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Resmi illnların santimi 25, hususi 
ilanların kelimesi ( 4) kuruotur. 

1 

KurulLI' yılı ı Alostos 927 

ltalya, Finlandiyaya 50 tayyare gönderdi tü· 
ip 

:~~ H~ırıP> ~ücdlcdletne cdle= 
v@lm ecdlüy©>ır 

o· 

'

1 Italyanın her tarafında Finlandiya 
0

• lehinde bir çok nümayiş!er yapıldı 
ti 
f: Ankara 6 A. A. -

t Dun gece neşir edi 
e· len Sovyet Askeri 
ı, bnıteninde şunlar ya 
Si 

reti devam etmekte
dir. Hicret edenlere 
tek bir asker bile re 
fakat etmemektedir. 

İtalya~a nümayişler 

~dır: 
Kızıl ordu Krelli 

r· ~rzehinde 25 kilo 
lbetre kadar ilerle 1.) 

Ankara 6 A. A. -
İtalyanın her tarafın 
da Finlandiyanın le-

1 
Şiddetli taarruz hinde bir çok nüma. 
Rusların, Krelli yişler yapılmaktadır. 

i ~tir. 

e lavyetler ta~v ye kıtaatı 
gönderiyorlar 

Berzehinde çok şid l Ankara 6 A. A. -
detli bır taarruza geç- ltalyadan bugün Fin
ti~leri bildirilmekte· 1 landiyaya elli tayya 
dır. re gelmiştir. 1 

70 Sovyet tankı tahrip 
edildi Ankara 6 A. A. -

~oyter Helsinkiden b Ankara 6 ( A. A. ) -
ildiriyor : Helsinki Finlandiya Bahriytli· 

'te hava bombardı- lcri bugün Alland Ada. 
"ıanına uğrayan di- smm etrafı Mayırılandık
~ tan sonra Adaya asker 
~er şehirler sükunet çıkarmışlardır. Krelli Ber-
ıçnide üçüncü gününü zehinde 10 ve diğer nıın
~aşarken şimalde Fin takada 60 Sovyet Tankı 
L d' 1 l · 1 tahrip edilıniştir. ıctn ıya ı ar sıper er 
kazmakla meşğuldur. Finlandiyalılar Ccplıc
DUn duran kar bu de 500 bin Sovyct askc
~ b rine karşı 400 lıin ki~ i 

tekrar aşlamış ile çarpışmaktadırlar. 
"e düşmanın hücumu · . 
tı~ kırmıştır. Finlan- ' [CRB~İ elçilikler 
tliya askerlerinde ka -
''!lı k b'l 'J"h t So,·yfltlerin ha,·a ku''· .,. qr en ı e sı a a ~ 
~- vPti çok faiktir. l-lcl şin -
··actk için hafif kayak kideki elçilikli ŞP.hirden 
~r vardır. Sovyetler on kilometre uzakta bir 
~radan ve denizden köye nakıl edilmişlerdir 

takviye kuvvetleri 1 

~ônderdikleri halde 
nne kuvvetli değil
dirler. Finlilerin Nor· 
'it~ hududuntlaki hic-

f in ~a~inesi 
Finlan ·liya Parlamen 

tosu ve kabinesi dün Hel
sinkide içtima ederek icap 
edeu tedbirl~rl alwıştır. 

lngiliz Krali 
Ankara 5 A. A. -

İngiliz kralı Corcun 
F ransaya seyahatı 
İngiliz gazeteleri ta 
rafından, Fransa ile 
İngiltere arasındaki 
dostluğun bir sembo · 
lü olduğu telakki edil 
mektedir. 

Kralın cephede bu
lunan lngiliz askerle 
rinin mühim bir kıs· 
mını ziyaret ve teftiş 
edeceği bildirilmek· 
tedir. 

Ankara 6 A. A. -
F ransada bulunan İn
giliz Kralı Corc bu 
gün de İngiliz ordusu· 
nu teftişe devam et 
mi§tir. 
I 

Tür~ maarifi dipdiri ve 
sağlamdır 

Hasan Ali Yücel Büyük Millet 
Meclisinde izahat verdi 

1 dan verilen der~ proğram-

Maarif \ ekilimiz 
H.asan Ali Yücel 

Ankara 6 ( Hususi ) -
Biiviik ~{illet Mf!cliRi 

• w 

Maarif Vekili a:ısan Ali 
Yücel, ın iistakil parti gru
bu reisi İstabul nıehusu 
Ali Rana Tarhan tarafın . 

lar~ ve yanlış kitap bak
{ kındaki (.tenkit takririne 

l uzun uzadiye cevap ver

Cmiştir. 
Q... r 

Ma~rif Vekili, ders 
~prog;amı ve yanlış kitap 
hakkında ileri sür ülPn ten-

a kitlere ayrı ayrı cevap 
verdikten sonra demiştirki: 

"Bilmeyenlt>r öjl'rı·nme
lidir ki, Türk maarifi dip 
diri v~ ~ağlamd\r. Türk 
maarifinin daha ku-.' vetli
ye ve daha ileriye gitti
ğini anlamak için mek
teplere bir göz atmal kll
fididir zannederim.,, 

Meclis bundan sonra 
ruznaoıede bulunan ev
rakı müzakere ettikten 
sonra celseye nihayet ver
miştir. .Mf'clis Cuma günü 
toplanacaktır. 

DahLiye ve İnhisarlar vekili 
Ankara 6 [A.A.] -

Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak bugün Kas
tamonuda saat 17 de 
Halkevine giderek 

lsveç h~inesin~e 
~eğisiklitldr 

muallimleri kabul et· A k 6 A A _ 
. Es f Ç'ft . ı n ara . . 

mış, na ve ı çı l . . .. .11 . .1 t sveç Kabınesınde de-
mumessı erı ı e e- . . . 

t b ı t 
ğışıklıkler yapılmak-

mas a u unmuş ur. t d 

Ankara 6 A.A. - a ;;~eç gazetelerin· 
Gümrük ve İnhisar- de her türlü parti 
lar Veki~i Bay ~aif mensuplarının imza
Karadenız Mersınde larile beyannameler 
t~tkik ve ziya~et~e · l neşir edilmiş ve Fin
rme devam etml§tir. - ~onu 2 inci sayfede -
.. f ... '( 



Saıta 2 

Garp ıCephesinde' 
Vaziyet 

ŞEHiR Ve 1 Rc§l~yo j . ~ 

1 L Ç E 6-12-939 Çarıambs 
HA BE:lLE R 1 

Alman Tayyareleri 

Paris Uzerin~en uçma~ iste~iler 
Hc§lOG<~"\fü 

Okuma yazma kursları 
Ankara 5 A. A. - olmamıştır. 

Dün gece garp cep . 
h . d k·· ··k k .f Alman tayyarelerı 
esın e uçu eşı . . 

k 11 t f ı Parıs üzerınde uçmak Partimizin yüksek di- Halkevimi1.in bu oku-
o arı ve opçu a- . . 
1. ti . l t ıstemışlerse de tay rek tifleri ve irşatlarile ma yaıma kurslarından 

bund:ıIJ bir ktıç gün e"·~ I feyiz alacak olan 130 
v .... 1 şehrimiz Halkevi ders- vatandaşın kitap, defter 
hane ve kurslar şube:-;in- ı "e kalemleride Halkevi
ce açılan halk mekteple- miz tanıfından meccanen 
ri bir çok okuma yazına temin 9Junmuş ve oü.n 
bilmeyen vat<tndaşı sine- akşam talebeye tevzi edil
sinde toplayarak faaliye- miştir. 

a ıye erı o muş ur. d f. l f yare a ı top arı a-
Ankara 6 A. A. -

Garp cephinde kay
de değer bir hadise 

aliyete geçer geçmez 
gözden kaybolmuş
lardır. 

te başlamıştır. 

Memleket Hastanesi Operatör-
1 ü ğ ü Milletle~· cemiyeti toplantı

sına iştirak etmiyecek 
Şehrimiz Askeri Has 1 ce Memleket Hasta 

içtimaa davetinin doğ- tanesi Operatörü ve ı nesi operatörlüğüne
ru olmadığını ve Rus- baş tabip vekili Bay de tayin kılındığı ha 
yanın bu toplantıya Saim Kesenin vazife· ber alınmıştır. 

Londra 5 (Radyo) : 
Molotof dün gece 
Milletler Cemiyetine 
çektiği bir telgrafta 
Finlandiyanın konseye 

iştirak etmiyeceğini 1 sine ilaveten Sıhhat ve, Kutlular, muvaf-
bildirmiştir. İçtimai M. Vekaletin fakiyetler dileriz. 

Oanimar~a. ~itaraf ~alaca~ 
Bir Alman gemisi müsa-

AnlCar a 6 A. A ...... 

Danimarka Başvekili, 
meb' usan meclisinde, 

İskandinavya devlet
leri arasındaki tesa 
nüdün sarsılmadığını 
ve Danimarkanın bi 
taraflığını muhafaza 
edeceğini bildirmiş 
tir. 

İsveç Ka~inesin~e 
~eğişi~likler . 

A iman -Romen 1 ~ere e~il~i 
Ankara 6 A. A. -

Mardin Tapu 
memurluğundan 

müzakere1eri İngiliz harp gemileri 
A İbrahim oıtulları halil 

nkara 6 A. A. -:-- cenubi atlantikte bir 
ve bafiz süleymanın zin-

Almanya Romanya Alman gemisini mü- narın birkitil ctmel mev. 

arasında kabine teb sadere etmişlerdir. kiindeki bağını meyanede 
dili dolayısile kesil· . _________ I 37 sene evv~l ibrahim se-

miş olan iktisadi mü- l yit ali oğulları şeyhmus M a~d in 500 kuıuş beaeııe hakkı 
zakere tekrar başla- karardan tapu senedini 

mıştır. Ziraat mü~ürlügün~en istediginden gazetenin çık-
Almanlarm ~as~ım tığı günün renı~sı güoün-

Cizre ve Midyat ka- den itibaren 10 nen gUnü 
Ankara 6 A. A. - zalarında mevcut çekirge saat O da kf·şfine gidile. 

Almanlar Loren cep malzeuıP:;İndPn 29178 ki- ceginden alak:ıdar olan-

ı h · · ht l"f lo eşyanın Kızıltepadeki ların bir diyecekleri ,·ar. 
1 Baş tarafı ı ncı· sa,· fada) esının mu e ı yer- k ınilcadf'lc ambarına naklı sa e,·ra 1 nıtisbitelcrile · I lerine baskınlar yap 1• • Jı"kte u b 11 · ı b ı için kilo b · ışına 6 kuruş ulr ıa a IOC e U UD· 

landiyaya maddi yar mışlar ve püskürtül· mulıanımPn hedcl konul- malan ilan olunur. 

7 • 12 • 939 Pertembe 

12,30 Proğram Vo mem· 
leket saaat ayarı 

12,3n Ajans ve meteoro· 
roloji haberleri 

12,50 Türk müziği: Hal~ 
türküleri 

13,30 Konuşma 
Saatı 

13,45 - 14 Müzik 
Müzik - PI 

18,00 Proğ'ram 

Kndıo I 
Hafif 

18,05 Memleket saat a);a 

rı, ajans ve nıeteuroloji ha· 
berleri. ( r1 

18 25 Müzik Radvo caı ' ~ 
orkestrası 

19,00 Konuşma 

19, 15 Türk mHzigi 
20, 15 Konuşma Bibliog· 

rafya Sa~tı 

20,30 Ttirk müzigi l1'asıl 

heyeti 
21, 15 Müzik Küçük Or· 

kestra - şef Necip Aşkın) 
22,00 llemleket 5 a a t la 

Ayarı Ajans ziraat, esham \u 
tahvilflt kambiyo . nukut h 

v ~u 

borsa.Rı (fiy~t) 

22,20 Müzik Küçük Or· a 
kestrası - Yukarıdaki 0~ 
proğramın Devamı r•e 
~2,35 Müzik Ileydn Koo ler 

ferto Re M:ıjür Viyolonst>l 
~3,00 Müzik Caıbanp la 

plak • Ke 
~23,25,2~1,30 Y a r ı n k i la.r 

proğram ve kapanı~ ta 
lranca S:ıat 1 :.1,00 "e 

18,45 ue Ce 

Arapca: Sa~t 1:~,15 \'C at 
19,45 <le da 

a\' 
Fr:uı::ıızca: Saat 13,45 gu 

"e 20, 15 da ti 

Yarınki 
Postalar L 

8/12/1939 Cuma 

Yarın Sabah saat 8,30 
da Ekispres 'l'ren postası 

dım]arda bulunulması müşlerdir. muştur. İhale 21 birinci 

Fransız Radyo , Kft.ııun 19:~9 Pı·r,embe gii istenmiştir.· 
---------! gelecek, Savur, Gereli~' 

Beyannamelere şu 
cümle başlık konmuş 
tur: ... 

İsveç ve Finlandiya 
için ... 

nü saat 10 da ~Iardin Zi 

istasyonları raat .nıüdUriyetinde icra 
edilecektir. Taliplerin 0/0 

Ankara 5 A. A. - 7,5 tcminatlarile birlikte 
Fransada bütün rad Ziraat dairesinuc nıilte
yo istasyonlarinm as - şekkil komisyonu nıahsu
keri makamata tes E111rıa ıuiirncaatları i ı ft n 

olunur. 
! liıni takarrür etmi§tir. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar . 
Mardin 

Ulus ,,esi Matbaasında 
basılmıştır. 

Midyat: İdil, Cizre, Diyar· 
bakır, Nusaybin, Kızııto· 

te ve Derik postahuı gi· 
decektir. · 

Mektup kişesi saat S 
den 17 ye, l la. v:ıle ve ptı· 
ket branjı da saat 8 deıı 
1ö fO kadar açıktır. .., 


