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~:;sovyetler, şim~lda tam bir mağlubiyete 

eZi Hariciye Vekilimiz uğradılar 
' Kla 17 ocuıı on dünya vaz'yeti ve bizi ala'cadar eden ,000 Rus askeri esir ve 

K• rneseleler hakkında izahatta bulundu maktul düştü 
nın başkanlığında top

Ankara 19 A. A. - 1 ler 500 bin Sovyet 
1 Sovyetler şimalde tam askerile harp etmek-lanmıştır. 

~öz alan Hariciye 
\TPkili Ba~~ ~ükrü ara
çoglu, son dünya badi
~elerini ve hu meyanda 
bizi Ui'aı· ve yakından 
ahskadaı eden mesele
ler hakkında heyeti ten
vir etmiştir. 

ler 
t) Hariciye Vekil~ 

~rın · Şükrfi ~araçoğlu 

Bundan 8oııra, Muş 
mebu-.u Hakkı Kılıçoğ- I 
lunun bir takririve ce
vap veren Milli Müda-

ış ,. 
~ ,. Ankara 20 A. A. - faa vekili Naci Tınazın 

izahatı alkışlarla kabul 
ve tasvip olunmuştur. C~mhuriyet Halk Parti-

~ ·t . 
0 \ 61 Dün 19/12 / 9:-39 Salı 

13 4
6 günü saat on beşte Sey

' han mebusu Hilmi Ur~ 
Vaktın gecikmesin .. 

den dolayı diger mado. 

mi~ 

Sıhhiye Vekili 
Hatay da 

Ankara 20 A. A. - 1 

Sıhhiye Velili doktor 
tlulus1 Alataş evvel
ki gün Hataya gelmiş, 
V a l i Sökmensüer, 
lnemurJar ve kalaba 
lık bir halk kütlesi 
tarafından merasimle 
karşılanmıştır. 

Vali ve belediyeyi 
~artiyi, hükumet ko- Hulusi Alataş 
na~nı ziyaret ewiş, seseleri gezerek tet 
Şereflerine verilen 75 kikatta bulunmuşlar
~işilik ziyafette hazır dır. Vekil, Rey haniye, 
l>~lunmuştur. Kırıkhana gidecek ve 

Hulusi Ala taş An- oradan da İskenderu -
takyada sıhhi mUes· ~ na geçecektir. 

~ 

, . ' 

i bir mağlubiyete uğ tedirler. 
· ramışlar ve 17 bin Finlerin bu kuv-

esir ve maktul bırak vete karşı seferber 
mışlardır. Hava açık ! ettikleri asker 350 
ve beraktır. Bir Sov bin kişidir. 
yet hava hücumu bek Rusların şimdiye ka-

. lenmektedir. dar 50 bin ölü ve 
200 Tank zayiat ver-

Milıt Müdafaa Vekilı 
General Naci Tmaz 

delerin müzakerP~i ge
lecek toplantıya bırakıl 

mıştır. 

Mısır Veliahdı 

Kızllaya 500 İngiliz lirası 
tebenü etti 

1 1 ara 19 A. A. -
Mısır Veliahdı Prens 
Mehmet Ali Ankara 
Kızılay Umumi Mer 
kez;ne beş ) üz İngi 
Jiz lirası td errü bu
yurmuşlar 

~em~erla n capbede 

Ro, ter Moskova 
dan bildiriyor : Fin-

dikleri söylerunekte 
dir. 

Garp cephesinde 
Ankara 19 A. A. -

Havas bildiriyor: Dün 

Mozelin şarkında Al
manlar tarafından u
f ak bir taarruz teşeb
büsü yapılmış otoma
tik silahlar tarafından 
püskürtülmüştür. 

F1·an.sızlarla Al -
man a·· arasında ya· 
pılan bir çarpışmada 
ikisi subay v P 'kisi de 
yedek suba olmak 
üzre dört . man su 
bayı es'r alınmıştır. 

Ren Nehri üzerinde 
şiddetli Tüf ek muha -
re besi olmuştur. 

Ankara 19 ( A. A.) -
Alman tayyart>leri şimal 
deniıiııdt> bita ı af \ '<I pu r· 
lara, balıkçı geuıilerine 
taarruz etmişlerdir. lki va. 
pur ve bir b}\lıkçı gemisi 
batırılmıştır. lngiliı tay
yarel~rinin muva,.;al:ıtı Uze
rinP. Alnı ·•tı t:ı,· yarel~ri h.ı r 

t'· uwdı>ıı ıı,ddaşmışlanıır. 

~;ı :uı ıki vapurun mü 
•ı• , tıtı ı.. urtanluııştır. 

l ı Ro ı ııörkör üslcriııP. 
ılöııııwıııi:;-1 ... rdir., Hunların 

Alıııııııhır tarafından ba: 
tırıldı:!ı ıao olunmakta 
dır. 

tus Sesi, ın 
Zılzela falibtzede'arine İkinc~ Ylfdtta listasi 

!:!:!.. K.!!?J 
7 DUokü Yddln 

Ankara 19 A. A_ -

F ransada bulunan İn
giliz Başvekili Bay 
Çemberlayn Majino 
hattına gitmiş ve İn
giliz askerlerini tef j 
tiş etmiştir. 

1 Şoför Beşir Mun~an 
1 ,, Büs~yin Yilct:ilOY 

~-----..;;. 9 Yeı;.Qn 

.. 
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Bayta 2 

Polonyadan gelen iHm ve fen 
adamlarının ı.aüracaatları 

Ankara 19 A. A. - lonyadan gelen ilim 
İstanbul Polonya kon ve fen adamlarının 
solosu, şehrimiz tica - arzu edilirse İzmirde 
ret odasına gönder· muhtelif şubelerde ça 
diği bir mektupta , lıştırılmağa amade ol 
son zamanlarda, Po 1 duklarını bi!dirrrı~şt!r. .. 

Kana~a ~r~usuna mensup 

T oros Etispresi 
Ank:ııa 19 (A. A.) -

Haı p dol:ıyi~il~ ı\ vrıın:ıdan 
gı>ç g ·lı> U ve 8air Eıd:-;pire

ler yliıiinrlf'n Toros Ekispi 
resi ut> tehirlt• harak<'I l't 

mtktNlir. 

Bir Norveç V. puru 

~atfl 

Panama 

Cüm~urreisliği 
Ankara 19 A. A. -

Panama Cümhurrei

sinin vefatı üzerine , 

1 Radyo 1 
20-12-939 Çarıamb.-

12,30 Proğram Ve .me~· 
ı k 

ıB . 
e et saat ayarı 
12,35 ajans ve meteoro· 

toji haberleri. 
12,50 Türk müzigi 

13,30,14,00 Mii7.ik ( kü· 
çük or kestra. - şef Necip 
Aşkın) 

18,00 Proğram 
18,05 Memleket ıaat ay• 

ajansı ve meteoroloji ha· ilk fırka ingt 'tereye çtktı l Ankara.19 A. A. -
şılayarak, kendilerine 2400 Tonılatoluk Nor 
Kralın bir mesajını 1 vı ç vapuru şimal de 
okumuştur. Bu fırlra nizinde bir mayına 

Ankara 19 A. A. -
Kan ada ordusuna 
mensup ilk fırka İn 
giltereye çıkmıştır. 

Cümhurreisliğine Cüm· 

hurreisliği birinci mu· 

avini intihap edilmiş· 
tir. 

' f ınlan~iya~a sansar işleri 
, Ankara 19 A. A. -
1 Fin hükı1meti telgraf 

ve mektuplara koy
duğu sansor işini şid
detlendirmiştir. 

berleri 
18,25 Türk müzigi 

Hl,25 Konuşma Dış Po· 
litika hadiseleri 

19,40 Türk müzigi 
heyeti 

J 

cepheye gilıncden çarparak batn1ışbr. 
20,20 Temsil 

Dominyonlar. Na
zırı Eden fırkayı kar-

evvel sıkı bır t::!ım 
görecektir. 

lta!ya Kral ı" Kra.iç si 
Papa t -i rafın rl :- n ka t ul 

edilect: ' 
Ankara 19 A. A. -

İtalya Kral ve Krali
ç e s i önümüzdeki 
Perşembe günü Pa
pa tarafından kabul 

edJecektir. 
~u ka'1u1un resmi 

ma iyeti olacağı Va
t i1<andan btldırilmek 
te-lir. 

8aflnlan A m .n Kravezôrünün 
mürettebatı ınevkuf tutuiacak 

Anlrara 19 ( A. A.) -

t •il· I i : i i: 
yor: A 111 ,111 c ... p ''' a \. f''l.iı ıı 1 

Graf forı 'ıı··P•·ııı iı fıl~ 

kında iıı:-a r c:ı wybıı 11} 

ruamıştır. GPıııi b . ıtırıl 

mad ·ın ev\'ı·l rnii .. •t ... h:ı

tı 3:W ki~i Alıııan L g-o~ı 

tar:ıfıı,ctan alınmıştır. Bu 
33<~ kişi mevkuf t11tula
ca1'tır. Kraveıöriin ku
ıııcıııdanı bir Arjaııtiıı tor. 
pido:sun::ı binmişt ir. 

Urugu,·a.y lıukfrn ı· ı g•_ 

minin battığı yerde s .... yri 
sefain iı;in tt>hlike olup 
olma<lığ'ırıı tı ı kıke bir he. 
yt>t nıeııııır etwi~tir. 

tinmın Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

IJhı~ 
Mardin 

p '\ la llHthSIP<ia 

b~sılnll~nr. 

Graf roıı ~rµ• nin ku 
ı 11 aııı1 ·1 111 lJatı• ıııt\ ı•ıııriııi 

n·ıoifr·ı z;ı ıı<Hı r-11 lı ~ ı ... ı a 

:ııa.-ıııda uıüıı .ıı-a:;-<ıl.ır ol-
1111ış, --ııhavlttt kıa ,· , ·1.örü 

lıatirıııa 1\ ı a.ııı-a ıh~rıi7.e açı

l<ıra k ça ı pı\ ııı:ığ• ,.,. hu 
ş• idi e b:ıtıp üı ı t'!...l , ,. , _ 

cih ediyorl<mlı. 

Graf foıı ~p,.ı· iıırılak 

Pdr.rken Moııtı·' i<.l o şeh 

rini şiddetle sarı:-ıııı~tır. 

·r A'man Rem'si 
Rus tahtelbahirinin 

tecavüzüne mi uğradı? 

A ıı k ıı r ı rn \ A A. ) -
hııkholcı ı : Bir Alıııan g • 
rui~i, But ı ıi 1 örft..z;,.,de ı. ir 

Hus t;.ılıtı itıatıiriı iı, '' ca 
v il z ü n t' u ğ' r ;ı nı ı ~ v ... 

Rus cl'·ni'I alrı gt· ıııi:-i, .\. 
lnı:ın !!••ıı ı i:--irıı• yı di ıorpil 

~ı m ,.. ır \ı•ı,:ııı gPıııi •; .\) j 
•ıı;ııı lıayn·ı!ıııı 'e gaıııiı 

haç i§aretiı:ıi tcı;ıyordu · 

.,. 
' .... 

' \ 

l l A mdn tayyaresi 
~üşürüloü 

Ankara 19 A. A. 
Dün bir hava muha
rebesinde 12 Alman 
ta; ı aresi düşürülmüş 
tür. 

A'ınan Tayyareleri 
Ank<tr<l !9 (A. A) -

Al ıııa ıı :-ıj:ııı .... ı hilıliı i.,·or: 
Aıııı:ı n T:1~·y;m·leri fnuısa 

toprakları üzerinde uçuşlar 
yiıpnıışlaıdır. 

Yitik 
Z ıti 'P. rı•rnıi ınühürlt>

riıııl .. öy : ızal.ırı Ali. Kt•Çt 1 

Ha:-:-o Yt' Ahdoıııın zati 
mühiirlnini 10/ 1:? ; 9H9d:ı 

k;ıytıet mi~lndir. Y l ııi"'iı ı i 
k ;, zd ı r at~;ı ğ"ııııızcl arı (•:-k ilP 
r i ııin hükıııii olııı:ıdırrını .... 
ilaıı .-derim 

Gubeyra muhtarı 

lbrabim oilu Halef 

Mektuplar Rusca 
yazılmayacak ve tel
g-raflarda 30 kelime -
yi geçmiyecektir. 

Mardin Daimi 
Encümeninden 

Hu~m~i idareye ait 
kııhltnaııı taş ocağının ka
ti ihalesi tarihinden 31 5-
943 tarihine kadar otan 
işletmesi açık arttırmaya 

çıkarılmıştır. lhalcsi 26-12-
9;H) Salı günü saat 15 de 
Vilayet makamında top
lanac:ık olan daimi cncü
meııde yapılacaktır. istek
lilerin 15 l ra nıu,•akkat 

teminat uıakbuzlariyle da
imi encümene nıüracaat 
etmeleri ilan olunur. 

13-18-20 .23 

Ma ~h i'8y.,t Daimi Encüm nin~en 
Cin el 
:-u ıwhlc:,ı 
Odun 
Peynir 
Ko) un eti 

Ki oau 

50000 
40 

2500 

Mu,·akkat teminat miktarı 
~ Lir~ Kurut 
3500 18 37 

~7 50 
3 00 

56 25 . 

.Mcıııll'i.ı·t lıastarı<' ~ İııin yakarıda yazılı dört. kalem 
i hti~' ~l cı · <'k~iltnıt~ye çıka rıJmı~t ır. lb:ılesi 29/12/939 

20,50 Haftalık posta ku· 
tusu. 

l(l 

:! 1, 1 O Müzik Riyaseti aıı 
Cümhur bandosu - Şef: ~e 
İhsan Künçer ~ 1 

22.00 Memleket S a at 
A y arı ajans haberle· le 
ri, ziraat, esham, tahvilf.t, ~ 
kambiyo, nukut bor1aaı ~ 
my~> , 

22,20 Serbet Saat 
~2,30 Müzik 

22,50 Müzik (cazbant pl.l ~· 
23, 25, 23, SO Yarınki ~ 
proğram ve kapanış 
lranca Saat 13,00 ve b 

18,45 de 

Arapca: Saat 13,15 ve 
19,45 de 
Fransızca: Saat 13,45 \:t 

ve 20, 15 de 

Yarınki 
Postalar 

21/12/939 Perşembe 

Yarın sabah gelece" 

Tren postası yoktur. 

Öğleden sonra saa' 
1:3,30 da Diyarbakır, AP· 
kara, İstanbul Derik, l{ı· 

zıltepe, Nusaybin ve sast 
17 de Cizre, !dil, Midyat, 
Gercüş, Sa vur postaları 
gelecek ve saat 18 d• 
Eki3pres Tren posta•• 
gidecektir. 

tı 

~ 
k 
lı 

~ 

ıı 

1 
t 

t 
t 
1 

C'ııııı-ı !!·iiııii sa:ır ln <lı> ~Iardin Daimi Erıciiuınıince Mektup kişeai 11at 8 
\:.U;t \ ı 11ı:ık ;ıırı11 ı d:J ~·:ıpıJ;ıc:ıktır. Ş:ırtııanıt>yi görnwk df.n 17 H ı , 

· · ı · ı . oı - ye, "va e •e p• 
ı:- ·•\"'' ·~ ıııı ve ı::::e.'~lı nııı ıo t,f> muv<ıkkat tPuıirıatla- ket branjı da saat 8 de• 
riyeı '' ıu acaatları ııan olunur. · 20 23 ;.!ö 27 l 15 ıe kadar a~ktu. 

-- .. - . - - r 
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~eınıet.et menafllne aid yazılara 
em· : $8\'faıarımıı a:;ıktır 

ı8asılmayan yazılar ı:eri 

Sayı14:05 

21 Birinci~anun 19 3 9 
Perşembe 
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Sayısı i!,5 Kuruştur 

Güııü geçmi\' Nuslıalar 10 K. 

kil· 
cip 

On üçüncü yıl 
Re:>ıııt illnln.rın santimi 23. h:ısusl 
ilAnlarııı kelimesi ( 4) kuruştur. 

KurulL~ yılı l A~ustos 927 

• 
1 v • 

ıy r 
aya 
ha· 

© $)tb0 lfll©l ~©ıyrr~tO<@tlr!' 

Falih Rıfkı ATA Y 

Alman kaynııklarındaıı 

Urk gazetelerine, Türk 
Po· 

yiyecek ın:ıdılelcrini dahi 
inlan iya ılar, yeniden b:r çok esir ve 

Coıret f.'\ Jerine, 'ftirk 

fuıl ankalarına, lıelli ba~lı 
\a.tandaşları mızın ad re.., 
l . 
tıııe y~ığan evrak, bir 

ku· 'ki gündenberi durmuş
ltır. Fakat D. N. B. ajaıı-

• ~ 1nın ~ayiacılık ve tahrik 
setı ~<ınatındaki mü. te~ma lıU-
ef: t!e l . .. " r erme her gun tes;ıdüf 

~.ı· 
•ııyoruz. 

~' D. N. B. durup din· 
r e· 1~n k · · M k d ·ıAt, nıe ızın os·ova an 
aası l\nkaraya, Ankaradan Mos 

kovaya haber taşıyor. Bu 
haberlerde iki kasıt. da
ha dogrusu iki 8U):kast 

plJ ~Öze çarpmaktadır: biri 

ınii tııUttefiklerle uirleştiğin-
dentıeri Türkiye aln·aliııin 

ve berbatlaştığını, diğeri Tür
kiyenin Sovyetler emni

ve ~~tine karşı kı>tü \ e gizli 
~ 1Yet1er bealedi~ini ilftn 

,45 l:f nıck ! 

r 
e 

ceı. 

D. N. B. havadisleri
~in n1rsuliyetini 'l'as ajan
sına yükleterek Türkiye
~~ iktisadi hayatın üyle 
•r tas\·irini ) apıyor ki, 

arll!tfi. kendinizi Aluıaıı · 
~ada zırnnedivorsunuı ! 
~ıtJık rm isterc-i~iz, pa ba-
1lık \'e işEizlik mi ister· 
~iııiı, darlık \'e sıkıntı 
~alllma aklımıza ne ge-
ır e hrpsi Tlirkivt-\'C t , • • 
Oplannııştır. D ı rakı 11 ı z 
lı.ıl'nıleket rşya ~·e nrnh 
~~ilerini, harp halinin is
tısnasız bütün meınlı•ket-
tı·k· b"t • t . 
1 

_ı ta ıı ve zarun e:ur-
.l'tı dışında, petrol gibi 
~.hal mallarında dahi hiç 
bır tahdit yapmayan, biç 
ır alım satım vesika va t ~ • 
~bi olınıyan, hiç bir ye-

dı~arıya satmakta tüc 

c·ırhırımızı sertw~t bırak 

tığınıııı, bu nwnılek .. tte 
ya~ıyan hnber tellflllan 
nasıl bilmezler? Kast un~-

~ 

kadır: bizim içimizde ni-
fak tahriki yapuıak ! 

Bir Alman gazete.:inin 

Moskovadan öğrendiğini 

iddia ederek,~ürk-lngiliz. 
Fransız ınuahedesiııde :::iov

yetler aleyhine gizli bir 

nwdde bulunduğunu yay

mak btiycn D. N. B. pek 
güzel bilir ki bu ınuahe

denin Tiirkiye ile Sov

yetler münasebcıtini tes
bit edı•n bi r :ıı:ık proto 

kolH vardır. Kaldı ki Tür-

kiyt>nin kendi emniyet ve 

ıııüdafaa5ından, kendi ta 

ahhütlerinden gayrı lıiç 

bir d!l vası olmadığını gör· 
mek için lıu1'wsi bir dik
kate bile Hizum yoktur. 
Fak:ıt lıundaki maksat da 
ü~ika r : ~It>sl-o"a ile An
karayı lıirlıiriue karşı tah
rik ! 

Bir re:::mi :ıjan. ın ter
tipli bir cürette na$ıl lıu 

k:ıdar İleri 11"idt'l.ıİll'CPl'i-İı1İ b t"ı 

kı>ndi fu.lab t!:'l:lkkill'ri· 
rııiıle anlamaktan ılciz 

kalıyoruz. 

v • mz 
Yeni vazifesine 

hareket etti 
Kars valiliğine tayin 
edilmiş olan Valimiz 
Bay Cevat Ökmen 
bu gün şehrimizden 
ayrılmıştır. 

Valimiz, Diyarbakır 
kapısında, cenub hu· 
dut komutanı, vali 
vekili, mülki ve askeri 
ümera, memurlar ve 
halk tarafından uğur
lanmış, bir askeri müf 
reze ile polis selam 
resmini ifa etmiştir. 

Biz ne y:ıptıksa dü
şiinnek, tartarnk ve ina 
uaıak yaptık : rn· l ıo~ 
trlkiuler, ı.e clol:ııııh:ıç.lı 

t:tzyikler, IIP dt" OOğrtıd:ıll 
doğı uya tt•hditlerlr, Tür· Bay Cevat Ökmen 
kiVP\'İ açık \C düri.J~t k d 
uıllli. emııiyet ııo!t•tika en isini uğurlayan 
oınd:ın zerrecP. avırmıva ların ayrı ayrı ellerini . •. 
imkan yoktur. Biıi oldu sıkmak suretile veda 
ğuıııuz gibi kabul etınPk, • etmıştir. 
ve olduğumuı gibi kaJa. 

harp levaz mı aldılar 
Ankara ~O A .• \.) -

Fin tr.hli~i: Diişınanııı Ka

reli berzehine biiyük ku \ • 

vet ler tah!'i t etti kleı i uil-• 
diril ıııek ü·ıl ir. So \' yı·t l eriıı 
ılUnya taarruzu hütün giin 

devam etmiş Ye ağ"ır za 
yiat vermişlnuir. Hu. }a
rın MogolP gülü ile l\avıık 
ara!'ındakizayiatı çok ıııii

hiıııdir. Düşnı:ının yeııi

dPn bir çok taııklnrı tah
rip edilmiş ve 111Ulıiın ıııiı-

tarda esir "e harp Jcvıııı 

mı alınmıştır. 

Fin h:tva kuvvetleri: 
Ruı5ların yUrliyüş kolonu 
\'e şiınend\lfer yollarıııı 

buınbıılamıştır. H.u:-;ların 

dört tayyare::ıi <lü~ürül

müştür. 

Aıık:ıra 20 ( A. A. ) -
So,·ytt tayyereleri t vvrl
si güıı Bipuriyi \'C bil
lıa sa tayyare meydanını 
şiddetle bombala mı., tır. 

Finlanıliyalıl::ır lıir Rus 
f ırk~şım ağ"ır surette za

yiata 11ğratınışlarılır. Fin
ler Ru~laıa hırakrıkl:ırı 

: ra1.ide her ŞPyi tahrip 
etıııPktc>dir. Non·t ç ch·a
rındaki Orrouoks kilisrsi 
y uımıştır. 

Ru~ beralwıinde tnk 
m:J ev!Pr g~tirıııf'k mec
bur iyrtindt• k:ıliyorlar. 

So''YPt ler PPt~a ıııo :ı 

fiııleri Çt>drme han11~Hin 

de mu' affak ohıuıamı~lar-

dır R118lar kii\iik Fiıı top 
Jıılıığmıu t:ıkip eclen·k 
Non·<·<; huctmluı11ı ihlal 
etıııi:;krdir. 

f irılan~iyaya yapllacak 
yardım 

Ankara 20 A. A . -
Milletler Cemiyeti 

Umumi katibi devlet 
lere birer nota gön
dererek asamble ka-
rarı mucibince Fin
landiyaya yapacak
ları yardımı bildirme
lerini rica etmiştir. 

Ankara 20 A . A. -
Helsinkiden gelen ha
berlere nazaran Fin 

sahil bataryaları 23370 
tonluk bir Rus zırh. 
lısını batırmışlardır. 

Rus tebliği : Keşif 
müfrezelerinin faali· 
ye ti il e kıtalarımız 
ilerlemektedir. Fin
lerle bir kaç hava 
muharebesi yaptık ve 
12 Fin tayyaresi dü · 
şürdük. 

Baltık filomuz, Fin 
sahil bataryalarını 

muvaff akiyetle bom 
balamıştır. 

Ulus Sesinin 
Zelzele f ela~etze~e~erine İkinci Yardım listesi 

, .. 
de• 

~ı vergi ihdas edilmeyen, 
aıuc gdiri düşmeyen 

bu nı cmlekette D. N. B. 
lnuhal>irinir.ı, için için, an
Qak gıpta duyduklarırıa. 
ŞUphe voktur. Bir müd -
Ul!t ilır~cıuı uı eııettiği!Iti ı t 

caltımıza kati lıir kanaat Valimize hayırlı yol-
bes1iyerek hareket etmc•k culuklar dilerirz. v .. a Kuruş 
doğ'ru olur. Bu csast:ın ı-fi-ıi-, _K_c.ı_ıı_rn_ı,-a\-.1-11-\·-t·-H-ü-- 9 Dünkii Yek On 
ayrılan her hayal sukftta klınıeti ıı etı :ıfır.d:ı, nıilli 2 Otonrnbil sahibi Remzi Çelik 

mahkumdur. mukadderatın icap euir- - ------ıl Y~kün 

Türk witlcti, M.illt Şe- -- Sonu 2 iuci sayfede -
• 



Sayfa 2 

Graffon Sp enin kum n anıda 
dün intih retti Büyük bir Alman vapu

ru kendi kendini batırdı 
Ankara :W [A. A J -

Üı; İrıgiliz krııvaıöı ü ilı· 
yHptığ'ı mııhan·h.-de ya 
ralaıı:.ır:ı k Moııte\'İdeo li
tn'lnı açı klımııda kr.ııdi 

k Pc1iııi b:ı tı rarı Al mel n cep 

k ru \·:ızlirii G raf SpPrrıi rı 

kumamlaııı Laıdıırg bu 
giio iııtihar etnıiştir. 

Finlandiy ya toplanan 
' aralar 

Ankara 20 A. A. - Finlandiya için İsveç 
Amerika devleti, Fin
landiyaya Cumhurre· 
isinin verdiği 100000 
doları göndermiştir . 

Yü~se~ ~ar~ 
· maclisi 

Ankara 20 A. A. -
Müttefikler yüksek 
harp meclisi dün Pa 
riste toplanmış ve geç 
vakta kadar devam 
etmiştir. 

Boşuna 
Gayretler 

- 1 iııci :'rtyfadan -

diğ'i lıt>r tiirlii \';ızifelcr 

it;in, Tlir k s ciyı·~iııiıı bii 
tüı ı im ,.,.t>ti iıe hiı lı•şıııiş 

kalacaktır. Mt!CPra ıwşiu

dc değiliz: \'C yeni mace
ralann hiç kimseye fay 
da~ı olac:ıgı fikı ini doğru 
Lı ulan lard ıuı <hı <frğil iz. 

Sab1r ve ·i'o::tıık kanlı . 

lığa sadık kalaecığ-ız. Y o
lu uıuz <lo~ru olduQıı ka
dar sinirlerimiz ~ağlanı

dır. 

F. R. ATAY 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
U}us ~esi ~1a tbaasında 

basılmıştır. 

te top!anan para üç 

buçuk milyon krona 
baliğ olmuştur. 

Zelzele 
Bir İngiliz harp gemisi 

Aııbırn 20 (A. A.) -
DikiliLle dürt saniye sü

rilıı ve lıa..:ar yapmayan 
bir zelzrlc ol ııı u ~tur. 

Tevkif edl idi 
Lilk~erıhıırg :?O ı\. A. 

A:;lı·n Almaıı bıılurı:ırı bir 
kadiıı tc,·kif .-dilıııi.,tir. 

Bu kadın c.:ı--11 hık y:ıp

makla şUplıe altında idi. 

32000 tonluk Kolom · 
Ios adındaki bir Al 
man vapuru bir İngi· 
liz harp gemisini gö · 
rerek kendi kendini 
batırmıştır. 
mü rette 
mıştır. 

Geminin 
kurtarıl 

Bir va~ur torpillen~i 
Anknr:ı 20 (A. A.) -

Bir daııiuıarka '':ıpuı u şi

mal denizinde Almanlar 

tarafından torpillenmiştir. 

Vapur 1550 ton ağırlında 
itli. 

Vilayet Defterdarlığından 
Klymetl 

Lırn 

-~6 

Ctnd Mahalle ""' m~vkli 
Dukk:'i.n Kuyuuıcular Jaıuı üzcıiııı.le 

Hududu 
Ct·pheei v~ aı ka. ı ) ol ve tah

ta ıi:si ıı:ılıibi e<'net dükka.nları 
yesari Nikol:ı :;:ulııı yemini Ni
şif oğulları dükkanları 

jlilli t>nılfık ~:ıtış hPılPlindt1n bcın;ln Mı hmet Ft>dıırnn m<'zkür lJOrcur, d:ın do
);, \ ' t h;ıciz \'t furulııurıa kmar "eıilerı bir lı: ı p dükkauın olb:ıptaki şaıtıı:ınıeı:.i 
d ;ire .... inrlc vı· 8ı12/9:m t:irihind"n itib<!ren 21 gün ıniiddetle müıayedPye 'az.o. 
hııııırnşPır. Mılcldı•ti ııın.hüıeııin lıitan:ıııdaıı on giiıı rnıııa 23/1/940 t:ııihiııt· mü
~aılıf l\ızarte~i giiııii saat 15 te ihalt·i katiy11Fi icr:ı olıınacnğın<hın t~ıliplf riıı 43 
lira 20 kuruş tcmiuat akçesile birlikte vilayet idam hl'yetiııe ıuür:ıcaatl:.m il3ıı 

olunur. 

Mardin Vakıflar müdii -lügünden 
Vakfı 

:;:cylı ıııclıuıet Ail 

" " 
" " 
" " 

Şahkulu Bey 
,, ,, 

" " 
" ,, ,, ,, 
,, '~ 

Hamidi lf escidi 

Cin•l 
Firclos balu;esi 
llar.. 
Suhı l:ahçe dönün 12 
12 hisseden hir lıbse 
dcgirnıcn 
Kırmızı bahçesi 
'Y:ırım i sı iftah <lcgir
men 
Garı kebir vo seğir va 
veli lıcy hahçcsi 
Haci üıııor bahçesi 
Ayni ccclid bahçesi 
A mi lıiııni balH·esi 
lıi~ bap hane • 

MevkH 
l\lcydan tıaşıııda 

., " 
Gurs ev::-at köyü 
Gurs hunıziyaın 

!' ,. 
üzeyir köyU 
ı;eri k üri köyü 

ıı :;eri kfiri ve çc· 
1elıh·:rn kövU 

,, seri· küri kÖyü 
,, tizeyir köyU 
. hafti han köyü 

Ilamidi camii altında 

Yukarıda \'akfa nit e"snfı yıızılı yerkrln ihalı'. temdi<l \'C paz:uhk ~uretile 
yapılan mliznyedelerinde talip c;ıkııı:ırlığrnd:ın bıı giindrıı iıibar<'n 15 f!lin n1üddet
le yeniden miiznyetleye çıkarılıııa~ma 'e billws;ı p ihaleuin ~8/ 12/ 030 Pnşc>mbl' 
iünUnde vakıflar idaresine gelmeleri ila.n olunur. 18-21 -25 

' ı 
21- 12 - 939 Per .. •M 

12,~~0 Pro~ram Ve mem· 
lek~t saaat ayarı 

12,3:1 Ajans ve meteoro· 
roloji haberleri 

12.50 Türk müziiti: Halk. 
türküleri ve oyun ha,·a
ları 

13,30 Konuşma Kadın 
Saatı 

13,45 - 14 Müzik Hafif 
Müzik - PI 

18.00 Proğ"ram 

18,05 .\Ieıııleket saat aya 

rı, aj~ms ve mctevroloji ha ... 

beri eri. 

18,25 .Müzik Radyo caz 
orke~trası 

19,00 Konuşma 

19,15 Türk müzigi 
20, 15 Konuşma Biblig

rafya saatı 
20,30 'I'ürk müzigi Fasıl 

heyeti 
21, 15 Müzik Küçük Or· 

kestra - şef Necip Aşkın) 
22,00 llemleket ~ a at 

Ayarı Ajans ziraat, esham 
tahvilat kambiyo - nukut 
borsası (fiy::ıt) 

22,20 Müzik Küçük Or
kestrası - Yukarıdaki 

proğramın Devamı 
~2,35 Müzik Opera .Ar

yaları - Pi 
~3,00 Müzik Ca&banp 

plak 
~3,25,23,30 Y a r ı n k i 

proğraın ve kapanış 
hanca Saat 1::3,00 ve 

18,45 de 

Arapca: Saat 13,15 v• 
19,45 ele 
Fransızca : Saat 13,40 

,.e 20, 15 de 

Yarınki 
Postalar 

22 /12/1939 Cuma 

Yarın Sabah saat 8,şQı 
da Ekispres Tren postal' 
gelecek, Savur, Gercölt 
Midyat, İdil, Cizre, Diyar· 
bakır, Nusaybin, Kızılı& 
te ve Derik postaları gi· 
decektir. 

Üğleden sonra saal 
13,30 da Diyarbakır, AD• 
kara, İstanbul postalaı& 
gelecek Te saat 18 de. 
Ekispres Tren pastası ıi• 
decektir, 

1 
ı 


