d 

kırda a vkat ınuhiddin v 
rüfek:ısı aleyhine açıl 

altı biu lira alacak dav 
~ının yapılan muh:ıkem 

c. na:-;ında muddei aley 
lndrıı Diyarbakır lnhi 
l:ır ~alıik bnş müdürü o 
rııanın gö ·h' ıilt>n adres 
ıııılunm:ıdığı \ e mahal 
ikn ını:ti nwçlıul kaldı 

davt'tİyP zahrındaki mü 
haşir ıııeşrulı:ıtından a 
l:.ışıluıış ve mahkeme 
g:ızete ile ilftnen da"etiy 
tehliğine karar verilmi 
olduğundan muhakem 
ı:ıiııiı olan 8/1/940 saa 
9 ıt;.ı .Mardin a8liye huku 
ıııahkt>mcsinde isbati \ ' Ü 

cııt er me$İ veya kanun 
hir vt>kil gönd rilmesi ak 
si tJtk<lirde hakkında gi 
yal.>en karar verilece 
davetiye makamına kai 
olmak üzere tebliğ . olu 
nur. 

Mardin 
Ziarat mü~ürlügünde 

zalarında nıevcut çe1'ir 
malzeuıf>sindı'n 2Dl 78 ki· 
lo eşyanın Kızıltepadeki 
ıııiiea<lc·lc aUJbarına nakil 
için kiıo bRşına 6 kuruş 
muhanımen lıeclel konul· 
ınuşrur. İhale ~ 1 birinci 
Kflrııın 1!):~9 Pr r::;embe gil 

ıı saat 10 da Mardin Zi· 
rant ıııüdiıı iyetinde icra 
r.dilecektir. Taliplerin O/o 
7 ,5 teıniııatlarile birlikte 
Zinıat dairesinde müte-

1 şekki! komisyonu mahsu
suna miiracaatları il A.11' 
olunur, 

7-9·12-15 

Ya ·ınki 
1 

1 
Pos a - r 

8/ 12/939 Cumartesi 

\' 

d 
)" 

il 
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İs ç Kaflinesi Y:ırm salı:ık gelecel' 11 

Ankara 13 A. A. -
İsveç kabinesi değiş 
miştir. Yeni kabine· 
yi yine eski Başvekil 
kurmuştur. Eski ha· 
riciye nazırı kabine 
de vazife alm~mıştır. 

Tren Postası yoktur. 

Öğleden sanra eaa~ 
ı rn,au da 'Diyarbakır, Ao· 

kara, htanbul, Derik, Kı· 
zıltepP, Nusaybin ve saat 
17 de Cizre, İdil. Midyat, 
Gerciiş, Savur posta.Jarl 
gelecek ve saat 18 de 
Ekispres Tren postall 

• s:i<lecektir. 

ç 
r 


