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Dünle bu günün 
Çalışma şartları ve zihniyeti 

Üç Sovyet tayyaresi Hel-
sinki üzerinde uçtu 

Halk 
Yazan : Siret Baya.-

1 - Yazısı 2 inci sa yfede -
Dahiliye Vekilimiz fail: 
trak Adanada Muallinı

ta ku· tle yaptığı bir lıasbihal
eski bir rne.lcktaş ol

iyaseti lığunu, fakat bu şerefli 
Şef: ~ıifeyi istip<l:ıt idare~i 

ın bin bir tehlike \·e 
i a a ı Uşkül şartları içiııde ifa 
~herle• liğini söylerken çok 
hvilat, Uhim bir nokta üzerin 

ant pi· 

Dünle bu günün ça
tna şartları ve ı.ihniye-

rarınld Cumhuriyete takad
Ucn eden istipdat sene-

00 v• elioi çoğumuz görmüş 
~Q yaşamış trnlunduğu-

, 15 ve ~uz i<;in muhterem Veki· 
lınıizin telıariiz ettirdiği 

13 
46 Lll hakikatler bir daha 

' töıUmüzün önünde can-
tnıştır. O karnnhk devir

~e hüriyet ve vatana biz
'----' ttle:t aşkile yürekleri ya-

~an Faik Oıtırak gibi 

• 
cı 

~atanpervcr millet evla
~•tıın her türlü tehlikeyi 
töıe alarak istipdatı yık-
~ak, milleti tenvir ve 

a r ltşat etmek uğrunda 'ÖS· 
\erdikleri fedakarlık sayu 

ımbe tayret cidden büyüktür. 
l'~rihin ~ahifei ihtiraıoın

gelece~ ~ daima yerini muhafa-
~r. ~a edecektir. 

a sa9' Sultanhk idaresi, mil-
1~ti teodre ve yeni nesli 
trıtıatebit idareve karşı 
trıtıcadeleye h~ı.ırlamağa 
~llışan, hatır ve hayale 
~elnıeyen nıüşktillt ve teh· 
~1ke içinde bu \'azifelcri 
ifadan çAkinmeyen vatan 
Perper millet C\ lfttlarmda 
tördüğil bu aı.nıi, hUriyet. 

Jr, Afl' 

'ik l{ı· 
' 

ve sa$' 
Midya&t 
ostaıart 
18 d• 
postası 

' ~atana hizmet aşkını ıiıı-

danlarda boğmak, nıenf.ı 

köşel~riude yok etmPk 

i.-temi~ti. Fakat Lüyiik 

Türk milletiniu kanında 

Da~iliye Ve~ilimiz ---------------
Mersinde ! liıgiliz Parlamentosu açıl~ı, Kral mü-

mekııuı olan bu ce,·ber 

ruhunda şnl<'paş ol:ın bu ı A k 29 A A _ 
1 . k i'l d' n ara . u vıyet yo ·et ı eıne ı, nnu 1 • • • • • • 

yok etıııek istcyeıJln, en Dahılıye Vekılımız 
nihayet Türkün büyük refakatlerindeki ze· 
ve (•şsiz evladı tarafın - vatla dün Adanadan 
dan yok ve nabedit edildi. 

Millet te Qmid ettiği 

feyzi r:örmezıe mezarının 

t:ışına ,·atanla beraber 
mahı.un olduğu kelimesi
nin hakkedilmesini söy
leyen büyük vatanpen·er 
Namık Kemal şimdi sağ 
ul~:ıydı. Tiirk nıillf'tinde 
iııııi<lirıin çok fc,·kinde 
g-ön•ceği fryze, tt'rakki ve 
iuı-.işafa hayraıılığını ace
ba na~ıl ifade ecıecekti. 

Faik Öztırak gibi tlü
nürı fena. iılare~i ve :ığ'ır 

şartları altında milli va
zifelerini ifa ettikten son 
ra milletimizin bu günkü 
mesud inkişaf devrindf' 
de"·let makinesi başında 
memlekete eser hediye 
edP.nlPrn ne mutlu ... 

Mersine gelmiştir. 
Vilayet hududun

da Vali Burhan Tek 
er, parti başkanı, jan • 
darına kumandanı ta -
rafından karşılanan 
Faik Öztırak hükumet 
konağında memurla· 
rı' kabul ederek ken 
dilerile hasbihalde bu 
lunmuştur. 

Vekil şehre gelir-
ken istasyonda mül
ki ~e askeri erkan, 
memurlar , muallim· 
ler, talebeler ve ke 
sif bir halk kütlesi 

Sonu ~ inci f:~yft·dtı 

Hey' etimiz Lon~raya var~ı 
Ankara 29 A. A. - 1 ve hey' etimiz Vik· 

Hariciye Vekaleti U- torya istasyonunda 
mumi Katibi Numan merasimle karşılan 
Menemenci oğlunun 

1 

mış ve selamlanmış
riyasetindeki hey' eti- tır. Hey' etimiz lngil 
miz Londraya muva terede il ... ametleri 
salat etmiştir. müddetince hükumetin 

Menemenci oğlunu misafiri olacaklardır. 
} ~ 

~im ~ir notu~ söyle~i 
«Harbe devam için miiietin enerjı 

göstermesini istiyoruz» 
Ankara 29 (A. A.) -

İngiliz Parlamentosu dün 
açılmıştı r. Kralın merasi
me giuecegi ve nutkunu 

bizzat okuyacağı ancak 
bir kaç kişi tarafından 

biliniyordu . Bunun içiıı 

merasim g-ıyet ~aıln ya 
pıldı \'e Krnl w·c;.Pr ken 
ırüıercrahtıı h dk Uİrİ klllP-
0 " 

mişti. 

İngiliz Kralı Majeste 

CORC 

Kral \'e Kralic;."' camlı 
saltanat arabası yt>riııe 
kapah IJir otomohilt• bin
mişlerdi. Lortlar kırııı 1 zı 

clbi~eleri y rirıe üniforma 
gPymi:;;lerdi. :\lı·ra~iıııde 

yapılan bu t:ı h<lidat yal ı . 
111ı bir d11fa olarak, ~t· G • • I, 11.' 
l,iziııci Ech ani zaınaııııı um r u~ ve nuısar· 
da ha vaııın fl>na oldu~u 

lıir günde yapılmı~tı. 

Tam öğle üzeri Kral 
Amiral üniforması geyin
ıni:;; bir halde Kraliçe ile 
Lirlıktc Kamarayı tı·şrif 

ettiler . Kral , ~utkuıııı H 

refındaki Loıtl<tra, MHı 

uslara ~ fü.!•r üzt>rindt· okıı 
iiu. Ct•l:--1• aıı~tk 10 dakİ· 
ka kaclar sür dii. Herrak 
\ 't:' m ... t itı bir se~le Nutku 
ıı:ı IJ .şı.ı yaıı K ı al r.zcü Ul· 

--So.Hı 2 inci sayfoJe-

lar Ve~ili 
Ankara 29 A. A. -

Gümrük ve İnhisar
lar Vekili Raif Ka 
radeniz, refakatinde 

1 Gümrük Muhafaza 
Umum Kumandanı 

olduğu halde dün Ga 
-S()ou 2 inci sa) fcue -



Sarfa 2 

Sovyet Rusya 
Finlandiya ile diplomati'< 

münasebatını kesti 
Ankara 29 (A. A.) -

Ifa\'a~, Mosko\'auan "e 
Ht·lsenkiden bildiriyor: 

Mo:-ko ' :ıd:~, l<'iıı l aıı d iya 

mahafili adt·mi t ~cavüz 

paktının Sovyetler tara
fınuarı ft·shi hakkındaki 

notadan telaş etınektı ·<lir

ler. 

M:.tbafil, ad+'mi teca
vüz paktının feshi için 
altı ay evvel maltlmat 
verilmesi lazım geldi~ini, 

binaenaleyh bunun fesih 
edilmedigi kana.atında ol
duklarını iıhar etmişler

dir. 

Ankara 29 (A. A.) - · 

Finlandiva kabineai, Rus
ya - Finlandiya. ad~mi te

c:n·üz misakını fesih edf>n 
So,·yet nota~ını tetkik 
etwiştir . Cevabın bu gün 
vPrilfceği bildirilmektedir. 

Finlandiya hudut mu· 
hafızlan ŞP.fil'rinch·n , hir 
az geri ç··k lıı ı elt!ri 1-'ııırirıi 

almışl:lruıı. 

Ankara 29 (A. A. ) -

Hu. rttdyorn.ıa, Finl:ıııdi 

va ah yhiı · <l " ~ :ıpıl(l.ı rwş 

ı j ,·aLta Fiı : ıaııd ~'<ı 1 ı!<ı <ı, 

·• Kuduz Küı,.-h lt' r ,. c : i ~· ı 

So\ yet Hariciye Komiseri 
'Molotof 

mesine imkan kal
madığını bildirmiş • 
tir. 

Ankara 30 [A.A] -
Sovyet Hariciye ko 
miseri Molotof rad 
yoda söylediği bir 
nutukta Finlandiya 
ile diplomasi müna 
sebatın kesildiğini Sov 
yet mille tine bildir· 
ıriş ve sebeplerini an -

1 !atarak her ihtimale 
karşı Kı~ıl ordunun 

, ve donanmasının ha-, 
ıır bulunduğunu söy 
!emiştir. 

Da~iliye Vekilimiz Mersin~e 
- Baş tarafı 1 nci sayfada -

tarafından ·karşılan- ğına gitmiştir. Bele
mış ve bir kıta asker diyeyi, alayı garni
tarafından selamlan- :lonu, halkevini şeref
mıştır. lendirmiş, akşam şe-

F aik Öztırak, as - reflerine tüccar ku 
kerleri teştiş ettikten Iübünde ~erilen ziya
sonra vilayet kona- 1 fette bulunmuşlardır. 

lngiliz Parlamentosu 
açıldı 

- Baş tarafı 1 nci sayfada _ 

le demiştir ki : 

" Harbe devam için 
milletin e.nerji göster!De· 
sini istiyoruz. Dominyon
Jarın bize giisterdik )eri 
müzaberete müteşekkirim. 
Ordumuz ve Tayyarecile
riz v:ızifrlniııi bihakkın 

ifa etmt·ktf'dirler. Şu sa
att:ı biiyük mes'u1iyetler 
altında bulunuyorsunuz. 
tasviLinize arz o1unacak 

1 

tedbirler, zaruri tedbirler
dir. ,, 

Kralın nutkunu mü. 
teakip Lort Starho Tür
kiye için bir süal lsor
muştur . Lort Halifaka 
namına ce; vap veren bir 
Lort, "Türkiye ile dos
tane bir anlaşma yaptık. 

Bu İngiltere için ve lıer 
kes için de hayırJıdır . ,, 
Demiştir. 

Romanya Başvekili 

Ra~yo~a ~ir N~tu~ söyls~i 
Ankara 29 A. A. - ramı hakkında izahat 

lııtap edilıııİ\', lıiıld'uıw ı i11 

:ıdt'rııi tPc:ıvüz µa ktı lı;. k 

ı-ıııdaki ft>sih kararıııııı 

SO\'yt•t ıııilletiııcf' çok i.,·i 
karşılan<iığ"ım söyleaıi*ıiı . 

Romanya Başvekili vermiş, harbın yal
Tataresko Radyoda nız muharipleri değil, 
söylediği bir Nutuk bitaraf devletleri de 
ta, hükumetinin proğ j müteessir ettiğini ve 

--------------~---~ Romanyanın bitaraf 
kalacağını söylemiş, 

30 • 11 • 939 Perıemı,. 

12,30 Proğ'ram Ve meoı· 
leket saaat ayarı 

12,3~ Ajans ve meteoro· 
roloji haberleri 

12,50 '!'ürk müziği 
13,30 - 14 Müzik (kanşı~ 

Hafıf .Müzik - PI 

18,00 Proğram 
18,05 Mewleket saat ay' 

rı, ajans ve metevroloji h~l· 
berleri. 

18 25 Müzik Tiadvo caı ' ~ 
orkestrası 

19,00 Konu~ma Zira:ıt 
saatı 

19,15 '!'ürk müzigi 

20, 15 Konuşma Dokto· 
run saa.tı 

20,30 Türk müzigi Fasıl 
heyeti 

21,15 Miiıik ( küç.ük or· 
kestra - şef Necip Aşkın) 

22,00 llemleket 5 a :ı i 
Ay:arı Ajans ziraat, e.shao1 
tah\'ilat kambiyo - nuku' 
borsası (fiyat) 

22,~0 Müzik Küçük Or· 

kestra. Yukarıdaki proğ· 

ramın:devamı 

22,35 Müzik Senfoni~ 
Parçalar - PI 

23, 00 .Müzik Cazband p,I 
23, 25, 23, 30 Y :ı.rin1'İ 
proğram ve kapanış 

20,00 Türk müzigi Hal~ 
lranca: Saa.t 13,00 ,.e 

18,45 de 

Arapca: Saat 13, 15 '°e 
19,45 de 

Fransızca: Saat 18,46 
ve 20, 15 da 

S . O ki~a: Gümrü~ ve ln~isarlar Vekili "Romanya ancak ken- ---~---

Ankara 30;A. A. -
Sovyetler Birliği Fin 
landiya ile harici mü
nasebatını · kesmiştir. 

Hariciye Komiser 
muavını Potemkin, 
Finlandiyanın Mosko 
va elçisine bir nota 
vermiştir. Bu nota ile 
Finlandiya kıtaatının 
mütemadiyyen Sov
yet hudut muhafızla
rına hücumda bulun
duklarından diploma .. 
sr münasebatın ida-

di toprakları için harp 
- Baş tarafı 1 nci ı:;ayfoda d k 

. A b 1 . t V k'I h e ece tir,, demiştir. zı nta e ge mış , mış ır. e ı şe re T k 'il" .. j 
h 30 ı .1 1. k V 1. .1 K' 

1 

atares o, mı ı mu-
şe re cı ometre ge ır en a ı ı e ı - d f . l . . . J,. 
mesafede Vali, şehir lise uğramış. oradada ~ aa ış erj ıçın azım 
methalinde de askerıi bir gün kalarak ve- 1 °. ahn paradarın temi-

ık k"I . I"k d d nı ususun a yapıla-ve mü i rüesa, ve a etı a a a ar e en k 
ca masrafları anlataskerler tarafından ı işler üzerinde tetkik- mıştır. 

merasimle karşılan lerde bulunmuştur. 

-K. ll:f t ©1) lh}y· <§} cç1I <§) -u-ın-um-Ne-ş-riy_a_t -ve_y_aZ'1-

işleri Müdürü 
Ankara 29 [A.A.] -
Bu sene Kütahya 
vilayetinde Veteriner 
işleri üzerinde ehem-
miyetli çalışmalar ol. 
ınuştur. Bir kaç rer-

de yapılan aşım yer
lerinin inşaatı bitmiş, 
47 boğa satın alına· 
rak bu aşım yerleri
ne yerleştirilmiştir. 

Siret Bayar 

Mardin 
Ulus :::ıesi Matbaasında 

basılmıştır. 

Yarınki 
Postalar 

1/12/1939 Cuma 

Yarın Sabah saat 8,:30 
da Ekispres Tren postası 
gelecek, Savur, Gercii~ı 
Midyat, ldil, Cizre, Diyar· 
bakır, Xusavbin. Kızııte· . ' 
te ve Derik postaları gi· 
decektir. 

Mektup kişesi saat S 
den 17 ye, Ha vale ve p:ı· 
ket branjı da saat 8 den 
15 f6 kadar açıktır. 


