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Ankara 17 ( A. A.) -

- ))un geceyi Sı va~t.a ge
l - Çiren Reisicumhur ismet 

İnönü bu sabah erkenden 
vilAyet ve belediye erka

tu- llınt huzur~arına çağırarak 
e· Sıvasm imar plaııı hak-

kında e.aclı iıah::ıt almış n, 
lardır. . 

Si· 

il-
.Müteakiben plirti bi 

nasını ziyaret < tmişler ,.e 
yaya olar!lk çarşıyı geı

tnişlerdir. 
iSi · Millt Şef, şereflerine 

\'erilen yüz kişilik ör;le 
ıiyıfttiade bulunarak, cer 

rıl- atelyesini gezmişler ve 
ıin tetkik etmişlerdir. 

eri 
k-

zı 

a 

Şehir ba-. tan bıışa b::ıy
raklarla donatılmış, taklar 
kurulmuştur. Hava açık 
ve (J'üzeldir. Halk, Milli 

" Şefini görmek için sokak 
ları doldurmaktadır. 

Reisicumhur, Erzurum. 
dan Sıvasa avdetinde, de 
ıniryolu miihendislerine 
k:ırşı duydu~u takdir his
lerini ezcümle şu suretle 
ifade buyurmuşlardır: 

Erı.uruın denıiryolıı gü
ıergabını tetkik etmek b:,
na bir ze\·k ' e se' iıı ç 'er
tniştir. 

llemleketiwiı &uı.Wclır. 

L -......._, __ 

~fomleketimizd.-> yapıla. 

cak şimt·ndüft.r yolu fen 
altmıiııirı takdirle uazarı 

<likk:ıtiııi celb..-tmiştir. 

Cumhuriyette açt1ğ'ımıı 
glizergfılılar lıep biri hiıiıı
dPn zor ve kıymetli ol
muştur. 

Samsun . Sıvas hattı 

miilwnJislerimiz için ifti
har t>dilecek bir. esPrıiir. 

Bu yol, iıııan ftımiııiıı mı

dir escı leri olarak tt· ıııa~a 

olunnrn~a. dPğer. 

Erzurum güzrrg:ıhı ise 
çetiu olm2ikt:ı samıt ve 
fen yolı.ında diğer bütün 
zafı·ı lı>riıııiz<len ü--tüddür. 
Bunları görmek vatarıdcı~
lar içııı yüksek iftihar 
vesile=-idir. 

,\1 utıl·rıdi~lik edelıiya· 

tımız bıı işlt• ri bürün dürı 
ya fou aleıııiııc ce::;areth~ 

tanıtabilir. Türk müi.ıen 
disligi st.·ıatıiyct imtibaııi· 

ııi Erı.uruııı hattında ver
ıııi ~tir. ~imeıı .. Hifer ruii· 
lıendi:: .. leıiıııizi telırik "e 
takuir hi ::ıle ı imi kendileri 
ııP ifade etlllt' k ısterim.,, 

Milli 8efiıuiz iıı Kav· . ~ 

seriyi tı şrıflerinı• intiı.:ır 

ediıiyor. :::. bır lı : ~tan ba 
,a bliyr ... klaıla ~u . .Jemnı~ 

·deo sahili açık'aiında 

Sıhh ye 
Vekilimiz 

intihar etti 

Maraşa gittiler 
Ankara 17 (A. A.) -

Antepte bulunan 8ıhhat 

Vekm:,Hulust Alataş, has 
tanf'leri Trahom ve Ço 
cuk dispanserini, Sı·bze 

ve uı~y,·e pazarını, yf'ui 
mezarlığı. .Mezbahayı ve 
bütün :::;ıhhi nıii.,ş:--t>seleri 

tt"ft iş ederek t et k ikatt a 
bulunmuş ba~arılan işler

den memnuniyf'tini izhar 
etw iştir. 

Vekil ak ~anı Belediye 
taıafıntian şnefleriııe ve
ri)l'n ıiyaf .. ue bnlunuuk 
t:ın sonra Maraşa gitmiş 
tir. 

Dünya tarihi ensf tüsü 
Ankara 17 A. A. 

Bül·reşte dünya ta 
rihi enistitüsilnün açıl 
ması Kralın ve bir 
çok yüksek şa~.siyet 
lerin huzurunda ya 
pılmıştır. 

hr·r t:ır:-ı f:ı taklar kurul 
ııı ı :::tur. 

Nevyork 17 A.A. 

Orğuva Hükumeti , 

Montevidoya iltica et 
miş olan Alman Cep 

Kravezörünün bu ak · 

şam saat sekize ka
dar çekilmesini ve ak 
si takdirde Kravezö 
rün narp sonuna ka. 
dar tevkif edilece
ğini haber vermiştir. 

Alman elçisi, veri
len mühletin temdi
dini istediği zan edil
mektedir. 

Ankara 18 ( A. A. ) -
Alm::ınlarııı Cep Kravt.•zö 
ril Gnıf V un Sp<'C diln 
akşam s at yirmiye doğ 
ru MontP ~ irlo açıklarıwla 
irııih ·ı r ı·r ruıştir. Kra '' P7Ö· 

ı im imi harı, tarihin acı 

sayfalarından biri olmuş
tur Kravezör demir :ıl

mı~ tı , Gökte Orğuva t:ı v
yarel ı-ıri uçuyordu. Kr·a. 
vrıör ,ıenıir :1lmıııdan ev. 
vı·l iOO !dı;;ilik ıııürette 

Ankara 17 A. A. -
Reisic ümhur l sın et . 
İnönü bugün öğleden 1 

sonra Sıvasta Ordu 
evinde tertip edilen 
dans!ı çayı şereflen 
dir~lerdir. 

h· tırı , Alman harıdır:ılı 
h I\' l Uİ gemiyi' ll:tklf 
c lildi O z:rnıarı Krave 
zörıın kendisini lıatıraca 

~ı ınl ışıldı. G r.1f Von Spec 
~on dakikada karaya 3 ı 
yaralı daha çıkardı. iki 
Alman Zabıti bir taksiye 
biıın k nı eı;hul bir tarafa 
gittiler. O csnat.la Lrnıan 

üzerirlde uçan bir Alman 
tleuiz tayyare:'i, lııı.dliı 
avcı tayy:ıreleri ,.e sahil 
t ayy ·ır" .ı:ı fi topl:ı rı ta
raf ıııUan uzukla~t.ırıldı. 

Nibayt·t kra vezör ele 
mır aldı ve limandan 
y;H·aş yavaş ayrıld ı , sa 
bilde bilyilk bir gürilltii 
başladı. Gr:ıf forı Spee 
biraz sonra kara suları 
hudutlarına v:u 1 ı, do~u 
cenuha doğ'ru ileı ledi. Hu 
sularıiaki Arjantin ve İn
giliz geınJilerinin seri ha
rPkette bulundukları gö
rüldü. Biraz , onra Orgu va 
radyosu şu haberi verdi: 

Almnn cep kravezörü 
Graf Fon Spee saat yir-
miyi üç dakika geçe ken
di muretteb..ıcı taraflndan 
batırılmıştır. Kaptan kra
vezördeıı ayrılmak istemi
yerek berabn batmıştır. 

Dil7er taraft:ın KravP.-... 
zör kumandanı Alman 
elçisine bir mektup gön· 
dererek Or~u\·a hükume
tinin gemiyi tamir ede
mivecek kadar kısa bir 
nıÜnlet "ermiş olmasını 
prorr~to etmiştir. Kurrıau
rl an bin ki~ilik tayfasının 

hayatıuı kurtarmak iç:in 
KravPZörü batırrnağa ka
rar vermiştir. 

Gr:..ıf Von Spce tam 
ırün .. ş batarken bir infi

lak ile kendini batırmış 

tır. ÜPnizdc seri bir y:ın · 
ğ"ııı haşlamış, yükselen 
a ev ı;iitunlan seyir edil
ıniş ir. 

isviçrede nümayiş 
yapllacak 

Ankara ~ 1 A. A. -
Pazartesi günü ( Bu 
gün ) İsviçrede Fin· 
landiya için bir sem
pati tezahürii yapı-

l lacağı Berlinden bil 
l dirilmektedir. 



Bayta 2 Sayı! 140! 

_ Ken~i_ ~esa~ına ~alUan ~~un, Kömür 
vef gisi toplayan mütea~~it 

tev~if e~il~i 

ŞEHiR Ve ~©ı~yo 1 

E"elki nüshalarımız-. 
_da da yaz<iı!!ımız üzre son 
giinlndc ~ı>hrinıiz<lPki O
du rı. J\ öıııtir bu brnnından 
i~tifade Pd<·rı, kendi bf>
~:ıhına aldığ'ı bir Orman 
ıhırı Oıl ıın keı'rııt·k hak l ı 

ı.111 l:ııı Xt·eip ofrlu Enıırı 

; ııında lıir zat göya bu 
tiiıı Urıııaıılardarı k:1tiyı>t 

h :ıkkı kf'ndbiııı• \'t•ril :ıiş 

g ibi l"t•lll(' ırı•lt•n Üdurı ve , • b 

Ankara 17 A. A. -
İstanbulda bulunan 
Y uğoslav Futbolcu 
lan ile Fener lrulühü 
arasında bugün İstan 
bulda yapılan maçta 
Yuğoslav takımı sıfı- 1 

ra karşı iki ile kazan 
mışlardır. 

j 
Ankara 17 A. A. - l 

Bugün Harbiye idman 
yurdu ile güneş ara 
sında yapılan maçta, 
idman "yurdu güneşe 
sıfıra karşı 12 ile ga 
lip gelmiştir. 

Norveçte 
Milli ittihat Ka· 

binesi 

İLCE 
..» 

il A B .E .·ı L E il i 

Kömürlerden" Ornıan ver
gisi tah-siline:başlamiŞ! bu
nıı h:ı lwr :ılan Aılli~·Pnıİ7. 

işe derhal el koyarak O 
dun müteahhidini tevkif 
ft rn iştir 

Hayırh bir teşe büs 

Talıkik:ıt:l Ilı>' :ım t·<iil 
ııwl\teuir. Kanlllı hük iinı 
lerin?. ritn·pt etmı·verılHrirı . ~ 

:ıkibPti budur. 

hilafı 

k:ınıırı ~rnra :ılına1ıl11r 'ar 
sa Cuıııhııriyet jl tiıııit>i 

Umunıilit:inP ıniiracaat N 

~inler. Tahkikat nf'ticesirıi 
ayrıca hildireceğ'iz. 

İstanbul Biçki ve Di· 
kiş akadt>nıi~i mezunların

dan muhtelif \'İlfi.yPtln

de vetist in.li iri kabil iveı li ... ~ ..... .. 
talebeleri bulunan kıy

metli lrnyan larıınız<lan bi· 
ri tarafından kı~a devre
li bir Hiı;ki \ ' e Dikiş ym
du ac;ılmc.ık te~ı·b lıiısiinde 

lıulunuldufru nır.nınuni -
yf-tlı~ habPr alırım ışı ır. 

Yapıl3c:ı k kısa tah=-il 
Jrvre~i sonııı ela rıw1.ku" 

yurdun mezunlarına Ma
:ırifçe musaddak birn 
Ş:dındetname \'Cri111cP!!i 
öğn ııilmiştir. 

GPnç kıılarınıııı bü
yük bir istikbal~ kavuş
turacak olan ve Hiçki, 
Diki~ işlerimizi Erkek eli
rıin irıhh;;arından kurt.ıra
c. k olan bu hayırlı işin 
lıir an en·el mevkii tut
bika konulmasını can ve 
günuldeıı dileriz. 

arllin gümrük mu~af aza + ~ f" Satın alma Komisyon 
Başkanhgından 

M ulıa ııı rrıen Mııvakka.~ 

~l ık arı bedt'li tı nıinatı Eksiltmenin 
Cin•l Kılo Lira Kuruş Lira Kuruş Tarihi GünU Saab Şekli ·-Uu tj7000 7b72 50 5t o 44 2/ l ıU40 E-alı 10 Kapalı zarf 

1 )l ı ıi•ı gii ıı ruk ırııılıaf<ı1:ı ı:ıhtııııııt.ıı ilııiy~ıC't i<:in yııkard:ı cim;i, miktarı, 

muh:ını:ıw.ı .t·li, ııııı ' a"kat trıı rı • ı' ,jlııııı rıiıı ı:ırihi, ~i.iııü, :-:ı:ıtı H' Şt>kli 

yaıılı GllJtıO kilo l n kap:ılı n rf u 11Eiı ı·ksihuıı•yp konıılrııuşlur. 

~ -- :;; .ırrııarıll':-iııi gör rnek i~tt·ycıııt'r lı"ı giiıı :uııırük nıuh;ıfaza rnbunı Satınal

ırıa koınisyon 1 nıda görı·lıilirler. 

3 - Eı-siltıııı· )laıdiıı gümrük muhdaz:ı ııı l ıtıru Satın:1loıa komisyonu tarııfından 
tabur kararl,!alı tıiııa:-;ı içiııde y(lpıl:.ıcaktır. 

4 - İ:'ttklilt·r ıııu ' ak kat trnıinatlarırıı ~J:ırdiıı gürıırük ınüdi.irliigii mııhası·be vrz
ııPsine ratırdıklaruıa dair makbuzl:.ııilt· bı·lı diY" '''Ya tic:ıret odasına kavıtlı ol-.. .. . .. 
dukl:ırını gü~t11ıir ,·ı ·:-;:ıik ilı> teklif ıııekt11plarıuı h:ıvi kapalı zarfların eksiltııw sa. 
atıııd.ııı lıir ~aat ev' Plirıı.. ka<l41r kom i:-~ orı h:ı:,k::ıılığ'ıııa m:ıkbu1. mukalıiliııdP te:s. 
linı erııri~ olııwl :ı ıı 'e ı-ksiltıııe saatmuu da koıııidyoıı<la hazır bulunmatırı ilan 
oluıııır. 

18 22.27 1 

Ankara 17 A. A. - .------

18-12-939 Pasarte81 

12,30 Proğram ve mem

leket saat ayarı 

12,35 Ajans ve Meteoro
loji haberleri 

12,50 Türk müıigi -Pi 

13,30, 14 Müzik Hafif 
Müzik - PI 

18:00 J>roğram 

18,0;} Memleket ~aat A
yan Ajans ve Meteoroloji 
haberleri 

18,25 Müzik Radyo caz 
orkeetrası 

19,00 Konu~ına Onuncu 
Tasarruf \'e yerli ınaJlar 

haftası mürıaseuetile 

19, 15 Türk müziği Ka
rı~ık proğram 

20,15 Konuşma Hatip 
na~ıl yetişi 

~o.su Türk müziği Fasıl 
heyeti 

2l,1G Miizik Küçük Or

kedtra - ~ef: Necip Aş
kın 

2:?,00 Memleket S a a t 
Ayarı Ajans Ziraat, Es 
ham talH·ilat, kambiyo
uukut borsası fiyat 

22,20 Müzik Küçük Or
kestra Yukarıdaki proğ'
ramın devamı 

22,35 Müzik ~enfonik 

parçalar 
23,00 Müzik Cazband 
23, 25,23, 30 Yaneki 

proğram vr. kapanış 
lranca Saat 1 :1,00 ve 

18,45 de 
Arnpca: Saat 13,15 ve 

19,45 <le 
Fransızca: 

ve 20, 15 da 
Saat 13,45 

Norveçte milli bir it 
tihat kabinesinin te 
şekkül etmesi bekle 
n'yor. 1 Hariciye ve 
l arbiye ~ezaretinde 
değişiklik olacak ve 

Mardin Daimi 
Encümeninden Mardin Vakıf ar müdürlügünden 

harbiye nezareti bir 

Generale verilecek 
tir. 

Umunı Neşriyat ve yazı 

işleri ı\1üdürü 

Mardin 
UIUl:'.i e~i \la tlıaasında 

basılmıştır. 

Tlu:;m;i idarry~ :ıit 

kııtılı·naııı t:ış oc:ıfrınııı ka 
ti ihalP i tarihiııct.-n 31-5· 
!.H3 tarihirıı• kıitl:H olan 
işlı·tıııt•ı::-i :ıçık artıırıııaya 

· çıkarılıııı~tı r. llıalc:-oi 2G 12 
9a9 Salı günü ~:rnt lf> <ll' 
Vilfıyer makanıııııJ:ı ıop

tın:ıc·ıı' olan daiıııi ı·ııı~ü

meııdP yapılac· ktır. l ~tPk· 

!ilerin 15 1 ra. nıuvakkat 

teminat makbuzl:ıriyle da 
iıııi PnciiırH'nc müracaat 
.-ıııwlı·ıi ilan oluııur. 

13-15-18-20 

Vakfı 

Şeyh mtıhmet Ail 

" " ,, ,, 
,, 

Şahkulu Bey 

" " 
" " 
,. ,, 
" " ,. ,. 

Ifarn.idi ~I c~cidi 

Cinai 
:firdoe bahı;esi 
Bag-
Suıu bahçe dönOn 12 
12 lıis&eden bir bisııo 
degirmen 
Kırmızı bahçesi 
Yarım istiftah dcgir
ıııen 

Carı kebir ve &eğir ve 
veli bey bahçesi 
Raci ömer bahçesi 
Ayni cedid bahçeııi 
A) ni hinni bahçesi 
tıir b:ıp ha.ne 

Mevkii 
ıı ey dan tı•oında 

,, ,, 
Gurs cvsat kö,·ü 
Gurs hamziyam 

" ,. 
üzevir kövtt 
serf küri köyü 

,, seri küri ve ı;e· 
lcblyan köyiı 

,. seri küri köyü 
,. tizeyir köyü 
11 lıafti han kö7U 

liamidi caıuii altında 

Yukarıd:1 nkfa :ıit e\·ı:::ıfı yazılı yPrlcrin ihale, ten.did ,.c pazarlık suretile 
y:ıuıl<rn uıii ~ ı dı.,lerirıdt~ talip çıkmadığından bu giindcn i ı iharPn 15 gün wüddet
le yt:>rıidı·n ı ı 11. yı>rle_rP çıkarılırıasına \'C billıPsap ihaler iıı 28/ ı 2/939 Perşemb~ 
guuuuJ~ 'cıKtfı.ı.r ıJar~sine gelmeleri il~o olunur. 18-21-25 

l' 


