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Ankara 22 A. A. -
Reisicumhur İsmet 

asıl 1 
nönü bugün saat 11 

ta- de Halkevine gele
tek, Halkevleri da -

alk tıışma komitelerine 

riyaset etmiş, Halkev 

!erinin mesaisini tet

kik ederek bu mesai 
hakkında yeni direk
tifler vermiştir. 

or-~aarif Vekilimiz 
1

:~ Diyarbakırda 
Diyarbakıra gelmiş
tir. 

Vali ve Umumi 

Müfettiş tarafından 

Erganide karşılanan 
Vekil, İstasyonda B. 

' U. Müfettiş, General 
Galip Deniz ve mu -
allimlerden mürekep 
bir hey' et tarafından 
karşılanmış ve Umu · 
mi Müfettişlik kona
ğına misafir edil e iş-
tir. 

Hasan Ali Yücel Maarif Vekili bu 

Ankara 22 A. A. -
r ~aarif Vekili Hasan 

Ali Yücel dün akşam 

gün Liseyi ve diğer 
mektepleri teftiş ede

cektir. 

tcsi f:-:------------------
ccc~ t\Inıanyada bir l Yugoslavyada 

mat tren kazası fırtına 
Ao· A A ızı· "\nkara 22 A. . -

'saa~ t\hnanyada iki tren 
yat, biti birine çarpmıştır. 
aıar• ~ 
s ac er iki tren dolu oldu-
stası ~llnundan 70 kişinin 

rlclUğünden ve yüz
at S ~tee kişinin de yara

p•· 
1andığından korkul

deıı lnakt d a ır. 

Ankara 22 A. A. -
Dalmaçyada ve Boz
murda şiddetli fırtına· 
lar olmuştur. Dağlık 
mıntakalarda kar yol
ları kapamıştır. 

Fırtına bir marşan 
diz treninin boş yedi 
vagonunu devirmiştir. 

e 
Ruslar Karelide ço ağır zayiat vererek 

bir terakki aydedemediler 
Ankara 22 fA. A.) -

Fin tcbıiği: Kareli Cephe
sindeki düşman taaruıu 

davam etmiş, Ru::.lar ağtr 
zayiat ,·ererek bir tarak
ki Kayt edemerni~tir. 

Hava muharebesinde 
Rusların altı t:.ıyyare~i 

düşürülmüştür. 

Ankara ~2 ( A. A. ) -
Helsinkiden bildiriliyor: 
mııh:ıre~wlcr şiddetli ol
muştur. Sovyetlcrin inı:-an 
ve malzeme z:tyiatırıın 

mü hiın bir yekuna baliğ 

olduğu bilc..lirilmektedir. 
istifani ajansı Ilchıin

kiden bilJiriliyor: Bir sa
yiaya göre Lado~:ı gülü
nün şimalinde ilerleyen 
Vin kıtaatı , bir şehri istir
dat etmiş, iki Sovyet tay
yarntii düşürülmüştür. 

1000 İsveçli 
Ankara 22 A.A. -

Bin kişilik bir İsveç 
kafilesi Finlandiyaya 
hareket etmiştir. 

Menemencioğlu 
Ankara 22 A. A. -

Fransız Cümhurreisi, 
dün öğleden sonra 
P ariste bulunan Harİ -
ciye Umumi Katibi 
Numau Menemenci 
oğlunu kabul etmiştir. 

lngiliz krah 
Ankara 22 A. A. -

---------------- ı İngiliz Kralı, Balıkçı 
ve Ziraat nezaretini 

Alman
komi 

ome 
yo u 

Mesaisine son verdi 
Ankara 22 (A. A.) -

BükrPşteki lloımın ya YC 

Almanya nıümeti~İllPrin
dcn müteşekkil koıııi:-\yoıı 

mesaisini bitirıni \itir. 

Komi:syon her iki mem
leket arasındaki ruıti:ı 

Küveyt f miri 
Ankara 22 A. A. -

Küveyt Emiri, Ara 
bistan Kralını ziya
ret ederek görüşme -
lerde bulunmuştur. 

Emirin Kralla ihra -
cat anlaşması akıd 
edeceği bildirilmek· 

tedir. 

mübadelesi işini tetkik 
ve intaç (•tıııiı:tir. Arada
ki klirinğ hcsnlı:ıtının ta
dili liizunıuııa karıi olmuş, 
lıu ınuauıpJfıt için bir in
tikal rejimi tesis edilmiş· 

tir. 

Posta~anesin~e ~om~a 
Ankara 2'.l A. A. -

Londra pastahane
sinde üç bomba pat
lamış, bir kaç memur 
yaralanmıştır. Bütün 
pastahanelerde ihti
yati tedbirler alınma
sı için emir verilmiş

tir. 

ziyaret etmiş, Balıkçı 
gemilerinin uğradığı 
taarruzları nefretle 
yad etnıiştir. 

MeKtuplara vurulan tamga 
Allkara 22 ( A. A. ) -

Almanya hiikfıııwti İngil

tPrc ile Yahudileri ayni 
milletten olduklarını gös
tl·rıııı•ğe çalışııı:ıkta1..hr. 

Alıııaııyadan lnp;iltcreye 
gelen nıek tu pların iist·rine 
c Ibrahm İngilizlerin de 
Babasıdır. tanığa::ıı vurul
m:ıkt:ıdır. > 

Zati Sungur 
Hünerlt•rile Il<"ŞCli ge

cclt•r yaşat,m Zati Sun
guruu yarın akş::ıından 

itiban•n halk geceleri ter
tip edec ·ktir. Üç gPce 
devam eJcc~k olan bu 
tenzilatlı temsiflerinden 
sonra I'rofc~ür Z:ıti Sun
gurun U rf aya gideceği 
~~~c~ alınmıştı~ 



Sarfa 2 
• 

Bir Vapur ~attı 
Ankara 22 A. A. 

Litonyadaki Alman· 
lan nal,.ıl eden bir 
Vapurun mayına çar
parak battığı bildiril
mektedir. 

Po'onya- omanya nuau~u 

İngiltere Krah 
Ankara 21 A. A. - ' 

İngiltere Kralı Alman 

miknatisli mayınla -
rını yarım saattan 
fazla tetkik etmiştir. 
Bu mayınlardan üç 
yüz, dört yüz kadar 
toplatılmiş ve tehli · 
kesiz bir vaziyete so
kulmuştur. 

iman-De çih 
Ticaret müza~ereleri 

Ankara 21 A. A. -
Sovyetler tarafından 
işgal edilen Polonya 
ile Ron1anya arasın

daki hudut yolu _.dün 
açılmış, ilk tren hu 
dudu geçmiştir. Ankara 21A. A. -

1 

Almanya ile Belçika 

Hüviy ti meçhul tayyareler ::~:;:ı:r:ic~~:: &~: 
Ankara 21 A. A. -

İngilterenin şark kıs· 
mı üzerinde hüviyeti 
mechul tayyareler~gö 

muştur. 

Si.ah altrna çagnlan 
eğitmenlerin ücretleri 

...... 
SEHIR Ve .. 

iLCE 
~ 
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Yeni:Vali muavinimiz 
geldi 

. Evelce Vali m~avinliğine tayin edildiğini yaz
dığımız Adana idare heyetinden 1::ılarn Ferid 
üztürk evelki gün şehrimize gelmiş ve dünden 
itibaren de çalışmağa başlamıştır . 

Vali muavinimiz Bay İslö.m Öztiiı·ke boş gel
diniz der, yeni J vazifesinde muvaffaki\'etler di-
leriz. -

$ehrimizde ar 
Dün şehrimizde ikinci Kar yağmıştır. Kar 

derhal şehri bembeyaz bir hale getirmiş ve 10 
santim kadar irtif aa yükselmiştir. 

Mar~in Vilayet Daimi [ncümenin~en 
:Muvakkat teırıin:ı.t miktarı 

Cinai Kiloau 
rülmüş, İngiliz tay -
yareleri yükselmiş, bir 
şey görmemiştir. 

Tal im ve manavra ı -:"'l'!"".11-5e"!"'tıı-e-si---
adet Lira Kurut 
:BOo }fi 87 

dolayisiyle silah altı- Odun 
50000 

40 
2500 

:n fıO 
3 00 

!"i(j 25 

)1cmleket ha.stanc;:;inin yakanda yazılı dürt kalem 
ihtiyacı ek~iltmnye çıkarılını~tır. lhnle. i 2D/ ı 2/D3U 
Cuına günü sa.at 1f> de ~farılin Uaimi Eıı~iiııır11ince 

8ayı: 1407 
-4 

23-12-939 Cumarteal 

18,00 Proğram 
18,05 ~lt>nıleket saat a

yarı, :ıjaııs n~ meteoroloji "" 
haberleri 

18,25 :Müzik Hadyo caz 
Orkestrası 

19,00 Türk mfüı.igi: Scı 

ve tiUZ ge~it koııseıi 

20,00 Konu~ma 
20,1.5 Tüık müzigi Karı· 

şık pro~ram 

20:45 Tiirk müzigi: Halk 
~airleriııdt'n üıııek ler 

21,0U ~Iüzik Kii«;iik 
kPstra - Şef: Necip 

y 
Or· fi 
A· n 

k kın 

~2,00 .Memleket 
A y a r ı Ajans ve 
haberleri 

22,15 Konuşma Ecnebi 
dillerde -· Yalnız Kısı 
Dalğ'a postaEıiyle 

22, 15 Müzik Melodilet 
- Pi 

22,45 .Müzik Cazband Pl 
23, 25, 23, 30 Yarınki 

proğraın ve kapanış 
lranca Saat 12,00 v• 

l'i ,30 de 

Arapca: Saat 12,15 v• 
17,45 de 
Fransızca : Saat 14,00 

ve 2100, de 
Ellence Saat 13,45 v• 

18.45 de 

Bulgarca 8aat 14,80 ~· 
18,:10 da 

Ankara 22 A. A. -
Hollanda -üzerinde u -
çan Hüviyeti meçhul 
üç tayyare Hollanda 
tayyareleri tarafından 

na çağrılan köy eğit 
menlerinin aylık ücret
lerinin tam olarak 
tediyesine devam olun 
ması kararlaştırılmış· 

Vilflyet makanıırıd:, yapılacaktır. Şartnamı>yi gi>rınek ı-------------" 
isteyenlerin ve isteklilerin °/0 7,5 uıu\·aklrnt tı>ıııinat la-

tır. riycl müracaatları ilfm olunur. ~O ~3 25-~7 uzaklaştırılmıştır. 

~--------------------------------------,--------------------------~-----------1 
Mardin Daimi 
Encümeninden 

Mardin Seyyar Jandarma Tabur 

Alınacak er- Tahmla kly-
sakın miktarı meti 

Kilo GR: Lira Kr. -
G:IOOO fi82:i 

150000 üOOO 
:ıooo s:;o 
1000 7:i 
4 )00 2t10 
5000 3Jj 
23UO ()'>-wJ 

1!>0000 1.>00 
50000 321i0 
10000 :?000 
1200 510 

100000 1000 
500 375 

1200 240 
2000 1960 

1 - Mardiıı<lc bulunan 

8 Seyyar jan<larnıa ta
b urunun n:·rn-940 ~lali 

sen .j Ağustos gnyesinc 
ibt i) acı olnn yukarıda. ya

ılzı 15 kalem erzakın 15 

Komutanlığından 
Ekalltmenin Muvakkat te-

minat İhale tarihi şekli Erzakın Cinai -Ltra Kr. Tarih 

511 88 20· l 2-!):39 
4fi0 " " " G3 7.i :.rn-12-030 

5 6:3 
" 

,, 
" 21 

" 
,, 

" 21 38 
" 

,, ,. 
4(i 88 2 - ı - n.ıo 

1J2 50 
" !I ,, 

2rn 75 
" 

,, 
" 150 " " " 40 50 3 - 1 - !)40 ... 

1 ,) 

" " " 28 13 
" " " 18 
" " " 147 " " " 

g;ün miiclcletlc eksiltmeye 
koıımuştur. 

2 - El·siltnw t:ıbur ko
mutanlığ'ı Linasmda ya. 
pılncaktır. 

3 - Kapalı eksiltmeler 

Glln Saat DK -- Ekım klik has Uıı 

Cuma 10 Kapalı Pi ,ırıno dahil 

,, 1~ Kapalı Arpa 

Cumartcıi 10 Açık Kuru F.tt-ıulya 

" 
1U 30 ,, Mcı t'İmC'k ı;ekilıııiş 

" 
1 1 " 

Bulgur 

12 Nohut 

" " l'iı inç 
Salı 10 " 10 30 " 

S:ııuaıı 

" Kuru Ot 
" 

1 1 " 
" 

12 " 
Sıgır Eti 

Çarşaınb:t 10 ,, Sabun 
Mc~c Odunu 11 ,, ,, 
Z('~ tin Yaiı 

" 
1 1 30 

" 
" 

12 Kuru Uzum 
15 " Sade Yağı 

" 
,, 

için ihaleden bir saat C\·- ı ıir. 
vel teminat ve teklif ınPk-

1 

5 TalirtPrin ihale gü, 
tupları kom::>iyona. veril- nünde tC'nıiıwt makbuz-
rrwlidir. hırı ile mil raca atları ilan 

4 - Şartn:ımelf'r tabur 
komBiyonunda okuualıi-

o1unur. 
14 ın 23 :!8 

Hususi idareye 
kııblenam taş ocağının k' 
ti ihalesi tarihinden 3 1· 
943 tarihine kadar ol 
işletmesi açık arttırma! 
çıkarılmıştır. İhalesi 26· 1 
9::39 ~alı giinii saat 15 d 
Vilayet makamında to 
lanacak olan daimi eneO 
mende yapılacaktır. İste~ 
lilcrin 15 l'ra muvakk 
teminat makbuzlariyle dl 
imi encümene ınüra 

etmeleri ilan olunur. 

Umum Neşriyat ve ys 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus Sesi Matbaasın 

basılmıştır. 


