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On Uçilneil yıl 
o· ~------------~-----------:-~-:-:-----.--:--:------------------------------------Resmi illnlann santimi 25, husust 

Kurutuş yılı t ~j?ustos 927 
ilanların keliıncsi ( 4) kuruştur. 

ı~ Finland· 
aşladı 

K o~ o O ©> ır<dhuı 0 rF' ü ifil lhHYJ = 
aat 

©l lUI <dJ lUI lfi) lUI <Si~~ t Ü 
to· 

a.sıl Helsinki1 şiddetle bombalandı 

n) f inf an~ iyalılar, üç Sovyet tanaresini ~üşür~üler 

N· ma ~ ~enemencioğlu 
ngiliz H~riciye Nazırı ile 

i lk görüşmesini yaptı 
Ankara 30 A. A. - görüşmede bulunmuş· 

Londrada bulunmak- ! lardır. 

N
ta olan heyMetimiz reis.i Lort Halıfaksın 

uman enemencı 

oğlu dün ' İngiliz Ha- ziyafeti 
riciye Nazırı ile ilk Londra 30 Radyo: 

ıJJ 
kut Ankara 30 A. A. - muş, şehirde bir pa- .......... ~~ ........ .,~ ... ~ ..... ~• 

Sovyetler Birliği ile nik olmamıştır. 
or· ~inlandiya arasında· Öğleye doğru sa 
0 tt· ı. 

Valiler arasın~a ~sğişi~~i~ 
Lonôraôa bulunan 

Türkiye Hariciye Ve
kaleti Umumi Katibi 
Bay Numan Mene
menci oğlu bu gün 
İngiliz Hariciye Na -
zırı Lort Ha lif aksın 

rı 1\1 ihtilaf dolayısile at 11 de dört tayya 
ni~ diplomatik münase re lin1an üzerinde uç Valimiz Bay Cevat ökmen Kars 

valiliğine tayin edildi batların kesilmesi üze. muştur. Sovyet tay
rJ tine Sovyet kıt' alan yareleri Helsinki tay-
ıd bu sabah saat 9,15 te yare meydanına bir Valiler arasındaki 1 

1 ~ ~inlandiya hududunu mahalle ve bir has - nakıl kararnamesi yük 
a,·t keç.mesi üzerine si taneye yanğın bom- sek tasdike iktiran 

~hlı bir ıhtilaf halını baları atmıştır. Ölen 1 etmiştir. Bu kararna 
,.e ~lınıştır. ler hakkında hiç bir meye göre, Kars va 

.. . malumat yoktur. On lisi Akif Erdoğan Sı-
4:J, Sovyetlerın 9,15 , Rus Tayyaresi Hel- vasa, Sıvas Valisi 

l~ hududu geçmesi k · Muhtar Akman Gı' .. sin i cıvarına hücum -
I!,.....;' ~Zerine Finlandiya ederek bomba atmış resona, ~~rdin Vali-

ümhurreisi harp ilan tayyare dafi topları si Cevat Okmen Kar
~tıniş ve Başkuman- ile tard edilmişlerd:r. 1 sa, Bitlis Valisi Rifat 
danlığa 20 sene ev Deniz tarafından top Şahinb.aş .Bileciğ~ ! 

r "el Rusları mag" lup seslerı· duyulmakta Tuncelı V. a. lı mu.avın. ı v ı· M. c.ı ımiz Bay C. 11k men 

~den Mareşalı tayin dır . . Finlandiya top Sed~~ Bıtlıs~, Bıle~ık 
~tıniştir. V 1 S f V k-1 t çuları iki Sovyet tay a ısı ey ~ . e 'a e 

,30 İlk Sovyet taar 
~:1 tuzu tayyarelerle ya
u;-ı ~ılınış hava hücum· 
ar· l ' 
te· ~tını kara ve deniz 
gi· llvvetleri takip et-

lniştir. Helsinkide ilk 
B tayyare hücumu kar· 

,:ı· ~ısında verilen alarım 
lell ~teti üzerine, bü

Un Tramvaylar dur-

yaresini düşürmüşler mem~rlar sıcıl ve mu
dir. Hududun bazı nok amelat umum müdür 
taları Sovyetler ta lüğüne, Gireson Va-

rafından işğal edil 
miştir. 

Finlandiya Rad · 
yosu; halkın tamami
le sakin olduğunu, ha
vanın gayet latif ve 
gök yüzünde bir tek 

bulut bile olmadığını, 
Finlandiyalıların kah 
ran1anca döğüştukle 
rini, obosların hare 
kete geçtiğini bildir 
miştir. 

lisi Feyyaz Tunceli 
Vali muavinliğine nak

len tayin edilmişler

dir. 

D ~iliy ~ V ~i~ imiz 
Ankara 30 A. A. -

Dahiliye Vekili Bay 
Faik Öztrak Mersin 
den ayrılmıştır. 

1 öğle yemeğinde bu 
I lunmuştur. Menemen
i ci oğlu, Maliye Nazı

• 

rı Con Simon ve do
minyonlar Nazırı E· 
denle görüşmüştür. 

f ranstz Parlem9n-
tosu açıl~ı 

Ankara 30 [A.A.] -
Fransız Parlamanto 
su bugün fevkalade 
içtima devresine baş -
lamıştır. 

Bu münasebetle 
Başvekil Daladiye be
yanatta bulunarak as 
keri, iktisadi vaziyeti 
izah etrr!iş ve bunla 
rın çok iyi bir halde 
bulunduğunu göster-

l - Sonu 2 inci sayfcue -



Sarfa 2 

Sovyerer;n taarruzu 
Britanya tarafından tees

süfle karşılandı 
Londra 30 Radyo: 

Çemberlayn bu gün 

Avam Kamarasında 

nutkunu söylemiştir. 

Başvekil nutkunda, 
Finlandiyalıların har

be sebep olmadıkla -
rını her işi sulh· yolile 
hal etmek istedikleri 
ni, fakat Sovyetlerin 
küçük ve müstakil bir 
memlekete tecavüz 
ettiklerini ve bu ha 
reketlerin büyük Bri 
tanya tarafından te 

Bay Çemlwl'layn 
essüfle karşılandığını 
söylemiştir. 

Fransız ParJamentosu 
açıl'dı 

Başveki i aske ı i ve ıktisadi vazi

yet hakkında beya ' ıa la bu 'undu 

(B·ı~ tarnfı 1 ııci ... . ~·f;ııl . ı 

miştir. 
Dalad·~r Fran.:;a 

iJe inq-iJtere arac·-
daki ittifakın sı ıh ",1 

nı ka) t etmiş, bıla 
hare Amerikaya, Pa 
p:ı'ığa ve İtalyaya sul 
hu korumak yo1unda 
mesailerinden do.ayı 
teşekkür etmiştir. 

Daladier Hitler 
Daladiye 

siyasetine ve korno 1 le ayhinde beyanatını 
nist partisinin şiddet- bitirmiştır. 

!lafta ta ili 
kanunu 

Aııkarn [Hu~ıı~i] -
Bafra tatili kan111ııımırı 

haıı P~:ı:-:l :ııı ı ı ıl:ı dı ·O-iı-;ik · 
r'> • 

liJ· y~ıpı l:~<>n!:ı httlıer \'e-
r ilıııırktedir. 

İtalyan As~erlerine izin 
verildi 

Roma 30 Radyo: 
İtalyada üç yüz bin 
askere kış izni veri) 
mcsme karar veril
miştir. 

ı.,. ııes 

Dikilide Zelzele 'I Radyo]~ 

Erzincan yer sarsıntısının acıtlı 
PLAN OSU 

Ankara 30 A. A. -
Dün Dik ili de dört sa 
niye süren bir zelzele 
olmuştur. 

Son n;>·mi raporlara 
·nazaran Erzincan mın
taka8nd" vukub~an 
yer sa.. . CJ..,, ıçla ~45 

' r· • As~erler : .. ~ 
2 S j:ırlık sigara göu

der~ik 
Londra 30 Radyo: 

Türkiye Hükumeti , 
İngiliz askerlerine iki 
sandık sigara gönder
miştir. 

Amerikanın 

tavas~utu 

Arıkara 30 (A. A.) -
Amerikaııın Moskova ıwfi. 

, ri, So\ yPt Ifariciyı· .Koırıi 
· ser nın dni P<'trrııl ı r i 

ziv:ıı • t l'tıııl'- . ~O\' Y• ı Firı -. . . 
laııdiya ibtiiflfında Aıı ı•-

rikanın t·n·a.:,$utmı ıı t k 

lif etmiştir. 

Cizre Bele~iye 
Msclisi 

ev tamamen, 835 ev 
kısmen, 1220 ev hafif 
bir surette hasara uğ
r an1ıştır. A?tı kadın 

yirmi beş çocuk öl
müş ve elli altı ki~i 
~aralanmıştır. 

'\. . . . . . b 1 ·ı 
.1 LZ )'H rm Hl .ı(J o 

) İ) ecek ve tohum- 1 

:u' 'e üç bin lira 
kıı met.nde eşya, beş ' 
bin lira kıymetinde 
Hayvanat enkaz al
tında mahvolmuştur. 

Mardin 
Daimi [ncümenin~en 

Mardin - Diyarbakır yo
lunun Mardiudeıı itibaren 
38+000-41 X 110 üncü 
kilometreleri arasında 3110 
metre tulundaki şose ta
miratı esasiyesi açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Kfşif bedeli (48iH>) li
ra 15 kuruş· ur. 

lhalesı 12/t~;u:m ~a. 
lı günü saat 14 dP Vil:1-
yet makamında. roplaııa. 

cak ulau Daiıııi Eııcıı11.en
cH y<.q , ılac:ı k tır. 

jJıl\akkat t e'm in :ı t 
ıııi ı-ı :ırı ;-H)3 ir:ıJı r. 

l:-;ıpkJileı in Vilayete 
mürııcantlP komisyonu 
ııı:ı h~u::.ırn<.l.m bu işe ait 
ehliyet vasıkc.ısı almaları 

şarttır. 

Evrakı ke~fi~"' ve fen
ııiye ile şartnam<'leri gür
ıııek \ e daha. fozla tefsi
ıat alnı~k i:-;teyıınlnirı Da.
inıi Eııciiınen kı:ılenıiıı~ ve 

~afia ırıiiılürlüg'iirıfl ıııüra· 
(~;tatlar ı iıa.n olwuur. 

1 .J:.6 9 

1·12-939 Cuma 

12,30 Prağram Ve menı· 
leket saa.t ayarı 

12,35 Ajans ve meteoro
loji babnleri 

12,50 Türk müzigi -Pi 
13,30.14,00 Müzik Karı· 

\'ık proğram - PI 

18,00 Proğram 
18,05 jlemleket saat a· 

y:m, ::ı j :rns ve meteoroloji 
ha hPrlari 

1 8.25 Türk müzigi Fasıl 
heyeti 

19,10 Konuşma Haftalık B 
S p o r senisi 

19.~5 Türk müziği 

20, 1 O TEllSlL 

21, 10 Müzik Radyo Or· 
kestrası - Şef: Haaan Fe-
rit Anlar An 

22,00 Memleket, Saat b rin 
Ayarı, AJANS haber- de 
leri, ziraat, esham ta.bvi· 
IA.t, kambiyo-nukut bor· 
sası fiyat 

22,20 Müzik Rachmani· 
noff: Piyano Konsertosu 
- Pi 80 

22,45 Müzik Cazband Pi 
23, 25, 23, 30 Yarınki 

proğram ve kapanış 
lranca. Saat ıa,oo ve 

18,45 de 

Arapca: Saat 18, 15 ve 
19,45 <le 

Frnıısızca: Saat 13,45 
vı> :?O: 15 ds 

Yarınki 
Postalar 

2/ 11/939 Cumartesi 

Yarm sa.Lak gelecek 
Tren Postası yoktur. 

Öğleden sanra ~aat 
13:30 da Diyarbakır, An· 
kara, İ::ıtanbul, Derik, Kı · 
ııltPpe, Nusaybin ve saat 

tur; 
l~n 
Lir 

Cizre [Hususi ] -
Kaymakam ve Bele
diye reisi vekilimiz 
Jandarma komutanı 
Halis Ergin, Belediye 
meclisini f e v k a 1 a de 
olarak toplantıya ça 
ğırmışhr. 

Toplantıda tenz:fat 
işile Belediye varida 
tının arttırıln1ası hu 
susunda etraflı ve ö 
neml;~.tetkikler yapıl 
mış ve gereken işler 

karara bağlanmıştır. 

----------1 17 de Cizre, İdil, Midyat, 

lf •nunı .'Jeşriyat ve yazı 

işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus Sesi Matbaasında 

b a sılm.ı ş tJ.r. 

Gercüş, Sa.vur postaları 
gelecek ve saat 18 de 
Eki8pres Tren postası 
gidecektir. 

Mektup kişesi eaat 8 

den 17 ye, Havale ve pa.· 
ket branjı da saat 8 den 
lQ I' kadar ı~kt.ır. 


