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... ahib ve Basrnuharriri 
SİRET & YAR 

Meml!'k'"t m nafiın nirl ynzıt::.rn 
savla rımız ncıı.u: 

• 

Sayı 1411 

28Birincikanun1939 
Perşembe 

B:ı~ılmay.ın ~·azuar g-er; 
vtıriimPı. SİY ASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ = .... -

Sn~ 1:;1 2,5 Kuruştur ___ , 
Günü gcçnıi,,. Nushalar 10 K. 

On ticüncü vü . . Resmi ilanların saııtiıııi 2G, husu::;i 
ilanların keliıııesi ( ·1) kuruştur. 

Kurulil.lış yılı ı Ağustos 927 

Aukar:ı 27 (A. A.) - lr.r l'arti \'C llalkevin-
Cumhurr<·i. i (..;;mf't fniinü 

1 
de şehirlikrl" görüşerek 

bu riiıı a: t he ~tı M,,iat- billuu;~a llalke,·lt>rirıin me-
"" ' 

y:.ı) ı te\'rif eı mi~ll r, j,:,t;,::; 

Yoııda mrr:ışiınle ,.f. ict<:>n .. . 
tezabüıatla karşıl:ınınış · 
lnı dır. 

Yold.ı ya~a yıiıiiyrn 

ve uıekteplilt rlt> gürii, tD 

Milli Şef hiikfıım·te inmi:;;
ler 'e belediyej i ŞPref-

[lendirıni . .Jerdir. 
1 met lııönü ~~ine ya

ya olarak c;ar~ıyı geımiş-

::ıaiı::i liıt·rinde <luıuıu.,lar

dır. 

.Jlilli Şd lrnn<lan son
ra ~lalatya ınerısucat fah
rikasıııı Zİ\ aret Ptıııi:'ler . . 
\ ' P ö~lc yeıııeğiııi yedik-
ten sonra ~ehir llH'zarlı

ğm::ı giderek petlerlerinin 
kabriııi ziyaret ettikten 
su:ıra Ehhığa hareket et
mişlerdir. 

Cephelerde vaziyet 
Hitler de hazır olduğu hal

de bir baskın yapıldı 

Sovyet- f in harbi devam ediyor 
Ankara 27 A. A. Ankara 27 A. A. -

Alman kıtaatı dün İstokholom : ı-Sovyet · 
ler Ladoğa gölün

saba h erkenden bir 
. den itibaren cephe-

baskın hareketı, yap- 18 F k d' . 
mağa teşebbüs etmiş ye . !r a . ızm.ış-

H ·tı d b t 1 lerdır. Fınlandı~a ıse ve ı er e u aar- • 
ruzda hazır bulun her fırkaya karşı an

cak birer tabur çı-
muştur. karmaktadır. 

Uf ak bir posta 
tarafından bu taar· Diğer taraftan Rus-
ruz tard edilmiştir. ı lar Lahi demir yolu· 

Ankara 27 A. A. -
Dün Sovyet Tayya 
releri taarruzda bu 
lunmuşlar ve Helsin
ki üzerine taarruz ede
memişlerdir. 

Son günler içinde 
39 Sovyet Tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Fin Cumhurreisi 
l<alyö hastaneleri zi 
yaret etmiş, yaralı
larla görüşmüştür. 

nu tamir etmektedir· 
ler. 

1---
Maarif Vekili 

Hatay~an İzmire hareket 
etti 

Ankara 27 A. A. -
Maarif Vekili, dün 
Hataya geln1iş, tet
kikatta bulunduktan 
sonra İzmire hereket 
etmi~tir. 

Hükumet acil tedbir er aldı. Dahiliye ve 
Sıhhat vekilleri bu sabah zelzele mınta

kasına hareket ettiler 

Erzincan şehri enkaz alinde __ 
Ankara 27 (ı\. A.) -

Dahiliye ve Sıtılıiyc Ve

killeri y:ırın sabah ( lrn 
sabah ) ZelzeJt:. u1ıntaka

sın:ı han•kct edeceklerdir. 

Erzurum ''C Sı vastan 
iki Tren Erzinc:ı.na haı e
ket etmiştir. Bu iki Tren 
Felttketzcd lere yiyecek, 
içecek, ilftç 'c doktor 
götürmüştür. 

Valilcn·. bütun dedet 
vasıtalarıııdarı istifade eoe
rek yardımların ('ll kısa 

l.ıir zamanda y:ıpılıııa~ı 

emri \'Crilıniştir. 

Büyük Millet ~ eclisin~e 1 

Ankara ~7 (A. A. -
Ifüvük :\lillet Meclisiı in 
bu. "'ünkü içtimnında ~ıh-

"" lıiye Vekili Hulusi Alataş, 
hareketi ~Wl hakk111da iza
hat Ycrnıi~, uıeml •ketin 
bir t;ok yer lt·rim1P hi. 
edilen zelzeh·rıiıı fl'Sİriııi 
en çok, Tokat, Erzinc:ın 
ve Onluua güsterdiğirıi 
sövliverek alman tel<rraf-• • ) t"l 

ları okumu~tur. 

Erzincan da 
Erzincandan alınan tel

graft!l: 7.t')z('li'nin ~abaha 

dogru h:ı~ladığ'ı, hiikfınıet 
korı:ığı111n, ını•kt~pleriıı. 

al.ıidclt•rin: hastah:ınelerin 

\'C şııhriıı lıir QOk "'·lrri-

ıluğ'undan enkaz altıııdnn 
kurtaril.rnlann lrnrıııdırıl

nıası içiıı <;ok çachr:ı ih
tiyaç lJuluııcluğu \'C tah
ribatın şehre ıııiinha::ıir 

olrn:ıyıp köylerde de oldu
ğu ilft, e edilmektedir. 

Ken1ahta 

Kemalıtan grleR tel
g-raf : Bu gece sabaha 
kn.r~ı ba~layan zc·lzcleden 
.,ehir fmkaz haline gel
miştir. 

Kasabada y3nğ"mlar 
Laşl:ımıştır. 'l'Plgraflı:ım .. 

de \'tkıldıl"rrnd:m muha-• h 

bere imkanı kalınanıı\tır. 

ZelzPle bilh:ı::ı~a köylc·ıdc 

uliyiik tahribat yapmış 

tır. 

Zar ada 

Bu gf·CC vukulıulan 

lıareketi arzdan şehirdı· 

yüzlerce h:ı ne yıkılrı. ı~, 

~G ölü tcsbit cdilnıi~tir. 

Evsiz kalan bir ~ok fakir
ler kış günü sokaklarda 
kalmı~tır. 

C'uuıhuriyct mrktebi, 
a::-;kerlik şubu i tamamen 
yıkılmıştır. Bir çok hay,·:rn 
telef olınu:;-tur. 

Çarşambada 

nin yıkıl Jıg·•. şiındiuı•n ~;) Ev yıkılmı~. lıiikfı 
hir çok illıi '<\ ~ ar'llılarııı met koıı:ığı kısmrn, inhi-
tesbit edild iği, l>ir çok sar1:ır tutnn drposu ta 
niifusnrı <la enkaz :ıltıııda m·ımen yıkılnııştır. 'l'rl 
bulunduğu bildirilmekte 'el ğ"r:ıf hafümnın in:;-aatın:ı 
~ebir kawilen yıkılmı~ ol- ba§lanını~tır. 

Tokatta 
Tokat telgrafı : 26 

Kfmuııu ev,·el ~ecPsinden 
başlayan zelzeleden şim

diye kadar ES ölii lıir çok 
yaralı te. lıit cdilmi~. ) ı
kılan binaların adedi he
nüz tesbit edilememiştir. 

Erbaa ve Niksarda 
hus:ıratın çok oldıığ"u şim
dilik bPŞ çadırla 200 bin 
liraya ihtiyaç olduğ·u bil
dirilmiştir. 

Amasyada 
Ankara 27 (A. A.) -

Hu sabah saat ikide b!lş
layan lıan·krti arzdan 4GO 
sene t''' '·pl irış:ı olunan 
'e kıymetli tarih :ıbidd
leriuıizden bulunaıı Ya
kup Paşa 'e Sofular ('a
mii kull:ınıluıay:ıcak de
recede har:ıp olmuştur. 

Diµ-er cmnileıimle şerefe

-- ::-: oPu ~ inci s:ryfrd" -

Hükumet ve K1Zılaym 
yar~ımlar1 

Ankara 27 (.\. A.) -
Fclftketzedelere hiikfımct 

ve K ızılny tarafmdan aCC'· 
le olarak Tokada 3000 
lira 1000 don \ ' C gömlek, 
500 battarıİ) c, 800 çadır, 
Sıvaf'a 3000 lira, 100 ça
dır, 500 don, gömlek, Er
·ı. iıı('ana, 15000 lira, l 000 
<lon 1000 gömleJ,, lJattııni
yp, \ c ÇHdır g<inderilnıiş-

1 tir. Erzutumdan da iki 

l sıhlıi heyet yola liıkarıl· 
uıı~tır. 



• 

l 
-

(Baş tarafı 1 nci sayfada) 

leri yıkılmıştır. Bir çok 
binalar hasara ugramış

tır. 300 katlar alı~tıp ev 
esaslı surette hasara uğ

ramıştır. Köylerde de mü
him tahribat vardır, 

Çorumda 

Çorumda bir dakika 
süren şiddetli bir sarsıntı 
otmuştur. Üç yaralıdan 
başka zayiat yoktur. 

Sıvasta 

Ankara 27 ( A. A.) -
Bilgün Sıvasta 13 Zel 
zde kayıt edilmiştir. İki 
ev teıııaınen yıkılmı~, in
eanca zayiat yoktur. Bi 

mılar çatladığı iı;in mek
tepler tatil e<lilmiştir . 
Ktiylerdc <le Zelzele şi<l

detlc tesirini göstermiş, 

köylülere yaı dını için as. 
keri müfrezeler göndcril
mi~tir. 

Dikilide 

Ankara ~7 ( A. A. ) -
Dikili ve Bergı.ımada zel

zeleler yeııi<len sıklaşmış

tır. Sarsıııtı HP.rgama \ c 
Kemal Paşada. garpten 
şarka kaydedilmiştir. 

Milli Yardım komitesi 

Sıhhiye Vekili Hulusi Ala
taş, yurdun muhtelif yer
lerinden alınan telgraf-

ları Mt.>clbte okuduktan 
sonra, lıir çok meb 'uslar, 
felaketzedelere yardım hu
susunda lıükiımetten di
lekler<lt! bulunmuşlardır. 

XelicPdc ; Biiyük Mil
let Meclisi Hcisinin baş

kanlığında milli bir yar
dım komitesi teşkili Ye 
bilahare bunun bütün 
memlekete teşnıili teklifi 

Bulğar e~onomi ~eyeti 

Mostova~a 
Ankara 27 A. A. -

.Muhtelif nezaretlere 
mensup Bulgar eko
nomi hey' eti bugün 
Moskovaya gelmiş
tir. 

ittifaida. kabul olunmuş- ı----------
tur. 

Londra ve İsveç 
Resethane1eri 

Ankara 27 (A. A.) -
Londra ve Beren Heset
haneleri birer şiddetli zel
zele kayt ctrııi~lerdir. 

lsviçrcuin lıir çok Kez. 

moğnıfya aletleri zelze
lenin şiddetinden kırıl

mıştır. 

Bu Zelzelelerin dün 
gece Tokat ve ha valisin
<lc vukubulan hareketi 
arzın şiddetinden ileri gel
diği kanaatı basil olmuş
tur. 

Mardin Vilayet Defterdarlığından 
Mahal ve Cinai ve Bir senelik mu- Muvakkatteminat 

No. Tarihi 
55 307 

56 
" 

57 
" 

58 ,, 

1 - Yukarıda mevki, 
h1ı1dut, evsaf ve mubam
mf"n kira bedelleri güste 
rilen hazineye ait 4 parça 
arazinin tarih tcsl i rnden 
itibaren iki senelik icarı 

açık arttırmaya konulmuş 

Mevkii miktarı Hududu haınmen kirası Lira Kr• 
Tel şair 
Ulya. 

4t> döııUııı Mecit ve şehıııus tarlaları ve 12,;JO 187 50 
suıuz tarla dere ve Halef karyesi sınırı 

" " Iltiı;cyin vo şehnıus tarlaları 
ve şağ"lan karyesi ıınırı 

12,50 18i 50 

,, ,, Ayiııkirt ve doğan 
sınırı ,·e dere 

karyoleri 12,50 187 :>O 

" 24 dönüm Ayinkirt ve telfa.İr ve sağır 6,50 49 00 
suıuz tarla karyesi sınırı ve osm .. ~laaı 

ve dere 

tur. 

~ - Buna ait şartname 
\'e Rair evrak Defterdar. 
lıkta olulı istiy<>nlcrce bilfı 
bedel gürlilebilir. 
3 - .Mu,·akkat teminat 

miktarı hizalarında göste
rilmiştir. 

.4 - Arttırma 23/1/940 
tarihine ınüsadif Pa.z:ırtesi 
günü saat 14 te Defter
darlıkta yapılacaktır. 

5 - Taliplerin yevmi 
mezkürde ve hizalarında 
yazılan muvakkat temi
natlarile birlikte Defter
darlığa mlirucaatları il:ln 
olunur. ~8 2 Q.10 

Mardin Seyyar Jandarma Tabur 

Alınacak er-
Komutanlığından 

Tahmla ldy- Muvakkat te- Ekalltmenin 
zakın miktarı metl minat lha1e tarihi tekil Erzakın Claal Kilo GR: Lira Kr. 

65000 6825 
H>OOOO 6000 

5000 850 
1000 75 
4000 280 
5000 325 
2500 625 

150000 1500 
50000 3250 
10000 2000 
ı~uo 540 

100000 1000 
500 375 

1200 240 
2000 1900 

1 - Mardinde bulunan 
8 Seyyar jandarma ta
burunun 939-940 Mali 

senesi Ağustos gayesine 
ihtiyacı olan yukarıda ya

zılı 15 kalem erzakın 15 

Lira Kr. Tarih 

151 ı 88 20·12-D30 
4fı0 

" 71 " 68 7:> 30-12-930 
5 6:3 

" " " 21 
" " " 24 38 
" " 71 

4G 88 ! - 1 - 940 
t 12 50 

" " 
,, 

2·18 75 
" " " 150 
" " " 40 ~o 3 - 1 - 040 

7fı 
" " 

,, 
~8 13 

" " " 18 
" " " 147 
" " " 

gün müddetle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme tabur ko 
mutaolığı binasında ya
pılacaktır. 

3 - Kapalı eksiltmeler 

Gün Saat DK --
Cuma. 10 Kapalı 

" 1~ Kapalı 
Cumarttısi 10 A~·ık 

,, 10 30 ,, ,, 11 
" 12 " " Salı 10 
" ,, 10 30 ,, 

" 
1 ı ,, 

" 
12 

71 

Çaroamba 10 
" 

" 11 
" 

" 11 30 
" ,, 12 
il 

" 15 
" 

için ihaleden bir saat ev
vel teminat ve teklif mek
tupları komsiyona veril
melidir. 

4 - Şartnameler tabur 
komsiyoound& ekunabi-

Rkıneklik has Un 
Pişirme da.bil 
Arpa 
Kuru Fasnlya 
Mt:rcimek ç•kilmi~ 
Bulgur 
Nohut 
Pirinç 
Saıoarı 
Kuru Ot 
Sığır Eti 
Sabun 
Meşe Odunu 
Zeytin Yağı 
Kuru Oz.üın 
Sade Yağı 

lir. 

i - Taliplerin ihale gü
nünde teminat makbuz
ları ile müracaatları ilan 
olunur. 

14 lf) 23 28 

Sayı: 1411 J 
28· 12 - 939 Pert•mbe 

12,50 Türk müziği: 
13,30 Konuşma Kadın 

Sa atı 
18,45 - 14 Müzik 

Müzik - Pi 
18, 00 Proğram 

18,05 Memleket saat aya 
rı, ajans ve metevroloji ha
berleri. 

18:25 Müzik~Radyo caz 
orkestrası 

1 ü,00 Konuşma Sıhhat 

Saatı 

19,15 Türk müzigi 

20, 15 Konuşma Biblig
raf ya saatı 

20,30 Türk müzigi FaBıl 
be yeti 

21,15 Opera gecesi: So
list S~miha Cenap Berk
soy (Soprano dramatik) 

1 - vveber: Operon U
vertürü 
2 - vveber: Freischütz

den Agatlıe'nin Arya'!:iı 

3 - vvagner: Tristan v 
lsolde'den Prelüd ve Aşk 
Ölümü 

4 - Mascagni: Cevalle· 
ria. Rusticana'dan Santuz
za'mn Arya'sı 

5 - Puccini: La Tosca
dan Dua 

6 - Puccini: Madame 
iutterfly'den Arya 

Konser takdim eden: 
Halil Bedii Yönetken 

22,00 l!emleket S a a ı 
Ayarı Ajans ziraat, esham 
talı vil:lt kambiyo - nukut 
borsası (fiy~t) 

22,20 Müzik Küçük Or· 
kestrası - Yukarıdaki 

proğ'ramın Devamı 

~2,35 Müzik Opera Ar· 
yaları - Pi 
~3,00 Müzik Cazbanp 

plak 
23,~5,23,30 Y a r ı n k i 

proğraın ve kapanış 
lranca Saat 12,00 ve 

17,:~o de 
Arapca: Saat 12,15 ve 

17,45 <le 
Fransızca: Saat 14,00 

"e 2100, de 
Ellence Saat 13,45 ve 

18.45 de 
Bulgarca Saat 14,30 ve 

1s,:~o d:ı 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus Sesi Matbaasınd• 

basılmıştır. 


