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• 
Sayı 1894 

BlirillciUhun 1939 
Cuma 

laJı~ı 2,5 Kunı~tur 
' . 

Günü geçmi~ Nuslıalar 10 K. 

On UçUneU yıl 
Resmi il!nların santimi 23, hususi 
il:\nların kelimesi ( 4 ) kuruştur. 

Kurullli~ yllı 1 Afastos 92i 

oro· 

alk Fin askerleri takdir ediliyor 
:;~Italyan .gençle~i, « Y ~şasın Fin1an- Da~iliye·:· ·· 

dıya! » dıye bagırdılar y L İı· . 
el\ı ımız 

'h•·ıngiliz kumpanyaları, Finlandiyaya harp Çankırıya ~are-
caı malzemesi ve tayyare gönderecekler ket ettı 

QIT• 
M 5000 lsveç gönüllüsü f inlan~iyaya muvasalat Htti 

,ası l Ankara 7 A. A. - ltalya, yüzlerce 
Finlandiya tebliği: t ... d d' 

ı~r ayyare gon er ı 
a t Krelli berzebinde yapı

lan Sovyct hücumları püs-
a.m ku ı · b .. kut rtülmüş, tayyare erın u-

Cumıan aktm kalmıştır. 
Or· Finlandiyadaki yabancı 

k' a keri mHtehasaıslar Fin 
a 1 Otdusunun tesanüdünil ve 

Ankara 7 A. A. -
Royter bildiriyor : 

r !~esaretini metbetmektedir· 
~OD' er. 

İtalyan matbuab, 
Rus Fin ihtilafına bü
yük sütunlar hasır 

ederek hadiseleri te 
S<'1 Bitaraf müşahitler Fin- barüz ettirmektedir-
n p 1ıtnctiya'hlartn Petsamoyı ler. 

1 

. ~eri almak için yaptık- I b l . 
k ı l~rı yürUyiiş hareketini Mektep ta e e erı 

takdirle karşılamışlardır. ! sokakları dolaşarak 
"e Fin askerleri bir ge. yaşasın Finlandiya di 

ceae 130 kilmetre . y.oı e bağırmı lardır. 
,.e atmış ve Petsanıoyu ıstır- Y . ş 

dat ederken Rusları gafil Italyanuı Finlandi-
45 :ı.~laınışlar vı gögüs gö· yaya yüzlerce Tay-

' ~Use ç:ırpı~arak muvaffa- •· d d'n' ·· 
kiyet kazanmışlardır. yare gon er 1lS

1 soy· 
Bütün cr,pbelerde t~v- lenmektedir. 

kit edilen Hus kıtaatı yal
~tıı iki cephede ilerlemek
ed· ır. 

r Ankara 7 A. A. -
~elingrat tebliği: 6 bi· 
lincikanun a k ş a m ı 
~urmanda beyaz Fin-

30 IJ.lerin mukavemeti 
3Sl k 
u~, •tılmı,ş ve Sovyet kı 

ı ar· ~Edatı huduttan 65 ki
t!~: ;metre ilerlemişler
" lt. Kırelli berzehin-

deki müdafaa hattı 
6 Yl ar. ılmışbr. Rus asker 

:>:\' ıı. 
-.;tı şı'mal istikametin. eıı d 
e ilerlemektedirlçr. 

• 

f inlan~iyaya yardım 
Londra 7 (Radyo) : 

Finlandiya , Ruslara 
karşı mukavemetinde 
diğer milletlerden yar 
dım görmektedir. 

İngiliz kumpanya
ları Finlandiyaya harp 
malzemesi ve Tay 
yare göndermeğe ka
rar vermişlerdir. 

Almanyanın Fin 
lilere silah ihracına 
devam edecekleri şüp-

helidir. 
İtalyanlar elliden 

fazla Tayyare gön
dermişlerdir. 

Ruzveltin telğra h 
Ankara 7 A. A.) -

Amerika Cumhurrei~i Ruz
velt Finlandiya istikl:tli 
nin yıl dönümü münase
betilc Finlaudiya Reh~i 

Cümbu~una getdi~i bir 
telgrafta, Amerikanın Fin 
lan<livava. karsı olan se,·-. . . 
o-i ,.e saminıivetiııi ' 'e bu 
b -

acı güuleı in çok de\'anı 

etnıiyeceğini, Finlandiy:ı
nın daha müreffeh bir 
hayata kavufacağım üuıit 
ettiğini bildirmi~tir. 

İ:3veç Reisicümhuru da 
çekti~i bir telgrafta, ls. 
veçin Finlı.ndiya ile olan 
birliğinin gittikç~ kuvvet
lenmekte oldu~unu teba
rüz ettirmiştir. 

Rus bom~ar~~ımanı 
Ankara 7 A. A. -

Rusların Finlandiya 
hatlarını yardıkları 
haberi tekzip edilmek
tedir. Helsinki Tay
yare meydanı bom
bardıman edilmiştir. 
Hanğarlar yanmak
tadır. 

Ankara 7 A. A. -
Dahiliye Vekilimiz 
Faik Öztrak, dün Kas
tamonuda merasimle 
Memleket hastanesi -
ni açmış ve bir nu
tuk söylemiştir. 

Akşamleyin Dahi
liye Vekilinin şerefi 
ne Halkevi salonun
da bir ziyafet veril
miştir. 

Bay Faik Ôztrak 
refakatlerindeki ze 
vatla bugiln saat 9 
da Çankınya müte 
veccihen hareket et· 
miştir. 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet 

Vekili 
Ankara 7 A. A. -

Sıhhat ve içtimai Mu · 
avenet Vekili Bay 
Hulusi Alataş ile zel
zele mahalinde tetki 
kat yapmak için Tar
cana giden Erzincan 
Valisi, Erzincana dön
müş, Sıhhat ve İçti , 
mai Muavenet Veki 
li Bay Hulusi Ala
taş da Erzuruma git 
miftir . 

lngiliz Kralı 
Londra 7 Radyo: 

İngiliz Kralı Fransa
da orduların teftişine 
bu gün de devam et
miştir. 

5000 İsveç gönüUüsü 
Ankara 7 A. A. -

Beş bin kadar İsveçli 
gönüllünün bu gün 
Finlandiyaya geldigi 
bildirilmektedir. 

B. Menemencioğlu 
Londra 7 Radyo: 

Londrada bulunan 
Türkiye Hariciye U
mumi Katibi Numan 
Menemenci oğlu bu 
gün Maliye Nazırı 
Con Simon ile öğle 
yemeğinde hazır bu· 
lunmuştur. 

lspartada 
1 

Valinin riyasetinde bir 
toplantı yapıldı 

Ankara 7 A. A. -
Isparta Valisinin ri
yasetinde 59 Köyün 
iştirakile bir toplantı 
yapılmıştır. 

Muğlada 

Ankara 7 A. A. -
Muğlada Tütün pi 
yasası durğundur . 
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111 Te'graf HaBer' eri 111 Kastamonu da . Radyo · 

Bir İngiliz Ticaret 
• • 

gemısı 

Londra 6 ( Radyo ) 
Atlantik denizinde bir 
İngiliz ticaret gemisi 
/\lman harp gemisinin 
tecavuzuna n1aruz kal 
mıştır. Gemiden ha
ber alınamamıştır. 

Rus Tecavüzü 

Yeni mes'efeler mi 
çı~anyor 1 

Ankara 7 A. A. -
Havas bildiriyor : 

Sovyet Rusyanın 
Finlandiyaya tecavü 
zü yeni ınes' eleler 
meydane çıkarmıştır. 
Bu tecavüz, Alman
) aya k~mşu memle 
ketlerde bir hava ya 
ratmaktadır. Merke 
zi ve cenubi Ameri 
kadan şiddetli pro 
testolar gelmektedir. 

İs~:n~·navya Hariciye 
Haı1rları top aniyor 

Ankara 7 [A.A.] -
İskandinavya Hariciye 
nazırları bu gün Üs· 
loda top~aniyorlar. 

Bu konferansın, İs
veç hükümdarlarının 

yaptığı konf~rans gi 
1 

bi bir sulh tavassu 
tunda bulunması muh 
temeldir. 

Umum Neşriyat Ye yazı 
işleri ~1üdüru 

Siret Bayar 

Rus Donanmasımn lnönü günü 
Ankara 7 A. A. - j konulan takın üstüne 

!<eisicu.mhur Milli Ş~f 1 İnönünün büstleri kon
·Ankara 7 A. A. - ismet lnönünün Reı- I muş ve vecizeleri ya-

Royter bildiriyor : sicumhur sıfatiyle Kas zılmıştır. 

faaliyeti 

"Rus donanması son tarnonuyu ziyaret et 1 Bu münasebetle 
İK . ün iç 'nde Baltı < tikleri 6 birincikanu:ı ı Halkevinde bir top 
ta ve Ladoğada bü günü, dün Kastamo lantı yapılmış ve bu 
yük faaliyetler S?ÖS nulular t a r a f ı ndan toplantıya Kastamo · 
termiş, Karaya asl·cr (İpönü günü) o~arak I nuda bulunan Da~.ili 
çıkarmış ve Finlan I merasimle kutlulan- ye Vekili Faik Oz
diyanın ilk hatlarına mışbr. trakta hazır bulun-
yanaşmıştır. / Şehrin merkezine muştur. 

1 

1 

Garp Cep~esinde 
Ankara 7 A. A. 

Ko~DD<§ly 
Erzincan Felaketzedelerine 300 Çadır ve altı 

bin lira gönderdi 

üç yüz Çadır ve bu 

8·12-939 Cuma 

12,30 Prağram Ve me 
lcket saat ayarı 

12,35 Ajans ve meteor 
loji habnleri 

12,50 Türk mözigi -
13,30,14,00 Müzik Ha 

müzik - Pl 

1 S,00 Proğram 
i8,05 ~~cmleket saat 

yarı, ajanı; ve metcorolo 
halrnrlati 

18,25 Türk nıilzigi Fası 

heyeti 
19, 10 Konuşma 
10,:?5 'fürk müziği 

20,10 TEMSiL 
21, 10 'Müzik Hadyo O 

kestrası - Şef: Hasan li' 
rit Anlar 

Garp . cephesinde her 
iki taraf ta büyük ke
şif faaliyetleri olmuş, 
her iki taraf topçu
ları müdahelede bu 

Ankara 7 A. A. -
Kızılay Merkezi Umu 
misi Eı zincan ve Tar 
can havalisinde zel 

22,00 Memleket., Sa a 
gün de altı bin lira Ayarı, A J A N S haL>er 

lunmuştur. 

göndermiştir. Bu su· teri, ziraat, esham tahvi 

retle yardım yedi bin lat, kambiyo-nukut bo 
S:l81 fiyat 

1 
zeleden zarar gören- beş yüz lirayı bul - ~~,20 Müzik Operetle 

Bir İngiliz ~arp gemisi , ıere bir müfettiş ile muştur. plak 

-------------------/ noff: Piyano Konsertos Londra 7 Radyo: 
Dün İngiliz harp ge 
mileri bir Alman yol
çu vapurunu cenup 
Atlantiğinde esir et
mişlerdir. 

B~r Alman vapu 
ru da mayına çarpa 
rak batmıştır. 

r:inlandiya istik alinin yıl 
dönümü 

Aok:ua 7 ( A. ı\. ) -
Fifllaııdiya İ:-tiklfdiııin yıl 

dö• ııı nıü ıııü11<1sı·lıf'tile y:ı
pılaıı ıııPr<t1'İmc Alıııan 

uı ı .ı Plı;i::i de i*tir:i.k et 
uıi;tir. 

Ka vna$ta l'.,in 8rfare
tinde yapılan merasimde 
~o' yel. elı;iliğ;i de dahil 
oldu..:-u halde lıütiin N'ne
hi e.çilikll'r lıayraklarını 

çe1'ınişleı dir. 

a ~ in Güm(üt T a~uru Satına ma Komisyon 

Cin&l 
Miktarı 
Kilo 

Başkanhğından 
)fuvakkat 

~f nhsnııncıı Ludeli teminat 
Lira Ura T dlıi 

Ehiltınenin 

- Pl 
22,45 Miizik Cazband F 
23, 25, 23, 30 Yarın~ 

proğ'ram ve kapanış 
lranca Saat 13,00 \'e 

18,45 de 

Arapca: Saat 18,15 ve 
19,45 de 

F'r:ınsızca: Saat 13,40 

ve 20, 15 <le 

Yarınki 

Postalar 
------,~~ :J.WOO 

0.rno,ı 

33GOO 

ü22 ı 
8H04 794 13 1 ~ 93!J 

1U.J81 

GUnll 'taah Şe~ 

Çarşaıııca ıu Kapalı 
zarf 

8/ 12/939 Cumartesi 

Y arm sa Lak gelece~ 

1 - ~farelin !!iıtıırti muhafaza taburunun ilıtiy:ıcı i<;in yukarıda cinsi miktarı, mu - Tren Postası yoktur. 

•lg'lf Plt 

K eı;i ('I i 
Ko) un .eti 

lı:ırııııwn lırd<•li. ııı 1\ ak kat teminatı. Pkı-iltmenin giıııii, ~aatı ve şekli y:ızılı Sığır, örrıeden sanra eaı' 
Kc çi ve Ko) 1111 c ti ı... pılı z.ırf u ulile t ksil ıııc>ye korıulnıuştur. ~ 

13,30 da Diyarbakır, AtJ' ~ _ Hu he: cin ı t ı ıı en ucuz fiat teklif l>dileııi tt·rcih ohm:ıc~ ~md:ın nım ak kat kara lstaııbul Derik J't 
tı>ıniııat :ızaıııisi tiz.• tiııden hc$ap rdilıııiştir. · zılte~e, .Nusaybin \'e ~aşı 

3 - Ş ırtmım., .i ni ~iirmek i~t( yf'ııler her giin ~atıııalına komb.y<rnurıda gör~ui l7 de Cizre, İdil, Midyat, 

lirler. Gercüş, Savur postaıa.r• 
4 - Ekı-ıiltnıe M:ır lin giiımiik muhafaza talıur satınalnıa komisyonu tarafından gelecek ve saat 18 d6 

tabur karargah hiııası i~·irıdc yc.ıpıl:ıcaktır. Ekhıpres Tren postasl 
5 - ı~wklllt•r wıı.itıatl:ırıııı M:.r<lin gümı uı... ıııfültirliigii nıuhasebe \'(lZIH'Sİlle ya- gidecektir. 

Ulus 

tırdık)arııı:l d:ıir ııı:ıJ..buz)aıilc lJeJediYe '(•\ ;ı tie::ırc>t odasına k:n·ıtlı Olduklarını 
Mardin j göstı•ı ir vP!":ıik ılr h·klif mekı ııpları;ıı h:I\. i hıp:ılı wrfları ekE:ilt ı~c 8:ıatınd:ın Lir Me>ktup kişesi saat 8 

e i Matlıa.ı-tsıı•cta s t e\'\'t•lıııı• k d tr ı..o ni ·yon lı:ı:rkaııı.: · ı ı.ıhlınz mıı~:ıhilinde tt•slim eteni~ ol- . dPn 17 ye, Havale ve pa· 
baı:nlınıştır. ı waları ''e Cl,:-ıİ!tıht-' S'ia.tıu<le de kouıisyo.ıJ ... ı.ıalır buluııınaları ilft~ olunur. 

1 
ket braajı da UııLt 8 de• 

~ . . 28-2-8-12 15 _. kadar açık~ 


