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Sabih ve Basmuharrlri 
SlRET BAYAR 

\iemleket menafiıne aıd y&ZJla.ra 
savlaınrımız ecı.ımr 

Basılmayan yazııar !!'eri 
vniimez. 

On üçüncü ~·ü 

Sayı 14:10 

21Birincikanun1939 
Çarşamba 
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Sayı::ıı 2.5 Kuru~tur 

Gtiııti geçmiş N'ushalar 10 K. 

Resmi il1nların santimi ~;;, hususi 
ilanların kelimesi ( ·1 ) kuruştur. 

Kurul ş yılı ı Ağustos 927 

MüDD-=- Ş@~rff0 !Kc§ly~<®ırü©l~ıril Mc§l0c§lity©l= 

Y©l lh1©ıır~lk~t lb>YyYır<dlYO©lır Son Da~ih: 
tiren ve başka mek
tebe gidemeyen Kız 
çocuklarının tahsille -
rine devamları lüzu 
mu üzerinde durdu -
lar. 

Ankara 26 A.A. 
Dün akşam Ankara -
dan şark vilayetleri-

[ne hareket eden Re
isicümhur İsmet İnö
nü bu sabah saat 9 
da Trenlerile Kayse 
riye varmışlardır. İs
tasyonda, Vali, Be
lediye Reisi, mülki 
ve askeri erkan ve 
halk mümessilleri ta 
rafından karşılanmış 
lardır. 

Milli Şef bayrak
larla süslenen cadde
nin üzerinde halkın 
Coşkun tezahüratı ara 
sında vilayet kona 
R'ına gitmişlerdir. 

Kayser ide 
Kayseri 26 A. A. 

l{eisicüınhur İ s met 
İnönü bu sabah saat 
~,5 geçe Kayseriye 
g-eldiler. Etraflar kar
lı ve soğuktu. Vilayet 
konağına kadar olan 
~zergahta dükkan -
ları kapayan halk 
Cümhurreisine sevgi 
tezahüründe bulundu. 
1' ayyare fabrikasını, 
Parti binasını şeref 
lendiren Cumhurrei
siıniz halk mümessil
lerini ayrı ayrı ka · 
but ederek dertlerini 
dinlediler. Halıcılar , 
ayakkabıcılar ve di
Rer san' atkarlar di · 
leklerini söylediler. 

Milli Şef Kayse
tide ilk mektebi bi .. 

Reisicümhur son 
olarak Kayseri men. 
sucat fabrikasını zi 
yaret ettikten sonra 
saat 13:te Malatyaya 
doğru hareket ettiler. 

Sıvas 26 A. A. -
1 ~eisicümhur İs m e ~ 

lnönü bugün hususı 

Trenlerile saat 19,8 
de Şehrimize muva

salat ve uf ak bir te
vekkuftan sonra Ma
latyaya hareket et
mişlerdir. 

icra Ve Killeri Heyeti 
Ankara ::!ll (A. A.) -

lcra Vekillr.ri hı>yeti lıu 

giin saat on Lir<le B:ış,· ı• 

kfılet dairesinde Baş' ekil 
Hefik Saydamın riyase
tinde toplanarak müza
kcratta lmlunıııuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Meclis Gru~u 

Aukarn 26 (A. A.) -
Cumhuriyt>t Halk l'artisi 
Meclis Grubu, bu giin 
~6/ ı ~/B3U Sah giinü ıııu-
tad içtinıaini akdett~. .. 

Söz alan Baş,·ckıl, hu-
kO.ıııett;e esasları bnzırla
mın iktisadi lfıyiha üze
rinde müzakerelerde bu· 
lunulurnsının faitleli ola
cağını \'C hu husu::;ta Lir 
ko·nisyonun tc.,kiliui tek
lif ett~ ve teklif kauul 
cdlldi. Bundan sonra ru~-

Harp şiddetle d vam ediyor Bütün Ana~olu~a 
Zelzele Ankara 26 A. A. -

Rus tebliği : Keşif 
kolları arasındaki fa
aliyetler ciddi 'çarpış -
mal ara "müncer ol -
muştur. Sovyet kıta· 
lan düşmanı 'ciddi bir 
hezimete uğra tınış -
lardır. ·~ Bir kaç Fin 
taburu sıkıştırılmış ve 
bir çok Fin askerleri 

Hitlerin celllJla ziyareti 
Ankara 26 A. A. -

Alman :Radyosu, Hit 
lerin garp cephesin 
deki ziyaretlerine de

vam ettiğini bildir
nıektedir. 

Hitler Tayyare ka 
rargahını ve harbi 
umun1ide hizmet et· 
tiği alayı ziyaret et
miştir. 

İzmir~e~i manifatura 
tüccar lan 

Ankara ~() (A. A.) -
lzmirdeki m:rnifatııra tlic 
carları 300.000 lir alık bir 
limited şirketi kurıııuşlar

dır, Bu suretle lımir tüC· 
carları do~rudan doğrıı. 
ya A \'rupadan mal getir
mek imkanını bulmuş 

olacakl. rdır. 

namedPki ınaddrlniıı ıııü
·.wkcre::.ine gr1;ilen~k altı 

kadar \'Ck ilerin iz.alJatı 
dinlen<likten sonra celse
ye son yerildi. 

ölmüştür. 

Tayyarelerimiz ke
şif uçuşları yapmış, 
altı Fin tayyaresi dü -
şürülmüştür. 

Fin tebliği : l(ıta 
]arımız hala Sovyet 
topraklarında harp 
etmektedir. Bu nok
ta Ladoğanm 1 2 O 
mil şarkında dır. 

Garp Cep~esin~e 
Aııkara. ~6 (A. A.) -

Ila.vas aj:ın~ı bildiriyor: 

Al ın:ın piy:ıdc::;i X oel 
giinii Lilhassa ınüteca viı 

oluıu~tur. 

Sabahın <lıirdiin<le Al
manlar küçük orınarıa. 

karşı ohlukça şiddetli ta.
ar ruzhırda bulunmuşlar

dır. 

S:ıat dfüttcn be>~ Lu
çuğ'a ka<lar top S(·sleri 
etrafı çınlatmış 'c ııih.ı
yet Alman taarruzu tan..l 

edilnıi~tir. 

Ankara ~7 ( A. A.) -
Aldığımız m<ılfıınata göre 
bugün saat bir ile bir 
huı;uk nra:::ındR: merkezi 
81' as ,.e Tok.at oldui!u 

~ 

zannedilen bütün Anado-
luda hareketi arı olmuş

tur. Z.clıPlc Bur~ada, lı
ırıitte, Ulukı~lada, Kon. 
yada Malatyada, Diyar
hakırda hafif~ İstanbul, 
El!lzı~·, ~inop. Knstauıonu, 

Çurııın, Samsun, Tokat, 
SH as ve k:ızalarıqda ~id
detli olmu~tur. 

Tokatta lusan ve hay
vanca zaviat olduğ-u bil-

• < 

dirilıni~tir. Zilcdeki zelze-
le 5~ saniye bürmiiş, halk 
heyecan ve korkıı jçinde 
sokaklara fırlanıışlardır. 

5 ev tarnanwn, 100 ev 
kısmen yıkılmı~tır. lnsan
ea za~ iat yoktur. Uluca
mi ile diğer camilt')rin şc
refcleri yıkılmıştır. 

K Ö) )erden gelen lıa

berlt•rc güre, zayiat çok 
mühimdir. Hiikfımetçe köy
lere sıhhi imdat hcy'etle
ri günucıilmi:;ıtir. 

Ankara 27 (.\. A.) -

SamsunJa pas'ıf korunma Bu ~ahah snat iki)Je beş 
U :ıra!'ıııda 'ukulıulan yer 

Ankara ~ü (A. A.) - i sarsını ısı hakkında gel .. n 
Dün Samsuııda pasif ko- 1 hauPrler ı\nkarada derin 
runıııa kcriihelcri yapıl Lir teP:::sürJe en s<.·ri ted-
mı:;;hr. 

Saat onda alarını işare
ti verilere!:, ha 1 k derhal 
sı!!rnıklara Çl'kilnıi~ \'C 

demwıe muYaff·tkiyctle ne 
ticPlı nıı i~tir. 

Noel tatili ve ecnebiler 
Bir çok ecnebiler No 
el tatilini Uludağda 
geçirmek üzre Bur-l saya gelmişlerdir. 

birin ahnmad i~in emir
ler \'ermi~tir. Mua,·enete 
muhtaç. yurttn~lara der
hal yiyrcek, giyecek~ sıh
hi erh iye ' e çadırlar göıı
derilmi ~ tir. 

Baş' ekil, Dahiliye ve
kfdt1tinc giderek, l >:.ılıiliye 
\ 'O sılıhiy~ vekillerinin zel
zele hakkmdaki iıalı:ıtıııı 
dirılPmiş, yardımın daha 
e;;:ı.Jı yapılmat:ı kararlaş-

,.. Q • f 
=~onu .. ncı say ada :-:: 



Sayı: 1410 

lrlan~a tet~işçile- Japon Parlementosu Bütün Anadoluda 
zelzele • • 

rının ısyanı 
Ankara 26 A. A. -

Mahpus bulunan İr
landa tethişçileri is
yan etmişler ve ge· 
len polislere karşı sal
dırmışlardır . Asiler 
ancak itfaiye tarafın
dan su sıkılmak su
retile teslim olmuş
lardır. 

Yeni~en ~ir çot 
vapur ~attı 

Ankara 26 A. A. -
Bir İngiliz Vapuru, 
İngiltereden ayrıldık
tan iki saat sonra in
filaktan batmıştır. 

Mürettebatından 
28 kişi kurtarılmıştır. 

İki İsveç vapuru da 
lsveçe kömür götü 

rürken batmışlardır. 

Mürettebatı bir 
Norveç vapuru tara
fından kurtarılmıştır. 

Avustralya 
Kıtalan ~araya çıktı 
Ankara 26 A. A. -

İlk A vustura1ya kıta
ları İngilterenin ce · 
nubunda 1_ karaya çık
mıştır. 

Bir lsveç 
va p u ru ~attı 
Ankara 26 A. A. -

Oslodan İngilteye 
gitmekte olan İsveç 
vapuru bir infilak ne
ticesinde batmıştır. 

İnfilakın Mayın ve 
ya torpil olduğu meç· 
lıuldur. 

' -

imparator meclise üniforma ile gir~i 
ve mü~i m ~i r nu- lerden dolayı mem-

nuniyetini beyan et-

-1 nci sayfadan mabat

tırılmıştır. Dahiliye ve sıh
hiye Vl'killerİ Ull hususta 
her tarafa, valilere emir-

27-12-939 Çarıamba 

12,30 Proğrnm Ve mem
leket saat ayarı 

12,35 ajans ve meteoro
loji haberleri. 

tu I, so·yıeJı' miş ve mutad hilafı-
~ U na askeri üniforma 

ile meclise gelmiştir. 
Ankara 26 A. A. -

Japon parlamentosu 
içtima devresine baş
lamıştır. İmparator 
mühim bir nutuk söy-

_ıer gündermi~lerdir. Sıh

hiye Vekili zelzele vaziye
tini bu günkü meclis top
lantmnd:ı tcferrüatiyle izah 
edecekti r. 

12,50 Türk müıigi 

13,30,14,00 Müzik (kü
çük or ke~tra - şef Necip 
Aşkın ) 

18,00 Proğram 

Mar~in Vilayet Daimi Encümenin~en 
18,05 Memleket saat aya. 

ajansı ve meteoroloji ha
berleri 

Muvakkat teminat miktarı 

18,25 Türk müzigi 
18,40 Türk müzigi fasıl 

heyeti Ctnal 
lemiş, Japon yanın mu- '-::ı--u-se-bl-e::;_i __ 

Kiloau ~ Lira Kur119 
3300 18 H7 

:n rıo ahedesi bulunan bü Odun 
Pl'Yııir 

50000 
40 

2500 
3 00 

tün devletlerle dost- Koyun eti 5G 25 

luk münasebetlerin -
den bahis etmiştir. 

Çindeki japon kuv
vetlerinin memleke
te yaptıkları hizmet· 

Memleket hastanesinin ya.karıda yazılı dört kalem 
ihtiyacı eksiltını~ye çıkarılnıı~tır. lhaıesi 29/ 12/ü39 
Cuma günü saat 15 <le Mardin Daimi Encümenince 
Vil:lyet makanııuJa yapılacnktır. Şartnameyi görmek 
btey•~nlerio ''e isteklilerin °/o 7,5 muvakkat tcminatla-
riycl müracaatları ilfm olunur. 20 ~3 25-27 

Mar~in Vilayet Oefter~arlığın~an 
No. 

23- 24 
Tarihi 
~08 

Mahalle ve 
Mevkii 

ÇaLuk 
Cloal 
Mu frcz nısı [ 

e 
Yemini yusuf bini mikei c::;mer 

ycırnri lliya topn.J, arkuı ve 
cclıheııi tariki a.m 

1 - Yukarıda hudut ve evsafı yazılı hazineye ait bir bap hanenin tarih teslimden 
31/)Jayıs 941 tarihine kadar olan icran açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Hanenin ğayıi safı iradı olan 45 lira bir senelik muhammen kira bedelidir. 
3 - Buna ait şartname ve sair evrak Defterdarlıkta olub isteyenlerce bila bedel 

görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 10 lira 12 kuruş ve kati ttlminat bunun iki mis

lidir. 
5 - Arttırma 13/ 1/040 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 de Defterdarlıkta 

icra edilecektir. 
6 - Taliplerin 4 uncu maddede yazılı muvakkat teminatlarile 

mezkür de Defterdarlığa gelmeleri ilfuı olunur. 

birlikte yevmi 
27 30·~·5 

\ 

Mardin gümrük mu~afaza ta~uru Satın alma Komisyon 
Başkanllgından 

Mulıaııııııon Muvakkat 
Mık tarı bc<lcli teminatı Eksil tın enin 

Cin al Kilo Lira Kuruı Lira Kuruş Tarihi Günü Saatı Şekil -u ü700U 7872 50 3tl0 41 2/1,t.140 :Salı 10 Kapalı zarf 

1 - ~Iardin gümrük muhafaza taburunun ihtiyacı için yukardn cinsi, miktarı, 
muh:ımmcn bedt>li, nıu,·akkat teminatı, ck:-;iltmenin tarihi, giinii, saatı ve şekli 
yazılı • UIOOO) l"ilo Un kapalı zarf usulile ek~iltnıcye konulmu:;tur. 
~ -- .,;artnamcsirıi gürmrk iHteycnler her gün :ümrük muhafaza taburu Satınal

ma komisyonunda görebilirler. 
3 - Eksiltme :\lardin ~iiınrük rnuhdaıa tuburu Satınalma komisyonu tarafından 

tabur kararıdth binası içinde yapılacaktır. 

4 - lı-tPkliler muvakkat teminatlarını Mardin güınrUk mUdürliigü muhast.•be vez
nesine yatırdıklarına dair makbuz1arile bcladiye yeya ticaret odasına. kayıtlı ol
duklarını gü.:ıterir Yesaik ile teklif mektuplarını h:ı.vi kapalı zarfların eksiltme sa
atından bir saat ev velirıe kad:ır komisyon başkanlığwa ınakl>uz mulrnbilin<le tes
lim etmiş olmaları ve eksiltme saatında da. konıi~yoııua hazır lıulunmal:ırı ilan 
olunur. 

18 22 27 1 

19,~5 Konuşma Dış Po-
litika hadiseleri 

19,40 Türk müzigi 
20,~0 Temsil 

20,50 Haftalık posta ku
tusu. 
~ 1, 10 Müzik Riyaseti 

Cümhur bandosu - Şef: 

İhsan Kiinçer 
22.00 Memleket S a a t 

A y a. r ı ajans haberle
ri, ziraat, esham, tahvilat, 
kambiyo, uukut borsası 

(fi vat) 
22,20 Serbet Saat 
~2,30 Müzik 
22,55 Müzik (cazbant pl.) 

~3, 25, 23, 30 Yarınki 
proğram ve kapanış 
İranca Saat 12,00 ve 

17,30 de 
Arapca: Saat 12,15 ve 

17,45 <le 
Fransızca: Saat 14,00 

ve 2100, do 
Elleuce Saat 13,45 ve 

18.45 de 
Bulgarca $aat 14,30 ve 

1s,:=w da 

Postalar 
28/12/939 Perşembe 

Yarın sabah gelecek 

Tren postası yoktur. 
Üğleden sonra sa.at 

1::3,30 da Diyarbakır, An
k:ıra, İstanbul Derik, Kı
zıltepe, Nusaybin ve saat 
17 de Cizre, idil, Midyat, 
Gercüş, Sa\'ur postaları 
gelecek ve sa:ıt 18 de 
Eki3pres Tren post:ısı 
gidecektir. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus Sesi Matbaasında 

basılmıştır. 


