
lhib ve Başmuharriri 
IİRET BAT.AB 

lllleket menalliııe aıd y~lara 
aavtaıarıınız ııcıktu. 
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~ayısı :::?.:> Kuru::-tur 

neoı· verilmeı. = . SİYASAL GÜNDELİK TURK GAZETESİ \:iunu gt>ı;ıı.ı,., ~ ·u::ılı:ılar 10 K. 

wro· On UçUncü yıl 
Resmi il!nların saııtiıııi 25, hususi 
ilünl:uııı kelimesi ( 4) kuruştur. 
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Gü .... rük ve inhisarı r Ve 
rimizden ayrıldılar 

fasıl lJ a areket eden Raif Karade
:talık 

n·z dün akşam Ha1kevi de 
·ye bir ziyafet verdi 
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Or· 
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tarıııchın H.ılkc,fodt:' Lir 
1
\ afet , cı ildi. 

Vtıkil, ?.iyafet salonu 
lı, yanında lıusuşi kalem 

Udi.irü. Hiiı-;nü Özer. Giim
ttik ınuhaf:ıza umum ku
llıa.ndaııı. Birinci Umumi 
Ufetti~ · Valimiz, Cenub 

lh \l 

"Uut komutam \'e diğ'er 
) 1 "at olduıs-u halde şeref. 

ve elldirdiler." 

5 ve l)a vetliler arasında şeh-
tılh· k" ~ııde bulunan mili ·ıye 

~3,45 ~Ufettişi Basri Konyak, 
il ~UtnrUk muhafaza tabur 
ı___... ~mandam, Gümrük ve 

4 laisar müfottiş ve mil-

i ~ Urleri, vil!lyet jandarma 

1 
111lla.ndanı, Emniyet mü-

b Uro, fiazetenıiz Başmu
~ r arriri \'e daha bazı ze-

"at da vardı. 
tesi 

~lecek 
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Ziyafet <'8mısınd:ı Sa
tın . Vekil ka<lt>hini Hal
&e\11tniz şerefine kaldırdı. 
la~lecliy'~ Heisi Aziz Urns 
t taftndan kısa bir mı
~~k <iylendi. \'ok t-aıııi.ıııi 
,.
1r ha\ a içrrL ındr geçen 

•1~nfrtte S<n 11ı Vekil aşa
laki hitat;ede bulun hı. 

l ı nuııu ıııute:tkip da \'('t
i l:re l,atl\ eler ikram e li
tı t('~ ziya r r ııih:.ı~ et ve
tı '1 ı. 11<.ı.lke' imiziıı Sim•
r11a llıd l Sl'\ rcdilcn filim-
·~ı·rı . 
ı EIOnra kıymetli ınisa-
b~lerimiz ot<mrnbilh:rine 
.llerek Yali Kouağına 

'lttiler, 

tiırıizı.ll'ıı çol• iyi iıııilıa ~ Pti hil~u ı•('ı ııin . (il,"'·k 
l:ırla <Wnlar.ıJ· Uı fa) a ş .. n firıe kadehi ı i kaldı 

h:m>ket ~·dPn Vekil istJı~ ı rıı ını. 
yoııLlaki halk \C ıııerıı~r . • .,. I 
ket buyuk1t~ıinin huzuııı"· Inhısariar Vekuı-
uğ'uı lcmnııştır. • · L 

n·in nutku 
Hayırlı yolçuluklar di-

leriz. 

Belediye reisimi
zin nutku 

Muhterem Vekilimiz, 
değP.rli Uınumt M üf Pttişi· 
miı savın komutan v~ ' . 
müsafirlerinıiz: 

Şehrimizi şereflendir
me11iz, en derin bağlarla 
Cumhuriyet rejimine ve 
Oumhuriyt-t hükumetine 
baıtıı Mardinlileri içten ve 
husu~i bir Laıla sevin
dirmiştir. 

Millet ve memleketin 
refahı, saadeti ve yükse

li~i u~runda, siz büyilk
lorimizin ferağat dolu ceh
dii c;ahşmalarınızın bize 
,.e uiz<lt•n sonraki ne:-:il 
lt·re manalı ve k u n·etli 
bir örnek olarak intikal 
edeceğine enıin olmanızı 
istirbaın ederim. 

::;izlere Mardin halkı 
ve gençliği atlına hoş 
gt>ldirıiz <lcrk€11, ı-eyaha
tımzın afiyetle geçmesiııi 

ınenıh·ket ve millet için 
lınyirli nt>tice ve giizel 
seınerı·lerle sona ernw~ini 
temenni eder, C1.1mburiyet 

Mardin Haltrevirıİn gö. · 
terdiğ'r :::-amimi. aifıka 'e 
misafirpen:t>rlikteıı dolayt 
çok t ·f'~ekkür edrriııı, :-öz
lerile hitaheı--iue h;ışla~ mı 

Vekil ezcümle şunları süy· 
lenıiştir: 

"H;ı 1 kev IPri lıi r uıille

tin kalktıı ma~ı icap eueıı 
bütün mPslekleri "e i~ti
mai yardımları ve <le\'aın 
üzre çah~ması lazım ge
len işleri ögretici tanı. lllÜ · 

kemmel, medeni bir mü 
e~sesedir. 

Halkevleri gün gr.ç· 
tikçe ve b<ıtta yakın bir 
at.iıle mPmlt•ketinıiz için 
ehemmiyttli lıir kültür 
kaynağı hıılirıi <ılııı:ıkı:ı 

de\'am edec<>l,tir. Hı. da 
bilğ'isi . olanlarııı bilği:-i 
ııoksaıı ,·atandaşlara ~·ar 

duıı t'tıııesi vı• c,~:ı lı"11 ıu sile 
kabildir.,, 

~ 

Rafet Kara<lerıiz. Halk 
evlerinin vazifelniııi ''C 

)lardin Halke, inrle mü 
\'alıt•Lle etti~i t-:aıııiıııiyPıi 
tebarüz ettirerı·k Jıir:ıhP

Eıirıinc şu l'üılt>rle ::-oıı 'l'r 

ru i~t ir: 

Mardin Balke' inde 
laasil eti.iği~ iÔtlba mub-

bi 
ı\ı ıka• a 2f"> 

Yı·ııı H >. 

Tatuıe:-1-. o J...urrı 

• 
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<;;. ll . . 
Gaft.ııko yi <· B. ie i 

YP Vı·kili olınıışıur. f-:t ft ' 

Jlİ~ l'l t ,ı r lll'I lı fil j :1 h 1 P 

dt'~i..,ııır:-iııiıı .•ir X:.ı1ııırı 

i ıif:t<-il · d • .ılıiii oldı ı. 

İiiiklP°:'I(' C r ~- •ı ( ı'<'ll 

mii?. kPrderlt• : l:i k d r n. 
111 .. ııığ·ını YP Hcıuı:ırı~ :ıı.ııı 

H. r:ciYe ·8İ\ a::ctiııch· hir . . 
df'ğ'İ~iklik olmıy:ıc:ığıııı 

beyan etmi~lerdir. 

-
-

H nıırıı Ilaritıiye Nazırı 
B.ıy Uafenko 

m ;ril a C•ım~urr · isl 
Haihin i ~~ahar~a · b~teceğ ni söyFyor 

Ank:lra ~j (A. A.) - · 

Aınerik.ı CUıııhurreisi ltuz-1 
'elt o-azeıccih•re ,·aki lıe-l"l 

yarıacıncla ll:ırhin ünii-
ıııiizueki ilk b:ıharda hi
tect>ğiııi Süyll'.miştir. Bu 

Almanların 
taarruzu· 
Arık:ıra ~5 r .\.. A.) 

Dün ~lozHin ,.:uk ınıııta 

ka:-ıııııa Alıııcıı l:ırm y~ıp 

tık lan lıa~kııı ha rı·kı·t i 
:ı k]ııı knlıı ı:;-1 ır. Fr:ınşız 

)ar c ~ir :ılnıışl. ı dır. 

tt lif 11.ı lld~~ leı i iı;iııliı· he 
yıcıulı \e i11:1 nlı hır su
rette ç:ılı~nıak LteyMı 

bir fbılkı"' idir. Bu fo:ı 
nırı \'ÜCuda ır, 1ıu ·~indı> 

"' ıniillP\'\ erlı·riıı R<llJlİll i :ılfl- 1 

k:ısı elwuııııiyı·tliı,lir. 

::\femlı·'ketiııiıdrrı a.y
rılırkl'rı l:lalkP\'lerinııı hıı 

alfık:ı:;ını brr:ıber g-ii:ii
receğ'im. Hepinize muvaf 
fakiyetler dilerim. 

süı iiıerinP g:ızrtC'ciler 

bu tıu~u·t:ı fazla izahat 

i-..tt'tııi~ler ·p de Hıız, t>lt 
~özOniirı nPye İ8tiırnt l't
ti«riui ~ödeuıerııbtir. 
~ . . 

İngiliz Krah 
Ankara 24 [A.A.] -

İngil;z Kralı, Hava
da ve Denizde bü
yük hava filoları vü
cuda getirilmesini is· 
tihdaf etmektedir. 

Bir Alman tah
telbahri battı 

Aukarn :?:> A .. \.~ -
F'r:ıno.:11. B hriyt•, i tıir Al
ııı ·rn Tahtı ıha hırını ıl:ı lta 
tabı ip t ıııi~ ıir. Bııııımlu 

ı-;oıı giiıılt. rdP h:ıtırıl:ırı 

chişııı:ırı Tahıılbahırı üç. 
olmuştıır. 



Sayfa 2 

B. Miliet Meclisi 
Ankara'24 A. A. - 1 namede müzakere edi· 

Büyük Millet ~ Mecli J lecek evrak . bulun 
si bugün Raf et Canı madığından P azarte 
tezin başkanlığında si günü , · toplanmak 
toplanmışsa da rüz- üzre dağılmıştır. 

Htisat Vetaleti 
Klğıt Sanayiimizin tekamülü için geniş ve esash 

tedbirler almakta~u 

(Ulu Seal) 

IZMIR'DE 
Si~~etli Yağmurlar 

~eşmede iki eve Y tl
~ınm ~üştü 

Ankara 24 A. A. -
Evelki geceki yağ· 

mur İzmir ve mülha 
katında şiddetle hü
küm sürmüştür. 

Bergama~a 
Yeniden zelzele ol~u 
Ankara 24 A. A. -

Bugün saat 9,15 te 
Bergamada bir zel
zele olmuştur. 

Sovyet fil osunun 
manavrası 

11 

1 

Sa11 ıs~s__....., 

~<§l©ly©ja 
it 

25-11-939 Camart~,ı 

' 13,30 ProğTaın Ve meı.11' 
leket saat ayarı 

13,;j5 Ajans ve ıneteoro· 
loji haberleri 

13,50 Türk nıüzigi: nal~ 
Tiirkiileri \'e Halk Oyt1 
Havaları 

14.80 Müzik Hivasel . • t 
CUnıhur Bandosu - şe 
İh:rnn Künçer 

iktisat Vekaleti kağıt 
sanayiimizin tekamülü ve 
'rürkiyede kağıt btiblfl· 
kinin tanzimi için geni~ 
ve esa.;lı tedbirler almak
tadır. 

Sovyet Baltık Fi 
fabrikam ızın inşaah sür Yağmurla beraber l 
atle ilerlttilmektedir. Bu etrafa saikalar düş· osu kumandanlığı , 

15,15,15,30 Müzik D:ıtr 
müzigi · 

inşaat bitince memleketi- müştür. Rus donanmasının bal-
miz, bazı ehemmiyetsiz tık sularında manav-

18,00 Proğram 

cin~ler aıüSTesna olmak Çeşmede iki eve 1 raya b 1 d " T' 
üzere, bütün kağıt ve ld d" .. e j . . aşa ıgını ı an 

18,05 Memleket ~a.:ı.t , 
yarı, ajans ve meteoroto. 
haberleri 

Bir taraftan ikinci 
ki~ıt fabrikamızla sellüloı 

kartonunu dahilden temin 1 yı. ırım u~mu.~ ~ etmıştır. 
edecektir. ıkı hayvan olmuştur. 

18,25 Müzik Ra<lyo cD 

Orkestrası 

Mayinler döktmer 
Ankara 24 A. A. -

Londra: Son iki gün 
zarfında İngiliz sahil 

Hitlerln istifası 
Yeniden bahis mevzuu 

o!maktadır 

I:rine ve Taymi~ Neh 
1 

Pans "Radyo,, - rinin aleyhinde bu 
rıne Al.man denız tay Berlinde dolaşan bir ( lundukları, zira bu 
yareler~ paraş~tları şayıaya göre Hitle · harpte Hollandanın 
~~sıt~sıle .rr,ayinler rin istifası yeniden bitaraflığını muhafa-
dokmuşlerdır. b h 1 k · Al 

8
. h' . k l . mevzuu a ıs oma - za etmesı, manya-
ır şa ıt, pe a tadır. nın menfaatine ola 

çakta uçan ~k~ ~l Diğer taraftan, Na- cağını ileri sürdükle 
man ta yyaresının ın- . k" H 11 rı· haber verı'lmekte· 
f·ı k t d d . ı zı er anının o an 
ı a e me en enıze ı d f 'k' l d' . h dd l d"k · aya taarruz ı ır e- ır. 
sıya ma e er o -

ı Mecusilerle Müslinıanlar 
arasmda çarpışmalar 19 00 Türk müzi•"İ , o 

konseri 

Hindistanda Müs 20,00 Konuşma. 
limanlarla Mecusiler 20, 15 Türk müzigi 

arasında bir çarpış- ~0,30 Tiirk müzigi Kar 
ma olmuş 6 Müsli- şık proğrauı 
man, 5 Mecusi ölmüş- 21,00 Müzik Küçük 

t .. 23 t I kPstra - ~ef: Necip ur. e yara ı var. , kın 
dır. 

Mardin vilayet 
Daimi Encümeninden 

22:00 ~[enıleket -..; a !\ 
A y a r ı Ajanti ve Zir:ı~ f 
haberleri r 
~~, 15 Konuşma Ecueb · 

dillerde 
22.45 .\l ii7.ik '"'azb:wd r a 
23, 25, 2::3, 30 Yarııı~ 

tüklerini görmüştür. 1 - 8avur kapu~unda proğrarn \'e kapanış 

istifa e~sn Romen Ka~inesi 
yeni~en ~uruluyor 

BaşveKalete Tatareskonun getirilmesi ~anaati 
~iyasi mahaf ilce iz~ar ediliyor 

Panklrt yolu kardan ve kahve ile wrue ar~ısın- lranca: "aat 13,00 ' 
Y da yeni yaptınl.ıcak ilk 18,45 de 

tapandı okul binasının birinci kı- .Arapc:ı: Sa:!t rn, 15 ' 
sım insaatı açık ek iltme. 19,45 ele 

Ankara 24 A. A. - ye c;ıkarılınıştır. Fransızca: 
İlgaz dağlarına ya - 2 - Keşif bedeli (90!J9) ve 20, 15 de 

ğan şiddetli kardan lira (63, kuru~tur. 

Ç k 
3 - lhaleRi f>/12/ü39 

an ırı yolu tema· $:ılı güııü ~aat 14 tle Vi-
men kapanmıştır. Y o- layt>t makamında yapıla- Yarınki 
lun açılmasına teşeb caktır. 
büs edilmişse de faz 4 - tstcklilrrin Vilth·et p 0 $ t a 1 a ( 

Ankara 24 [A.A.] - I Kral Müşavirlerle la kardan yolu açmak vesika komsiyonuncıaıı.ırn 
Havas Ajansı Bük- uzun uzadiye görüş l iş için alınmış ehlh·et \·eı:;i -

kabi olamamıştır So kası ihraz f·tınc..:ı· ·\·c :::-."ıı-
reşten bildiriyor: İs tükten sonra Tata .. . · ., ··· 

~6/11/930 Pazar 

k 
.. t t guktan bır kadın yol- tiyedt! lıir inş:ıat kalfası ı Yarın "abalı ımat s,S 

tifa eden Başvekil res ova muracaa e - d d t bulunrturac:ığ'ını evvelden da E:ki$pres 'fren postıı· 

AI 
. . . t' 1 a onmuş ur. t hbu··l . , . gertıyanonun yerı - mış ır. ea ~tmP8ı şarttır. gelecek~ Savur .. Gcrcu· 

T k b Y . k b' K 5 - .Mu\'akk.ıt teminat Midyat, l<lil Cizre 01 

ne atares onun aş enı a ıne a - Umum Neşriyat ve y .. ., .. ,1 "k · ' ' • ",, mı tarı 750 liradır. yarbakır, t-; usavl>in. J\ 
vekalete getirilmesi linesko tarafından ta işlerj Müdüı ü 

1 

6 :--- Bu hususta fazla zıltepe. ve Derik. postal:,1( 
siyasi mahfellerce , kip edilen bitaraflığı tPfsıh.t alm:ı k ,.e evrakı • gidecPl;.tir. 

Siret Bayar k f Alman taleplerinin muhafaza edecek ve ·eş iyt·yi gürm<'k isteyen. . . ~ 

d ıd Mardl
·n ler Nafia müdilrlügüne Mektup kı~esı s:ı:ıt 

re edilmiş o uğu taarruza karşı koya ve Daiuıi Encümene mü- den t 7 ye, Ila\·ale ve p~ 
çlemektir. caktır. Ulus "'esi Matbaasında racaatları ilan olunur. ket branjı da. saat 8 dCO 

baııJ.Wftır. ~1-2G-28·f 15 te kada~ açıktır. 


