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sanalıırımız acurnr. 

Basılmayan yazıt:ır geri 

Sayı 1351 

13Birinciteşrin1939 
1 _ Cuma 

verilmez. = _ s·i YASAL GÜNDE L 1 K 
.. 

TURK _GAZE TESİ 
~ısı 100 Paradır. 

On U~üııcü "\'ti "" ~.. . 
= 

Kuruluş yılı t Agustos 927 
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Rus - Finlan iya görüş
meleri b şla ı 

ayÇemberlayn 
Merakla beklenen nutkunu 

d ·· n söyledi 
bC t--

f'- İn lan d i ya her ihtimale karşı seferberli-
ge ve bazı şehirleri tatltiyeye başladı 

«Sulh yapmak için Aimany~dan 
fili grantiler isteriz» 

t· Ankara 13 (A. A.) -
•tılandiyadao alınan tel-

~t~flara göre bütün ınenı-
kette seferberliğ~ ve 

~birlerin tahliyesine de 
aıu edilmektedir. 

1 . liükuını~t merkezi Ha
b~1nkinin tahliye~i dün 

1.;tıniştir. Bütün mektep-

tir. 
Sovyetler 11irliğ"i, Fin

landiya görü~ıneieri et
r:ıfuıda İ:::ikanrlına vya mem
leketleri de diplomatik ha
rekata geçıoişlerdir. Da
nimarka, İsveç, Non·cı;. 
elçileri Husyaya lıirer no. 
ta vererek müıa~erdrri 
dikkatle takip ettikleriııi 

Lildirmi~1er<lir. ~ ~t~ oku~ukla.rı milli 
~ arşları muteakıp kapı- ı----------
ltnı kapamışlardır. ts
~Yonlar halkla doludur. 
, ~kUmet ihtiyati tedbir 

F ransadan dönen 
Türk talebeleri latak liuıaolarını kapa

lııtştır. Bütün köprüler 
;e tnadenler askeri ııeza
et altındad ır. 

J ~ Bununla beraber Fin-

1 r
11liya mahafili Sovyet

~r ın kabul edilmevecek 
~ttları ilt·ri stirmiyecek
eri kanaatindedirler. 

kl\rıkara 13 (A. A.) -
~~r V uşington tdgrafına 
b ör(•, Amerika resmi ıııa
'l>afili Husvn ile Finlandi-
. a a · k. k h rasında ·ı müza ·ere 
t ctlıerıerini tetkik ettik
~ıı sonra, AmPrikanın 
~~altık denizindeki n iı ru
' llu muhafaza etıneğe 
~~aue olduğunu, İsveç, 
la t\ ecirı de hazır olduk-
tını lıih.lirmi~tir. 

et ~· Vaşington mabafili , 
ıın, 'rıla a· R rbcrı ~ ~ n ıyamn usyaya 
erk \t ~ rşı her tilı )il feda k!i.rh-
i ıııı· 1 ~ Yapacağını, fakat Es
;ıe!ıi'· r·i~Ya, Letoııya gibi ileri 
ıırl\ 1 ~ v.eu1• • k · · · b ıytıceğı ·auaatını ıı-

ledı ıı ar etrnekt~dirler. 
[3 10 . 

'ıııİ 1'·ı Anıerika Hükt1ıneti , 
tr 1 ana· 
ktlrır ~atı .•ya- Hus ınüıake-

"ıı' ~h ınkıtaa uzr:ı.vır.cn rnC" ~~s - w 

' ta Yanın askerf lıarckfi-
vıo/1 ~~b ~eçeceği ihtimaline 

nı b~ kararı vuwiı-

E~eoi ~efin ka~rina bir 
çelenk ~oynu~ar 

Ankara 12 ( .-\. A..) 
Harp vaziyeti clolayı~ile 
Fraıısa<l:ın donen talebe 
Jt.:riıııizdf'll lıir gurup Ata. 
türkün mm·akkat kauriııi 
ziyaret ederek bir Çderık 
koyınu~1 ar ve ebedi şe
fin manevi huzuı unda ta
zimle eğilmiş!erdir . 

İnhisarlar i~aresinin 
tetkikleri 

Aııkar:ı 1 ~ (A. A.) -
lahi~u idarnsilc Ziraat 
ıneınuriarınd.ln mürekkep 
bir hey'ct İznıir vilaye
tinde tf'tkikat yaparnk 
Tütün vaziyetini tetkik 
etıni~tir. 

Erzurum Oemiı yo~u 
Ankara l~ ( A. A.) -

ErzurumıJa P. lan doken 
dağlarıııa ilk knr diiş 
müştür. Deıııiryolu :ı~ılış 
töreni için hazırlıklar ya. 
ınhnakt~clll'. 

An kar:ı. 12 (A. A.) -

isviçre tedbirler Londra : lngiliz Baş\'ekm 
Çemberlayın bugün A ''arıı 
Kamarasında söylediı.ri 

Nutul;ta, evvern Almao
yanın nıuhasematın lıaş

lamadan evvel nıiizake

ratı red c·tti~iııi ::>öyleıniş 

ve demiştir ki : 

•• 
aııyor 

Ankara 12 ( A. A.) -
ıs, içre Hükumeti Alnwn 
hU\'\'l'tlerilıİn hudutlarına 
bir taarruz ihtimaline rııeh . 

ııi tt-Jbirler almıştır. Si
nai tedbirler de alınmış-

" İugiltere için şeref 
ve haysiyeti ayaklar al-

ttr. tına alan, harekctlı->ri ka. 
İsviçre rfka.ri umumi· bul eden bir Alman sulh 

yPf'i muhtenıel bir Alman müzakere esaslarını ka-
hiicu wuna karşı halkla bul etmek kahil dt:ğil-
ıuiittl'fıktirler. Hazırlanan dir. 
ğida karneleri tevzi edi- 1 0" b 1 · H"tl · 

k 
. ,..,. 1. k em er avın ı erın 

lPce tır. ~ımc ıyc ·adar . . • 
1_. k v .d d i 1 . teklıflerınc temasla : 
vır ·ısı ın gı a ına < e erı . . . . 

t 
"e, t b k 

1 
Bu teklıflerııı ati ıçın sa ı~ı seru ::ı ır:ı ·ı wış· 

t r garanti teşkil etmeyece-
1 • ğini, yalnız söz dt>ğil, ic. 

Sovyet Petroliları 
raat lazım olduğunu, ak-

'I si taktirde lngilterenin 
sonuna kadar harbe de
vam edeceğini beyanla 
demi., tir ki : 

''Almanların bu vad
larını tutacağını sormak 
icap edecektir. Bu günkü 

Alıııan hükfrmetiuin te
minatına inanmak caiz 
değildir. Harpten ft:rağat 

için yalmz söz kafi gel
mez. İngiltere ve Fran
~anın bütün kuvvetlerile 
harpten saıfınaz:ır etme
ltri iı;in ya Almanya hü
k Cuner i seri icraat sulh 
arzusunun samimi oldu-"" 
ğunu fili garantiler gös
terir Ye vahut biz vazi-.. 
feıııize sonuna kadar de-
vam edeceğiz. 

HO~L\. 1~ (R:tdyo) -
Ami. tird:ım telgrnf gaze
te::.i Su' yet!t>r Birliği Pct 
rol kuyu 1:11 ırı,n işletme 

hakkuıı Alııı:ıı yaya ver
uıiştir. 

Garp cephesinde şid
detli çaıpışmalar 

Trabzonda şid- ! 
detti yağınurlar l 

Ankara 12 (A A) -
P:ı risteıı : Alıııan k u ,._ 
vetlerinin faaliyt~tleri şi m 
uiden Ren ile Mozel ara-

1 sındaki bütün cepheyi 
Aııkara 12 ( A. A.) - \ kaplamıştır. En Lüyük 

Tralnon<la dört günden hücum 14"'ransız K:ırakol-
1.Jeri yağan fa ilesiz yağ'- larına. karşı vuku bulıııuş
uıur şiduttini arttırmış, tur. 
Fındık Lüyül,Hiğiiude do Düşmanın bu hareketi 
lu yağmıştır. Bazı evleri atrır zaviat ve hezimetle 

su basmıştır. n;ticel~nmiştir. lki taraf. 

Dl' kı' lı' de ze'lze,ıe 1 tada mukabil topçu ateş
leri olmuştur. 

Anl·ara 12 ( A. A.) -
Dikii:de yine hafif z.ı•lz.l'IP. 
hi:; edilıııişıir. lla ~·.ıJar so· 
ğu<luğu iı;io ça<lmla olan 
tar yakın mahallere sevk 
eaAAıe&e b~auwıılardıı. 

llav:ı. vaziyeti Tay. 
yart! faaliyetiııi azaltmış
tır. D li n bir Alınan T:-y 
yaresi Fran::sız hatl:trıııııı 

üzt!rine dü~nıilştür. Dü:.'
ınanın lıu taarruz vaıiyc-

ti \' C ha vnrıın fenalığı do
Jnyısile F'ransız kıtaatı 
wüdafaa vaziyetindedir. 

Ankara 12 (A. A.) -
:F'ransız tebliği : ilk hat

lar unsurlarıııın faaliyeti 
H.~n ile Moz.el arasındaki 

hudut ınıntakalarına da 
sirayet etmi.,.tiı. 

İsveç ve f inlandiya 
e~lçileri 

H.O llA 12 ~Radyo) -
HıızvPlt, lsveç ve Finlan
diya elçileriui kalıul et
miş, B.tltık devlt.~tlcri ,·a
ziyeti hakkıuua maluw:tt 
almı~tır. 

. f7 
-- .......... ...ı 
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Rusyanın 
f ilandiya~an iste~i~leri 

Ankara 12 (A. A) -
İS\ eç matbuatına güre Rus
ya Fiulandiyadan ~unları 

istemektedir: 

1 - Küçük adaların ter
ki. 

2 - Karşılıklı yardım 
paktı. 

3 - Ekonomik pakt ta

atı~!. 

4 - Finlandiya<la yerleş 
nıiş Almanların tahliyesi. 
Berlin<len ~ Ambtardamda 
çıkan lıir gazeteye Lildhi· 
liyor: 

leto~yayı tert e~ecek 

Almanlar 
Ankara 12 (A. A) -
::?500 Alman çok kıı:.a 

bir zaman zarfında Leton
yayı terk cıleceklPr•lir. 

Bunlar, y:ı l 1117. lı ol:-;- ,,· 

vik korkusu ucıği, Puloıı

yadan alınan arazilerin 
iskanı için Letonyadan 
rctirilruektcdir. 

Japonya~a istifalar 
Ankara 12 (A. A) -

Tokyo: )l:..tbuat, Il:ıriciye 

nezareti nıeınurl<Jrırıın isti
fasına tahtiİ! ettikleri ya
zılar da istifayi h;tilıfafla 

kar~ılauıışlardır. 

Bir gazete diyor ki: 

Hadise, ciddi bir siya
set ihdas C'debilir. Devlet 
şurası bu hadiselere çok 
mütecs::;in.lir, hükfııııet ted
birh~r almadığın.dan me

suldur. 

Aııkara. 12 (A. A.) -
Ş<tnğhnydau bil liriliyo•: 
B.t .. komolos .Miyol.ı ın:ı. 

iyrıtiııdt•ki 41 nı f:ıuur iıe 

i=-ı ifa etmiştir. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus se i Mathaasında 

ba::.ılınştıır. 

İsveç iki Zu~h yapiyor l:_R_C) ~©ı_©ı_Vl __ ©___;I HüUmet hnağı 
Aukarn 12 (A. A.) -

İsveç ;\lilli Müdafaa Na
zırı, sür'atle iki zırhlı in

şası tasavvurunda bulu
nulduğunu beyan etmiş

tir. 

Mısır Meb'usan 

Meclisi 

Ankara 1~ (ı\. A.) -

Mmr ınebusan meclisi 

ürfi idare k:uaruamesirıi 

t:ı s rip etmiştir. 

Sov;., et Atnınn Ti· 

earet müzakere si 

Cuma 13 1939 

12,30 Pnı ğraın Ve mem
leket ~a:ıt ayarı 

12,35 Ajans ve meteoro
loji h ,ı lıı rleri 

12,5U Türk ınüıigi - PI 
13,30, 14,00 Müzik Karı

şık pro;!rnın - l 'l 
18,00 Prn[rram 
18,0ü Memlekf·t s:ı:ıt :ı 

yarı, ;ıjann \ 'C meteoroloji 
haberlari 

18,25 Türk nıiizigi F:ısı l 
heyeti 

lü,10 Kun ıı ~ ııı:l [1, fi .ılı k 
S p o ,. -: ı· r,· i:-;ı 

1!>,:!5 Türk u:uıiğ i 
20,10 TE~lSlL 
21, 10 )J iiı.ik H:ıdyo Or

kestrası-:;;ef: DJL E. l'fa
etoriu 

inşaatı 
Mardin vUAyeti Nu• 
saybin kazası Mal 
ı.ttüdllrlügüııden 

Elisiltnıeye kona i~ 

1 1 - ~farJin viHiyeti .Nu-

-.: aylıin kaz:ı$ı hükümet ko
ua~ı in~aatı olup nıu ham
ınen ke~f bedeli (U384::3) li
ra 87 kuruştur. 

2 - On bin lira::ı bu se
nı~ huççesindr n veri!Pcek 
nıaııa<li 940 tıutç~tiinden 

tt·diye edilecektir. 

Ankara 12 (A. A.' -
Londradan resmen bild i
riliyor : Alınaıılaı la So 
yet Ticaret hı>y'cti :ır l 

sııjda milza ı- ı ' re ed il ı ı ıt· r. 

olan bıı ıtil:Hn aııH• tıuı ıa. 

mile ticıri mahiyette o!uµ 
bcr tii rl~ siya.si işler<l ,• ...ı 

ibarettir. 

22,00 A J A ?\ ~ haber- ' 
leri, zirnat, t•sl ı .ııı talı ~ i 
l~t, lrn:nbiyo -ı ul,nt bor
sası 1.iyac 

3 - Eksiltme 3/11/939 
taıilıine ra1\tlayan Cuma 
günü saat 15 tc Nusaybin 
kazası mal müJürlürrUnde 

M 

yapılaca~ur. 

4 - ı~tekliler bu işe ait 
evrak ve şartnameyi Nu
saybin mal müJürliigün<le 
ve Mardin Nafia IDiluürlü
gülHle göre bilirler. Ankara 1 '.:! (.\ A) -

Alman -- ~o"yet ıiostluk 

ınuabedeı:ıiu~.ı ı;-lcrini uıti· 

zakcre et nıe k üzre ilk 
defa olara.k ~fo. h.o\·ada 
Hariciye Kunııserliğinde 

muhtelit bir Al rııaa-Sov
ye t komisyouu toplan
nnştır. 

2~,2(J ı ıi.ııik Caıl.ıand Pl 
23, 25, 23, 30 Y:.ırınki 

proğrnın ve kapanış 

Sovyet Harp Gaınisi 
Ank:. · :ı l :! [.\. A.] -

Üç ~O\ yet b:ırp gf'ıııisi 

Estony:1ya gelm iş tir. Sov
yet kıt'alarınııı girmeleri 
ayın 18 zine Lıı akılını~ 

tır. 

Mar~in Va~ıf lar Dire~törlügün~en 
mı inci cadd .!de vaki faz olıına Lilmck i~in ev. 

• 
Siirıır ğarajile otıız beş l.ıab Yeli emirde ilfı.m nıuktazı 
dükktın için müftü zadeln bulunmuş olnı:ıkl:ı il fı n ta
aleyhine vuku bulun mPıı' i rihinuen itıb:ıren uir a y 
müdahele davası netice~in- müddet içindu her hung-i 
de tapuca mütieccrl olma- bir kiın :ıcnin kanuni yol
yan mezkur ğayrı menkul- lara nıürrı caa t ve verilt·n 
lerin vakıf oldukları anhı· bükmii huzıı masına tt : \ ' l'S· 

şıldığından \':ıkıflar idaresi sül etuıt•dig i t:ıkdinl <.> l ıiik 

tarafından nıaıbı.tan idare mün h.:.ıtiyet kesp m.lvcq,·i 
edilmesine ve müftü zade· ilan olunur. 

5 ·- Eksiltmeye girnbil
nıek için (4788) lira ~n ku· 
ruşluk teminat vernıeei ve 
eksiltme yapılacağı günden 
en az 8 gün ev\.·el ellerinde 
bulunan vesık:ılarla birlik
te Mardin vilayetine mü
racaat eclerek bu işe mah
su:> olmak iizere \ ı1 sika al
:ıltua!arı ve vcsikayi ibraz 
etmeleri şarttır. 

6 - İstPldilerin teklif 

mektuplarını 3 inci ınad· 

<lede va1ılı saattan bir sa
at evveline kadar mal ınü
di.irlii:;üne makl.ıuı muka
bilinde vermeleri lazımdır. 
postada olan geçiknwıtır 

kabul e<lilmeı. 

1317~1:?5 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 

Eksilmeye konan iş: 

~Iardincle yaptırılan nıP.ın· 

lektı t hastahanesinin ı.ıir 
kısı nı inşaatı ( 1999ü) Jirş 

53 kuruş keşif bedeli uıe· 
rinden kapalı zarf usultl 
ile eksiltmeye çıkarılmıştif· 

2 - İhalesi 31-10 939 
Salı güvü saat 1G ela ViJf\· 
yet daimi encümenince ,.,. 

layet makamında y:ıpıl:ı· 

c:ıktır. 

3 - Eksiltme ve fenni 

şa.rtn:ıme ile buna mütC· ~l 

!arri diger evrakı isteyeıı- lı 

ler vilayet daimi encuuıe· ~ 

niyle Nafia dairesinde gb· 
re bilirler. • ti 

4 - lı;teklilerin eksiltlllc lll 
tarihindt•n en az 8 gün e\·· 
vel bir istida ile vilayet 

makamına müracaatle tııı 

gibi inşa:ıtı yapal.Jilecekle· 
riuc dair nıüteahhitlik \·e· 
sikası almak lazımdır. 

5 - Eksiitmep~ girece~ 

lerin 4 neti maddede bab· 
ediltın \·esi~a ile 1939 stı 

nesine ait ticaret oda!1 

vesikasını ve 1500 liralı~ 
muvakkat teminatla.rııı1 

havi olarak 2490 sayıll 

kanunun tarifatı dairesind 
Laıırlayacakları k:ıp:ıl1 

zarflarını 2 nci maddı clC 

yazılı vakıttan bir suat e1
• 

vcline ka.dar Dt-iİmi ene.O· 
ıııcıı reislicrine makbuz ıııtl' 

" kabilinde vermeleri 1:1'1.1111· 

dır. PoMatla vaki ten.hiıilf 
nıa:ı.eret :ıd edilmez. 

13.17 21. ~5 

lerin ,·aki olan nıiidahe!e
lerinin mcn'ine dair Mardin 
a~liye hukuk mahkemesin
den verill'n 'e teuıyizen 

,·p tu~hihen t.ısdik cdilc·n 
4/ ü u~n tarih 'e t ı 2GU 

.•.•yılı ilawa ııı u ::-t• · niu~n 

mt·zkur eınlakiıı 'akıflar 

nauıına tescili hakkında 

ayni mahkemeye vuku bu
lan müracaat üzerine mı ·z

kClr sürur ğarajile dük 
kanların vakıfl~r idarı.-:. i 

uamına tnpuca tesci!11.e 
14/ U/U3!> tı.ıilıirıdı· hü\i lJ• 

v P k:ırar vt>ıi lı ıı : ı;.t ı r. Ji.~ · 

sıııı~.ı olarak ,· eı ile1! i ~· . ı 

teccil k~arwn abkiuu in· 

--------------..... ------------------------~--------' __________ _...,/ 

·--· ..._ .,, 

Mard · n Vakıflar direktörlügündetl 
Vakfı Clnsl 

Eııoari ~l J h jl:\iY''' , u ı. a rı firdos lıahçesi 

" " 
,, ;ıeağı fıı {p q bahı;eııi 

" 
,, 

" 
~u lu h •ılı ~c 

" " ,, 12 hisscılcıı 1 hisse 
deırirrııcn 

" r Sadık Ağa. f'ürnr o~e ıntlcı iki 
otla 

Ensari ~eyh M. Ali 
Ermeni katolik 

1:Mğ 
LJU kk!iıı 

Mevldi 
jl e ~ daıı lıaşı 
Mc~·Jan ba~ı 
Ciıırs 

Ilaın~ıya n 

Birinci c~dde 
fovl~aııi 
.M "\·dan başı 
lıı c·k çar~ısı 

de 

del 
~fuhamınen ~ 

numa .. ası Lba KuttJf 

01 

Yuk:ırıd:ı l fı y;..z ı i ı \':tl ... ıf yerlf'rİIJ a Tı1şrirıi e,•,·el ü39 güniind11n itibaren bC~ 
;:· .ı. .. ı ı ıl ·' lı ~ (' rnrı l nıı~t.r bi.lw::3p ihale güııü olan 14 Tt·~ıini t;,.,el 
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