
11aıe· et ıpenafilne aid yazılara 
aavtaıarımız a~ıkur. 

Basılmayan yazıı:ır geri 

Sayı 1888 

29 itinciteşrin 1939 
Çarşamba 

Sayısı ~,j Kurn~tur 

veriimez. SİYASAL GÜNDELİK T Ü R K G .. A Z E T ESİ _ = ..... - Güııü geçıııi~ Nuslıalar 10 K. 

Rıısmi ilanların s:ıııtiıııi 25, hususi 
ilttnlarııı kelimesi ( 4) kuruştur. Knrulnş yılı t Agustos 927 

• s vyet gerginliği son 
ahiliye Vekilimiz Bay haddine vardı 

Faik öz ır n Hududu geçmek isteyen Finlandiya 
i.l~ Aaanada yaptığı tet ikler piyadeleri mitral yozla püskürtüldü 
veldeO ~nkara 28 [A.A.] - j n1üş ve direktifler ver-
tır. 1\. • t' 

Uahiliye Vekili dün mış ır. . 
mina d d t tk'kl · Dün Halkevınde ana a e ı erı- . 

şereflerine verılen zi-
fazl e devam etmiş, öğ-

evrak en sonra, Vilayeti 
teyen artiyi, komutanlığı 
lügü~' tiyaret etmiş, ziya -
e mil· tetıeri iade edilmiş 
>-~8 ·I lir. 

·e ya 

Ü 

llF 

Vekil, kaza kay
"1akamlarının yaptı

tı toplantiya da ri
Yaset ederek idare 
~leri üzerinde görüş-

yafette muallimlerle 
yaptığı hasbihalde ; , 
kendisinin de evvelce 1 

muallimlik yaptığını 
fakat dünkü fena ida
renin nlüşkilat ve teh 
likeleri içindeki ça 
lışmalarla bu günkü 
çalışmanın arasındaki 
bariz farkları anlat 
mıştır. 

Umumi Müfettişlikler 
lağvedilecek 

Ankara [Hususi] -
Ôğrendiğime g ö r e, 
llrnumi müfettişlikle

tin ilgası hakkında 
bir kanun projesi ha

Kapalı ~Hanmaktadır. Pro· 
zarf • 

lenin bu yakınlarda 
ım, ~vekalete sevkedi-

Sığıtr ~eği anlaşılıyor. 

vakk•' 
Ereğlinin yar~ımı 

görebİ' 
Ankara 28 A. A. -

dındd ~eğlide Dikili fela
. ~etzedeleri için top
:~~~:, l~an para 1118 lira
lan bi Ya baliğ olmuştur. 
.miş ol· T eberrüat devam 

~ektedir, 

Meclis Gru~u 
Ankara ~8 (A. A.) -

Cumhuriyet Halk. partisi 

nıt•cli:3 gıırulıu bu giin ~aat 

15 tc Heis vekili Hilmi 

Uranın başkanlığında top
lanını~tır. 

Dikili Fela
ketzedeleri 

Ank:ıı a 28 (A.A.) -
Dikili frlakctı(•delL•ri için 
yapıl:ın pa vyoııhırın üst
leri ürtiilrnliştiir. Kıııl Ay 
müfetti şlrri I\ uruınca ya
pılacak yardımlar huRu
sunda tetkikat ile meğul-

) durlar. 

Almanya tavassutta ~ulunmayacat 
Ankara. ~8 (A. A.) -

Helsinkidt>n bildiriliyor: 

Lenin:rat ııııntakaaı 

kumandaııı, subay ve as

kerlerin mı=-zurıiyctini lağ

vetmiş: bltüıı mt>zuaların 

kıtaları başında bulunma

ları emrini vermiştir. 

Deniz ve ha ''a kıınıarı
ılarıları ua aynı emri \'er-
ıni~lenlir. 

Harp uzun 

sürecek 
Ankara ~8 (A. A.) -

Tüccarların bir ziyafetin
de nutuk siiyleyen Yu
nan B~şvekili Mataktias 
harbin uzun süreceğiııi 

söyleuıiştir. 

~lataksa~, lıitar:ıf dev
lt'tlcı in iktisadi lıit.:ırnf 

!ıklarım muhafaza l'dt•nıe
yecek l<'fi ııi, Y 1111 arıist :ı rı ın 

bütün konı~ularile ve bil
hassa İtalya ile olan ıuü
nast>betlcriııi muhafaza 
ettiğiui iltı' e etıııi~tir. 

Arıkara ;~8 A. ı\.) -

İngiliz gazf'tcl,.ri, Hııl"y:ı -
Finlandiya. gn~i ııliğ'inin 

vebamct kesbettiı]:iııi, fa
kat mü~ellah bir ihıil:Ha 

müncer olmayacağı kana. 
atını izhar etmektedirler. 

Deyli Hcrald gaıııteRi 

Moskova g.ııeteleriuin kul
landığ'ı lisanı buıı<tan ön
ce Avusturya ,.~ <.. ekoelo
vakva. için Bitlerin ~07ın-. ~ 

dan işitmiştik, diye yaz 
maktadır. 

Diğer bir gazete de, 
Sovyerlerin Finlanni~·aya 

bir askeri hart>kl·ttı· bulu
nacağının ımme<lileıııiye. 1 
cPğini, ancak Bitlerin bir 
tecayuzurıdan emli~c t·di
lebileceğini yazmaktadır. 

Ankara 28 A. A. -
Kopanaktan: Sovyet · 
ler, Finlandiya buh
ranının bütün safaha 
tından Almanyayı ha 
berdar etmişlerdir. 

Ahnanya bir tavas
sut rolü oynamağı red , 
etmiştir. 

Alman i~raç mallarına ambargo 

Son Dakika : 
Ankara :?9 A. A.) -

lhl\'a~ .Moi'kova<lan Lildi

rh·oı : .\Jo~ko,·a Hadyosu . . 
dün gece yarısı Rus sa-
atile saat 1'i de Fin 80\·

yet hudwdunda I•'irılandi

ya tarafından yeniden 
tahrikat yapıldığını ha
bı!r vermiştir. 

Beş Finlandiya aske

rinden müteşekkil bir ka

file so,·yet hudud mu

hafizlerine ateş ac;mıştır. 

Bu asknlerden üçü tev
kif edilmiş, bir Loverver
le ıki tüfek mii:-;adere 
edilmiştir. 

Saat 18 de Finlandiya 
arazisinden Sovyet ara
Zİ$İnc be~ el ~ilfdı atıl

mıştır. LPniıı~rad a~kr•ri 

nıırırnka~ı knmanrlanı , 
:()\'YPt. hndu lıınıı riPÇIDf'k 

istPyt·n Finl:ınıliya piya
tle gnruplarıııın açılan 

ıııitralyü·l aft·~ilt> geri püs
kiirtüldiildt>rini bildirnıek

teJir. 

Mo!'ko,·a Hadyosnnnn 
. ipt>ktPri şant 21,30 da 
Finlandiya a!Pyline söz 
söylediği sır:ıtla da: 

"Artık milletin sabrı tü
kerııııiştir. Sovyet mille
tiııirı ~ enilmt·z Kızıl ordu
Y'l tam itiuıadı vardır. 

Ilclsenkideki eınprıryetliSt· 

ler tahrikatlarına <levanı 

ederlerse Kml orduııun 
tediplerinc ınrıuur edile· 

Ankara 28 (A. A.) -
Alıııan ihracat ıııallarıııın 

mnş:aderesi lıııkkınıia lrn 
g-ün loııurada ve J>aril'te 
kararnaırn•ler ıııışr edilıııi~ 

tir dört birinci kanundau 

it.ibaren Alwan liwanla~ln-

dan çıkacak olan hUtUrı 

gemiler ve men~r.i Alınan 
olan mallar mn~adere t•di
h·eektir bitaraf limanların
dan ~·üklt-rıecPk malların 

uıeıışt>lcı i de ar::ı:;tırılacak· 
tir, l ce.ğ'i?i :ınl:ıınalıdırlar,, de

mıştır. 



Sarfa 2 

ica· 11t el i1i 
ıüstahsillere bugün bir 

nutuk verecek 

{tilna esi) 

lla ~a tic ret ani s as 
Ankara 28 A. A. -

Sarı Kan1ışta kar de . Ankara 28 A. A. - 1 1-Iollandaya eskisin 
vam etme dedir. ltalya ile Hollanda ' den daha fazla sun'i 

Dün yağan kar 37 arasında yeni bir. ti- ipek ihraç edecek 
sant. metreyi buln:uş ' car et anlaşma~ı ım tir. 

za1anmıştır. Italya , 
tur. 

o 

Ankara 28 [A.A.] -
Haber aldığımıza gö 
re, 29 Çarşamba gü 
nü akşamı Ticaret 
Vekili Nazmi Topçu 
oğlu tütün müstah- An!'ara 28 Radyo: 
sillerine ve diğer n1üs - ! Bir kaç cründen beri [ 
tahsillere bir nutuk Boluda başla an yağ 
verecektir. murlardan sonra dün Ankara 27 A. A. - 1 Ankara 28 A. A . -

ı gece kar yağmaya Finlandiya Nazırlar Finlandiyanın cevabı 
başlamıştır. Meclisi Sov,·ct Rus neşir edilmiftir. 

l ,.a taraf l ·ı Bu cevapta, Fi ılar-
Ankara 28 A. A. - J •• ~·-· 1 'en en u 

Ankara 28 A. A. - Bol uda ) apılmakta notal~n t tkık et di) a tarafından bir 
Cumhuriyet H. Par j olan parti ve uçak ı melen .. üzre bu sabah topçu ateşi açılmadı · 
tisi Burdur <ubesi kon . lcon-rr,,le bitmiştir. fevkala~e olarak top ğını • Fınlandiyanın 
gresi dün parti mü . lanmıştır. Sovyetlerle birlikte 
f ettişi : ve valinin iş 1 kıt' alarını huduttan 

Mayi larln Notaya pek '-'a- g · l " 
tirakile yapılmış, kon J erı çe <mege ama 

. . kında cevap verile ı de. o.lduö-u tesrı· edı·ı. 
gre mesaısıne son ve- S k f J'lrl' 0 

IHI eş Bul ul cektir. mıştır. 
rirken büyüklere kar 
şı sonsuz minnetleri 
ni bir daha tebarüz 
ettirmişlerdir. 

Ankara 28 Radyo: [ 
Lonc:radan bildırili 1 

yor: Miknatisli ma
yınların sırrı keşfe 

dilmiştir. Bundan böy 

le hiç bir tehlıke ol 

1 

M o~or<dl©l 
B ü y ü k anavralar b a ş 1 ad ı 

Ocak'ar kongresi 
Ankara 28 A: A. - mıyacaktır. 

Ankara 28 [A.A] - diğeri de Marta ka
Mısırda büyük ma dar devam edecek
nevralara başlanmış tir Libye çölündeki 
tır. Manavra iki saf Mısır tapçusuna İn-

Zonğuldaktaki · C. H. 
Partisi semt ocakları 
kongreleri yapılmış, ı 
memleketin ihtiyaç - Bir 

~ m n 1 ar ha olacak biri kanunu giliz topçusu da işti-
. . . 

1 

evvel sonuna kadar 1 riik edecektir. 

lng'hZ Kravezörünü il iman 
uat1r~ılar 1 

• 

ayy r sı ları üzerindeki sami 
mi münakaşalar hal 
kımızın siyasi olğun 
luğunu göstermiştir. 

anı r sı 
Aı kara .~8 (A. A.) -

A' 1 nı Kamarası kış iı;ti 
m:ı d<'ne~i bugün Kralın 
bir nutku ile :ıçılacaktır. 

ÇemberJ::ıyrı harp \ ' :l· 

ziyt1 ti hakkıuda izı•h:ıt 

• 
vıçreye te lihı oldu 

Ankara 28 A. A. -
Alman deniz l'uv Anl,.ara 28 [A.A.] -

vetleri, İzlanda ada İsviçre ordusu erka 
lan c'varında b:r hı ni harbiye reis\,i üç 
giliz kr avezörüne tesa Alman tayyaı esinin 
düf etmiş, yapılan kısa . 

bir müs~d~m~den son-, 's eç ma11.n. Ü :ama 
ra gemıyı ... atırn1ış- g I 1 
1 d 

G , 
ar ır. 

Ankara 28 A.A. -

teslim olduğunu ve 

bunların mevkuf tu
i:ulduldarını haber ver
ınektedir. 

Ameri 
lon~ra 

Jln 

tiri 
"erl'cek tir. , { 'ın um • 'c->9 riyu t ve y• zı 

İsveç nla yin toplama 
ge!· ·ileri 23 Alaman 

it t aa 
Ankara 28 A.A. -

Ho1anca ~61000 do 
lar ki: nıetınde tay) a 
re sa tın alacak tir. 

ışlt:>ıı \Hıdıiı lı 

tvhı~ din 
ııa·J:-;ıı tı 

ha sıı ıı ıı ., t. r·. 

n1ayini toplamışlardır. Ankara 28 A. A . ..:. 

f ral S ' t' Amerikanın londra 
iZ ey e I sefiri dün baş vekil 

Ankara 28 A A - ç b I . . . 
0

.. B l d b.. · em er ayını zıyaret 
İ un e gra a ır Fı 1 ederek yarım sı.at 
ransız mali heyef O'Cl l kad .. .. .. t·· · t• 0 ar goruşmuş ur. 
mı~ ır. 

29-11-939 ÇarıamblJ. (e~ 

1 ~,30 Proğra.m Ve meoı· a 
leket ~aat ayarı 

1:?,35 a.jaıis ve meteoro· 
loji haberleri. 

12,50 Türk müzigl 
13,30, 14,00 Müzik ( kil· 

çi.ik or kcstra - ~er Necip 
Aşkın) 

18,00 Proğram 
18,05 l\lemlekct saat ayıı 

ajansı ve meteoroloji ba· 
berleri 

18,25 Türk müıigi fasıl 
heyeti 

Hl,25 Konuşma Dış Po· 
litika hadiseleri 

19,40 Türk müzigi: Ça· 
J :ınlar: Fahim Fenmn, Cc\'' 
det Çağla Vecihe, Şerif 
İçli, H.efik Ferean, 

:W,05 1'nrk müziği Halk 
türklileri 

20,20 Temsil 
20,50 Haftalık posta ku· • 

tusu. e 
~ ı, 10 Mü1.ik Riyaseti 

cumhur bau<losu - Şef: 
lhsan Künçcr i 

22.UO )lemlcket Saat 
A y a r ı ajans haberle· t 
ri, ziraat, esham, tahviliit1 ~ 
kambiyo, ııukut borsası 

(fiyat) 
22,20 Serbet Saat 

~2,30 :Müzik Operat Pl 1 

~3'00 Jlüzik (cazbant pi· 
()."> :);") "3 30 ~7 kt' -·•, ...... , - , ı arın 

p··oğraııı ve kapanış ~ 
1 ra n ca : Saat 13 00 -v• 

' 18.45 de 
Arapca: Saat 18, 15 ve l 

10,45 de 
Fransızca: Saat 13,~5 

ve 20, 15 de 

Yarınki 
osta la r 

30/11/939 Perşembe 

Yarın sabah gclcce~ 
Tren postası yoktur. 

Öğleden sonra s:ıtıt 
ı 3,30 da Diyarbakır, j\11· 

k:ıra, İstanbul Derik, J{ı· 

zıltepe, Nusaybin ve saıı' 
17 de Cizre, !dil, Midyat, 
Gt>rcüş, Savur postaı:.ırı 
grlecck ve ısaat 18 J6 
Eki:iprcs Tren postası 

gidecektir. 


