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SiRET BAYAR 

~emleket m nnfııne aia yazılara 
eavfauı.rım z a~umr. ~J 

Sayı 1878 

20 İ~inciteşrin 19 3 9 
Pazartesi 

Sayısı 2,5 Kuru,tıır Basılmayan y:ızıtar S?eri 
veriimez. - . SİYASAL GU NDFl lK TÜRK G A ZETESİ ;: . - Günü geçmiş Nushalar 10 K. 

On üçüncü yıl 

C ınhurreisimizin 

Resmi illnların santimi 25, hususr 
ilanlarııı kelimesi ( 4) kuruştur. Kuruluş yılı ı Alosto s 927 

al Bağdada bir seyahat ya-

Elazı~~a Atatür~ 
günü 

lngiltere Hükômeti 
Askeri Heyetimiz şerefine 

bir ziyafet verdi tnde pacakları asılsızdı r Ankara 19 (A. A.) -
Atatürkün Elazığa geliş

)t'rinin iki 1 ıci yıluöııünıü 

nı Pr.ı-iııd P kııtlul:ınnıış, 

alıil!. ·vı~ ~·t·lt>ııklı r l.unul
uıııştur. 

nan iş: 

yeti~ 
:ı.ükuı:n 

sı bu 

27/11 
adif P 
at 15 
inal ı:n 
~caktır 

bu j, 

tuame. 
ıüdürl 
ıı Nafi 
ebilirl 

. ıs.20 

re yafJ 
'Ü 

ar 

asınd' 

Anl,.ara 19 A. A. - seyahat edeceklerine 
1-Iaber aldığımıza gö dair ecnebi menba · 
re Re· s · cun-.hur Milli }arından verilen haber 
Şecf İ met İnönünün lerin aslı ve esası yok
Yakında Bağdada bir I tur. Mersin Baltevi 
· r heyetimiz Londraya s hatk dershanesi 

'd' açtı 

Ankara 19 (A. A.) -
İngiltere hükumeti evelki 
gün öğ'le<len ~onra Lon
dradaki askt>ri heyetimiz 
reisi Orgeneral Kfı.ıtın 

Orbay ile heyet azaları 

şerefine bir ziyafet ver
mi~tir. 

Davetliler arasında, 

Londra büyük elçimiz, 
bir çok lortlar, hava. ma
reşalı, ve yüksek bir çok 
zavat bulunmuştur. 

gı ıyor Ankara 19 (A. A.) _ 
Mrrsinde, dördii mahalle

Ankara 17 (A.A.) - 1 elçi Numan Menemenci 

lngiltnc ve Vrnrı~a . Hü- ! oğluntın riyase~inde .~i~ 
kuıııetlerile b.ızı ıktısadi hev'et Pazr:.ıte~ı (lıugıın) 
rne:-.'t::lt'lt.·ıi müzakere et- 1 ak°Şauı Ankaradan Lond
ll1c>k 11zre Hariciye Vek!i.- 1 raya hareket eut>cPktir. 
leti t:nıumi Katibi büyük 

Büyük bir deniz faciaası 

Bir Hollanda yolcu 
gemisi battı 

Ankara 19 [A.A.] - 1 

8300 Tonilatoluk Hol
landa yolcu gemisi 
İngiliz sahilleri açık
larında, 400 yolcu 
sile bir mayine çar
parak batınıştır. 

Bu roik okun fe
lakef nden sonra en 
bQyük bir deniz f aci · 
asıdır. Felaketzede
lerden bir çoğu ya -
talı olarak kurtarıl
tnı ve adedi 251 ri 
bu1muştur. Bunların 
230 n bil)ük, on be 
şi çocuk, altısı bebek
t; r. 

Gemi o k~dar ~buk 
batını~tu· ki, Liıttiu taııli-

siye ~andall:trını denize 
endirınt>k kabil olamamış 
tır. 

Diğer taraftan ölJU
ğ'ii sanılan mu ki~id!'rı 

ço!'ru infilflktaıı <ilıuli:;;tür. 

Y:ıralıl:ır ha::;tanelere ııa
kıl edilıııiştir. 

Hullandanın Londra 
elçi. i ve elçilik erkfuıi fe
lflket·v·del,.riıı bulundulru r-
ot ele gidnek dt•niz su· 
b ·~·larını istic\~:.ıp etmiş 
krdir. 

Hava~a görP, H:1..,ta 

npye yatırılan ıa:;t:ıiaı ı ıı 

hepsi gt>ıııinin tıir ıa lıt ıl 
lıalur tar<tfınd:ırı turpil 
atıl,,rak batın! lığ·ırıı :'ÖY 
leıııi~l t>rdır. 

Ankara 19 A. A. -
Şimal denizinde batan 
Hollanda yolcu vapu 
rundan 310 kişi kur· 
tarılmışbr. ; 

lerde ve hiri cnaevinde 1----------1 
olmak iizre Halkt•vi ta
rafınd n lwş :ıd,•t. halk 
dershaneleri i!~ılıııı~tı r. 

iç piyasamız~a ha
reht ~as!a~ı 
Ankara 18 (A. A.) -

Hükumetçe ihraç malla
rımıza me\'ZU ıah<lidatın 

kaldırılması ihraç madde
leriıniıin g-eniş Lir surette 
harice satılmasını temin 
eylemi~ "e iç pivasada . \ . 

Almanya ne yapacak1 

Ankara 19 A . A. -
Havas Bükreşten bil
diriyor: Almanyanın 
Romanyayı tezyik için 
ne gibi şeylere baş 
vuracağı merakla bek
lenmektedir. 

Amerika ordusu 
arttırılacak 

h;ırekt>t ıı~·andırmıştır. Ha A [A ] 
ri ..; piy:ı:-aların nıülıim nkara 19 .A. -
ııınhı·'l.l nııılt·ıı y:ıpılııı:ık· 1 Amerika Harbiye Na 
t:ı olaıı talt•plı·r · tnıııı:;-t ır. ' zırı beyanatında, A 
1311 cümledPıı. 01.arak. F'raıı· 1 merika ordusunun art 
sa mı·ııılPkt·hıım.den kuru 
~elnelt·riıı miiuayaası için tırılacağı ve bu kuv 
kırk milyorı Franklık it vetin hava ve deniz 
hal nıiiRaadı·si ''emıiş ,.t' kuvvetlerine ilave edi
yine Fransa tarnfıııdan yu- leceğini söylemiştir. 
murta kı'~·i deri:.;i ve yağ-

lı tolıuırıların toplu lıir 

:;-PkildP ıııii hay:ı:ı~ı ic;in 
'I'il':ırPt Vekfılı·tinıizP ıııii 

ı aca:.tl:ır ya pılıııı~t·r. Ve
l<ftlı·t ilın.c .r Tii<'c:ırları 

ıııızı kP~·fi~·pttı•rı hahnclar 
l:)'IPtlll•k ( edi I'. 

Oikili~e Zelzele 

~!nlilerin muvaf fakiyeti 
Ankara 19 [A.A.] -
Çin Ajansı,' Çinlilerin 
Zoğo limanlarını is
tirdad ettiklerini, iki 
japon filosunun Çin 
avcu tayyareleri ta-

~?~ara ~ 9 ':'. A. - rafından püskürtüldü -
Dıkılıde dun ıkı zel j ğünü bildirmektedir. 
zele daha olnıuştur, . 

Mısır Kralı Majeste 

FARUK 

Mısıi, ~er suretld 
lnuilter.eye müza-
~erette ~ulunacat 

Ankara 19 (A. A.) -
Dün Mısır Meclisinin mn

tad merasimle açılmasın

da Kral Farak ~öyledigi 

nutukta Mısır Hükflıneti

ııiıı lrı~iltereye yardımıl:ı 
hııluııacağmı söyleyerek 
fipıniştir ki : 

".Mısır İngiltere ile olan 
ittifakının şarkta sulhu 
tesis edec .. ~in~ emindir. 
Mütt .. fikimiz bizden müm
kün olan her müzahereti 
görecek tir . Toorağımızı 

ve menıh.~ketimizi müda
faa husuı'undaki azmimiz 
kat'idir.,, 

İngiliz Tayyarelerinin bir 
muvaff ak~yeti 

Ankara 19 (A. A.) -
lngilt<>re tayyart>leri şimali 
Alınarıyatia muvaffakiyet
li bir u~uı yapmı§lardır! 



Sayfa 2 
Sayı 19~ 

~~-a_@ı~[!l....;.y~©-----1 Nusaybin MBI 

Cizre lrlalkevi çahşıyor .. 
Bir ay evvel teşekkül eder 
köycülük ve güze sanat 

koluna 440 aza yazı 1 dı 
Cizre 1Hususi) - Doku . F ı..ıı çoeut?; 

Altı oktan fışkıran altı elhise gt ydi 1 mi~ ve biı 
gür kaynakla Halkt->\'İ- tiln m~kt ~ •h~iyaçlct 
nıiz Keınnliznı rejımi- i ııı 1 tt.>mio t mı:: ı 
nin yolunda büyilk bir B" a~· ev H :•l teşfl., 
hızla ilerlemektedir. Kı- kül eden Köycülük ve 
t)a bir ömre malik olan gü'l. ı \ a 'aı lar kolu d~ 
evimiz hir yıl içinde büyü~ lıiı hıza çalı~ 
çol-' büyük işler başar- m :·~ r:ı11ır. rn· ay gibı 
nıı~ ve başarmakta de- ı ı ..• ıı 1.an .•• n içinde 
vam etmektedir. ı 1'u.' eulüh. ko un» :\llt ı 

~por şu ·ıesile, ~ por ' ve ~ı zel .. a. 'atlar şu 

Kulubü birlJirlerile teş ' besine de 140 aza kayt 

riki mesaile ikinci t>ir edılmiştir . · 

t~~ım. _daha ~~cad~ ~P- \ gvimiıin ikinri bHŞ-
tırılmı:ş ve bıı. yıl ıçı~ karıı Ba$iigrer 1 rn Ta 
de 220 eksersız ve mu 1 hir \'uran 111 bıı, uı< hirn· 
kafatlı üç at yarışı ya- 'ı rnetııe ekirıleri~ıı , ın gü 
pılmıştır. z •I yefr.:ti rilm ehi içrn 

G .. t . K 1 Ba v f 
os ent 0_ u; ş ı Kövl bleı·ilı ı ze bir irşat 

Öğretmen Tahıı· Tura · ... 

Cizre Ka~·makamı 

Baki Başaran 

kursu açılınışt1r. Bu 
kursa devam edenler 
giinden güne artmak
tadır. 

Oktay 

nın başkanlığında 5 , --------------------

H'tlerle Orau şefleri 
ar asrnrla ihtilaf mı 

A~man Tayyareleri Hnllan
da üzerbde uç ular 

j;lalmiidürünün başkan
lığında 12 • Öğretmen 
Osman Bilgenin ba~. 

kanlığlnda ve Ctwıhu - , 
riyet Ba vramı;ıda il~i l 
müsamere o ı mak üzre Ankara 19 A. A. - Ankara 19 A. A. -
bır yıl içinde 21 Tem- 1 Londra resmi maha- Alman demiz Tay-
~il verilmi~tir. 11 fili Alman ada Hit yareleri dün Hollan-

Neşrıyat Kolu; ade· ' . Y . .. . 
ta bır okul vazifesi gör- ler ıle ordu şeflerı I da toprakları uzerın-
mektedir. Her gün ka- arasında ihtilaflı ol de uçmuşlar, Hollan
dın, erkek yuzıeı ce va· duğuna dair verilen 1 da avcı tayyarelerile 
taodab~. .?kers. t~flrndcıkl·ta haberler hakkında fi ateş teati etmişlerdir. 
ve uyu lS ı a e er \ ··k" . 
elde etmektedirler. Bir kir dermeyanından Hollanda hu umetı 
yıl i<;inrte, Halkevi baş. imtina etmişlerdir. bu hareketi Alman-
kanı Kaymukam Bay ı ya nezdinde protes-
Bakı BaşP.ran, Doktor t t · f 
Nec·1ti Çelim, Haytar K d T ı· 0 e mış ır. 
vekili Ali Can oruç, ana a ayyare a ıyor Köy:üye to~umlu~ 
H ıytar Bııhri, Beledıye [AA] A 9 Tahsil Müfettişi Sira· Ankara 19 . nkara 1 A. A. -
cettin Oktay ve Haşöğ- Kanada Hükumeti Şibinkarahisarda zira 
retmcn Tabir Turan tıJ · Birleşik Amerikaya at bankası köylüye 
raft_nd~n. (f)2) Korıfrans 1500 talim tayyaresi tohumluk tevziine baş
VE:'rılnııştır. 

::so.syal y·udım şu. sipariş vermiştir. lamıştır. 

hemiz şimdiye kada .. '-------------------

20-11-959 Pasarteal 

12,30 Proğram ve mem

leket saat ayarı 
12,35 Ajans ve ~t .. teoı o 

Joji haberleri 
12,50 Türk müıigi - PI 
13,30, 14 ~Iüıik (Karışık 

proğraın - Pl. ) 

MüdürlügündeD 
Eksiltmeye konan i; 

1 - Mardin vilayeti} 

~avtıin k .. zası hiikO!ll 
ko.nağ'ı inşaatı olup lll' 

bamıııen keşif bedeli 6S• 

lira 87 kuru~tur. 

18,00 Proğram 2 _ 10000 lirası bU · 

18,05 Memld~et !'i:rnt ı\ ne büt<;l·:ıiııden verilcd 
yarı Ajans ve }feLeo. oluji mabadı 9.ıo bütçesind 

lıabt>rleri . tedive edilecektir. 
18,25 Miizik H.a<lvo c:ız \ • 

orkNltrası 3 - EsiltmP.VC 27 /1 
19,00 Koııuşına Sıı n ı 939 tarihine ~Us~<lif f • 

metleıi zartesi günü saat ı:ı 

19,15 Türk ıııüziği Nu:5ayt>in kazası mal ı! 
20, 15 Konuşma Çocuk dürlügünde yapılucal>t 

Eşirgf!me kurumu 

20,30 Türk wüzi~i Fasıl 
heyeti 
21,15 Müzik Kilçük Or-

kestra - Şef: Necip Aş· 

kın 

22,00 Meıııleket S a a t 

Ayan Ajans Ziraat, Es
ham tahvilat, kambiyo
nukut borsası fiyat 

22,20 Müzik Küçük Or
kc::>tra Yukarıdaki proğ

ram1n ılcvaını 
~) ·~ - '[ .. 1 ~t . k :. :. .. ,;) tt uz < , ra vıns ·y: 

C:ııppriccio Piyaııo ,.c Or
ke--ı ra için -PI 

23,00 Mü1.ik Cazband 
23, 25, 2;1, 30 Y aı ınki 
proğram ve kapanış 

lranca: Saat 13,00 \ 'f' 

18,45 de 
Arapca: Sa&t 13,15 ve 

·19,45 <le 
I•'ransızca: 

ve 20, 15 da 
Saat 13,45 

Mardin Vakıflar 
daireEinden 

1 - Vakfa ait sürur o
telinin tamiratı (11531 li
ra ( .ı4) kuruş bedeli kt>· 
ş ıfle açık ek ·iltmeye ko
nulmuştur. 

2 EksiltınP 23 Teşri-

4 - İsteklilerin bu 
ait evrak ve şartııal11 

:Xusayuin mal mudil 
CTünden ve Mardin .. ~s 
~ . 
müdürlügün<le :örebill 

5 - Eksiltmeye gire 
mek için 4788 lir:ı :!9 
ruşluk teminat Yerme51 

eksiltme yapılacağı gU 
en az g gün evvel elle t 

de bulunan vcsik81 
birlikte Mardin vilftyl' 
müracaat ederek btl 
mahsus olmak vcsikil 
malan ve bu vesikayı 
raz etmeleri şarttır. 

6 - isteklilerin tt 

de yazılı müd\letten 
saat e\ eline kadar nışl 
diirlügüne makbuz tJJ~ 
bilinde vermeleri IaıııJ1 
Postada olan gecikıll tı 
kabul edilmez. 

11-16- ıs·" 

Umum Neşriyat ve) 

işleri Müdürü 

ı ~!!!! ı ı !~! ıi i 111111111 ~!!!!! ! ı !! r iiiiiiiiiiiı ~!!!!!!!!!' 
ni .:;ı n i ~:'B Pcrş .. ııı lte gü
n il saat oıı da hükumet 
konağındaki Vakıflar ida
resinde toplanacak .oldn 
komsivon tarafından ya. 
pılabak tır. 

Siret Bayat 

Mardin 
Ulus 8esi Matbaası 

basılmıştır. 

Cizre 

sporcuları 3 - İlk teminat parası 

(8:>) liradır. Taliplerin ~art 
naııwyi ögrenmek üzre 

gel ırıt>leri ''e 24ü0 l\ olu 
kauunuu göo:ıterdı•i vesai· 

ki ,.e iJ_k teminat ma~t 
tarını lıamil ,.e fenrı 1 

liyeti haiz olan talip\ 
muayyen gün ve sP· 1 

Vakıflar idaresinde 11 

bulun malan ilfin ol'lıl 11tl 


