
&hib ve Başmuharriri 
lblET BAYAR 

ileınleket menafllDe &i<i y1L1Jlara 
ıav1aıarımız a~ıkru. 
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Sayı 1890 

4 Birinci~lnun 1939 
Pazartesi 

Basılmayan yazılar geri 
verümeı. = . SİYASAL GÜNDELİK TÜRK .. GAZE.TESİ ... = Sayı~• 2,5 Kurıı~tur 

Günü geçıni~ Nu:;halar 10 K. 

On UçUneU yıl 
Resmi illnların .santimi '25, hususi 

Kuruluş yılı ı Agustos 927 
ilanların kelimesi ( 4 ) kuruştur. 
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~9 Finliler kahramanca mu 
2/~ 

ave-
eap~ met ediyor 
~!·Yeni Fin hükOmetile Rus

lar arasında bir anlaşma e f· 

alf imza edildi 
tır. 

~: Karlı ~ağlar~a şi~~etli çar~ışma1ar 
E~ ~evam e~iyor 
e Ankara 3 A. A. -
~r ·

8 
Berlinden bildiriliyor: 

>-2 ..... ı d" d r ın an ıya or usunu 
Çevirmek isteyen Sov 

y ~et kıtaatı muvaffak 

olmamış, püskürtül 
r ltlüştür. 

sııı 

Su barajı Rusların 
ilerlemesine mani ol
tnuştur. 

Hankovda isabet 
Vaki olan bir Rus 
l<ravezörü yaralan · 
~. ve sahilden uzak· 
laşmağa mecbur ol 
!buştur. 

nin Finlandiya kuvvet 
e~leri üç Sovyet muh
, a~ tibinden birini batır 

ı;at ...... 
·•ıışlardır. 

rı, ~ Finlandiya ordusu 
8' ~kumandanı Rad 

vakJ }'o ile bir hitabede 
bulunarak Finlandi

göre Yanın istiklal harbı 
J başladığını söylemiş

fın tir. 

in•' Ankara 3 A. A. -
kl:ı ~inlandiyalılar karlı 
an dağlarda Ruslara kar
miş 

1 

Şı koymaktadırlar. 

,~ Her iki taraf bir 

birinin aksi haberler 
veriyorlar. 

Finlandiya Başve 
kili, Amerikaya hi
taben Radyo ile söy 
lediği nutukta şun · 

ları demiştir : 
" Siyasi ufku ka • 

ranlık görüyoruz. Harp 
edeceğiz. Kazanaca 
ğımızdan eminiz. Fin 
milleti teslim olma -
y acaktır ve sonuna 
kadar harp edecek
tir. 

Ankara 3 A. A. -
Sovyet tayyarelerinin dün 
Helsinki üıerinde yaptığ'ı 
cevelanda atılan bir bom. 
lıadan 21 kişi ölmii~tür. 

f in hükumet er~am 
Ankara 3 A. A. -

Fin Başvt-kili ile bükumet 
erk:1nı IIP~inkiden meçhul 
hir semte gitmişlerdir. Kor 
diplomatık küçük bir ~eb
re davet ruilmi~tir. Yeni 
hükumet merkt>zinin ne
rede kurulacağı ht·nüı te
~yyüt etmPrııiştir. 

Almanyanm protestosu 
Aınisterdamdan t ıılı liı ili yor: 
Suvvetler kızıl orduya 
finlandiyayı i~gal ewriui 

Başvekilimiz Zonguldakta büyük 
tezahüratla karşılandı 

Arıkaıa 3 A. A. ) -

Sayın B:ışve1'il Refik 

Saydam yanlarında 1 kti

sat Vekili Hüsnü Çakır, 
Meclis · müstakil gurubu 
r<>i:;i Ali Rana Tarhan 
ol uğ'u h :ı J • ı" dün saat 
15.4 t de Zoıığuld:ığı ~e
rcflen tl i rmişl"rd ir. 

Vali, İktisat Müdürü, 

verdikleri zaman Alman
ya. :Moskn\'a nezdinde 
protPstoda bulunmuştur. 

Fakat Ru:-1ya uuna ebeın
miyPt ,·t•rıııemi~tir. 

Bundan dolayı Aluıan 
yada şdler arasıııda mü 
ııazaalar zuhur etcuiş ' 'e 
erı<lişı=: uyanmıştır. AJm:ırı 

bahı iyesi Baltık d.-rıizinin 
de !3o l ş~vikleşen·k Alınan. 
yaya kapaumasırı<lan da
ha çok f;ndişedcdir. 

Yapılan anlaşma 
Ankara, 3 ( A. A.) -

Finlandiya ile So,·yetler 
:tr<l8ındaki miicad t> le şid

detle de,·am etıııektedir. 

Fiulıler lıiitün ceplwdc uıu· 
kavemette bulunmakta 
dırlar. 

Soyetler, te"is ettiklni 
yeni J?inlaudiya hükfınıe · 

tile bir do~tluk ' 'e yar· 
ılıııı paktı imzalamışlar
dır. Bu pakta göre, her 
iki hükuw ıt kan.:ılıklı • 
yardımda lıulurı:ıcaklar, 
biri Liri aleyhinde p:ı k t 
imıal:ımiyacuk 1 ardır. 
Sovyetler eh \'PO şeraitlf' 

r~inlandiya ordu~urıa harp 
malzeme.si \'tm•cı•k lerdır. 
Pakt 2:> senı-· li , tir. Pak
tın uıu adda ı.. ııusbı-ıları 

Helsiııkidı-> taati edilPCt·k 
tir. Diğer rarafrnn Fin 
l:ıııdiya kıJ\' \' t•tlı ri ııııı,·af 

fakiyı:tli m1:1ka,·ewettt bu-

Jandarma Kumandanı, 

Karabüke giderek misa

firleri karşılamışlardır. is

tasyonda mülki ve askert 
erkan, memurlar YC ke
sif lıir h :ılk kitle~i tara
fınd:ın kurşılauan Baş vt-
kil Vilayet makamını ve 
partiyi ziyaret etmişler
dir. 

lunmaktadırlar. Finlandi 
ya kıt':tları Rus hücumu 
şiddetli olrmı~ına rağmen 

1ı.ıe,·zilerini muhafaza et
mişin v~ mukabil taar
ruza gı•çmişlerdir. 

~;~~etli ç~rpışmlar 

ln~isarlar Ye~ili 
Ankara 3 (A. A.) -

Dünden ueri Ant:ıky;1da 

bulunan .fnhisarlar Vt-kili 
Raif Karadeniz şerefine 

Bel~diye taraf mdan bir 
ziyafet verilmiştir. 

Helediye Reisinin nut
kuna CPvtıp veren vekil, 
Hatayda gördüğü samimi 
hüsnü kabule teşekkür 

Ptmiı.> \·e df'miştir ki : 
" 6ize bir şey haber 

\'ereceğ'im. MilJi Şef sizi 
çok seYiyor. Milli Şefin 

Büyük Millet Meclisinde 
söylPdiği nutukta göster
dhd hedeflere doğru Ila-

An kara 3 A. A.) - tı:ıy çok şeylere kavuşa-

Royter bildiriyor: Firıl:ın- caktır. Hatay davasını 
diyanın Demir madenleri Atatürk ortaya koydu, 
talırip ettikleri bildiril- Milli Şef l.ıaşardı.,, 
mektedir. Var .. ovanııı mu- Dün sabah vilftyPt 
ha:;ern5in<le olduğ·u gihi m:ıkamınua memurları ka-
Helsinki etralınrla da dal . hul erlf'n Vt-kil daima 
ğa harbi başlamıştır. halka yumuşak muamele 

So\·yetler Finlandiya gihterilmesini tavsiye et-
battınm arkasına aknı:ık miş ve tetkiklerde bu-

lunduktan sonra Antakistemişlnse de tr.şf'bbiis· 
yadan a.vrıluıı~tır. ini akim kalmıştır. - • 

Vekil Adanaya gide
Krellide şiddetli nıu 

1 

Cf!'Uir. 
harebelcr olmaktadır. He-

nüz teyid t

1

tmiyf'n hir Ta ~8 ,.0 On zer vefat h:ı bert> göre bir :-;o, yı·t il 
Taıık alayı tamamen im-

ha edilmiştir. t t • 
Finlandiya ahalhii köy- e 1 

ine ve d ;1ğlara çekilınek
tb<1irler. Ankara 4 A. A. -

~lolotofla, yeni Fin Uzun zamandan beri 
tıükuuıeti Baş .. ·ekili ara- 1 rahatsız bulunan Ü
sıntlaki anla~ma. hPııüz bir 
yapmacık telakki edil
rııektt•dir. 

~"i n laniliya hii kfim<'~i, 
Rufl.yaııın ta:ırrıızunu Mil
letler Cenıiyt·tiııe hildir
ınPğ't> Ceııevredı•ki mü
mesiilioi Wt!mur etaliftir, 

çüncü Umumi Müfet· 
tiş Tahsin Özer Is . 
tanbulöa Nişantaşın 

1 daki evinde ölmüştür. 
1 

Cenazesi yarın kal-
dlnlacaktır. 



S&Jfa 2 

Fransız Matb11atı 
VE 

IFDnDcan<dJDya 

Edenin Nutku 

Ankara 3 A.A. -
Fraıı~ız Matbuatı, Finlan
diya mes'l'lesini günün en 
mühim hadi::\esi olarak 
ele :ılnıı~tır. 

La .Jur. g<ızetesi, Bit
leri" ~iddet ıı:sulüııü ha
tırlattık tan ROnra Avru
panm günün birinde Al
nıarıların vPya Sovyrtlı> 

rin hiikıııii altında kala 
caksa hayatın ve yaşa 

Ankara 3 A. A. -
Eden söylediği bi r nu
tukta ezciiuı le demiştir: 

rnanın mana ve ehemmi " Şimdi cereyan eden 
yetinin kalmadığ'ını y.ı.z- balı , her yirmi senede bir 
nıaktadır. görmek olmamalıdır. Bu 

işin basit olıluğ'unu zan 
Bir g:ızete muharriri ılp. Ptnwk ciıınet olur. Al 

~talin hundan ~onra A "' 
llHlllların <;ıkardıkları oyuıı 

r•ıp:ırı ıı ı ~İnı ;•li ı;; ·ı ı 1-i-.irıd rı harihuladı> lıir !"evdir. St> 
de bir harekl'll' gt• <;ı cek • · · 

rıelercr. Alınan a<laml:ırı: 
midir? Bu, sonradan :ırı- . 

::>aıtece lngiltere kini ili' 
lH~ılac:ıktır dl• ıııektf' \l' 

yaşadılar. Hu kine llt'dd 
Fiıılarl ı y:l(brn ~orırn i:-ti 

o rı ı akt;m mii:;;tt·ki değiliuı . 
k:ı .. ıeti ı ı Hoııı :uıya olac;ı 

Bilakis iflihar duyarım 
ğı111 yazmaktad ı r. Ne ki~tabo ne de Nazi 

Alman Başhman~anı 
GcaırfP e~1Ph<e~ö11i1©1~ 

Afyonda 
Ankara 3 A. A. -

Dün Afyoııda bir :;:ıat 8Ü

ren p:ı~if korıııını:ı tFcrii
bPSİ y:ıpı]ırıı~ \"t> 'ı iiyük 

bir iııtiz .ırıı i~· i ııde g'f>l,'llıİŞ· 

tir. Balk, ala. rı m i~art>ti 

veriline~ sığn:ı klara. ili ica 
etmişlerdir. 

Ankara 3 A . A. -
Alman orduları baş 
kumandanı te~f tiş için 
garp cephesine git 
miştir. Mozel nehri 

civarındaki Aİman 
kıt' alarmda bir faali
yet göze çarpınap 

maktadır. 

Sovyet-Amerika 
gerginliği 

. 
lzmirde 

Ankara 3 ( A. A.) 
İzmir vilayetiııin her tara. 
fında çekirge mücadelesi 

sağ' kaldıkça düny:ı<la 

rahnt kalmıyacaktır. Al

manya tek bir he<ld ta

kip etmi~tir. Oruularınııı 

kuvvetile dünyaya hükim 
olmak. Ilitler Purusyayı 

Bay Eden 
değil , fakat Bismarktan
da beterdir. Çocuklarımı
zın tehlikere maruz kal
masını istemiyoruz. Öyle 
bir sulh iRtiyoruz ki, c;o
cuk la rıuıız ;, t i<len ewin 
olsunlar. " 

Ankara 3 ( A. A. ) -

Amerika diplomasi uıuba

fili So\ yet - Amerika nip
lomatik uıünasebatının 

Aıııerika. ta\'as:::;utuu un red
di ve So,7etlerin Ame
rii{aya karşı aldığı vaıi-

yet ile git gide müşkül 

lıir hale geldiğini beyan 
etmişlerdir. Büyük şah

siyetlerin diplomatik nıti

naselıatın k:ıt.'i ı ıi istedik 
leri bildiri luıı·kıt•dir. 

başlamış ve rııilyonlarca ı----------
kilo siirfe itlaf edilmiştir. 

Tütün piyasası 
Mardin 

Daimi [ncümenin~en 

!unun Mardirıdeıı itibaren 

Radyo 
'ılem 

4-12-93' Paaarte.ı 
Ba 

12:30 Proğram ve meıır 
leket saat ayarı 

12,35 Ajans ve .MeteorO' ,,.__ 
loji haber lcri 4 
1~,50 Türk mür.igi _pl 

13,30:14 Müzik Haf~ 1 ~ 
Müzik - Pi q ll 

18,00 Proğram 

18,05 Memleket ~aat ). '
yarı Ajans "e MeteoroloP 
halıcrleri 

18,25 Müzik Hadyo 
orkeıı:;trası 

10,00 Konuşma 
19,15 Türk müziği 
20, 15 Konuşma. 
20,30 Türk müziğ'i Fası 

he~ eti F 
21:15 Müzik Küçük Of' 

kestra - Şef: Necip A~ kı 
kın 

22,00 Memleket S a a 1 

Ayarı Ajans Ziraat, f;f 
ham tahvilat, kambiyo_.... 
nukut borsası fiyat L~ 

22,20 ~Iüzik Küçük Ot b· 
kestra Yukarıdaki prol· 
raının devamı 

22,35 ~lüzik Fa.ure: 1) 

Majör ~onat'ı -Pi 
23,00 Müzik Caıband 
23, 25, 23, 30 Yarı&~ 

proğram ve kapanış 
lranca Saat l;j,00 ~t 

18,45 de 

Arapca: Sa~t 13,15 ... e 
19,45 de 

l•'rnnsızca: 

ve 20, 15 da 
Saat 13,46 

Italya Gençleri 

Ankara 3 ~A.A . ) -
İzmirde tiitün piyas~sı 
yarın (bugün) cıçılacaktır. 
AuH!rika t iilürı koııpauya 

sı nıüdiirü yarın İırııirc 
gelecekıir. 

~farc1in - Diyarbakır yo-ı 

3S+000-41 X 110 üncü ----------' 

Finlandiya Finlandiya diye 
bağırdılar 

Ank<ıra 3 ( A. A. ) - in. 
İt:ılyad:ı, akşanı g.ızetel~ri 
Finlandiya ordusunun ınüs
tevli~·i ağır zayiata uğrat
t ıklarını sitayişkarana yaz 
makta, hadi~eleri finlan
diyaya müsaid bir suret
te tebarüz ettirmektedir-

Romada toplanan g<>nç
!P.r SovyPt elçiliği öniinde 
c Fiııhınd ı ya! fiııla udiy ;.ı ! • 
diye b:ığ'ırırı ı :;ılar v.... Fin 
landi~·a ~d:ırt•ti öniinP gi 
df'ff'k :o;Pıııp:ı' i gö~tı·rıııi~ 

!erdir. 

600 Ka~ar lsveçli 
Finlandiya elçiliğine müracaat 

ederek gönüilü yazıldı 
. 

Ankara 3 ( A. A.) -
600 kadar İ8"eçli, Vinlan
diya elı;iliğ'ine ıııürac:ınt 

ederek güni.ıllü k:-tyd .. dil 
ınişlerdir. lsveçten Fin
landiya halkıua W.n~ top· 

~ 

lanmağa başhrnm1ştır. 

Kızılhaç Fin ordusuna 
ilaç \ e ~wyyar hastaııeler 
gi\ııılerııı ı>ğe başlanıı~, a;o;. 
kerlere izin verilmemesi 
kararla§tırılmıştır. 

Garp Cep~esinde 
Ankara 3 ( A. A. ) -

Garp cephesinde $ilkfıııc·t 
\.· ardır. Frarıt-1:1, HHı9, 1D 10 
1911 ı:;ınıflarırıdan <;ok fıilt· 
li olanları terhise başl:ı 

ııııştır. Birinei sınıf ihti
yat efradı da silah aJtırıa. 

çağrılacaktır. 

f inlandiyada~i 
Almanlar 

Ankara 3 A. A . 
Domi adasındaki Almarı 

vapuru Hebinkiye gelıııi~

tir. Binlerce t•şh:.ısr:ııı nıü · 

rekkep Alman kolouisini 
alıp &:idecektir, 

kiloıııetrl'IPri arasında 3110 
metre tulundııki 'iu. e ta
ıııiratı esasiye::;i a~ık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli (483ü) li
ra 15 kuruştur. 

İhalesi 12/ 12/ 939 ·~ a· 
lı güHü t'aat 14 <le Vila
yet makamında toplana

cak olan Dainıi 8ncüınen
ce yapılacaktır. 

Muvakkat t e'm i ıı at 
miktarı 363 liradır. 

isteklilerin Vilfıycte 
ıııüracaatle komisyonu 
uıahsu suıı<l;ın lıu i,.e ait 
ehliyet vasıkası aJı41aları 
şarttır. 

Enakı kc~fi) c 'e fen
uiye ile şartnamf·!t~ri gör
mek ,.e daha fazla tdsi
lat almak i teyeıılnin Da
imi Encüuıen lrnlemiııe ve 
Nafia miidürlü~iiııe nıiira
caatları ilan ohmur. 

1-4-6 9 

Mardin 
Bele~iye Riyasetinden 

Bdediyece k:ıpalı zar 
usulile ck:;iltmeye bırak! 
lau 120 füi. 130 beyğ'ir .. ,e 
110 kilo"at takatta 1206l 
Lira 50 Kuruş bedeli kEY 
Rifli bir tlizeJ Elektrik Cl'f!J' . ~ 

buna talip çıkmadığında~ 
'25/ 11/93U tarihinden jtı 
L:ıren nihayet bir ay i~iıı· 
dH pazarlıkla temin edi· 
lecegi iltm oltinur. 

Umum Neşriyat ve yaıı 
işleri Müdürü 

Sire t Bayar 

Mardin 
Ulus Sesi Matbaasındl 

basılmıştır. 


