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= _ Sİ:YASAL GÜNDELİK TURK _GAZETESİ_= Günü geçıııiş ~uslıalar 10 K. 

Resmi illnların santimi 2;;, hususi 
il:lnlarm kelimesi ( 4) kuruştur. K nruJ uş yıJı ı Agustos 927 

Gümrük ve inhisarlar veki!inin gazetemize mühim beyanatı: 

... ~ «Kaçakçı sadece devletin kanunlarına itaat etmeyen bir 
.ı.y• suçlu deği] 1 aynı zamanda memleket iktisadiyatına ve zira-
ı:i:~ atine hiyanet ede~ bir mücrimdir» GümrüK ve l . ~isafl~r VsKilinin 
Ziraşt Geçmiş senelere nazaran con seneierde kaçakç1lığın 
. azaldığını hissediyoruz, B!lndan sonraki gayretleri
~okto· llıiz onu yok derecesine indirmeğe matuflur,» 

Diin şehrimizde yaptığı 
ve zi yareUer 

tetkikat 

i Fasıl Şehrimizde bulunan 
Gümrük ve İnhisarlar 

ük o! \'ekili Bav Raif Kara
şkıo) deniz M ~har r irimize 
a a' llşağıdaki beyanatta 

eshaıJI buıunmu:;ı tur: ' 
nukllı 

"Gezdiğim yerlerde h:ıl
Uk or· ~I çok neş'eli buldum. 

prot ~er krs işi \'e glicile 
llıeşğuldıır. Kasahalard:ı, 

rooiı ~ehirlerde, yollarda göze 
~aroan CunıhııriYetin um· 

d pl tan eserlerini, .hu uğur;n. ~ ll~ki faaliyetlerini ınüşa
arıo heae eylediw. 

~ . 
·i Hal~ İııhis:ır madıielcrinin 

Ucuılatılınası hakkında ne 
00 ve du ı: d" "'ü ti .. •or ,un tw nı zu soru\ -

~llnuı. 
0 

• 

l' ı 5 ,.e 

13,4° 

• 
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ar 
uma 

~t 8,30 
post:ıS1 

:;ere il~ 
Diy•' 

Kızılte
ları gi· 

saat 8 

ve pi' 

t s M0 

r. 

Biliyorsunuz ki, her 
~erue lnhisar id:ıreleri 
dQvlete varidat temin et· 
~ek maksa<lile kuıulur. 
<lkat, lıiziın luhisarları · 

llıııın karakteri bununla 
beralJcr lwlkın ihtivacını 
~llıin etmek 'e i~hisar· 
1~r~ ~t! \'Zll olan . nıadde
~tın Itil:1hıııı tmıım evle· 
~ek gilıi ıira:i v" ikti~Hdi 

1Ztrıetler ele ifll Pyleuıek
terı ibarettir. 

Bu me\•anda ltalkı 
~'Uksek <ler~celi içkiler-
~en kurtararak cmların 
~1bhatlarına da hizmet cy-
1~llıeğ-i bir pren:::ip halin
~!! kabul etmiş bulunu
\> uruz. J., te bu maksat 

1 e emellerimizin icap ev
~Uiği şekil ve derecede 
lııhisar ma d<lelerimizrie 
;ull.ıkiin olan teıızilatı 
il.ptnaktayız. Bu güne 

kadar tenzili fiyat h11su
sun<le muhtrlif kararla. 
rınııza şahit oldunuz. Tuz 
fivatının tenzili l~pirto 
fiyatlarında yapılan indir
meler Biranın ucıı:z.latıl 

' m:ısı ve son uınanlarJa-
da. Eylill iptidaşıııda i~l~
meÇre başlayan Malatya. 
da yeni kurduğumuz Tü
tün fabrikasında imal et 
mekte bulundut:fıırrııız. Mü 
<lafaa vergi::;ilt> beraber 
l:H'Ş kuruşa satılacak ol.rn 
Doğu Sığ;ara~ırıın piyasa 
ya çıkarılnı:ısı g-ibi hare
ketler bu cliuıledendir. 

Urfa, Gaıianf Pp ve 
Hata v vilayıır lcrirıi ~;ez . 

mek tasavvurundayım . 

Mardindc edindi~irn 
itihaıuıı ~öyle hül:lsa edı,;
bilirim: 

~IPmleketin her kö 
~esinde olduğu gihi bu. 
rada da devlet nıiie~sese 
lerinde ciddiyetle faali
yet, halkta bükfım<·te b<ığ 
lılık ve neş'e ~ördüm. 

Size bu sözleri söyle 
diğ'im Halkevinde otur 
duğ'ıırn şu dakikada mf'm. 
leket gt1nçliğ-inin lıeyecan
Jaıını hissetmekteyim. 

Kaçakçılık bakkınna 

sordu:!unuz sualların ce
vabı şu olacaktır: 

Kaçakçı sadece ele,, 
Ietiıı karıuııl:ırına itaaı 
etmeyen bir e.uçlu dı·ğil, 
ayni zamanda meııılı·kPt 

iktisadiyatına ve zirnat ırıa 
hiyaııt-'t edrn bir mücrim
dir. Kaçakçı her hir ha. 
reketi ile Türk köylüsü 
niin hukukuna tecavUz 

ŞehrimizP gelen giiın. vrrlerle tenrns edf:!n vekil 
riik ~:e inhi~arlar vekili orada $a:ıtlarca kalmıs 

Mi ili şef ~lisafir hulıırıılııkl:ırı \'<ili nwmlt·ket büyiiklPrinıiıl; 

Alman Sefl·r ı"nı· L8~UI kouağ'ı rıda ö~dc• yt>uıPgiııi uzun müddet konuşmuştu r. 
1\ U yt•·likterı sonra ı efakctlf'· MuhtnPm vekil hu ar:ıda 

buyur.lular riTJde kaleıııi mahtıu~ mü- gazetemiz mııh~niri lura. 
U dtirü Hüsnü Özer, ile giim- him Necdet Gökt•ri kabul 

Ankara 22 - Bu- rük muhafaza umum ko- ile giimrük vp inhitiar iı;;le-

gün saat 17 de Al.- mutanı tüm general Lütfü rimiz hakkınd:ı kendisine 
Karnpınar: birinci umumi mühim beyan·ıtta. lıulun-

manya büyük elçisi müfettiş Abidin Üzmen, ınuşlanlır. S:ıyın vekil dün 
F oiı Papen Reisicüm- gümrük ve inhisarlar mii- akşam f-:aat 20 ,;en sonra. 
hur ismet İnönü tara- fettişi Zeki Cimit oğfo Va- refakatlarınd:ıki ze\':ltla 

li, <'enup hudut ve bO'ümrük 1·irlikte ·e efl · ·ıA t fından kabul edilmiş- u ~ .r, P 1 ırı c v 1 "ve 
muhafaza Komutanları be· tarafından \ ' f" fü ... n şöle~de 

tir. Bay Papen, Rei leıliye ve balkevi rebi, em- bulunmak tilı·ı e otomobi-
sicümhurumuzun Hit . ııi,\·et müdürü ve İtitihbarat line lıinertık \ ilayet kona. 
lere yapılmak istenen amiri ile :-mir 7.P.\·at o!<luğu ğına gitnıişlerdir. 

halde evvr·la vil ~lyet ma- V ..-kil l.m sabah saat 
suikastın akim kalma- kamını ııy . Lrnt ~·tmiş resrnt 9 da yanlarındaki zevat-
sından dolayı Berlin dairelerdtı, !!'İirnriik müdür- ı .~ birlikte tetkiklerine de-
Büyük Elçimiz vası - Iügündt" iahbarıar daire- vaın etmek üzre ~usav-

sincte cenup hudııt komu- bine gitıni~lerdir. • 
tasile Hitlere gönder· tuıılığını.b, gümrük Th.da Vekil bu ak~aın Nu-
diği tebrik telgrafına tetkik ve ziyaretlerdi' hu saybindcn dönecek Hal-
Hitlerin hassaten te lunrnuştıır. Dün ak::-:ırıı :-:a;ıt ke\'iınizdc Belediremiz ta-

l 20 yr. doğ'rıı halk<! \'İıııİ7.tl•· rafından ~errflerine veri-
şekkür ettik erini ib ı b' k l tk l• c"k olan so··1en· 1e hazır ır · ısırıı ı ·ı • ' ' l' müııe' - "' .., u 
lağa memur edildigini l hulunacaklardır. 

-:---------~~---:---------.;..;.;...;,;.;,;,;..;.:.;.;...;_ ____ __ 
söylemiştir. 

etmrktedir. 
Buna mani olmak iı~in 

biz lıir t:ırafr:ırı CPbrii 
tazyik btiınal f'tuıek, di
f!er tarafrarı iktiı-;:tdi tPcl
uirler cll uı :ı k aznıiııdııyiı. 

Bu giirıkıı ıııp,·ııı:ıtı · 

ıııız vt· :ıldığ'ıuıız tPrllıir 

in bu ıııak:-;atla :ılııırııış 

ıır. (J.,çuıiş ::ıı·ııı•ll'fe ııa 

zararı, ~oıı ~eııell'rde k:ı 

ç ık<;ılığ'ııı az ıldı~ıııı Li:::; 
:--ı · diyoı tız. BııııJaıı ::;oııra 

ki gayn•tlt•Iİıııiz oııu yok 
derrcesirıı · t•n.iir •ıf';! ıııa 

tuftl.ll'! 

Hatay MeDusları 
[~e di ~ef n ~a~rirı e ~ir 

çef enk ~oydular 
Ankara 23 [ A.A.] 
Hatay Meb'usları bu 
gün Ebedi Şef Ata 
türkün muvakkat kab· 
rini ziyaret ederek 
bir Çelenk koymuş
lar ve manevi huzu 

. runda tazimle eğil 

l mi§lerdir. 

Yerıiden 

Batırılan vapurlar 
Ankara 23 A. A. - · 

Bir Yunan Vapuru 
daha ma yine çarpa 
rak batmıştır. 

Ankara 23 [ A.A.] -
Bir Alman deniz altı 
gemisi bir İngiliz va

l purunu batırır1~br'" 



Sayfa 2 

Alman - ~oman Ticaret Müzahrel~ri Papanın gazetesi 1 
Ankara 23 'A. A.) - 24·11-939 Cuma 

o tisat n zırı Papanın gazetesi, Al-
manlar tarafından tat- 12,30 Prağram Ve mem· 

bika başlanan deniz 1 leket saat ayarı 

ti 
Kabinenin de istifa edece

ği haber veriliyor 
Ankara 23 A. A. - ne eski Başvekilin ku-

racağı zannolunmak

tadır. 

1 Ku~üs Ma~~emesi 
İtalya Vapurunun 

nıahkemesiııe 

başladı 

Ankaıa 23 (A. A.) -

Kudüs mahkemesi , 

Almanyaya yiyecek 

lere mayin dökme işi - l 12,35 Ajans ve meteoro· 

ni tenlcid etmekte ve loji habnleri 

vukua gelen faciaları 
beşeriyet namına tak
bih etmektedir. 

Rus· f inlan~iya 
acemi tecavüz pakt' 
Ankara 23 A. A. -

12,5C Türk mtizigi _pi 
13,30,14!00 Müzik Karı· 

şık proğr:ım - PI 

18,00 Proğram 
18,05 Memleket saat a· 

yarı, ajans ve meteoroloji 
haberlari 

Romanya milli ikti 
sat Nazırı istıfa et· 
miş ve kabinenin de 
istif asını Krala tak 
dim etmek ~üzre sa 
raya gi 1 miştir. 

Ankara 23 A. A. - götürürken yakala 
Alman-Romen tica- nan Portu Kamriliyo 
ret müzakereleri ce- adındaki İtalya va-

Rusyanın Finlandiya 18,25 Türk wilzigi Fasıl 
ile olan ademi teca- heyeti 

vüz paktının feshi hak-
kındaki haberler Fin lü,10 Konuşma Haftalık 

reyan etmektedir. 1 purunun muhakeme 
Saltanat Meclisi Alman mürahhas sine başlamıştır. landiya merkezinde 

toplantıya çağrılmış· ları Tayyare ile Ber tekzip edilmektedir. 

tır. Yeni kabineyi yi- 1 line hareket etmiştir. ı-----------------

lngiliz, Fransız ve Al-, . 
man ayyare1er 

Yunanistana 
Hayvan ihraç edilmesine 

müsaade edildi 

S p o r servisi 

19.~5 Türk müziğ'i 

20,10 TEMSİL 
!1, tO Müzik Radyo Or· 

kestrası - Şef: Dr. E. Pra· 
Norius 

22,00 Memleket, S a a t 
Ayarı, A J AN S haber· 
lcri, ziraat, esham talıvi· 
lit, kambiyo-nukut bor· 
sası fiyat çarpıştılar 

Londra 23 [Rad)·o] . . o·k·ı· K d 22,20 Müzik s o l i t l er 
ıçın, ı . ı ı, uş a a- -PI 

Ankara 23 A. A. - 1 bulunmuştur . İngiliz Haber aldı0ö-ımıza gö sındaıı Yu · t nan!s ane 1 22,45 Müzik Cazband Fl 
İngiliz hava Nezareti 

1 
tayyarecilerinden öleni re, bir taraftan Yu.. koyun ve k çi ihra . 23, 25, 23, 30 Yarınki 

bildiriyor": Fransada yoktur. nanistanla olan ticari cına Ticaret Veka- proğram ve kapanış 

b 1 I. ·ı· t Al ·t I · · ki fl h. t t türküleri u unan ngı ız ay man. ayyare erı ın ş~ ~ra ızme e letince müsaade edil- tranca: Saat ıs,oo ve e 
yareleri yedi Alman dün gece T aymis neh- mek, dığer taraftan mis ve alakadarlara 18,45 de 

tayyaresi düşürmüş 1 ri üzer-nden uçarak İzmir ve Trakya mm 1 tebliğatta bulunmuş Arapca: Sa.at 13,15 ve 

lerdir. Alnıan tayya nehre mayinler at- takası _canlı. havyan j tur. rn,45 de 
Fransızca: Saat 13 45 

releri tek tek uçarak mışlardır. ihracını temın etmek ' ı, \'e 20, 15 da 
keşif uçuşu yapmış Son on gün zar • t 
lardır. Düşen Alman fmda İngiliz sahille- zcLZElE f ElAKETI \ 
tayyarelerinin içinde rine 15 Alman ma. l y artnki 
fotoğraf makineleri yini atılmıştır. 

Romany ya 
36 bombarduman tayya

resi gönderildi 
Ankara 23 [A.A.] -

İngiliz hava Nezareti 
Romanyaya 36 bom 

bardıman tayyaresi 
gönderildiğini ve bun~ 
)arın hepisinin Bük
reşe vardığını :söyle
miştir. 

Romen 
İngiltereye 

Pilotları 

giderek 

tayyareleri alıp gö 
türmüşlerdir. 

Bir f ransız T nrpi~osu 
Ankara 23 [A.A] -

Bir Fransız torpidosu 
üÇ gün fasıla ile iki Al 
man deniz altısını ha . 
tırmıştır. 

Erzincan köylerinde şid 
detli sarsıntılar oldu 

Ankara 23 A. A. - 1 sokaklarda kalmıştır. 
Erzincan vilayeti da ' Erzincan valisi fela
hilindeki Nahiye ve ket mıntakasıru tet 

köylerde vukua ge 

len zelzele bazı köy 

lerde mühim tahribat 

yapmıştır. :Bir çok 1 

ölü ve yaralı,, vardır. ' 
Bazı köylerin evleri 
kamil en yıkılmıştır. 

, Evleri yıkılan halk 

kike çıkmıştır. 

Umum Neşriyat ve ynzı • 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus ::sesi Ma tl>aasırıda 

basılmıştır. 

Postalar~ 
24/ 11/939 Cumartesi 

Yarın saLak gclece1' 
Tren Postası yoktur. 

Öğleden sanra eaat 
13,30 da Diyarbakır, An· 
kara, İstanbul, Derik, l{ı· 
zıltepe, Nusaybin \'e saat 
17 de Cizre, 1dil, Midyat, 
Oercü~, Sa. vur po::;taları 

gelecek Ye sa:.ıt 18 de 
Ekh;pres Tren postası 

gidecektir. 

Mektup kişesi saat 8 
den 17 ye, Havale ve pa· 

ket branjı da saat 8 den 

15 şe kadar açıktır. 


