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ltcsuıi ilanların santiıni ~5ı lıu:>usi 

ilfınlarm kelimesi ( 4) kuruştur. 
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Milli Şef İsmet İnönü 

Ankara 13 cA. A.) -

bün gece saat 21 dt' Er
~.uruında Hei ·icHınhu r İo· 
met İnönü ,..erefiııe bir 

kabul ıcsmi 'e sü rn re 
verilıni .. , r;ü' a reyP kuman 
O.anlar subaylar, mülki 
ttiesa ,.e ı: zuruınnn en 
ileri gl•lt n halkı aileil•rile 
lıir:likte ı::u v.ırcdc bulun
llıuşlnrdır. 

H i icnmbur lnirniı . 
Çok n • 'eli g çen sü' a
l'cden sonra denıi~tir ki : 

" Erzuruınu ziyaretim
i.len ve yaptığım tetkik
lerden memnun oldum. 
İ\.arıun orta ıııda Erzunı
ltıa ,._ imek lıeniın için 
ba~ıet ~\.kti.;ıru lıir euJcl 

dir. Dört sene ev,·el gör
dliğiim Erzıırunıu lıugün 

çok kalkırııııış ve ilNle
miş bultluın. Erzwruııı bir 
nıam•ıre olmak için aoıııı
ları111 atmıştır. Erzuru
m un h i r k li h,ü r ve sarı· at 
ıııerk<'zi olıııa ı ic;iu ya 
pıhıc·ık daha işler v:ırdır. 
Bu d ·ı pek yakın lıir za. 
manda yapılac:ıktır. Er 
ıurumd:m çok memnun 
olarak ayrılıyorum. Ya
kıııda tek rar gelı•ceğim. ,. 

HPisicUınlıuru hamil 
hu~usi TrPn g('C•! ı;;aat ~4 
te Er;ı.incana ınütevccci· 

hen yol almıştır. 

Ankara tfi ( A. A.) -
Cuınhurrl•i .i .Milli ~ef ls 
- ~onu 2 inci stıyfeJe -

Finliler, iki Rus alayı nı im ha ettiler 
Sovyf\t tebliği : Nor

man ch·arıııda SO\'Y"tJ .. r 
ilcıi harekctlPriuc t.lt•\'füll 

etmişler ve 117 ki loııwt 
re ilcrlemişlt•rdir. Bir kaı;. 

köy işğal edilıni~ıir. 

Fin tr.bliö-i: "O•' \'• tin ;:-. ~ 

ı;ı iddHli bir taarııızd:ı bu-
lu n ıııuşlar:::-tı da nğ'ır 1.a
yi:ıtla piil"kürıi.ılıııit':'ler

dir. Fiııl;rndiyalıl:ır <'ı p ııp. 

ıa hir orrıı : rn<l;ı hiı ıı 

yet tıoııılı:udıııı:ıı ı ', ;ı 
r•· ı:-i bıılııııı~l:ırdır . 

' 

n :" tazyiki aıttığ"ııı 

da fırı kıt'aları cr>rıulw 

tir. H:l\·a faaliyeti olına

mı~tı~tır. Fin kıtaatı $o 
viyl'tlr.rc ağır zayiat vPr 
dirmektl·dir. 

lıstikholum 15 A. A. -
So,•yf:tlt·rin, Pinliler tara
fınd~n ı.rcri :ılınan Salltly:ı 
Şl'hl iııe hücum i~·in lıa.-

zırla.ııdıkları h:ıber vc'ril

m .... ktedir. Bu mıntakada 

akan kan o kadar çuk 
fazladırki, kilometrelerce 
mesafdik karlar kırmYLıya 

hoyanuıı~tır. Polonyada 
lıile lııı kadar ~hldetli mu-

' 
lı ;, reuelt:r olnwınıı;tır . . 

"yada ~ir nümayiş 
t ümay·şçi er ~ 1 si tdşa tuttular, ta~ancalar patla~ı 

Blg-r:ıd 15 ( A A. ) 
ıln..! 11 <;Pkilrrıekted iri er. B 

l>ıin Finlandiya l.ıo - • 

1 ~ P) g° H f t k İ k 0111tıllİ..:1 t ;J 

h tw koıı İ·» 01111 f, ı-lıı·rlil 

ğ"az nda ıııubart>lwler ol
du~ıı bilılirilıııektı dir. nn:;; 
ııı:ıııııı za.datı uıulıiındir. 

Bir Sovyet filosu sahil 
l.ı:ıtaryaları üzerine atr.ş 

açmış bataryalcır muka
lwlt•Jp hulun:ı rak cld l't 

ıııi;;;lertlir. 

Anknra 15 (A. A.) -
Fin tt>lıliıri: Kan·li lwrıe

hiıı ıc Hıı ~ıa rın 1 ı t:aıkı 

tahrip t•diııııiştir. So\'yet 
lı·r \'Pnİdl'ıı bol"rucu gaz • e-

k ullannıağ"a lıaşlamışlar
dı r. 

Finlandiya filo::.u Rus
l:ırıu Pliıııle buluuan Bor
kO\' a adalarım borııbar 

duıııan etmiştir. 

İki So,·yet alayıııın 
im ha Pdıldiği teyit e<lil· 
mişıir. 

8ovyeı filosu Kro' it::;o
yu lı~uılıarduwau ctwi§· 

ı ı ara 13 l A. r 

Biiyuk ~iillt·t ~ı cfü;i lııı 
gün Jhı f et Caıııtt·ıi ıı ba~

kan lığında toplanarak ba
zı ölüm cezaları:.ı ta ·dik 
ilı· rfü'şhut ı:;uçlarda tat· 
IJik t>ılilen sürc.ıtın aıtır 
cPıaya da teşmili hakkın-
d.ıl.\i kunun lftyiha:-ıııı ka
imi Ptnıi!;-tir. ~Iecli~, l'a 
ıart("·İ güııü toplanacak· 
tı r. 

lı~ . .'ıııJı il h· hl ııü 

·' j ... 

Niiııı.ı \İ~e ınııdahele 

eden poli~IPr ta~a tutul
muş ,.e tabancalar pat-
lamıştır. Müsademe esna
sında iki ki~i ölmiiştür. 

Nüınavisci taleiJc ve İR · 
~ . . 

çilerdeıı üO ki~i tevkif 
11dilerı>k uirer ay hapis 
C(lz:ı:-;ına ı;arpılmışlardır. 

Yaralanan Alman zı rhhsı 
Ev\'rlki giin Oruzhay 

$ahilleri arasında Graf 
Porıiç Pey adınd:ıki Alm:ın 
kravnürü il~ üç lngilıı 
harp gcmiRi ar:ısındaki 

11111lıareue hakkırıda İngi
liz tPbliğiııde ~u malumat 
nril ıııekted ir: 

Ülnı ve ynralanaıılar 
ı ha~kı~da şiwuiyt: kadar 

henüz malumat gı)Jmenıiş 

tir. lleyrıelmilel k:ınunla

ra nazaran Alman kra,·e 
ıürü denize :ıçılmak için 
en acil tamiratı yapmak 
üzre lirr. anda kalabilecek
tir. 

Graf Poııiı; Pey bu ge
re ~:wt ı 1.15 e kadar Moıı

==--.Sonu 2 nci savfada-
" . 

.. _ 



S&ff a 2 

Tut um Haf tası 
Yazan : İbrahim Necdet Göker 

men etme kamımı işte bu 
giizel duyğulara s;ıhip 

olan hüktımetimizia mil
letimiıiu ihtiyaçlarını for
müle etmek il7.ere düşün
diit!;ü t.Pdbirlerinrlrn bir 
diğ"nidir. Nıifusuıııuz ço 
ğ':ıldıkç:ı m:ıddi !'en eti
nıiz de :.ııac:ı k "'t' en ni
h:ıvet k :ı zanç vr rrfa h 
~ı·,·iyı·nıizi ı•ıı ~·iikı.:t>k ııw• · 

ki., çık:ırıııaga ınu\':ıff.lk 

olacağ'ı1 .. f şte tutum haf. 
ta~mdarı hı·klcıdiğiıııiz nıes

ut rıt• • cı ·lı r burılar ula 
c:ı Uır 

5 nci e-iinürıü idrftk 

ettiğitııil. t ıı tu ııı h:tfta eııı 

ait f'korıoıııik tNlbirleri 

h<>r 1:1nıan tatbik Ptmf'yi 

t'h:ı ~ v;.ızifı· lerimizdl::'n s:ıy

m:ıl•yız. Bn teJbirler sa- . 

Valimiz 
Valimiz Cc,·at Ökmen 

Orta mektebi ziyaretin
den rlürıiişiindr. :ıy:ıt!ırıa 

arız olan lrnrknlına nrti 
cr.slndt! hast:ılaııırıış oldu· 
ğu için \'f'kfı.IPttPn ;ı ldığı 

bir h;ıftalık izin dol:ıyı

silı• tayin 11dildi!'ri K.:ır8 

Vi ;İyl'ti11e h:ırPkt:>tiııi önü
nıiizıl{·ki Pazartesi \·eya 
J>pı şembe giirıüııe talik 
et ıııi~tir. 

Valimize acil şifalar 

teıı Pııni edn'z. 

SEHIR Ve • 

İL C E .. 
HA il E 6'f L E R i 

Ortaokul 
müsameresi 

Yarın saat 13 te Şeh
rimiz Orta okulu, Ilalke
\'İnde Çocıık velilerine 
mahEus olrrıak iizre Ta 
sarrııf h:ıfrat'ı miinaRı·b~ 

tile "Yurdumuzu grziyo. 
ı ııı ,, adlı çok heyt·c:ınlı 

hir ıııilli piyes tem~il eui 
lt ·cı·ktir. 

Gtrıçlerimizin lıu mü 
8anıerelerinin de muvaf
fakiyetle geçmesini dile
riz. 

Sayı: 1401 

16-12-939 Camarte.ı 

18,00 Proğram 
18,05 Memleket sa.at a 

yarı, :ıj:uıs ve meteorolof 
haberleri 

18,25 Müzik Radyo 
Orkestrası 

19,00 Türk müzigi: 
20,00 Konuşma Onuncu 

Tasarruf ve yerli Mallat 
Haf tn. ı miinasebetile 
20, 15 Türk müzigi Kan· 

şık proğ'ram 

21,00 ~Iüzik Küçük Or· 
kestra - Şef: Necip A· 
kııı 

22,00 Memleket Saat 
A y a r ı Ajans ve Ziraat 
haberleri 

22,15 Konuşma Ecnebi 
dillerde -· Yalnız • Kısa 
D.ılğa postasiyle 

22, 15 Alüıik Melodiler 
- PI 

Bugün tııtum hafta~;ı 

nın 5 nci günfü.liü. Yeni 
Türkiye Cumhuriydi ya
rının daha refahlı ufuk
larını h:ızırlamak için tam 
bir enerji ile çalışmakta
dır. Rurrnrı tı(•licPlerinderı 

lıiri olarak, tutum haftaı-ı 
eıı giizd rııilli adetlerimiz 
arasına. girmi\'tir. Hükfı 

ınetiıııiz k:ıl ntaj hakkıııı 

'l'iirk Tic:ın t g-ı•ıııilı>ı iım 

ze inhbar ettirmekle kal 
ınaını~, iktit:mdi inkişafı 

mızın en süratli ilerleme 
grafiklni çizerek deva
mıııı teıııin gayesile tutum 
haf tası gibi ekonomik 
kalkınma tPdhirlerini de 
viicuda getirmiştir. işte : 
senelerden beri tahakku· 
kuna çahştığ;ınıız bu PııH·l 

ler saye .. indf'dir ki, milli 
muka<ldrr~ıtımııı ı>n p:ı r 

l<ik lıir i~tikuale de ka 
yu~turmuş bulunuyoruz . 
Tıirk milleti tarihten al 
dı~ı der\'ilere dayanarak 
~ı·nelerdt•n bt·ı i y ..ı.ln ıı kt·n 
di öt. m:dlarıııı kullırnıııa 

yı iilkiı t>ılinıııi:;-tir. Tiırk 

ırıill l-' t i ı ıi in ı ib:ı ha ıııazlıa r 
Pyit•yprı i ıı ı fıpların 1 ud 
rt>t v.- az, ıııf'tin.-• inandı 

U"lllllZ için :tnC'ak ço!' za 
rıııi ihtİ\ aı;lada karşıla · 

ı;;ır:-:: a k y:ıbaııcı malı kul 
laıııyoı uz. 

vı·:-iııdt>dir hi: Jlı ı li \e ~---------------------------------------i 

22,30 Müzik Cazband Pi 
23, 25, 23, 30 Yarınki 

pruğram ve kapanış 
!ranca Saat ıa,oo ve 

18,45 de 

Tutum haftası, v:ıt:rn 

cl:ışlcırırı umumi g:ıyrr.tle . 

rilf' ıııilli Baıık . lmııııızd:ı 

ki 1111•\ ıiııatırı g-ıırıdt'rı gü 
ııe c·ofr-alın:ı~ıııın ı·ıniııi . .... 
\'e oııl:nırı eko1J1J ııik prl-'rı 

~iplı·rn riayt·tkfı.t oluıala 

rının trş,·iki gibi eyi dü
~üncclnin nıa hs1ıludur . 
Partinıizin ikti:-.adi teka· 
ıııiıliirııüzii t<·ıııin eden 
esas prPnsiplerini müda
faa cyl,,yen iktbat haf
tası İlt', hiikO.metiuıiıia 

milli sanaviiıı inkişafı, .. 

ikıi-.adi ~ah:ıd:ıki büyük 
iktikbalinıizi d<ıha ku,·
vetle km nıak yoluna gir· 
rrıiş olac:ığıı . Yabancı 

malı kııll .ı nnı:ıyan "e pa. 
nılaı " '' lı:ırık:ıl:ırda birik
ıin·ıı 111il11·1 lı·rin zrrıgirı 

"'' ıııürcffeh lıay:.ıt <;n 
çh eleri arn~ırıda yaş:ı 

dıklarını t:ııih bir salıift'İ 

hakik:-ıt halindt> örılniıııi 

ıe ~ıralıy:ırak a11lataıak 

t:ıdır. Ekorıoınik inkılfip 

hırırııııın fpyizli nPricele
rirıi, ıııilli hankalarııııız. 

da ki l't'r t•tlı rin ıııih t:ı r
larıı ı ıl. tw ı,:ok .. ,t•ı rıı :ık 

\'fi ~ t>ı li 111.ıll 1 

gü:-tt'IP('ı !!İ11ıi1. ı. g-hı t)ı·ı 

"'<iY"t>ınıı t anc:ık · dı· PdP
lıilt·cı·ğiz. 

Cüın~uueisi ıniz 
(r zuruın~an aynl~ı 

-- 1 ııci s::\'f;ıdan mabat 

milli CaLrikalarıuıızla han 
nıot lrını ii h11giirı s:rnt 18tP 

kalarıınızııı ~en·et ka,.· · 
Erziı ı c.ı na v:ı rıı ı ı~J;ır. tn iı 1 ki 

naklarının dalw çok art , •· ;ı~h·ri nJ.:arı. uıc•mıır 
tırılma. ı. lıasardı!!ı mu • .. )ar 'e lıiı lı •ı cı lıakııı en~ 
azz:ını <lrınir yolu da\•a- kıııı tı ·1:ılıiiraıilc karşı1::rı 
mııda gü:;tcrdiğ"i gayret 1 nıışlaıı ır. 
ve fedakarlıklarını da hal 
kıınızııı ekonomik bünye. 
sini gii rlıiiılf•ştirınek için 
y:ıpılmış fayd ılı bareket
lerindı•u saymak lazımdır. 
Vüğlirılt~riınizle bayram 
lartmızın büyiik ıııa!mıf 

l:ıra yol :ıçrrıaıııa:;;ı içiıı, 

y~cuda ~etirileu iımıfaıt 

Eıziııc.uı lG A. ı\ ) -
Milii ~··t t~ıııı·t. lı öııü ııii n 

hükOnıt't kurı:ığwı, ordu 
t•\ iııi ıiyMPt ı-tnıiş, Er 
ziııc. n c;arı:ısında bir ~e 

1.iı ti ~·ap.ırak tıir c;nk 
jj 1 :1ııl:ırı g-11111 . ış, ~:ı:ıt. 

18 u~ Ocdu C\ juJc veri-

Dikilide 

Zelzele devam e~iyor 
Aıık:ıra 14 (A. A.) -

DikilidP zPlz.-Jeln dt•vam 
PTnıPkt,.dir. E\'\ ı>lsi gün-

drrı başka <Hin OP, şiddetıi 
ıeJz ... lPlPr oımuştur. 

Kızıl:ı~·ııı yaptırdığ'ı pav
vorıl:ırın inf;aatı on güııc . . 
kadar birı CPktir. 

Garp C p. sin~e 
1 Ankara 14 A. A. -

Garp cephesinde dün 
askeri vaziyet nisbe
ten sakin geçmiştir. 

Fransızlar, Almanla
rın uf ak bir taarruzla 
aldığı mevkii geri al 
mışlardır. 

Ankara 15 A. A. -
Garp Cephesinde 

Mozel arazisinde şid 
detli keşif faaliyetleri 
ve çarpışmalar olmuş
tur. 

lrn çaya gitıııişlrrdir. 

Milli ş ... f hn gihı R:rnt. 
f; .ı ~ı,·asa mütf•\ 11ccihn1 
h~rtkeç ~Lwi§tir. 

Sıhhat Vekili 
Ankara 14 (A. A.) -

Elazığ-da bulunmakta olan 

Sıhhat Vekili Hulusi Al::ı
t:ış tetkik ve tt'ftişlerine 

d~vmıı etmektedir. 

Mardin Daimi 
.. ' , 

encumenınaen 

Mardin - Diyarhakır 

yolunun Afardirıderı itiba

rt>n ao x 00041 + 1 10 iincü 
kiloıııctreleri ara~ında 3110 
mııtre tulundaki :,o8e eırns . 
lr ta'miratına taJip ç1kma

dığ"ırıd:ın açık l'k:::iltıno 
müddeti uz~ıtılmıRtır . . 

Kf':;:if hrdf·li ı48:3G li 
ıa 15 kııru~tur. 

İhalı·~i 2:?/ 1 ~ ıH:Jü Cu
ıııa g-iiııü ~ıı •. t. 14,5 dl-' \' İ

laytt wakarıııııda ı opJa. 
nucak olan Ibiıui Eııcü 

menirıce yapılacaktır . 
Muvakkat tr.'miuat mik

tarı 3G3 liradır. 

t~tt>kliIPrin Vilayete 
·ııiir.ıcaatJ:ı koınsiyonrı 

ın~hsusunda bu işe ait ehli-1 
~·t• t vesika:sı almaları şart-
tı r. 

E"rakı kcşfiye ve fen. 
ııi.w• ile şartnameleri gör
nu·k ve daha fazla tt'fE:i
lııt almak i::ıtey-t•nlerin Da. 
iırıi Enciimerı kalemine ve 
~"':-ıfi ı t mfidiirliigüne nıüra
Ca<tt lan ilan olunur. 

Arapca: Saat 18,15 ve 
19,45 uc 
Fransızca: Saat 13,45 

VA 20. 15 de 

Bir hava muharebesi 
Ankara 15 A. A. -

Dün akşam , İngiliz 
amirallığınm 24 sa - )j 

attaki raporunda Al· ç 
man tayyarelerinin t 
şimal denizinde uçtu· : 
ğu, yapılan muhare· 
bede dört Alman , 
üç İngiliz tayyaresi -
nin düşürüldüğü bil· 
dirilmektedir. 

Yaralanan Alman znhfısı 
- 1 nci sayfadan mabat
tf•vido liın:mından ayrıJ
ın:ı<lığı takdirde harbin 
sonuna kadar mevkuf ka
lacaktır. 

İngiliz harp gemileri 
limanın önünde beklemek
tedir. 

Sofya 15 A. A. - Na
zırlar Meclisi, gelecek haf
ta Moskovaya gi<fece~ 
olHn Bulgar heyetini tes· 
hit etmiştir. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Sir et Bayar 

Mardin 
Ulus ~esi Matbaaamda 

9~~ılsuıtiı'! 

• 
1 


