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alıib ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

llıleket menafiıne aid yazılımı 
aavtaıarımız :ı.~ıımr. 

Basılmayan yazılar geri 
vP.riimeı. SİY A SA L G Ü N D E L İ K T Ü R K _ G.A Z E T ESİ ~ = 

Sayı 1385 

2 İ~inciteşrin 19 3 9 
SALI 

Sayısı ~,5 Kuru~tıır 

üliııü geçmi;; Xu::ıhalar 10 K. 

)TO-
On Uçüneil yıl 

Resmi il:lnların s:rntiıııi ~3. huım~t 

ilaıılarm keliıııc::i ( 1 ) kuruştur. 
Kurulu ,·ıh t Ağustos 927 

-PI 
ışık Ve ki terim ·z· 

Seyahat a ı 
a~iliy Ve~ili arasın~a ı 
e~ilen telgraflar ! 

~ A
oloji Yazan: Siret Bayar Ankara 27 A. A. - çok büyük'bir sevinç 

gördüm. T etkikatıma 1 

devam ederek yarın 
Adanaya hareket edi 1 

yorum.,, 

caz 

1 

Fasıl 

Or
Aş-

aat 
Es-

yo-

, Or· 
proğ-

Ar· 

ınd 

arıaki 

O ve 

Osman Oğ-nllarınm 

fedilmez kütiiliiklerin 
il Liri <le memleketi ta
llıamak, tıalktan kaçın 
ak,r halkın l1ılek ve dt:>rt 
tine kapıları kapamaktı. 

Kemalist r jimin. Türk 
~Ilı huri vetiııin en l>H yük . . 
tı-ve yük ek vasfı da 
rrılcketi h i tanımak . 
lkın <lertle.riııi 'c ihti: 
~tlarını yakından t f't

t et mel;, dfü lderiui 
tılemektir. 

Her vesile ile şahidi 
lunuurrumuz bu bakio 
~ son giinlerde Vekil-
1trıiıin sev:ıhatile daha 
rarııca. mwuttalı bulun-
kla pek ınesrurnı. 

Vatanda. htr şeyden 
.ee huzur \'e sükun te-

1tıioi, iuare makine inin 
~tıtaıam surette işlenıe
~i, iktisadi vr> mali yol 
Uınumi muıfaatlPriıı 

ı . 
ıfıni prorrraımı.ııı l>:ı"tırıa 

• M 

Çıreu Hcfik ~n Ydurn 
.kunıetinin lrn~ar~naya 
1tn ve ,·adettiO-i veni. :......_,,,, 1 .~ • • 
U işlerin gittikçe artan 

• 
(1 

ar 

t erıerji ile ve ~ür'atle 
~\'veuen file çıktı~ıııı. 
~Yanm bu giiııkü izti 
~lı ve kararsız bir dP\'

de f~örnwk hic bir nıil-t el • 

e rıasi p olmayan son-
ı bir lıahtiyarlıktır. 

rekce~ Oeçeu giin ~t·lıriıııizi ;r. teflendiron İnhi arl:ır 
ekili Haif Karadenizin 

t 83::ıt ıetemiw vaki beyanatı. 
' lr ,All' ~11llhurivet Ricalımızın 
~ ' k • . . . 
ostaJ:.ıtı , . ın refahı , köylu ~e\'l 

18 de :•~in yük ... etilmesi, mfö
~tası gi· i sııe daha \ ' 3 i l>ir ~n. 

~ar Halıas!ııın temını 
~runaa sarfcttiklt•ri yük-

saat S ~ <merji \'e gayretin 
:r aı;ık ve ~amiaıi Lfr 

1 ve p aqe ·a· 
t 8 del> ..,ı ır. 

ır. l)ahilivc Vekili Faik 
t•· -14rakıu ':i ark ve Ct.:nup 

• vilfıyt'tleriınizdr, Hatayda Hatayı ziyarette bu
yaptık'arı tf'thik ~f'y,ılıa- lunan Dahiliye Vekili 
cindt> hf'r t-:ııııf lıa'kla , ~ Milli Şef İsmet İnö
kö~ hi ile ) : h.ııı lan tc- ı 
ıııa~ıar, l\.ı~ nı k.ıın Ye ye şu telğrafı gönder 
Valılı•ılt:ı idarr i~lni fö.e- miştir: 

rindP g )rti\ımPh'ri hiç ~iip- 'ı "Dün gece İs '"ende
lıc yok ki, ithr0 maka-
niım::ıs.ı m daha çok , e runa ve bu sabahta 
daha özlü olaı.ık halkın Antakya'ya geldiın. 
nefinc işleme::-inin teıııiııi- Yol ve kasabaJarda 
ne matuftur. 

Vekillr•riınizin lıu ~on 
ı:::c~·ahatları E.(•rnalist re
jimin "halkn dog-ru,, pren
::;ip vt> idP:ıliııin lrnkiki ına

halkın coşkun tezahü
ratile karşılandım. 
Selamlarınızı halka 

tebşir ettiğim zaman 

Milli Şef, Dahiliye 
Vekiline şu cevabı 
vermiştir: 

"T elğrafmızdan çok 
memnun oldum. T et
kiklerinizin Hatay için 
çok iyi olacağını ümit 
eder, muvaffakiyetler 
temenni ederim.,, 

hiy<•tiııi, millet iıııiı.iıı ı\til· -------------------
li Şefiu . ve hiikftınf)ti 1ıin 

etrafındaki 1 e, :ıııiit \'C 

milli v:ıhdt•tini hiltüıı co~ 
kunlıığ"u. hryecaıı \'ı> sa 
uıimil ·,riıe bir daha tı•lı:ı 

r"' 

rüı etmesiııe 'c t-İle ol 
mu~tur. 

Yunanistana 
100,000 hayvan 

satacağız 

Ankara 27 A. A . 
Kasaplık hayvan ih
racatının serbest sa
tılması üzerine Yuna 
nistandan n1emleketi 
mize tüccarlar gelmiş~ 
tir. Yüz bin baş hay
van ihraç edileceği 
tahmin edilmektedir. 

itaha~a, ~ O ~in askele 
iz'n verile 0~ 

Ankara 27 A. A. -
İtalyada 300,000 as
kere yakında kış izni 
verileceği Romadan 
bildirilmektedir. 

ovyet Notası 
Finlandiyada heyacan 

uyandırdı 

Ankara 27 A. A. - l~ilometre geri çekil
Dün Helsenkide neş mesi hakkındaki no 
redilen resmi bir teb- tası Finlandiyada he 
ligde bu ayın 26 sın- yecan uyandırmıştır. 
da Finlandiyanın hiç Mahafil, Sovyet no 
bir topçu ateşi açma - tasının ültinıatom ma 
n1IŞ olduğu beyan edil- hiyetinde oln1adığını ve 
ınektedir. müzakere kapısının 

Sovyetlerin, Fin h açık olduğunu beyan 
talarının huduttan 25 etmektedirler. 

ir Alman Gemisi 
Takip edilen ıngiliz gemilerinden 
kurttılmak ve teslim olınamak için 

kendi kendini batırdı 

Ankara 27 A. A. - ' kurtulmak ve teslim 
8577 tonluk 1 ~r Al 
man vapuru okyanos 
denizinde takib edilen 
İngil;z gemilerinden 

olmamak için kendisi 
ni batırmıştır. 

Vapurda bulunqn 

·~----------_,.._.,_ 

Büyü~ Mill t 
Meclisin~e 
Ankara ~7 (A .. \.) -

Biiyiik ~lillet l\lecli~i l.ıu 

g-iin ı eis 'ekili .M:ızhar 

G ~rııwn iıı lıa~~<rn lığ"ı mla 
topl.mrnı~> :--iiz :d:ııı Tica
rl't \'ekili .ı.\'azmı Tup~·u 

oğlu ~unları sü~ lt>mişcir: 

lst:uıbul Mebu~u Ali 
Hana 'l'arhan arkada._ ı · 
ıııızın ~ifahi bir sual rnk
riri vardır. lJahiıiye Veki
li sı·y:ılıatta .l>ulunu~·orhır. 
Ben de i.enüz. kanunu 
tetkik etmedim. On brş 

glin uıiisaade L•<lilıııt'~i ııi 

rica t1 dı•riııı. 

Ticc.ırPt v~kilirıin Lu 
teklifi kabul edilerek ruz
naınt•ye geçilrni;-tir. 

.S:llıık bir Mebusa aid 

bir meselenin Mecli~ce 

müzakere edilip edilıui

yec(\ği hakkındaki takrir 

tı·:;:kilfü crıeümenine tev
diinP karnr verilı>re k eri 
"'t·~·p ~on ''l'rilıııi:;; ı ir. 

Yugoslavya~a · 
Alman parasile açılan 

1 1 1 • 

anamın ş'rnetı 

Ankara 27 A. A. -
1 P eti Prizyen 

11 
gazetesi, 

1 Alman parası ile te
essüs eden bir Alman 
anonim şirketinin Bel
ğratta teşekkül etti 
ğini yazmaktadır. 

35 kişiden n1üteşek
kil yolcu kafilesi kur 
ta rılmıştır. 

ı.. 



Sayfa 2 

lemiZ işler 
Mümeyyiz duy
ğunun muhassa

lasıdır 

Mardin Defterdarlığı
na CJ'eldi<Yi aünden be-0 ::ı t:> 

ri - :\1aliye :\Jüfettişleri-
nin de üzerinde durduk
ları - Düzensiz Maliye 
işlerini mevzuatına u~·

ğun şekillerde yürüt
meğe muvaffak ol<·. n 
Halil Taşcı oğlu mesai 
arkadaşlarrna da güzel 
örnek olmuştur. 

Vazife.vi ehli eline 
vermel\te çok h&.s~as 

bu lunan bu yurdsever 
maliyeci ordu muha
sip l ikleriııde \'e her bu
lunduğu muhitte ken 
elini doğru sözhi ve öz
lü vasıftarile tanıttır

mı ştır. 

Mardin vilayetinin 
davar sayım işlt->rinde 

yiiz bine yakın bir faz. 
lalık temin etmiş, tah
silat ni~betlcl'ini arttır

mış bulunmakla bera
ber muhittPki yaşayı

şında ve iş birlığiııde 
hiç bir aksaklığı du
yulmam1sıır. Halil Taşcı 
oğ·Iuııun kahramanlar 
diyan olan Maraşa na 
kıl ederek .Mardinden 
ayrılması kendisini se· 
venler arasında tabii 
bir teessür 
mı~tır. 

uyandır-

.\Jaliyecilikle mem
leketciliğı daima göz 
önünde tutan rnumai
lcyhe eyi yolculuklar 
diler, vazife uğrunda 
dikkat nazardan dola
yı gözlerine nriz olan 
hastalıkların .\ılaraştaki 
nıüte hassıs doktor ta 
rafından yapılacak te. 
davi inde dı:ıba nurhı 
ışıklaı·la verimli ınuvaf. 
fakiyetlerinın devamını 

temenni ederiz. 
Kutluğ 

Mayinleri ta~arri için 
Ankara 27 [A.A.] -
Britanya bahriye ne 

{UlWI Seei) 

ŞEHiR Ve 
İLCE .. 

H . l IJ E .'f L f: il İ 

8. •ızaff er Muhittin Dal dıç 
vel şehrimize gelmiş 

ve vazifesine başla 
Sinop Mektupçu-

1uğundan t a h v i 1 e n 
Şehrimiz Mektupçu- mıştır. 

Yeni Mektupçumu-
luğuna tayın kılınan 
eski ve kiyrrıetli bir 
meslektaş olan Bay za hoş ge]diniz der ve 
Muzaffer Dalkılıç bun muvaff akiyetler dile 
dan bir kaç gün ev 1 riz. 

28· 11 • 939 Salı 

12,30 Pro~rnrn Ve mcın
IPkt>t ~:ıat a.~':Hı 

12:85 Aj:ırı!\ 'e nıltt>O · 
roloji halwrlt>ri 

12,50 Türk nıiizit?;i 

13,30,14 Müzik Karı:;nk 

Hafif Mü7.ik - 1 'l 
18.UO Proğram 
18,05 Memleket saat aya 

rı, ajans ve nıeteorolnji ha 
lwrleri 

18,25 :Müzik Cazlıand 
plak 

18,55 Konuşma Ulusal 
Ekol!orııi ve Artırma Ku
rumu 

!U.10 Tiirk miizif!i: Şnif 
Muhiıtirı'in Sa1. semaileri 

lD,25 Tiirk müzigi 
10 . .')0 Konuşma Aile Zi

raatı 'la \'Ukculuk 

!ayı ıse~--' • 

Mardin vilayet s 
Daimi (ncümeninden ~ 

1 - S:H·ur kapusundll 
ve kahve ile türbe arasın· 
da yeni yaptırılacak il~ 
okul binasrnın birinci kı· 
~ ıın insaatı açık eksiltme· 
ye ~ıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli (D999) 
lira (G5) kuruştur. 

3 - İhalesi 5/12/93~ 
Salı giinü saat 14 de Vi· 
layet makamında yapıla 

caktır. 

4 - İ::ıteklilcrin Vilc1yet 
Yesika komsiyonundan btJ 
i~ için :ılınmış ehliyet vesi 
kası ibraz t'tnıesi ve şan 
tiyede bir in~aat kalfası 

bulunduracağını evveldell 
teahhüt etme:5i ~arttır. 

l~i İma:ı Ti aret Gemisi esir e~i ~i · 
20,0i) Tiirk oıiizigi Kla.

f.ık prof!r:ım 

2 ı,uo Kon~t>r takdimi 
Halil Bedii Yönt·tken 

5 - Muvakkat teminnl 
miktarı 750 liradır. 

~ 
6 - Bu hususta faıll' 1 

Londra 27 Radyo: biri esir edildikten 
İngiliz harp gemileri il sonra bir Alman tah· 
iki Alman Ticaret tılbahırının taarruzu · 
gemisini esir etmiş- na uğramışsa da bir 
}erdir. Bu vapurdan şey olmamıştır. 

22,00 ~icmlckct Saat 
A y a r ı A j a n s ha lwr
leri, ziraat, esham, tah vi 
Iat, kambiyo. nukut borsa. 
sı fiyat 

:?2,20 Serbest saat 

tefsil::ıt alm:.ık Ye evrak! 
kPsfiyevi ıTÖrmek iste'-·eo· 

t " "" b J 

ler Nafia müdürlügiine 
ve Dainıi Encümene mil· 
racaatları ilfm olunur. l 

21-25.28·2 

H ı r 1 gi'iz 
Ankara 27 [ A.A.] -
Atlantik denizinde 
bir İngi1iz gemisi in 
sanca zayiata uğra -
madan batırılmıştır. 

Bir Felemenk ge
misi de İngilterenin 
şark sahillerinde bir 

Ankara 27 [A.A] -
Garp Cephesinde ha 
fif topçu ateşinden 
başka bir şey olma 
mıştır. Fransız askeri 
makamatı Almanla
rın Belçika ve Hol 
landa hudutlarında 
yeniden tahşidat yap
tıklarını bildiriyor. 

m: i d na ~attı 
mayine çarparak bat

mıştır. Mürettebatı 
kayıklara bindirilmiş 
ise de nerede olduk
ları malum değildir. 

22,30 Mil7.ik M.Ozart Ku
artet fa majör Obua ile 

22,45 Müzik (cazbant) pl. 
23, 25, 2~, 30 Yarınki 

proğram . Ve kapanış 
lraaca: Saat 13,00 ,.e 

, 18,45 de 
Ar;.ıpca: Saat 18,15 ve 

19,45 de 
Fransızca: 

ve 20, 15 ds 
Saat 13,45 

Umum Neşriyat ve yaıı 

işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus ~esi Matbaasınd8 

basılmıştır. 

Ma o;n Güınrü~ Ta uru Satınalma Komisyon 

Cinai 
"ığır eti 
Keçi eti 
Koyun eti 

~fikt:ırı 
Kilo 

3:3ü00 
3:woo 
:~:3600 

Başkanhğından 
MU\·akkat 

~Jııhıınııncn btıdeli toıniıınt 
Lira Lira 

622·1 
8!)04 

10384 
7!JJ 

Tarihi 

13/ ı 2i!)3!) 

Eksiltmenin 
GUn Şekil. 

Çarşamba Kapalı 
urf 

1 - M:ırdin l!iiınrii k muhafaza taburunun ihtiyacı için yukarıda cinsi miktarı, 0111 
lıauınlf'ıı hrdeli: ııııı \·:ıkkat tı>rninatı, < k~iltnwııiıı giinii, ~a:ıtı ,.e ~l'kli yazılı Sığıf· 
KPçi \ 'P Koyun f'ti k:ıpalı zarf u~ulile eksihrIH'.\ye koııulmuştur. 
2 - Bu üç cins f•ttPıı t>n ucuz fiat tl•klif eclileııi ttırcih olunacağından muvakk:ıt 

teminat azami~i üıC'rin<lerı hesap edilmiştir. 

3 - Şıırtnanıe.;ini görmek ü•teyenler her gün satınalına komisyonuncla görebi· 
lirler. • 

4 - Eksiltme ~larılin giiımHk muhafaza tauur satınalnıa komisyonu tarafmd:ırl 
tabur karargfth lıin:ısı ic;inde yapıl:ıcaktır. 

zareti, mayınları ta- miştir. Şimdiden 200 
5 - lstrkliir>!' tPıııiıı:ıtltırını Mardin g-iimrük nıüulirlüg-ü muhasebe veznesine ya' 

tır<lıklarıııa ıliıir ırııık\11ıılariie bPl<:ıdiYl' \ ' t'Ya ticuret od::ısıııa ka,·ıtlı oldukJarıfll . ~ . 
gü::.tt>rir \'P::s:lik ıle teklif awktuplarırıı ha,·i im palı zarfları ek::.ilt me saatından bit harri için bir çok ba balıkçı gemisinin ha 

lıkçı gemilerine ihti-

1 
zır olduğu nezarete 

yaç olduğunu ilan et.. müracaat edılmiştir. 

s·ı·ıt C\'VPliıJP k . dır koıııi:3yon ba~kaıılığ'ına makbuz ıı.u\.:auilinde teslim etmiş ol· 
ınaları ' e ebilrıııe l) .ıatıııde de kowi::ıyouda haıır bulunmaları ilan olunur. 

28 2.s.12 


