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Milli Şef ı~nıet İnönü 

Reisicümhur Milli Şef 
İsmet İnönünün Mem
leket dahilinde bir 
seyahata çıkacakları 
doğrudur. Bazı ya· 
hancı Radyo ve A 

jansların bu seyaha· 
tm siyasi bir mak 
satla yapılacağı hak 
kında verdikleri lıa ~ 
herler tan1amen asıl 
sızdır . A. A. 

Bay H'ılü i 1 taş 
Erzuru a 

re /et 
Ankara 8 A. A. -

Sıhhat ve İçf m.,i Mu
avenet Vekili Bay 
Hulusi Ala taş Tar
can mıntakasındaki 
hareketi arz tetkika · 

Bay Hulusi Ala 
taş, öğleden sonra 
vıla yeti, Belediyeyi, 
I<o1orduyu ve müs
tahkem mevki Ko 
ınutanlığını ziyaret et-

tını yaptıktan sonra miştir. 
E.rzuruma gelmiş, mül Vekil. bu akşam 
kı ve askeri erkan ' Elazığa g'tmek üzre 
tarafından karşılan Erzurumdan ayrıla -
rn~tır, ı caktır. 

üyük aşist meclisi, Sovyet taarru-

ruzuna resmen cephe aldi 

8üf; ı ıi 1 t 
Meclisi 

Ankara 8 A. A. -
Büyük Millet Meclisi 
bugün R afet Canıte

zin başkanlığında top
lanmış ve ruzname 
diki evrakı müzakere 
etmiştir. Meclis Pa
zartesi günü topla
nacaktır. 

~----~~~~~~ 

is .. an1 Hü'{Ome i. · n 
1 finlandiyaya sempaf si 

Ma<lrid, 8 ( .\. A . ) -
İspanya hükiııııeti. }ı'in 
luııcliy:nıın lı:ırb:ı rca tr.· 
c:n iize 11 ~r:ııııa-.mı tee~ 

sUrle kar .. ılayau \ ı· Fin
landiya va ı:;emı>ati o·ii :-tt~ . . ,.., 
ren resmi bir karar sureti 
ittihaz etnıi~tir. 

450 ." mar~alı ~ö1ül . ü yazılma~ için 
müracaat etti 

Ankara, 8 ( A. A.) - 1 ken Almanya üzerin· 
Sovyf'tlerin Finlanrlİ\' a ınü - d · J d' · · en geçmış er ır. 
dafaa hattını yardıkları 

hakkıııılakı Ru iddüıl:ırı 

aoıl ,ızdır. 

Fiıılileriıı lrı!!ilterNlt•ıı 

~ilulı almalarına gf-'liıH't' 

İ ııgilterP, Fiııhrndh·a·\·a . . . 
bir kaç 'f'tll'den beri ::-ilah 
v<~ri \'ordu. 

1 ~inlandiy,,Jılar icad 
•·ti ldı·ı i hu:::-usi liıft>ldt·rlt-

orııı.~ ıılard~ı da atl·Ş t•tım k 
iıııh.füıını lı:ılımışlardır. 

Buzların çfö:ülmeısi as· 
kt>ri lwrckatı i"'kal Pt.mek· 'J 

tl'dir. CPplwh~rde So' ~·rt 
kabiliyeti ::;ıfıra 1·111111~1 ir. 

ita:~1amn gôııd~rd iy i 
tayyareler 

Ankara 8 A. A. -

Büyük faşist eclisi 
Ankara 8 A. A. -

Büyük faşist meclisi 
resmen Sovyet taar 
ruzuna cephe almıştır 
İtalya bu günkü vazi 
yette Rusyaya karşı 
büyük bir itimatsızlık 
göstermektedir. 

Daniınar~ah ö ıı üılüler 
Ankara 8 A. A . -

450 Danimarkalı, Fin 
ordusuna gönüllü ya
zılmak için müracaat 
etmiştir. 

Ruslar, ~:r A'~ ~I vapu- 1 ;~;~radan bildirili . 

runu torp 1 edı er · Londra 8 (Radyo) : 
ltalya tarafından R . . 

Ht•lsinki 8 ( A ) F. l d" .. d uslar, Fınlandıyanın 
" l • - ın an ıyaya gon e - K ll'd k" h l 

Bir Atmarı ,·apuru bir .1 . l 60 T ı re ı e ı at arına 
~ovyt>t t:ıhıt>llıahiıinirı te- rı m.ış. 0 an .. ay- yanaşmışlardır. 
ca\'Ü'ltine uğ' :ıınıştır. yare ltalyanın gonde-

Tahtf·lı, lıır ,·apuru ü\ receği tayyarelerin Rusların askerle· 
ınennı atııı,s, lıiriı:::i iı:alwt I ·ık k m t k'l t k . . . · ı ıs mı eş ı e - rini O)'Un sürüsü gi-
Pt nı ıştır. ovyrtlı1 r P\'rak . 
tahrri::ıi iı;iıı \ a pura !.!İr mektedır Tayyareler 

~, F l d -Suııu :.? ııri sayfada-
mi;lcr<lir. 1 in an iyaya gider-. 1 

, .. 
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Sayfa 2 

Yuna ist an~a 
Gizli ~ir Ra~yo istasyonu 

mey~ana çı~anl~ı 
Londra 8 ( Radyo) 

Yunan polisi Atina 

1

1 

civarında gizli bir rad

yo istasyonu keşif et

n1iştir. Bununla ko

monist propağandası 

yapılmakta olduğu 

anlaşılmıştır. 

ltalya 
BalKar.lara vaki o'aca~ 

~~lr.ı3. 1 

Acı bir öiüm 
._,Phr imiziıı clrğ'(•rli ve 

emrktar Ö,!rPtmeıılnirıden 
H .ıy Fahri Erginin o!!lıt 

ii~rı·rın"n XN• ni Ergin 
ı · • t • I i <'PC • v tı ll ak, a o 1 

l:"\ ·' 

<lıı"·ıı Sflı uı OtPliııdeki 
'"' 

cı l:ı~ırıda iilii huluııırıı·ş 

t,, r. 
Xı·cıııiııirı içrriyc bı 

r.ıktı<"ı h·i nmın:ıuııs 1-ö-,., . . . 
rııiird rn çıkaıı gazi ı 'lP-

hirlenı·rek iilrlii~il :ıııla~ıl

mıştır. 

Bu beklennırıyf'n öliim 
illi' ı lf'RPIİ:ııizclr d+'rin bir tecavüze fa~a} · 

yaca~ 
' t rr~~iır uy"nnırıııışıır. 

Bay l•'alıri Ergiııe baş 

sal'rJrl'i'ı dilrr, .ıcıbı 11 1 1 pay-...., o 

Londra 8 Radyo: ' laşırız. 

Dün gece toplanan 

Faşist Meclisi saba 

ha karşı hitam bul 

muştur. Harici e Na 
zırı Kont Ciyano ve 

Duçe siyasi vaziyet 
hakkında izahat ve 
rerek İtalyanın Ey 
liil iptida cmdan beri 1 
takip ett ri bitaraf 
lığa devam edecek 
lerini SÖ} lemişlerdir. 

İtalya, Berlin pak
tına sadık kalmakta -
dır. Tuna havzasına 
ve Balkanlara vaki 
olacak bir tecavüze 
de lakayt kalamıya
caktır. 

Şehrimizde 
Zelzele 

Hııırii.ı sabaha k;ır;;;ı c 
:-: ıat ı, 13 te şehrimizde 

:;::ırkt:ın garlJe doğ'ru biri 
oldukça ,iddetli ve diğeri 

lıafıf olmak iiırc ard md 
iki yrr ~;m;ıntısı <ıld ıı

g-ıı lıazı kim:-;elcr t:ı

r fırıdan hic:: PdildiÇd lı ·ı 

lwr :ıl ıııııı ı~•ıı. 

Posta 1 r 
10/ ı ~/9~m Pıız:ır 

SEHIR Ve .. 

İLCE .. 
H ,, J /: ı.f L F fi İ 

Cizrede 
Bele~iye faaliyeti 

9-12-939 Cumartesi 

13.30 Proğram Ve mem
lı•kt't ~aaı ayan 

13.ö5 Ajans ve ırıeteoro. 
loji habPrleri 
13,50 Tilrk ıııüzigi: !faik 
tiirkülrri ve yeui şarkılar 
14,;~0 Müzik Riyaseti 

Cünıhur Rando~u - Şef: 
1hsaıı Künçer 

15:15,15,ijU Mtiıik Caz
hand - Pl 

18,00 Proğram 

Cizre ( il usıı~i ) ! 1 S,05 ~temlekct. ı-ant a-
Kaynw kam ve Bt>lf'dİ.\ f' 1 yarı, aja.us ve meteoroloji 
Heisi \'Ckilimiz, .J:ı.n(larııı:ı 1 haberleri 
Komutanı Halis Erg'İtı w- J 18,25 Miiıik H:ıdyo caz 
rafıudan çarşı ve mahal- Üı·ke::-trn, ı 

ı ... Jer teftiş edilert>k ı1 s- 19,00 Tıirk miizigi: Seı, 
naflarırnıza yeni yeni Slh- ve Saz gı>çit kon~eri 
hi direktifler ve knbih- 20,00 Koııuşrna 
ler vcrilruiı:-tir. 

Zalıitei Belediye t:ıli

matnauıesin :n büLün ah
kfiınirıi halk üzerinde tat
biki yolunda lwlrdi.remiı 

zabita arııirinin gü~tPrdiği 
faalivf'ti takoirle karfiıla-. . 
mıştır. 

20, 15 Türk müıigi Karı
şık pro7rauı 
20,45 Tnrk \Hız ifri: H.ılk 

snirl<>rindC'n ö·nrklrr. Sa
di Yaver At:,mao 
~1,00 Müzik Kiiı:iik Or

kP.stra - ~· f: Nı·c•ip A
kın 

Mardin Asiiy 
mahkemesind 

K3saplar çarşısında 
ki yPnıini nuri şat.ana y 
sari abdulazi-ı Lakırçı dü 
kanları arkası attarlar ça 
şu c<>pbesi tarik ile ma 
dut Lir ve yine kasapl 
çarşısında vaki yemi 
baci hamdo nalbant ye 
ri baci zennuu ver~ses 
nin dükk!inları arkası m 
rarığ'oz çarşısı cephesi y 
ile mahdut bir ve kazza 
lar çarşı:-;ında vaki yem 
ui h:ıci abdulaıiz hidir be 
yesari ab<lulkerim ha 
ıııehuıet veresesi dükkao 
lan arkası ulu canıi cep 
lıe~i yol ile mahdut ü 
bap dukkanın tapu daire 
binde mul ... a) yet olmadı fi'· 
ğmdan ve em ı;eııeden be l 

ri tasarrufu altınJa bulun r 
duğıından mıuıma tescili 
nin icrası hakkmda Mar 
dirıli ıııebmet ali munr..a et 

t°' e 
t:ırafından açılan davacın 

Cizre (Hususi) -
Belediye Meclisimiz, 
bütün Fırmcıların ha-

:?~.00 .\Teınlı kı--t Saat 
Aya r ı Aj:ın~ Vl' Ziraat 1 
h:ıuerleri 

muhakemesinde: mezkur d · 
karıların gazete ile ilaniue ~r 
ve mülkiyeti hakkında 
bir kim~ı nin alakası var 
ise 15/ 1/940 tarihinden 
C\'vrl Mardin sulh hukuk 
ıııalıkf'nı ine müracaat 
etııw,..i ı c p edecegine • 
mahkt illi ·1 karar veril· 
mı\i old ı,.,u ilan olunur. 

lis ve beyaz undan 
ekmek yapmalarını 
karar altına almıştır. 

C·zre iez~a~a 
Baytarı 

Cizrn ( 11 ıı usi ) -
~I Pzlı.tlrn ıı ıız B:ı yt 'l rl ıg·ı •ı a 

a:-kt rı vC'terııw ı i füıhri 

EsPııci t:ı.yirı Pılilmiştfr. 

Facıliyt'tİll' taıııııınrş olnn 

genç yüz hn:;;ı B.ı hı i J~'eıı 
ciııin Kaır;!';ıpl:ırın diik
kanlarıtıı H:Hı, :ısri feıı ııi 

vt> ~ıhhf bir ŞPkle ifrağ 

etnu·. iııe t,:alı:;-ııııştır. 

S. Oktay 

2~,15 Koııuşırı:ı Lcn+>bi 

dillerde -· Yalnız Kı. a 
Dalğ'a post:ısiyle 
22. lfi Müzik ~Jrlodiler 

- Pl 
2~.30 Müzik Cazh:ırıd Pi 
·>'.J .-,:; 9 3 30 Yarınki -·.J, -u, ~ ' 

proğram ve kapanış 

tranca Saat 1 :.1,00 \'e 
18,45 de 

ı\r:ıpc:ı: Saat t:i,15 ve 
1 !),.t3 de 

f, ll'IZC3: 

\t' :!O: 15 du 
Saat 13,45 

ardin 
Ziaat müdürlügünden 

ardin 
Daimi [ncüıneninden 

Mardin - Diyarbakır yo· 
luııun ~Iardirıdeıı itibaren 
38+000-41 x ı 10 üncü 
kilometreleri arasında 3110 
metre tulundaki \ose ta
mir~tı c~a.Jyesi at;ık ek-
iltmeye çıkarılım., tır. 

lü .. if bedeli ( 483G) li
ra 15 kuruştur. 

llıaJesı 12/ 12/939 Sa
lı günii s:ıat 14 de Vila· 
yet makamında toplana
cak ol:ın Dainıi Encümen
ce yapılacaktır. 

. i ngiliz ıa·yyarP.19 i 

Y:ıı ırı a ıı ıh ~a ı ı 8.:~o 

da Eı-.i,pr..,., Tr.,ıı po:::ıt:ıRı 

gclect'I,. :-.:.ı' ur, Uı·reiiş, 

Midyat, ldıl, C ıre, Di

y:nlıakır, Nu ıı~ bin: Kı

zı)ıppp 'e Dı·rik po uıları 

,.:i. 1 c k tir. 

Cı7re ve )1idyat ka
zalarında ııı<·,·cut çr•ldrge 
ınalzemesindPu 2917 ki 
lo eşyanın Kızıltepudrk i 
mücadele ambarına rıaklı 
için kilo bılşına 6 kuruş 
muhammen bedel konul· 
mn~tur. İhale 21 birinci 
K§.nun l!):fü P(•rşembe gii· 
'IÜ s:ıat 10 da ~lardin Zi-• 

Muvakkat t e'm inat 
miktarı 363 liradır. ~·· 1. 

Bir Alman Denız 
aıtısıııı batırdılar 

Ankara 8 A. A. - -Baş tarafı ı rıci ~ayfoda-1 
Bir İngiliz tayyaresi- . . . 
nin bir Alman deniz bı kurban etnıelerını 
altısını batırc ığı Lon / Fin zabitleri istihfaf-
dradan resmen b:l la ' arşılıyorlar. Rus 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdür·ü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus ~esi Matbaasında 

hasılmıştır. 

dirilmektedir. Iarın zehirli gaz kul j 
. J }andıkları söyleniyor .. --------

l::;teklilerin Vilayete 
mUr:ıcaatle komisyonu 
rn:.t lısu~undırn bu işe ait 
ehliyet vasıkası almaları 
şarttır. 

mat rniidüriyetinde icra Evrakı keşfiye ve fen-
cdilt•cpktir. 'I':ıliplP.rirı lyo uiye ile şartnameleri gör-
7,i> tenıinatlarile lıidiktP ıııek ve daba fazla tefsi-
Ziraar dairf· iııdı• ıniitt• ıat almak i:stevenlerin Da.-
şekki! kom is~ oııu mah U· imi Encürıwn .hılemine ve 
sun müraca:.ıtları ilan Nafia rnüclürlügüne müra-
olunur. j caatları ılaıı ohmur. 
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