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22 Birincikinun 1939 
Cuma 

m· 

~B:ısılm:ıy:ın yazılar ~eri 
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S:ıyı ~ ı :::?,5 Kurıı~tur 

Güııü gu~mi~ Nuşlıalar 10 K. 

ro· On UçUncU yrl Resmi il1nların santimi 25, hususi 
ilanların kelimesi ( 4 ) kuruştur. 

• 
KuruliaŞ yılı ı Agustos 927 

alk 

:~~Rus-Fin harbi ütün şiddeti e 
afif devam ediyor 
a.ya 

ha· F=inlandiyahlar iki Rus ordusunu çevire
caz rek 20,000 kişi zayıat verdirdiler 

ig- Ruslar ricat mı ediyor? 
asıl Ankara 21 A. A. - 1 arruzunda 200 Tay
Or· leningrad askeri mm- yare uçmuştur. 
ın) takası kumandanının Karelide Rusların 
at teb}iX.i : 20 Kanunu yirmi tayyaresini dü-
~m ~ d ıkut ld h . t•k şür ük. 

Or· 
Jaki 

Ar· 

evve e er ıs ı a - 8. H l . k' l 
ır e sın ı te -

tnette keşif kuvvet- f d .. h- b' 
l . . gra ı a, mu ım rr 
erı arasında f aalıyet- So t k 1 F' l vye o unun ın -
er olmuştur. landiya kıtaları ta-

Ankara 21 A. A. - rafından tamamile 
op Pin tebliği: Düşman çevrilmiş olduğwıu 

l<arali berzehine hü- bildirmektedir. 
ki 

cum etmektedir. Hü-
çe cumlar muğola önün

de teksif edilmiş, di
ve Rer cephelelerde de 

taarruzlar olmuş ve 
,45 p 

r 

,30 
r,ası 

wş, 

rar· 
ı te· 
gı· 

aat 
Ao· 
ıarı 

de 
gı .. 

Püskürtülmüştür. üs-
kurtmelerde Ruslar -
dan 20 ağır Tank 
alınmış, bir çok tank-
lar da tahrip edilmiş, 
düşman pek çok esir 
Vermiştir. 

P etsamo mınta

kasında kıtaatımız ce· 
nuba doğru çekil
tnek tedir. Rus filola
tı sahil bataryaları
tnıza taarruzda bu-
llunmuştur . Zayiatı 
lllız hafiftir. Düşman 
dan 30 kamyon do
lusu harp levazımı 
ahnn1ışbr. Sovyetle
tin dünkü hava ta-

Ankara 21 A. A. -
Fin tebliği: Harbin 

başladığından beri her 
iki tarafın en büyük 
faaliyet gösterdikleri 
gün bugün olmuştur. 

Karelide on dört Rus 
tayyaresi düşürülmüş
tür. Dün memleketi-
miz üzerinde uçan 
düşman tayyaresi iki 
yüzü bulmuştur. 

fransada, Ruslarla müna
se~atm ~esilmesi isteniyor 

Ankara 21 A. A. -
Fransız meb' usan 

meclisi Finlandiyaya 
yardım yapılması le -
bin dedir. Sovyetlerle 
siyasi münasebatların 
kesilmesini terviç et
mişlerdir. 

Ameriklfla yapttan miting 
Ankara 21 A. A. -

Nevyorkta dün Fin
landiya lehine eski 
Cumhurreisi ve on bin 
kişinin iştirakile bir 
mitinğ yapılmıştır. 

Mitinğde Finlan
diyaya yardım edil
mesi istenmiştir. 

Son dakika: 

20,008 zayiat 
Ankara 22 Radyo : 

Havas Ajansı Oslo
dan bildiriyor : 

Finlandiyalılar iki 
Rus ordusunu tmühim 
zayiata uğratmışlar
dır. Ruslar iki bin ki
şi gaip etmişlerdir. 

Ankara 22 A.A. 
Royter A jansl bildi-
rıyor: 

Rus kıt' alarının şi · 
male doğru geri dön 
dükleri bildirilmekte 
dir. 

Bu mınlakada da 
hararet derecesi çok 
düştüğünden Rus ri
catının soğuktan ileri 
geldiği zannolunmak
tadır. 

Sı~~iye Ve~ilimiz A~ana~a 

Sıhhiye Vekili Hulusi Alataş 

Ankara 21 f A.A.] - 1 Vekil, Hastaneleri 
Dün Adanaya gelen f ve diğer sihhi mües
sıhhat Vekili Hulusi 

1 
seseleri ziyaret etmiş 

Alataş merasimle kar- ve tetkiklerde bulun-
şılanmıştır. ! muştur. 

Maarif Yetil in Malatya~a tet~itleri 
Ankara 21 A. A. -

Malatyada bulunan 
Maarif Vekili şerefi
ne Belediye tar~fın . 
dan verilen ziyafette 
Belediye Reisinin hi 
tabesine cevap veren 
Maarif Vekili Hasan 
Ali Yüce], Maarif iş
lerine Vekil olarak 
hizmet etmekle zevk 
duyduğunu, Milli Şe 
fin Ma1atyaya karşı 
hususi bir sevgisi ol-

duğunu ve Malatya 
halkının minnet ve 
şükranlarını Milli Şe
fe arz edeceğini söy
lemiştir. 

Maarif Vekili dün 
sabah Lisede dersle
re girerek talebelerle 
hasbihalde bulunmuş, 
Trahomlu mektepler· 
de, T rahomla müca
deleden dolayı mem· 
nuniyetini izhar et .. 
miştir. 

Ruslarla o~un mutavelesini f es~ettit 
Bir kaç günden beri 1 tetkik etmiştir. 
İstanbulda bulunan 1 İstanbuldan, Rus-

Ticaret Vekili Naz 1 yaya yapılan Odwı 
mı Topçu oğlu mm. ihracı mukavelesi ka
taka ticaret işlerini mil en feshedilmiştir. 



Sayfa 2 

f anist n a 
Umumi s~f eı ~erlik 

Roma 21 Radyo -
Af ganistanda umumi 
seferberlik ilan edil
miş ve Sovyet Rus· 
ya hududuna asker 
tahsit yapılmıştır. 

İs\ıeç ar anıentosu 
Ankara 21 A. A . -

İsveç pariementosu, 
harp ve harp tehlike 
si zan1anlarda casus
lara karşı alınacak 
tedbirler hakkında lıü ~ 
kun1ete salahiyet ver
miştir. 

Bir apur ~attı 
Ankara 21 A. A. -

Danimarka Bandıralı 
Bigo Vapuru bir ma
yına çarpınıştır. Mü
retteba b kurtarılmış -
tır. 

Alman Tay arel r · nin 
~onı~ardnnam 

Ankara 21 A. A. -
Alman tayyareleri , 
İngiliz balıkçı gemi 
lerini bombardıman 

etmişlerdir. İki ba
lıkçı gemisi ba tırıl
mıştır. 

f ransız d"nanma f'azın 
İngilterede 

Ankara 21 A. A. -
Fransız donanma na
zırı İngiltereye gelmiş, 

Çemberlayın ve diğer 
zevatla görüşınüştür. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 
re ı yar 

Mardin 
Ulus ~esi Matbaasında 

basılmıştır. 

(Ulus Sesi) 

ltalya ral ve . ral · çesi 
Papa tarafından kabul edil i 

'utlaym eşek ürü 
Anl'ara 20 A. A. -

t/' ızıla y Cemiyeti 

Ankara 21 A. A. - Iarın arasında Kont 
İtalya Kral ve Kra- Ciyano da vardır. 
]içesi bu gün ilk de- ı 
fa olarak Papayi res- . Ankara 22 A. A. 

Kahire elçiliğimiz va
sıtasile a tles prense 
teşekkür etmiştir . 

a din ·c a 
dairesinden 

men ziyaret edecek- ı ltalya Kral ve Kra 
lerdir. Krala 45 ki . ]içesi bugün Papa ta
şilik bir maiyet refa- rafından kabul edil
kat etmektedir. Bun- mişlerdir. 

.Manlin hazinesine yi
yecek bedelinden 14 lira 
63 kuruş borçlu Mişkin 
mnhall sinden olup Hfıni
k fuı köyünde oturan Sait 
oglu Alıdonun ınahallı 

meçhul olduğ·undan ken
tlisine ilfuıcn tebliğat ya
pılınasm.ı kanu vrrilıniş
tir. 

• 

n ı. r im nınm 
Can zesi ~uuün merasimle Ral~ırılacak 

Ankara 21 A. A. -
İntihar eden Alman 
Kumandanının cena
zesi yarın [ bugün ] 
kaldırılacaktır . Bah
ri ye Nazırı askeri 
merasını yapılmasını 

emir etmiştir. 

--Bahriye erkanı ta-
butun etrafında nö-

bet bekliyecektir. Ce· 
naze Alman mezar. 
lığına gömülecektir. 

Tarihi ilıinda.n itibaren 
uir ay zarfında icra dai
resine müracaatla borcu
nu ödemesi ve bir itir;ııı 

v::ırsa yine bu müddet zar
fında bildirmesi, aksi tak
dirde hakkında cebri ·ic
raya devam olunacağı iHin 
olunur. 

ay Himle 
Mussolini ile görüştü 

Ankara 21 A. A. -
Mussolini, Alman Po
lis Müdürü Himleri 
V enedik Sarayında 

kabul ederek uzun 

müddet pek samimi 

olarak görüşmüştür. 

Alman Tayyareleri 
Ankara 21 A. A. -

Son üç gün zarfında 
Alman tayyareleri 35 

gemiye taarruz etmiş· 
ler ve 6 balıkçı gemi -
sını batırmışlardır. 

fı ar~in icra ~ iresin~en 
Mardin lıaıinesine yi

yecek bcdeliud<'n 3 lira 
77 kuruş ' «;'rme) c borçlu 
Anırut köyüııden Ahmet 
oğlu Sar uııun ikametg:"Uıı 
meçhul oldugundan ken
disine ilanen tebliğat y:ı

p1lmasına karar \'Crilmış 

olduğundan borçlu fü1n 
tarihinden itibaren bir ay 
zarfında borcunu ötlemez 
\'C'ya itirazda bulunmazsa 
ceuri irraya devanı olu
n::ıcag·ı ilan olunur. 

Mar~in g· r ·k mu~ z aD r atın al n 
Başkanhgından 

Mıılınınırıcrı Mımıkkıtt 
Mıktan Lc<lcli tcıııirı:ıtı 

-_C1in';".".•~l -~K~il~o~--=L::;:lr=::a~K:.:u::.r.:.uş!.-....!:L_bc Kuruş l'u G7000 7872 50 5!JO 44 -

Eksiltmeuiıı 

Tarihi Günil Saah Şekil 
2/1 /940 Salı ıo Knpalı zarf 

• 

1 - Mardin giimriik muh::ıfaza taburunun ihtivncı i"in Yulrnıda ciıı · 
b b d 1

. . ) . sı, miktarı, 
~~u :ın,rn~en e : ı, ı:ıu,·akkat teminatı, eksiltmenin tarihi, günü, saatı , c şekli 
j .ızılı G t000) kılo Un kapah zarf nsulilc eksiltmeve konulmuştur 
2 - Ş~rtnanıesini görmek istrycııler her giin g·iir~rük ınub:ıfaza ~abur s t · 1-

ma komısyonunda görebil irler. 
11 

a ın:ı 
3 - l~ksiltme .. Iardin güınrük muh::ıfaıa tuburu Satınalnıa konıiR\ onu t:ırafınd:ın 

tabur kararcuh binası iç~inde yapıl:ı<'aktır. .... • 

4 - 1 tckliln mın·akkat tcnıinatl:mnı Mardin gilmrük mıidürliio·iı mul 3 lıe :). 
ncsınc yatır<lıkl:ırıua d:.ıir rııakbuzl:ırile lwlrdiye n:ya ticarrt odrıa ' ' kı .s~ tJ H zl.
d ı· ı · t · . . · • , na .ı~ ı ı o . 
u' arım ~Ol) erır vesaık ıle teklif ıııcktııpl:mm ha \' İ kapalı zarfların t•kslltme. 8 atından bır s·ı.at C\'\ eline k d k ' . :ı,. . . . , •' _ a :ır omıs) on h:ışkanlığ"ına ınaı.drnz muhıbilinde tcs -

Jım etmıs olıu !arı \ e tksılt rne saatında da kouıı·" vorı<la ı . b ı ı · olunur. ::ıJ ıazır u unm:ı arı ılan 

18 22 27 1 

Sayı: 14oe 

22·12· 39 Cuma 

12,30 Prağram Yemem
leket saat ayarı 

... 

12.35 Ajanı:; ve meteoro
loji habnleri 

12,50 Türk müzigi -PI 
_ 13,30,14.00 Müzik Hafif 
müzik - Pl 

l 8.00 Proğr:ım 
18,05 Memleket saat a

yarı, ajans ve meteoroloji 
ha lıerlari 

l b,25 Tiırk nnizigi Fasıl 
htıyeti 

ın,ıo Konuşma Milli t:ı.

rih .Menk ibeleri 
19,~5 Türk müziği 

19,50 TUrk müziği: llalk 
türküleri 

20,10 TEMSİL 

21,10 Müzik Radyo Or
kestrası - Şef: Hasan li'e. 
rit Anlar 

22,00 Memleket, S a a t 
Ayarı , A J A N S babcr
lcri, ziraat, esham tahvi· 
lat, kambiyo-nukut bor· 
sası fiyat 

22,20 Müzik Haydn He 
majör kuartet Pl 

22,40 Müzik Cazband Pl 
90 2- 93 30 .... 0, o, .. ' Yarınki 

proğraın ve kapanış 

1 ranca. Saat 12,00 ve 
11 UO de 

' 
Arapca: Sa:ıt 1~,15 vt 

17,45de 
Fransızca: Saat 14,00 

ve 2100, de 

~ınki 
Postalar· 

23/12/939 Cumartesi 

Yarın salıak gelccc1' 
Tren Postası yoktur. 

Öğleden sanra saaı 
13,30 da Diyarbakır, An· 
kara, İstanbul , Derik, J{ı· 
ı1ltepe, ... 1usaybin \'C saa' 
17 de Cizre, İdil, ~lidy:ıt1 b 
Gercüş, Savur postaları 
gPlecek ve s:ıa t 18 de 
Ekispres Tren postası ~ 
gidecektir. ~ 

Mektup ki~esi s~at 8 l 
den 17 ye, Havale ve pı· 
ket branjı da saat 8 dtll 

15 ~e kad&r acrktır . 


