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Güm r·ii k ve inhisarlar vekili 
i fafl1 şehrimizde Alman Tayyareleri 

Raif Kaura<dlenô~ 
:::~Vilayetimiz hududunda ve şehri-

iskoçyaya bombalar attılar 

- ş mizde merasimle karşılandı 

lngiltere va f ransa ~ört Alman 
tayyaresi düşücdüler 

Sa a Londra 22 [Radyo] 

~~~} Vekile Gümrük mutnafaza Umum ko- 1 Dün İngiliz uçakları 
bo l'lıtıtan~ lutfi Karapınar ve Birinci Umu- tarafınd~n bir_Alm~.n 

" M .. f t~· . . f k · t t kt d. tayyaresı denıze du· 
mı w e 11lŞ&mız re a a e me e ır. şnrüldüğü gibi Fran 

Cenup villyetltriınizde Raif· Karadeniz kendi- ğına gitmiştir. sız tayyareleri de Uç 

tettcik ~yabatına çıkmış lerini karşılayanlarm ayn Ulus Sesi, sayın konuk- Alman tayyaresi dü· 
oı-n Gümrük ve inhisar· &fı'I ellerini 11kmak aure. lara Mardin halkı namına şilrmQşlerdir. 

ş ~ vekili Raif Karadeniz, tiyle hatırlannı ıormut ve bexanı boşame ti edu ve 
,OO ~&ketinde Gümrük mu- misafir oldutu Vali kona- 1ayğılarıoı sunar.. Londra 22 [Radyo] 

..,aııaı Umum kumanda- Bu sabah bir Alman 

deniz tayyaresi gö. 

rülmüş ve püskürtül

müştür. 

Alman tayyareleri 
İskoçya üzerinden de 
uçmuş ve bombalar 
atmışlarclir. Bu husus

ta henüz mufassal bir 
haber gelmemiıtir . 

._ 1ltımgeneral . 1.!.utli Ra
!'Pınar, Birinci Umumi 
~fettif Abidin Oı.aıen 
llhisarlar vekAleti kalemi 

....___. ~bsui Md. Hüsnü Ozer 

Munitl suikadi Alman • Romen 
~e diğer zevat oldutu bal-

11 ret ~ bUfJfln &&at bird~ Di-
11 >~rbakırdan şehrimize gelı 
erli '-itlt!rdir. 

AJiııan resmi .tebliği, üç kir
şitnin yakalandığını haber 

veriyor 
Ankara 23 (A. A.) -en ..._ Vekili, Vali, Cenup bu· 

1 

"llt komutam, Gümrük 
. ~llh"aza komutam, Bele- Dün akşam Herlinde Mn. 

•elbı ~•Ye ve Balkevi Reisi, nilı Suikaatı bakkmda iki 
a yapr ~tlrnruk milfettişi, İnhisar- resmi tebliğ nt1şir edil

ı. t llltidüril, GUmrük is\ib- miştir. 
;atat Amiri C. Müddei 

~r. llluaıisi, gazetemiz namı- Resmi tebliıtin birin-
316 ili ~ Ba,mubarririmiz, 'rica- de suikastle alakadar El. 
ask" ~Odası reisi ve diger ıa- zer adıncla bir Almanın 
hir b" ~ otoıoot;illerle villyet -tevkif t-dildiği , diğer teb
e t~ litı Uduoda karşılamışlar- li&-de tngiliı giıli servisi
ikler · ne aid iki kişinin yaka-

~ Diyarbakır. kapuau~ landığı bildirilmektedir. 
bedel ~ 9'ıbir metbalinde de 

'r kt ve as kert erkin, Bu hususta mufassal 
. ıf te "1liaıler, memurlar, mekıt bir malümat verihn91Qifı 

rnnde ıJliler ve kesif bir halk · 
} da it; ~lesi tarafından k-arşı- tır · 
re se"

6 
:"il Vekil• bqta Hala.ea Tebliğde, . ElıPrin ya. 

bi~e ". ~ -..dou okluta; Dalde: kalanmasma.. enkaz içinde 
~·~dl ~~-~ıta uk.er lel&m rea:. buhilmı bir bomba par-

·ı ıl ~ ifa ot mittir. .... 9&'• attbep olıDl11&111. 

ll1ll ., 

Hitler 

Elıer bu bonıuavı ver-• w 

leştir dikten sonra y alnm-
ct bir memlt>kF tP. k:ıçmak 
--soau. iki&Mi l&.)'f~---

Ticaret müzakereleri 
ilAnkara 22 A. A. -
IRoyter ajansı Bük
reşten bildiriliyor : 

Alman Ticaret 
hey'eti reisi, ilk mu 
vaff akiyeti kazanmış 
tır. Romanya hüku 
meti, Almanyaya 30 
bin Domuz ve 30 bin 
hayvan vermeyi ka
bul etmiştir. 

I Romanyanın, . Al 
manyaya vereceğı pet
rol miktanni artbr
ması muallakta kal
maktadir. Diğet ta 
raftan, petrol fiyatla
nnm endirilmesi hak-

kındaki müzakere de 
vam etmektedir. 

Mareşal Voroşi-
lofun hediyesi 
Ankara 22 A. A. -

Mareşal V oroşilofun 
İzmir Belediyesine he
diye ettiği otobüs dün 
merasimle teslim alın 
mış, pla 1cısı takılmış· 
tır. Bun1an sonra oto
büs V oroşilof bulva
rını gezn1iştir. 

fransa · İspanya ticareti 
Ankara 23 A. A.) -

Fransa ispanya ti· 
caret görüşmelerine 

dün akşam Madritte 
tekrar baflıDllll§tır, 



. Sayfa 2 

İki vapur daha 
battı 

Ankara 22 A. A. -
Japonyadan İngilte
reye gelmekte olan 
11930 tonilatoluk bir 

gemisinin ha tması Ja

ponyayı pek alaka
dar etmektedir. 

Japon vapuru İngil Londra 22 [Radyo] 
terenin şark sahiJle Dün gece 6600 ton 
rinde mayine çarpa- luk.bir İtalyan vapuru 
rak batmıştır. İçinde İngiliz sahillerinde ma-
180 mürettebat var- yina çarparak batma 
dı. Kurtarılanlar ka - G . h l 

k 1 
mıştır. emı a a su 

raya çı arı mıştır. Ja . .. .. . .. 
pon cı sefareti vak'a yuzundedır. T ahlısıye 
mahalline derhal mii 1 motoru denize endi
messillerini gönder rilmiş ve mürettebatı 
miştir. kurtarılmıştır. Vapu-

Londra· 22 [Radyo] run yükü hafif oldu-
12 bin tonluk Japon ğu için batmamıştır. 

Konb·ol edilen vapurlar 
İngiliz istihbarat ne

zareti bildiriyor: Son 
bir haf ta içinde İn 
gilizler kaçak servi 
si tarafından 50 Hol
landa, 39 İngiliz, 23 

İtalyan, 13 Yunan , 
9 Belçika, 5 Y uğos
la v gemisi kontrol 
edilmiş, diğerleri yol
larına devam ettiril
mişlerdir. 

Con Saymonun nutku 

lngilterede tasarruf ve:ika ~ arı 
ihdas edilecek 

İngiliz Maliye Na \ mitli mü:laf aa bono 
zırı Con Simon Rad lan ihdas edeceğini 
yoda bir nutuk söy 1 hayat pahallılığının 
liyerek , hükumetin önüne geçileceğini bil
tasarruf vesikaları , . dirmiştir. 

Munih sui asdı 
- Başı biriıici Rayfe<lc -

i~trırıi~se <lP, içtiınain ua~ · 
ka. giine tehir edildiğini 

hiltlı re n resmi tebliğ üzt'
rine dönmüştür. 

Rı• rlirı Eıııniyet Umum 
.\lii ılii ıı ll i ııı)t'I Elzn hak· 

k ı n tla A ı ıı ı ııı lıalkınH bir 
çok ~ ıı all ·r ~ornıu~r ur. 

Alman Radyosunun 
---------

1 E '/,Pr suikaRtının Ilolları · ı 
Umum Neşriyat ve yi'izı 

işleri Müdürü 

Siret Bayar 

ıl<ı hııdudıı htıdbelt>rile 

aıfü.; ;ıdar olduf!uııu Röy· j 
leıı.i~· ir. 

lngi ı tnt• hük O.met i , 
Mardin .\fUnih ı-uik:ı8tile hiç bir 

{Jl 
. şun·tle <ılak:t rıı olınaılığırıı 

us . esı MatbaasmdA ı ı. · 1 _ 1 • • • 
vı uırıuışnr. 

basılmıştır. 

(Ula !al) 

Kastamonide 
Fidanlık laaliye~i .ıun geçtikçe 

daha lazla arttırılmaktadır 

Ankara 22 A. A. -
Milli· Şefin geçen se
ne Kastamoniyi zi 
yaretleri esnasında 
verdikleri d ı riktifler 

üzerine fidanlık faali 
yeti arttırılmış ve aşı 
suretile bir çok fidan 
yerleştirilmiştir. 

Yurdun bir çok yerle
rinde zelzele oldu 

~ati ıas~ , 

Rc§l©lyoj 
23 • 1 l - 939 Perteaıb' 

12,30 Proğram Ve mell1' 
lek~t saaat ayarı 

12,8~) Ajans ve meteoro· 
roloj i haberleri 

12,50 Türk müziği 

13,30 - 14 Müzik (karışı~ 
Hafıf Müzik - PI 

18,00 Proğram 
18,05 Memleket saat :ı)'9 

Ankara 22 [A.A.] -
Dün saat 10,52 de 
T rabzonda 1 O saniye 
devam eden oldukça 
şiddetli bir yer sar
sıntısı olmuştur. 

Şibin karahisarda rı, ajans ve meteuroloji b:i 

10,45 te iki zelzele, herleri. 

Bayburd, Rize ve Gi 18,25 Müzik Radyo c~ı 
. orkestrası 

resonda da bırer yer 1 
1n 00 K z· ... st "' onuşma ır ... 

sarsıntısı olmu~tur . saa tı . . 
Hasar yoktur. 19,15 Tiirk müzigi 

20,15 Konu~ma DoktO 

Samsun 
Halhvi 5 ~ers~ana açtı 

Ankara 22 A. A. - 1 evinde açtığı okuma 

Samsun Halkevi dör 1 yazma kurslarına kayt 
dü şehrin muhtelif ye ' ed:lenler günden gü 
rinde ve biri ceza 

1 

ne artmaktadır. • 

run saatı 

20,30 Türk müzigi Fas: 

heyeti 
21, 15 ~Fiıik ( küçük o! \l 

kestra - şef N ccip Aşkın) d 
22,00 Memleket 5 a a 1 

Ayarı Ajans ziraat, esb:ıtl1 ~ 
talı' ıl:lt kambiyo - nuktl1 

borsası (fiy:-ı.t) 
2~.~U ,j!üzik Küçük Or 

kestra Yukarıda.ki pro~ 

------------------! raının devamı . e 
22~35 Müzik Scnfooı~ 9er i püskürtülen Al

man tayyareleri 
.. Ankara 22 A. A. - 1 releri Fransanın şima 
Uç Alman tayyaresi linde de uçmışlar, da
lngil~ere?in şimal ada· 1 fi hava topları tara
Jarı uzerınden uçmuş · fından püskürtülmüş 

tur. 1 lerdir. 
Alman keşif tayya-

Kaçat eşya ~ôtüren ~ir vapur 
yahlan~ı 

Ankara 22 [A.A.] - 1 koçya sahillerinde ya
Almanyaya buğday kalanarak limana ge-
götüren bir vapur İs - • tirilmiştir. · 

l : ~i't ~re · ltalya arasın~a ta~3s 
muameleleri ~aşlayaca~ 

Ankara 22 [A.A.] -
İngiltere ile İtalya ara
sında çok mühim ta 

kas muameleleri ya -
pılacağı haber veril 
ınektedir. 

Parçalar -PI 
23,00 Müzik Cazband pi 
23, 25, 23, 30 Yariok1 

proğ'raın ve kapanış 
20,00 Türk müzigi Hııl~ 

türküleri • 
lranca: Saat 13,00 ,.e 

18,45 de 
Arapca: Saat ı:-l , 15 ,.c 

19,45 <le 
Fransızca : 

ve 20, 15 da 
Saat 13,46 

Yarınki 
Postalar 

24/11/1939 Cuma 

Yarın Sabah saat 8.3t 
da Ekispres Tren po~t:ıe' 
gelecek, Savur, Gereli;' 
Midyat, ldil, Cizre, Diysr 
bakır Nusaybin KızıltC' ' ' . te ve Derik postal4lrı gı· 
decektir. 

Mektup kişesi saat 8 
den 17 ye, Ha,·ale ve pil' 

ket. branjı da saat 8 dC~ 
15 şe kadar açıktır. 


