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ahib ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

\iemleket mcnnfııne aid yazılara 
a' faıarımız n:::ıırn: 

Sayı 1389 

12 Birinci~anun 1939 • 
Cumartesi 

Basılmayan ya.zıi:i.r ~eri 
'\"Priimez. SİY ASAL GUND ELIK TÜRK GAZETESİ = - - - ,... 

1 Sayısı :-?,3 K uru~tur 
GiiııH gcçmi~ ~u::.-lıal:ır 10 K. 
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On Uçüncil yıl 

-
Ho:rnıi ilanların :mııtiıni ~j. lıu~usi 

ilfuılarııı keliıııcsi ( 4) kuruştur. 
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sıl Rus ' 

asa ayı bombaladılar ı 
•k Bomb 

lar 
d 
sa 

nanda ölen 
~sı henüz e 

adın ve çoc 
bit edilmedi 

r· 
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f inla ~i alılar yeni~en üç ta yare ~üş" r~ül.,r. 
Ankara 1 (ı\. A. Saat l:~ı 

L t F'inlandiy .ı cephe$indc lıa rp 

r· devam etmekted ir. 
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i
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Rus tebliği 
Tas Ajansı bildiriyor: 

8Q Teşrini sani 939 gUnli 

~ahaha karşı saat ikide 

~lazilla kas:ı.basındaıı ge

ı~n Viıılandiya 3Skerlt•
tindcn ıniirekkı'p bir müf-
ri-ze Kızıl onlu kar:ıko 

lurıa lıüruııı etmi:;lt•nlir. 
l\ıt:ıatıınız k:ır.,ı d~ırmu~-
tıır. Kalabalık bir Fin
landiva takımı ela lıa:;;k:ı 
Lir t;rafı:ın tcca\'iiZ ·et 

......, ltıi~, hudut 1 ıt"alarının uç
lığı mitral~ öz ate-. ile pü::ı 
~Urtülmiiştür. On a~kcr, 
\'e bir y dek subay esir 
f!Uil miştir. 

f inlan~iya te~li~i 
Ankara 1 (A .A. ~aat 13) 

Finlandiya Ajaıı~ı da ~u 

resmi tel.iliği lıiktirıniştir:) 

Hu!lar harp ilan et-
meksizin hudutlarımızın 
bir çok nokt:ıhmrıdan 

hücum etmi:;-ler kıtaatı 

nıız tarafııırlan tard edil 
ıui~lcnlir. Hıı:::ılarııı ileri 
hareketi bazı ııokrnla r
dan ilerlcmi:;; \'C iiglPden 
sonra durtlunılmu~tu r. 

Krelli BerzehindP dör t 
Rus Taııkı tahrip cdilnıi~ 
Hus askerleri topla pü~
kiirtülmü\ tiir . 

llel inkiııin boııılıar

dımanında kadın " e ço 
cnklarıl:m üleıılerirı mik
tarı henüz lıelli değild ir. 

l mıştır.: La.doskanın ~ima

linde iki sovyet Tankı 

tahrip edilmi~tir. 

Alman mekte~i müdürü 
~aralan~' 

Aukaı a l (A. A. Saat 13) 
Finl:ıııdiya GeııPl Kur

mayının rc::;nıi tc>hli!!i : 

Hus Tayyarelı ri I lt>l 
sinki de Fen ,j!PktPlıirıi 

boıııl>ardını:ın etıııi~ ~lt>k 

t:·p Liııa::-ı yık1lıııı:;-tır. Al 
ıııan ııwktdıı ci' arına da 
l>oınb:ılar dii\'ıııiiı;:, rııt>k

tt'p miidiıı ii a~ır !'lll'Ctte 

yar:ıl: ııını~nr. 

Amerika elçilik ~inası 
~oşaltll~ı 

1' irılandiyalıl:u l.ıun· 
dan b:u;ka krl'lli bcrıt'lıi .. 
Uıeriııdeıı de taarruz et-

l >i~Pr Lazı Fiııl:ındiya 

Şl·hirleri de Lombardırııaıı 1 

edilıııi:;;tir. 

15 So,·yet T:ıyyar<':"'İ 

IIı· l~irıkide Aıııeıika El 
<;iliği Liu:ı:::ı eivarrn:ı da 
lıouıbalar atını'°larclır. A
merika elçisi. el\;ilik l>i 
na~ ınııı tahliye Pdihli~iııi 
bildirnıi:;-tir. 
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Ht-biııki iizer ııde bir ltıi~ler , e pü~knrtnlmi.iş 
lerdir. Bunun üzerine Ll' 
. ~o' yPt Tayyar si dü, ü 

llın rrrad asken kıtaatı .. .. , : 
ti 0 1 rıılıııuştur. Sakoh lizeıw 
a::;;kuınaııdaıılı{!ının C'm ı d "tpıl m 1 1 .. tile krelli btrz(·hinden 'e e )d• d• .

1
. 
1 ~' a ıucu 

.ı·v .. 1 mun a a ı ~ı ov,et tar· 
\lJger tıudutlard: n l· ıı - . .ı 0 .. · 1 .. · · 
ı . yaresı u ~uru mu~tiir. 
andıya topraı!'ını :ı~ıuı~ · ') 
10-15 kıloaHtrf' iltrlı>- IHışın:rn Tavv:ın·leri 

1 
Başvekil va Hariciye ta

z1rmın ist fası 

Kurotus ~ıh 1 Ağustos 927 

• 
ş le 

Başvekilimiz · 
Ankaradan arabüke ha

reket ettiler 
Ankara 1 Radyo : 

Başvekil Refik Say

dam bu sabah Çan 
kırıya gelerek istas · 

yonda biraz istirahat 
ettikten sonra Kara 
büke hareket etmiş
lerdir. 

Ankara 1 A. A. -
Başvekil .. Dr. Refik 

Saydam beraberle 
rinde İktisat Vekili 
Hüsnü Çakır ve İs 
tan bul meb' usu Rana 
Tarhan olduğu halde 
dün akşam Ankara 
dan Karabüke hare 
ket etmiştir. Başve 

kilimiz Karabükten 
Zonğuldağa gidecek· 
tir. 

BüyüK Millet Meclisi 
Ankara 1 A. A. - · kanun la yihalarını mü 

Büyük Millet Meclisi zakere ve kabul et -
bu gün Şemsettin Gü miştir. Meclis, önü 
naltayın başkanlığın müzdeki Pazartesi gü 
da toplanarak bazı nü toplanacaktır. 

~·~···· . ~ .. ········~ 
SON DAK A: 

· Finl d • n ıs-

yan çı tı? 
· Yeni kabine kızıl ordunun 

yardımını beknyor 

' 
ı 

l)ıi..lerdir. Krclli lkrz.P Helsinkiııin ~arkıı
0

lılaki lıir 
11hıclp bir i::ıta"'~ on i--g-. 1 dı·nıir yolııııu bom bardı 

Ankara 2 A.A. - Havas Moskovadan bil
diriyor : Sovyet Radyosuna bakılırsa Fin· 
landiya ordusunda isyan çıkmıştır. 

Londra 1 (Radyo): Yeni Finlandiya hükumeti de ayrıca neş -
Finlandiya Başvkili ile rettiği bir beyannamede Helsinkide isyan 
Maliye Nazırının istifa bayrağı çe~til ... lerini ve Kızıl ordunun ken 1 

(•flilerek Krnzl'drik şehri- man etıui~ll·ı. e de lıir ha-
lle vald:ı~mıı;.lardır. ifa- arat olıııaııııştır. 
''arıı~ı ını;h:ılefotirıe r:ıg-
1rıeıı tan :ırckrinıiz bom
balar atıııag-n. ıııu,·affak 
0luıu~lardır. 

etınedikleri fakat çe d ı · · d k · k Sov~ et Filosu Fi1ılan- ı ermın yar ımına oşmasını nca etme te 
uiyanın bazı .ılıilll•J iı i kilecekleri bildirilmek <lirler. 
ve l.ıir adayı l.ıouıbala- l tedir, l 



Safla ! 

Amer;kamn Tavrssutu 
red~edildi 

Ankara 1 A. A. -
Sovyetler Amerika 
Cümhurreisinin ta 
vassut tek]if ini red 
etmişlerdir. 

Ruzve~tin Mesajı 
Ankara 1 [A.A.] -

Ruzvelt her iki hü
kumete birer n1esa j 
göndererek açık şe 

' birlerin bombardu -
man edilmemesini is 
temiştir. 

A1manya~a 
Ho1f anda aley~inde ye

niden neşı iyat ~aşladı 

Here e 
Tren Kazası 

Ankara. 1 A. A. -
30 Teşrini sanide vu
kubulan Hereke tren 
kazası şöyle olmuş· 
tur: 

Herekeden hare
ket eden maşandiz 
Yarımcadan gelen 

trene arkadan çarp 
mış, beş v ağon lıa 
sara uğramıştır. Ma 
kinest ölmüş, yolcu-
lardan zayiat yoktur. 
Yolcular aktarma 
edilmiş, yol saat 14 
te açılarak seyri se 
fer başlamışbr. 

Bay Daladiye 
İtimat 

• 
reyı kazandı 

Lo~dra _1 (~ady~:~ 'ı memnuniyet uyandır · 
Daladıyenın soyledığı mıştır. 
nutuktan sonra F ran· 
sız meclisinde ) apılan 

1 Radyo :ı 
2-12-939 C.marte•l 

13,30 Proğram Ve mem
leket saat ayarı 

13,35 Ajans ve ıneteoro 
loji haberleri 

13,50 TUrk müzigi: 

14,30 Müzik Riyaseti 
Oünıhur Bandosu - Şef: 
İhşan Künçer 

15,15,15,30 Müı.ik Daus 
müzigi 

18,00 Proğram 
18,05 Memleket ıı.a.at a

yarı, ajaus ve meteoroloji 
haberleri 

18,25 Müzik Radyo caı 
Orke trası 

19,00 Türk müzigi 
20,00 Konuşma 

20, 15 Türk müzigi Karı-
şık proğram 

Mardin vila 
Daimi Encümenindll 
1 - Savur kaput 

ve kahve ile ttirbe ar 
da yeni yaptml~cak 
okul binasmın birinci 
sım insaatı açık eksilt 
ye çıkarılmıştır. 

2 - Kışif bedeli (9 
lira (65) kuruştur. 

3 - İhalesi 5/12/ 
Sah günü "aat 14 de 

1 lA.yet makamında yapı 
caktır. 

4 - İsteklilerin Vila. 
vesika komsiyonundan 
iş için alınmış ehliyet -.; 
kası ibraz t-tmesi ve ~ 

tiyede bir inşaat kalf 
bulunduracağını evvel 
teahhüt etmesi tarttır. 

5 - Muvakkat tem' 
miktarı 750 liradır. 

Ankara 1 A. A. -
Bir Londra telğrafına 
nazaran Soviyetlerin 
muhasemata girişme 
si üzerine Almanya 
yada, Hollanda aley 
hine yeniden şiddetli 
neşriyat başlamıştır. 

, tezahürat Londrada 

Daladiye 318 reyle 

itimat kazanmıştır. 
21,00 llillik Küçük Or

kP.stra - Şef: Necip A
kın 

6 - Bu hususta f 
tefsil~t almak ve ev 
keşfiyeyi görmek iste 
ler Nafia müdürlü 
ve Daimi Encümene 
racaatları ilin olunur. 

İsveç ve Danimarka 
e!çileri 

Ankara 1 A. A. -
İsveç ve Danimarka 1 

orta elçileri Finlan 
landi} a elçiliğine gi 
derek sempatilerini iz 
har etmişlerdir. 

Asılsız bir Ha~er 
Londra 1 (Rad} o): 

İtalyada çıkan Babulo 
gazetesi, Lort Hali 
faksın Finlandiya el 
çisine yardımda bulu 
nacağını yazmışsada 
bu yazı asılsızdır. 

Rus Tayyareleri 
Londra 1 (Radyo) : 

Dünkü harpte Rus 
tayyareleri 14 kasa· 
ba ve mülhakatı bom 

. barduman etmiştir. 

22,00 Mem lek .. t S a a t 
A y a r ı Ajans ve Ziraat 

Amerikanın 
h~berleri 

22,15 Konuşma Ecnebi 
21-25-28 ~· dillerde 

Sovyetierle siyasi münasebatla

rını kesmesi teklif edıldi 

22,45 M.üd.k Ca~tiand Pi 1--------1 
23, 25, 23, 30 Yarınki 
proğram ve kapanış 
İranca Saat 1:3,00 \•e 

Umum Neşriyat ve 
işleri Müdürü 

Ankara 1 A. A. - yetlerle diplomatik 
Amerika ayan mecli münasebetlerin kesil 
azasından bir zat, Sov- mesini istemiştir. 

18,45 de 

Arapca: Saat 13, 15 ve 
19,45 de 

Fransızca: 

ve 20, 15 de 
Saat 13,45 

Siret Bayar 

Mardin 

Bom ar~uma , ~a~ 
ö ı un l\İ ı 

Londra 1 (Radyo}: 
Dünkü bombarduman
dan sonra Helsinkide 
yanğın devam etmek 
tedir. 200 kişinin öl· 
düğü tahmin olunu
yor. 

Yann~i Posalar 
2/ 12/939 Pazar 
Yarın sahalı saat. 8,30 

Ja Eki. prP,S Tr<' n post~ı s1 

gelecek, Sa,' ur, G11rciiş, 

Mid~·ııt. idil, U 7. l t'. Di

yarbak ı r. .Nı ı-.. t~ hırı, Kı · 

ııltt·pe · l · D·· ı ik po •t al:ın 

gidecek tir. 

r . a·~:n Gümfük T aDuru Satmalma Komisyon 
Başkanlığından 

Cinai 
'l l ğ'ır rt i 
Keçi eti 
Koyun eti 

Miktarı 
Kilo 

j ;3(i00 

3:WOO 
33600 

Muvakkat 
Muhammen b~deli teminat 

Lira Lira 
Ci224 
8!.104 

10384 
W4 

Tarihi 

13/12/939 

1 - Mardin gilmrUk muhafaza taburunun ihtiyacı için yukanda cinsi miktarı, 
hammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltmenirı günü, eaatı ve şekli yHıh S 
Keçi ve Koyun Pti kııpalı zarf Ul)1.1lile eksiltmf'ye konulmuştur. 

2 - Bu üç cins Pttf'll en ucuz fiat teklif edileni tercih olunacağmdan muvak 
temin:ıt aıanıiı:;i üzerinden heflap edilmiştir. 

3 - Ş ı rtnanıe.;ini görmek i~teyenler her giln satınalma komisyonunda gö 
lirler. 

4 - Ek.'iltme Mardin güınr\ik mubafaıa tabur · satınalma komisyonu tarafın 
tal>ur kurarg~h binası içinde yapılacaktır. 

ö - lstekli!Pr teminatlarını :M:ırdin gümrük müdürlOgü muhasebe veznesine 
tırd 0 k larına 4 hıir nıakbuılarile lwlediye veya ticaret odasına kayıtJı oldukJa 
g-ibrı· rir v' · ~:ıik ile t<'klif mektuplarım havi kapalı zarfları ekE-ill me saatından 
sa·tt C\'VfJ line k ı ıl:ır koıniRyon l>a~k:mlığ'ına makbuz mukabilinde teslim etmiş 
maları ve ek~ilum:ı saatınde de kowisyooda hazır bulunmaları illn olunur. lı 
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