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1 

Başvekilimizin Beyanatları 

Çar 
Fin la 
kadar 

şiddetle devam ediyor 
Ankara 4 ( A. A. ) -
Zon~uldakta bulun 

makta olan fü•ş,·c kil He
fik Saydam bu giin de 
tetkiklP.rine <lP.vam cd..!
r<•k aırll'le ha!:'otanP~iııi gPı 

ıı ı i-.. l'arti hin:ı:-:ında t•·t· 

kiklı rdt> lrnluıııııuştur. 

ha ziyade çalışmak lazım 

geldiğ"i ıwticesine vardı

ğını, Arık<ıraya dönüşün

de bu hususu tetkik ede
c,.,µ'ini ~öyliyert>k demitr· 
t i ı ki : 

as 

ya a, 20 yaşından 60 yaşına 
.. 

1 ün kadınlar yurt müdafaasına "ı\ıııel•' m...,s'deı;i, aıne 

1 11111 daimilestirilmesi IlH'S 

ell'~i, sıhhi i~leri ıne~a

iııiıı daha ahenkli deva
mı hnsu"unu aliıkaclarlar
l;ı tl' kik t'ttim. Va8il ol-

çağrıldılar 

Ankara 4 A. A. -
Londradan: Finliler. 

or b oğ ütün cenup şehirle-
rini tahliye edecek 

Iı9 tir. Rusların tesis et 

,. 

tikleri kukla hüku 
rnet Rusyada } aşa 
Yan Sosyalist Fınli 
lerden ibarettir. 

isveçte heyecan 

Helsin~i boşaltıhyor 
Helsinki 4 A. A. -

Helsinki boşaltılmak 
tadır. 16 yaşından a 
şağı bütün çocuklar 
emin yerlere gönde
rilmektedir. Her ta 
raf donmuştur. So 
kaklar nıobilye ve eş 

8. Millet Meclisi 
Ankara 4 A. A. -

Büyük Mıllet Meclisi 

Baş,·ekil, öğleden E:On

ra -dl:lyet rnakamıııa ge
lt>rek bir mütl<let ınl'~ğıı l 

olınu\'lardır. 

Haş,·e kil Rf'fik :-ay 
darıı Aıı:\dolu ~\j ll'I ııııı· 

11 b• riPP hı yaııatıtıd;ı; Ka-
bugün Reis Vekili r~ı 11iikt,.ki '"~idıtı g·ördti 

rlııj!'ıım ncticelerııden meuı

' ıırııım. lkti~ad Vakili 
:ıı k:ıd;ışım icap edf'n lfı 

~ iıı ıl:ı rı hazırlayacak 'e 
Rafet Canıtezin riya ğ"iı ni, uu tı ~ıl" at . İ\·iıı da jJı cfüıe \'t • ıtct• ktir.,, 

setinde toplanarak , 

bazı azaların mezu Q D 1 K A: 
niyet tezkerelerini ve l 
divanı muhasebat maz Bir Rus hava filosunun im-

4J Finlandiyaya ya-
' pılan taarruz İsveçte 

heyecan uı andırmış, 
hükOınet yen 'den ba
zı efradı silah altına 

yalarını taşıyanlarla 
doludur. Bütün mek
tepler kapalıdır. Halk 

batalarını tasvip et ha edHdigy i bildiri iyor 
miştir. 

jti 
ill' 
di· 

ıı 

çağırmıştır. 

Karlar üzer· r. e a ~ 1.a 
Ankara 4 A. A. -

Filandiya tebligi : 
Cephede Kardan 

dolayı mahdut bir fa
aliyet olmuştur. Yal
nız Laduğa gölünde 
kıt'alarımızın faaliye
ti şedit olmuş düş
man ağır zayiat ver -
miştir. Bazı ) erlerde 
buz muhacimlerin a
yağı altında kırılmış, 
düşman donmuş ölan 
gölü geçerken Fin 
topçularına daha ınü
said bir hedef olmuş
tur, 

sakind ı r ve soğuk kan Meclis Salı günü 
lılığını mu haf aza et · 1 (bugün) toplanacak 

Ankara 5 A. A. -
Amisterdamda çıkan 
t e l g r a f gazetesinin 
Helsinki muhabiri bil 
diriyor: 

mektedir. tır. 

Köylere gidenler 
ev sahipleri tarafın 
dan iyi karşılanmak 
ta ve yeni kurulan 
Cuceler hükumetile 
istihza etmektedirler. 

tayyaresinden mürek
1 ngiltere Kralı 12 Bombardıman 

Aıı kaı:ı 5 A. A.) -- kep Sovyet filosu, 
lrıgilt en, Kralı Cıırc, bir 
torpido ıııuhrihi i ll• 11 rarı

Bir Rus Tayyaresi Raya !!Pluıi:;-tir. K r a ı kPıı-

Finlandiyalılar tara
fından kamilen imha 
edilmiştir. Bunlardan 
11 adedi düşürülmüş, 
biride yere endiril
miştir. 

beyaz bayrak çeke di ordıı uııu zirarı · t 'e 
rek yere inmiş, harp H:ftiş t>dPccktir. 

e~m~k is~en:ıedikleri- 1 Kral Corcun halası 
nı soylemıştır. . 

Sulh te~lif i mi1 vefat ettı Rus Tayyareleri, 
bütün Finlandiyaya 

Helsinki 4 (A. A.) -
Fiııl.ındiya lliiküıneti ı\los

ko' aya bir teklif yapar:ık 
nı iııslibane bir ŞPkil ara
ma«a başlamı~tır. 

ı-

Almanyanın teşe~~üsü 
A.uk~r:ı 4 ( A. A. ) _ 

Uelen lıaht•rle re göre, AJ. 
wanyaoın Moskovada Fin-

Londra 4 (Radyo:) cereyan veren büyük 
İngiliz Kralı altıncı elektirik fabrikasını 
Corcun büyük halası bombalamağa çalışı 
sarayda ölmüştür. 

1 
yorlar. 

---------------------1 landiya lehine hiı· tı ~"b 
1 

llı1 l:-ıinkidt> lııı :-alıalı:ı 
bü8 y:q,ıııı~. fakat ıııu- k,ıd.ı·· h:ı \ a çok fı·rı:ıdır. 

''aff;ık olauıauıı~tı r. 1 Biiyıık Kar fırıına-..ı hü
l k.üw sürmektt:dır. Kar la-

ğıınları ve lH'IH]P\\lni o 
sıırı•tlt-: kapatrıııı;; ır ki Hııs
l.ır ileıleııırgP cı 1~aret t <le 
uıemektcdirll·r. 

SO\'yct t.ıla~ J .ırı Lado 
ga g-öliiuün Halıilinı ~ekil 

nıi~lerdir. 200 ~o,·yet a · 
kı·ri Finliler tarnfından 

c•enilerek e::.ir alırıınıı;;tır. . . 
FinlandiYada 20 val'ından . . . 
QO yaşına ka<la.r bütün 
kadırıla.r yurdu müoafaa. 
için vaııft>ye ç:1~rılmı~lar
u1r. Firı k. umlarının bu 
hu~ust:ı gösterdikleri te
halük ı;ok fazladır. 

Hel:;inki 5 ( A. A. ) -
Hava bonıbarduınanının 

kesilıne~i Alman elçilik 
memurlarıııın vapura bin
nu~~i yilzündt·ııtlir. SO\' 

'-'t•cler Finlaııdivuva karı;;ı 
J ' • • ~ 

talı\'iılııta devam ediyorlar. 
Fakat, Finlanrliya öundan 
ör"ıııiiş değildir. Bir §:!f" 

il 1 :-ıılı:I\ l:tra urınisti r . ' 
ki. !• ir landiya her Şl•yirıi 

k:ı~ twdehilır. Fakat '*l!hl 

fiui abla! 
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Rusya ile diplomatik münaseba· 
tını kesiyor mu? 

Ankara 4 A. A. -
V aşingtondan bildiri
liyor: Sovyetlerle dip 
lomatik 'münasebatın 

hiyeti üzerinde yapı
lan tazyik üzerine ' 
Ruzvelt bir kaç gü 
ne kadar kararını 
ve~ eccğini söylemiş 

tir. 

Köy Muhtar ve Azaları Kayma
kamın riyasetinde bir toplantı 

yaptılar 

12,30 l'roğram Ve meııı 
leket saat ayarı 

12,35 Ajans ve meteo 
roloji haberleri 

12,50 Türk müziği 

kesilmesi hakkında 

Riyaseticümhur sala 

f inlan~iya yar~ıın ~" ~ 
lsveçliler 

. Londra · 4 Radyo: ! mıştır. İsveç istiklal 
lsveç deniz ve hava ı harbinin kahramanı 
kuvvetlerinin izinleri Finlandiyada harp 
durdurulmuş, bir çok edecek İsveçlilere ku 
sınıflar askere çağrıl manda edecektir. 

So ye._ dos 
Almanyaya pahalıya mal olacak 

Ankara 4 A. A. -
İspanyol resmi ajansı 
Almanların Sovyet 
lerle olan dostluğu 
nun kendilerine git 
tikçe pahalliya mal 

olduğunu, Fuhrerin 

kendine şirin görü 
nen harbı tekrar tel 
in edeceğini yazmak 
tadır. 

Bir nıilyon Alman askeri tahşit 
edildi 

şidatın Belçikaya hü 
cum etmek değil, bi 

GilrCiiş ( 1 [u~nı::i ı -
Prograıııla-:nrılıııış o 1 an 
küylPriıı kalkınuıa işlerini 

korıtı"ııı:ık, mııht:ır ,.e 
lıPYPl i ih ti vari ve :t7.;ı l:ı ri le 

1 t;nışnı~k içiı:. ka 

zaııırı lıilrü n kt;y ınuhtıır 
"" hı·yPli ihtiyariye fıza 
larnıı ııı •rkı>ze Ja, et f'tfr 

n k 1 l.ııkl•\ inrle bir top· 
larıtı y~ıpan yeni Kayına· 
kaııııırm. Bay Xııri Gü \'t>ll, 

Culıuriym id:m~siııin proıı 

-.ip ' ' t' gayt-'h·riııi, lıOku 
ıııetiıı köylüııüıı kalkın· 

ıııa:; ua 'l'rdiı:i ohcmıni
yt'tİ 11.ah Ptıııiştir. Kay 
ıııakarn, hundan sorır:ı 

k:1za köyleriııde tarlıik 

ı•diluw:-ıi l:hıııı gPlt•n hu 
su:-;atı aıılatıııış, köylPı dt 
biıer köy .ııılıarı y~pıl· 

ıııasırıı. ce' il \ ,~ lı..tdeııı 

fidaıılıkları tesbiııi. Köy 

yollarının y.ıpılmasıııı vP 

bu tPşetıbUslt>rdcn <loğa. 

cak faydalan izah r.yJe. 
IllİŞ, 111UhTar \'R aza}:ır 

1 
Tuzluca hü~Omet 1 onağı 

Ankara 4 A.A. -
T uzlucada yapılan ye 
ni hükumet konağı 

nın açılma merasimi 
dün Kars Valisi Akif 
tarafından merasimle 
açılmıştır. Vilayet ko
nağı 30 bin liraya 
mal olmuştur. 

İtalyanın anaatt 
Ankara 4 A. A. -

Belçika hududu bo 
yunda bir milyon AI 
man askeri~in tahşit 
edildiği bildir!!me1,te 
dir. F ransada bu tah 

1 

taraf ara karşı bir Ankara 4 A . A . _ 
gösteriş olduğu kana ı·t l h"'k" t' R . . . h 1 a va u ume ı us 
a t.m ız ar etmcı-:te -
dirler. taar ·uzunu pek va 

him tdakki ediyor. 

1 gil er nin ~ir Kar arı İsveç Hültünıeti 
Londra 4 (Radyo) : 

İngiliz Hükumeti bey
nelmilel kanunlara 
ınuğayir olarak de 
nizlere mayin döken 

Almanyaya ihraç mal
larını müsadereye da
ir verdiği karar ya 
rın mevkii tatbika 
konaça.ktır. 

Ankara 4 A. A. -

İsveç silah altına ça
ğırdığı ef aradı budu 
da tahşide başlamış 
tır. 

çok rnrınnun Ye mütP
lS,30, 14,00 Müzik Hafı 

has-.iı; olmuşl:ır ,.P hu te 
.Müıik - Pl 

şebbiitıii alkışl:ırla kabul 
<·yt .. aıişJ,.rdir. Bıırıdan ~on-

18 00 1
., ... 

ı .. 
1 

. rogram 
ra ı-..o~ j o larıııın yapıl- ' _ , 
ıııasınJ: ki fjiidelrri anlat- j 18,.0o Memleket saa: a} 
ıııış \'e kövlüleriu iktisa- 1 ı ı, :.ıJans ve meteoroloJı hll' 
d• b'" l - . .. . a berlcri 

ı unye en uzerın e ya. 
P ıcaµ-ı tesirler !!östnil
miş ve bu te~cbbüslerin • 
t::ıkip ve intacını Halkc"·i 
KHycülük komitesi ile el 
ele vererek başaracağını 
bildirmiştir. 

Faal K:ıYmakam B:ıv 
Xııri Gih·ı•rı. ile Halkc1.:i 
B .,kaııı Bav llırahim 
Üguı eıı yakın bir za
ıuaada bu teşebbüsün 

k u v \'eden file çıkarılması 

için llalkevi köycülük 
kouıitPı:-ini fa~.diyete se,·k 
edt•rek köylülerin iktisa
d n kalkınuıal.ırıua çalı 

şacakları haber alrnmış

tır. 

Ş~vki Ekmen 

Belçi~a-Ho'lan~a ~u~udu 
Londra 4 Radyo: 

Belçika gazetelerine 

göre, Hollanda hü

kumeti geceleri, Hol

landa· Belçika hudu
dunu kapamağa ka 
rar vermiştir. 

Rus-Macar ~u~u~un~a 
Ankara 4 [A.A.] -

Macar Hul~fımeti, Ma 
car Rus hududunda
ki çarpışmaları tek
zip etmektedir. 

18,25 Müzik 
plak 

Cazband 

18,55 Konuşma. 

19, 10 Türk müziği: Kitı· 
sik proğram 

19,50 Konuşma. 

20,05 Türk ınüzigi K:>rı· 
şık proğrauı 

21,00 Konser takdiuıi 
Halil Beuii Yönetken 

~1, 15 Müzik Hodyo Or· 
ı..estra.sı-~ef: Dr. E. Pra· 
etorius 

2~,00 Memleket S a. a i 
Ayarı Ajans haber· 
IPri, ziraat, esham, t:ı.hvi· 
lat, kambiyo, nukut borsa· 

Si fiyat 

:?2,20 Serbest saat 
22,30 Müzik Operetler 

plak 

~2,45 }füzik (cazbant) pi. 
2~> 9 .. :,3 ·:>o ""\;" k. u, -o, :... , <) ı. arın · ı 

l'fOğ'ram . Ve l~ap anış 
10,25 'l'iirk ın üzigi 

Yarınki 
ost al a r 

5/12/93ü <;:arşamba 

Yarın sabah saat 8 30 
' da Ekispres 'fren postası 

gelecek, Sa \'Ur, Gercüş, 
Midyat, İdil, Cizre Di

U mu7, N~şri~_at··'~~ yazı 1 yarb:ıkır, Nusaybin: Kı-
~lerı :Muduı u zılteµe ve Derik postaları 

Siret Bayar gidecektir. 

Mardin Mektup kişeai !Ut 8 
r 'lu~ den ı 7 ye, Ha Yale .,e pa· 

e. i ~a tl>aasında ket branjı da aaat 8 den 
hasılmıştır. 15 te kadar açıktu. 

}'j 

l.rı 

di 
A,. 

i, 
f 

li 


