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~abib ve Basmubarriri 

SİRET DAYAR 

'11enııeıı:et menruune e.ıo yazıları 
M\1e.ınrımız a:umr. 

Basılmavan \'3.ZUar ueri . . ... 
vPrümeı 

On üçüncü ~·ıı 

•• 

vr a 
m 

Sayı 1870 
l o 

7 İkinciteşrin 1939 
Salı 

Sayısı 2,5 Kuruttu 

- . SİYASAL GÜNDELİK TURK GAZ ETES 1 Gilnü geçmiş Nuslıalar 10 K. 

• 
1 

rı 

• 

Resmi il!nların santimi 25, hususi 
ilD.ıılnrııı kelimesi ( 4) kuru~tur. 

• • n 
Kuruluş yılı ı Agustos 927 

bir kararı 
olayı ile ihracı men edilen 

• 
ızın ı racına müsaade dildi 

cephesinde şiddetli 
ava muhareb si oldu 

9 Aıman tayyaresi düşürüldü 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 

Ankara 6 ( A. A. ) -

Alnı:ırı vp Fraıı r. ız tı-• lılif?:

lı·ı i gaı p cepht..itıin b:.zı 

mrntakal arııı da topçu fa
:ı.liyetlcri oluuğunu bil 
diıuıı·ktedir. 

Aı ı k :ıra G ( A A. ) -
A.vıupada baş g:ö..:terrn 
h~u p ıi olayı ~ il e ıı ıerıılekt·t 
tı ı tı ri-i fa:ı~ım 7.:ıy ıfl .t ı ıı a

tn·.k i <: iıı 4 F:ylhl ıir :ıhı mı 
k~trarl:ıı l:ı ı. :ız ı m :ıh-.ull:ı 
tııııı'l.ın il.r[ıCt trıPn l'dil· 
llıiş \'C bir kı:-mıı da lisan 
sa talıi tutulmuştu. 

lstihlnırımıza rıaıaran 

i lih alatı1111z1 her SPyin 
U tiinrlP tııtıııı Cunıhurıyct 
hiıkftıııı ti· ~iv:ı ~i irıkisaf-' . . 
larııı uelirıılf'Sİ Hıerirıe bu 
lrıaddeleria ihracının me
tıine lüz.uın görıniyerek 

Bü~ü~ 
Ankara 6 A. A. -

~Uyuk Millet Meclisi 
bttgun Refet Canıte 
~in başkanlığında bir 
birini müteakip iki 
~else akıt etmiştir. 

Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu söz 
alarak, Türkiye, İn 
~illere ve Fransa ara 
1lnda akıt edilen ve 

\ 

1 

m:ıhsullarırnızd:ın, Bı ıı•l 

ve Nohııd. ~lt>ıc mı>k, . ' 
l Darr. P.ııı ı ıık~ B '. ırc: ıl : , .Yn· 

l ııf, •\• · rw~, ı, •· ı:ı kı lı . h.ı· rı · 
1 ılir. lı t r rıt' ' i l\o ıı ~ n ı·, 
Tif ı i k , F..ı-..11l~· a, k ıi ı; ıık 

tıayv:ın dt•ıilerı, Zeytiıı 

darıc:::.i, ~i ;:;aııı 'c :-::ıirPııiıı 
geııiş ıııikya .... ta ilır:.ıc ııa 

ııılisaatJe olu ıııııası kın;ı r
ltı:;.t ırıl111ıştır . l hrac har~ 

ketiıniıi kohı,· i:ıştıraıı hu 
ıııütıiuı karar her taraffa 
ıneııınııııiyeıi wucıp ol
muştur. 

Meclise sevk edilen 
muahedenin hey' eti 
umumiyece bir an ev
vel müzakeresi için 
Hariciye ve milli mü 
daf aa encümenlerin 
ce tetkikini talep et
miş ve talep kabul 
o~unmuştur. 

Meclis önümüzde 

1 .. 

ffa\':ı~ .ıjarıt;ı dn şunu 
b ildirıııek lt'dir. 

Han·hatlll ıııiilıinı kı~ 

ıııı Sarııı CPnulııııııla de. 
va uı et uıl'k r t>liİr. Al ıııa 11 lı.ı r 
yeni tahp·ln tatbik et
ııwk tı~ 185 lik ç :ı pta olıu::1. 
lar k111lanmaktadırh1r. Bıı 

ouu~lar hiiyü'~ bır tahrip 
ku \.'\'Ctini !rnizdir. 

Alıııaırı topçu:-;u hiı kaç 
giiııdeıı beri Hortb:ırğı mü-

·. 

teuıadiyen bouıb~rduın:ın 

t•tnıektedir 

Ankara 7 ( A. A.) -

Garp Cephesinde iki 
taraf hava kuvvetle 

ri arasında şiddetli 

bir muharebe olmuş, 
9 Alman avcu tay
yaresi düşilrülmüştür. 
Fransız tayyareleri 
hiç bir zayiat ver
memiştir. 

~·~················· .. •············ 
Oa~iliye Ve~ilimiz 

1 

Malatya~a 
Ankara 6 (A. A.) -

Mısır Velia~~ı 
Ka~irenin ltalya e!çisini 

ziyaret etti 
Dahiliye Vekili düıı Si· .... ( ) Ankarn ı A. A. -
'asa gPli::dPrim tahiben Mısır Veliahdı Prens 
V<ıli \ ' e Kayuı:ıkaıııl:ula 
yapuğ"ı tıir toplanrıdn şı· lı Mehmet Ali dün İtal 
riıı ilt t iya~· arını tHki k yanın Kahire elçili
e tııı iş, yıaı ıiyi ıiyart'T Pıl e · ğini ziyaret ederek 
n•k ak :;;aııı Malaty:ıya h: -
rt'ker t•rıııi :;;ı ir. elçi ile uzun bir gö 

ki Çarşamba 

toplanacaktır. 

( 

rüşmede bulunmuş 

tur. günü 

Oslo Devletleri 
toplantısı 

Ankara 7 ( A. A.) -

Oslo devletleri m'ü
messilleri Kopenhak
ta toplanmışlardır. 

T oplantiya, İsveç, 
Norveç, Finlandiya, 
Danimarka, Belçika 
ve Hollenda devlet
lerinin murahhaslan 
ittirlk etmiştir, 



8a1\a ! (Ulua Sesf) 

Sovyet - Finlandiya 
müzakereleri 

Millet Mecli- 1 
!~~~---~----~----. sinde seçim 
~©l~V© 1 

Normal şeki lde devam 
ediyor 

Ank:ı ··a 6 ~A.A .) -

Bugün Helsenkide şu 
tebliğ neşir edilmiş 
tir: 

nasebetile yapılacak 

toplantıda bulunacak 
tır. 

1 Ankara 7 ( A . A.) -

Sovyet· Finlandiya Finlandiya kabinesi , 
müzakeratı normal Moskovaya cevabını 
şekilde devam etmek- bugünkü toplantısın 
te ve yavaş şekilde da tesbit edecektir. 
inkişaf eylemektedir. Bugünden itibaren bu. 
Finlandiya tey' eti hü- tün Finlandiyada mek
kumetinden talimat tup, telgraf ve tele
beklemiyecek ve ih- fon muhaberatı kon 
tilalın yıl dönümü mü· 1 trol altına alınmıştır. 

Topçu muharebesi 
Ankara 6 ( A. A. ) -

Cephenin bazı yer
lerinde Topçu faali· 
yetleri olduğu bildi 
rilmek tedir. 

Fransız ve İngiliz 
Tayyareleri Alman 
toprakları üzerinde 

uı s 

. 

uçarak içerlere doğ
ru gitmişler ve mu 
vaff akiyetli fotoğraf
lar almışlardır. 

Alman Tayyare 
leri de F rannz ara 
zisi üzerinde uçmuş 
lardır. 

• • 
esının 

10 fl 'inci teşrin Ctma 
gürtü çıkıyor 

En· Büyük Kayıbımız 
Atatürkün hayat ve eserlerini canlandıran 
ölümünün mucip olduğu büyük teessürü 
ifade eden bu sayıyı tavsiye ederiz. 

~eker Bayramı Pazartesi günü~ür 
1358 hicri yılına müsadif 1939 yılı ikinci 

Ankara 7 ( A. A. ) -
Büyük Millet ı\{foclisinin 
bu günkü içtimaında en
cüıı ı erıln toplnnmış, rtiı', 

ııırnl ınrn muharrir \'C ki· 
tip lerirıi n intihabı yapıl
mışttr . 

lzmir~e iki h!pa
zan yakalan~ı 

Ank:trn 6 (A . A.) -

İzmir Zabitası iki ki
şiyi kalpzanlık suçile 
tevkif etmiş, suçlular, 
suçlarını itiraf etmiş -
lerdir. Bunlardın bi
risi yine kalp:ızanlık 
yüzünden İstanbul A
ğır Ceza Mahkeme 
since 23 aya mah 
kum edılmişti. 

Kalpazanların bir 
liralık ve 50 kuru? 
luk ka!p para çıkar
dıkları tesbit edilmiş 
tir. 

Belçi~a Hazular Meclisi 
toplan~ı 

Ankara 7 ( A.A.) 
Bı--1ı;ika nazırlar TUf'C 

Ji~i düıı toplarınııştır. İ~· i 
nıalunıat alan mahafile 
gör•· B .. Jçika hükfirıı<'tİ 
yerı i baıı a:-.kı• ri lt:'d b iı h·r 
almak tasa v vuıunua de
ğilııir. 

1 E' vc·lce alınan tedbir· l ıer kafi görülnıektedir. 

Yarınki 
Postal 7 r 

E/l 1 93!) Per~P ıı . he 

Yarın l'alıah g-Cif'Cek 
Trerı postas ı yok ı ur. 

Öğleden sonra ı:a:ıt 
18,30 ıla Diyaı bakır, An· 

k H r:ı, İstanbul Deıik, K• · 
zıltt- pr, Nusaybin v1:: saat 

17 ue Cizre, Itlil, ~lidyat, 

.teşrinin 13 üncü Pazartesi günü şeker bay- Ge rcüş, Sa\·ur po~taları 
ramı o]du""u Mardin Müftülü()'ilnden bildiril- geı:cek \·e ı:<aat 18 de 

~ 6 Ekı.:;pres Trtu po~tta~ı 
pıi§tir._ lı ci~t~W\ 

~· 11 • 939 Salı 

12,30 Proğram Ve mem
lf' ket s~at :lyaıı 

12,35 Aj :ı ns ve meteo. 
roloji habnleri 

12,50 Türk müziği 

13,30,14 Miizik Karışık 

Hafif ~Iihik - Pl 
18,00 Proğraın 

18,05 Memleket ~aat aya 
rı, :ıja ııs ve meteoroloji ba
hP.rleri 

18:23 .Müzik Cıızband 
plak 

18.5;) Konuşma Hail~ 
ikti~a t ~:ı atı 

19.ıo Tiirk nıüıiği Tu
n:ı ı!"C"'~İ 

lH,30 Korııı ş ııı . Ormanı 
rnııı raııiyaliııı 'e koııı 
yalım 

20,0;) T iirk nıfö.i gi 
20,50 Tii rk nı ii 'l i g-i Halk 

tiirldı\t· ı i 
21,t ı O Kon~t-r takdiıııi 

IIalil H•·dii Y i i ıı · t k ı n 
2 ı, 15 ~l ti 1. ı ~ H ;ı .ı y o 

Orke:;trası - Ş•· f: Dr. E. 
Pr:wıo ı iııı:> 

~~,ııo ~lem Ph.t>t Saat 
Ayarı Ajans hahn 
1 ıi, -ıirnat, l'Shaııı, tahvi 
lat, kambiyo, nukut lıorsa. 
sı fi .vat 

~~,:"!() S~!rbPS t ~aat 

::!2,30 ~1üzik Oda müzi
g·i 
2~1,10 Müzik (cazh:ınt) pi. 
23, 25, ;Z:i. :30 Yarınki 

pro,.tr:ım . Ve krıp·ınış 

Sı~hat ve fotiınai mau
venet Müaüi fügün~en 

17 l h. iı c iı e\i in U39 Cu 
ma gıiııU ~aat U da (uçık 

eksilı uıe il eJ ihate~i yap ı l 
mak Ü'lt'fe 600 Lira mu 
Lam men b~· <leli iki Hü v
m üz tamir ettirilecektir. 

TalipJı>r in şartnameyi 

görmek üzere ınüdürlügü

uıiize müracaatları ihlrı 

olııııur. 

31 2 .ı . ı 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 

Ulus .. esi \la tbaasında 
l>aöllınştur. 

!ayı 1970 

Belediye 

Riyasetinden: 
1 - Belediyenin me\'

cut elektirik santıraJın:l 

l 20 iH\ 130 beygir ,,e 
11 O kilovat takatta bir 
di1.ı>l elektirik grubunun 
teRis "e ilavesi 2490 s:.ı

yılı :ııttırma: Pk$İltme ve 
ihalı> kaııunu 111u<·ilıince 

(l;Wül ' lira (50) kuruŞ 

bedeli keşifle ve kap:ılı 
zarf usulile ikinci defıı 
olcırak eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Ek~iltmP ~5/1 t/39 
Cuınartl·~ü giinü :saat tO 
da Bele<liye daiıesiudr 
toplanac;ı k 3t>lı'diye rıı· 

cüııı(• ııi t;ır;ıfıııdan y:ıP1' 

laca k tır . 

3 Ihı i:;:P girrıwk i~~ 
lt'y " ı ıler Ül4J liıa (til 
kııru ş mu vakkat teıı1iııı11 

J,ı ı-a • ııııun tuyirı ı • ttİf 
' P s r ııamedt• v; ız ı lı ' . . 
si1- ala ı ı ;ı yıı i g ı ırı ::-ıı 

dokuza k:ıdar beledi~ 
n+.li!.dııe \'t'r ilmeleri ıaı 
dır. 

4 -- lstt·kliler; eksili 
\la rtııa m"~i ve proje 
Mardin Btlediyeısincle 
n ·cek leri gi ui parasız oı' 
rak ı::.uretlerini de alf 
lirin. 

5 - İhale günü s~ cl 
dohuz<laıı ~onra gt·IC 
t.ı ·kliflı·r po~ta ge~ikll1 

olöa dalıi kabul edifıı• 

31/ 3/7/1° t 
ı 

Vilayet Yeteri~ 
Müdürlügünd 

Kızıltepe Nueaybi~ 

Cizre sifat ista~vof. 
. . .fi 1 t 
ıçın ~400 kılo yul:ı ı 

kilo kııru ot :.ılınacıı~ 
Yııla.frn kilo.,unun rnıı~' 
merı kivıneıi 4 kurtl~· 

• 1 
ru otun kilo:;u 5 ll1

1 kuruştur. lb:1le8i 21/ 
989 Salı günü icra e" 
ct·ginden uıezkür g~ 
taliplerin yuzde yed1r 
çuk tttminat nıektuplıl 1 
d<iirııi erıcüııınıe, yıılll 

• · cröf oıuıı şarınaıııesull t" 

iswveııleriıı de bet 
vPlt:rinn nıü<lürlilr 
nıürucuat 

olunur. 
<·tmeJerı 

. 
"a 

~, 

8 


