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Rusya-Finlandiya Harbi Dün Başladı 
Kızılordu, F. Andiyayı ·stili için kara n, 

havadan d nizden harekete ti 
Rus hükumeti, Amerika reisicumhurunun tavassutunu da reddederek, dün ABLUKA HAZIRLIKLARI 

Japonyanın pro estosu 
da reddedi di 

sabah saat 9, 15 te ordularına harekete geçmeleri emrini verdi 

Helsinki ateş er içinde 
F• · J A d• d · h . f R J Hollanda, sevki yatı harp gemileri refa-_ in an ıya or usu, er tara ta us a- katinde yapacağıhaberinitekzipedi)·~ot, 

ra k k d• lstanbuldan tiftik yüklü olarak İngilter--,.~ 
arşı mu aveme e ıyor ts!~~~: ~::efo~l~;urL~!~a/ denizinde battı 

Rus tayyareleri birçok şehir r;e kasabalar üzerine ölüm bombaları 
attılar. Helsinki tahliye ve hükurnet başka bir yere nakledildi 

nımızdan ingiltere için mal yükliyerek 
giden İyanyen ismindeki Yunan vapu
runun şimal denizinde nıayine Garım
rak battığı haber verilmektedir. Bu 
g€mide (600) balye tiftik de van1ı. 
İhracatçılarımız mallar sigortalı oldu-

K o~ o Od O ifil a fil m a <dl a ~ah ö D O e ır ü t o iP a t lUI tt lYI ğut~;~r!~ı;a; cr~~~>iştiı~öyterin öfr 
rendıgine göre, Hollanda hükümeti :~ 

Londra, 30 (Radyo) - Finlandi
:rn ile Sovyet Rusya arasında uzun 
zamandır devam eden ihtilaflar, bü
tün teşebbüslere rağmen müzakere 
yolu ile halledilememiş; Sovyetler 

~-- Gece yarısı bütün Sovyet radyoları kanunuevvelden itibaren ticaret filo-
, halk hariciye komiseri .Molotofun bir sunu harp gemileri himaye:;inde se,·

birliği hava, deniz ve kara kuvvetle- ;'-/.. ,i:J;fJlffj~ 
ri ile bu sabah Finlandiyayı istilaya t?j .. .:.::ı:~-""-
başl amıştır. ., 

Sovyet hariciye komi~eri muavini t 

Potemkin, dün akşam 22,30 da Fin
landiyanın Moskova elçisi Kokineni 
Kremlin sarayına davet etmiş ve Mo
lotofun imzasını taşıyan bir notayı 
kendisine tevdi ederek; Rusyanın 
Finlandiya ile diplomatik münaseba
t'ını katettiğini, Finlandiyadaki Rus 
diplomasi ve ekonomi mümessilinin 
derhal avdeti hakkında emir verildi-
2-ini bildirmiştir. 

Finlandiya sefiri B. Kokinen, bu "· 
ziyaret esnasında hükumetinin bi - ,. 4 " 
ri~ci Sovyet notasına cevabını da be- .. ,,,~·~'. " -.. ...................... _.~ ·-

Finlandiyalı küçük zabitler bir merasimde lktısadi hey' etimi· 
zin temasları 

raber götürmüş i<:e de, Potemkin dip- okumuş ve Ru:::;yanın diplomatik mü
lomatik münasebatın kesilmiş bulun- nasebatını kesdiğini beyan ile elçi -
duğundan, bu cevabi notayı kabul e- lik binasındaki muhafız kuvvetlerin 
demiyeceğini söylemiştir. artırıldığını, sefarethane önünde nü-

Numan Menemeneioğ· 
Sefir. Kremlinden ayrıldıktan son mayişler yapıldığı haberinin doğru 

ra Helsinkiye telefon etmiş, notayı olmadığını bildirmiştir. 

lu nazırlarla temas -------

Londra,ao ~R~!~~~ .ı:ürk -ingi- Sovyet teca.vÜzÜ kar-
liz iktısadi müzakerelerı ıçın Lo~dra- d d •• tb 
ra gelmiş olan Türkiye hü.k~metı ha- şısın a unya ma uatı 
riciye vekaleti umumi ka~~bı .~· Nu -
man Menemencioğlu, bugun ogle ye
meğini hariciye nazırı Lord Halif aks-
la birlikte yemiştir. Alman •• t b •• t •• · t ) 

Numan Menemencioğlu maliye na- ya mUS esna, U UD gaze e er 
zırı Con Siman, ekonomi nazırı Karos f • J A d• k • 
v~ m~s~.mlekat nazırı Eden ile de gö- 10 an ıyaya arşı Sempati 
ruşmuştur. 

-=*=- izhar ediyorlar 

nutkunu ne~rctmiştir. Molotof bu ketmeğe karar vermişlir. 
nutkunda hükfimetinin Finlandi - Bu haberi veren bir Hollanda O'aze
ya i~ı;. d_iplomatik müna.se~etl?rini tesi, altına şu mütalea:vı ilave cdlyor: 
kestıgını Sovret halkına bıldırmış ve « Eğer ingiltere ablukada daha adi
Rnsyanın tahrikler ve tehdidler kar- Hine tedbirler alırsa Hollanda harp 
ş1sında ahnma ·ı Jazımgelen bütün gemileri himayesind~ sevkirnttan vaz 
tedbirleri almıış bulunduğunu, Kızı- geçebilir. · 
lordu ve kızıl donanmaya emir veril- Röyter ı:ıunları ilave edivor: 
diğini söylemiş; Rus - Fin ihtilafının Ço'k muhtemeldir ki. Hollandamn 
bir hülflsasını yaparak Sovyet hattı bu tedbirini Almanrn iYi kar<;tlaYa -
hareketini zarnri ve doğru göster - caktır. Çünkü bunu· Berİin te~vik ·et -
meğe çalışmıştır. miştir. Berlin öyle zannetmektedir ki. . , . . · 

Gece yarısından bir buçuk saat Britanya donanması, Hollanda donan- Bır lngil. z destroyerı, bır Alman tah-
-Devamı 3 ncü sahifede - - Devamı 4 üncü sahifede _ telbahirini batırırken . 

BohemyaaMoravyadaki tahşidat 

Almanların Balkanlar üzeri- : 
ne sarkması muhtemeldir 

Sevkiyat devam ediyor. Almanyanın şark cepheai 
karargahı da bugünlerde Slovakyaya nakledilmiştir 

Paris, 30 (Radyo) - Belgraddan 
haber veriliyor: Al .1 kb k? 

Slovakya hududlarında geniş mik- ffian taarrUZU 1 . ahara ffil kalaca 
yasta askeri harekat başlamıştır. Her • 
gün asker dolu trenler geçmekte ve ş• d 
Karpatlara doğru gitmektedir. • k d 43 Al 
h~ ~~~~~~;~~~e:~:ksı~!t~~y~a~:fea= ım ıye a ar man 
:~;:ıı:!~~ !~~e:;i k~~~~an~~ı~ıu~:~ tayyaresı· du·· şu·· ru·· lmu·· ş 
Von ~.istitin riyasetinde toplanmakta 
ve muzakerelerde bulunmaktadırlar. 

Budapeşteden gelen haberler; Al - ş. } d . . d h .1 . } 
Dün sabah Hereke is· 

taıyonunda bir 
kaza oldu 

-Devamı 4 ncil sahifede- IOla enlZln e arp gemi eri e tayya• 
Dünya matbuatı, Finlandiya - Rusya araaında başlıyan harple meı- ı d b• h b }d 

guldür. Bütün dünya gazeteleri, bu ihtilaf münasebetiyle Fı!nlandiyaya Bozcaada açıklarında re er arasın a ır mu are e o u 
kartı sem.pati izhar eylemektedir. - Devamı 4 üncü sahifede - h 

----=<> görülen tahtelba ir Fransızlar Alman hatlarına girdiler. Yal• 

Ankara tre- . DALADİYENIN NUTKU Denizaltı murlardan nehirler taşmajja başladı 

ni çarpıştı ''Almanlar, şehirlerimi- degil, 
Bif kişi öldü. B~r · zi bombardıman ederse, 

yaralı var mukabele edeceğiz.,, 

mo
törmüş 

Ters dönen motör 
İstanbul, 80 (Telefonla) - Bu sa-

bah Ankaradan gelmekte olan tren, F B k·ı· AJ h T htelb h" . -· --
saat 5,15 de Hereke makasında mar- ranSlZ aşve l 1, ffianyantn er sa• a a Ire 
Şandizin vagonlariyle çarpışmıştır. b · ı 
ıa~~~~?:l~eil~:!~::rr~i~a:~tnT::;;~ .hada günden güne mağ1 iibiyete enzetı m\ş 
birkaçı lokomotifin üzerine binnıış, •• •• k d~ "' • • •• 1 d. İsta~bul, 30 (Telefonla) - Boz-
~ş vagon hattan çıkmış birkaç va- SUrU len tglnl SOY e l caada ıle Babakale arasında bir tah- . . • 
gon da parçalanmıştır. Bir gardfren . .. . .. telba~ir gör.üldüğ~ hakkında 1sta.n- ln1ıılız tayyarelerınin V'J!'ıe1m~hafeni ~?mb~rdı~anda Alman gemilerine 
ölmüş, makinist yaralanmıştır. P.a:ıs, 30. (Radyo) - Fransa ba~- :--;-v ~~~~geçtıkç~ ordularımızm ~~- b~. lı.m~n .rıy ~s~tıne bir haber ~erıl- ıaabetı . (Tem aıl resımdır) . 

Yolcuların mühim kısmı Bilecikte vekılı Daladıye, bu sabah açılan parla- s.eklıgını ı::;p~t ~dıyoruz. Hm·ada ı_ng.ı- d.ıgmı. bıldırmıştım. Bu hususta lıman Londra, 30 (A.A) - Amırallık deniz tayyaresi ara•ındn. bir muha-
.inmiş bulunduklarından nüfusca za- mentod.a ?ey~natta bulunarak ezcüm- lız tayyarecılerı v~ ~:ına~·ecilerım1z rıyastme şu malu~rn~. ge!r:ıiştir. dairei;i d.ü;ı Norveç sahi.1'.eri yakinin-! rebe vuku bulmuş old ığu11a dair olaa. _I 
...,_t u olmUitul'I ıa~ WımJ.itır kil - Devamı 4 un~u sahıfede - . - Devamı 4 uncu sahifede - de S 1na-ılız harp gemisı ılc 6 Alman - De\ amı 4 ü111,;u sahifede -

... 



A lmanya, denizde mağlılp 
olmuş sayılabilir 

lsveç hükiimt~ti 
Bütün tayyarecileri vazifeye ve 
hava yolile S tokholme çağırdı 

Stokholm, 30 (Radyo) - Hükumet, 
bütiln tayyarecileri vazife başına da
vet etmiş, hava yoliyle serian Stok -
kolme gelmelerini bildirmiştir. 

Paris, 30 (Radyo) - Finlandiyaya 
vuku bulnn taarruzdan dolayı İsveç 
hükumetinin ne gil.ıi bir vaziyet ala
cağı henüz malfım d,eğildir. 

1 ş ~ lhl ö ır cdJ(i""I 
Hayvan ihracatı 

hracatçı· ar ka antina uşu· 
Iünün kaldın masım istiyor 

Yunanis tan h:ıyv:ın ihr c:ıb için 
hazırlıklar yapılmaktadır. Hnber al
dığımıza göre, hayvan ihracatçı'arı, 
hayvanların karantinaya tabi tutul -

M f ki h d A k 1 t b I AI K •• • tl musının masrafı artırmakla beraber ütte i er, umumi rbin ilk üç ayın aki zayiat arına n ara. s an u man omunıs pır hayvanların kilosunu dıisürdüğiln-
. b 1 . d. k k b . b l 1 T'eferon n uha·.11~relnrı· * den şikayetçidirler ve bu u ulün knl-

t t r 6. 1 , T ı .., _ ~ H 'J d 'd f ·· dırılmasını istemektedirler. 
Dl S e e şım l ço az vapur ay e mış u unuyor a İstanbul. 30 (Telefonla) - An- Oı an a a aa ıy~te Vilayetimizde sari hayvan hasta-

Paris, 80 (Radyo)- Deniz nazırı 1 aliy~te geçti. dır. O zaman daha çok vapur bahrıl- kara - İstanbu l telefon muha\·eresi- geçm'şier lığı kalmamış gibidir. 
Kapenki. bugün beyanatta bulunmuş Tahtelbahirlerin nerede bulunduğu- mıştı.> nin kolaylaştırılması için tesis olu - Am t <l 30 (AA ) _ PoFs aiz- -o- ---
ve müttefiklerin deniz harekatını u- nu tespit etmek imkanı ha,,ıl olduk- Kapenki; bundan ~onra, ingiliz Ye nan yeni telefon santralı, yılba~mda r 1 s 1~r ~m,t - · · · i 'bulu J•h r 
zun uzadıya anlattıktan Ye Almanya- tan ve dip bombaları keşfedildikten Fransız harp gemilerinden müsadere işlemeğe başlıyacak ve muhavereler ıce b~o a~ ~l o~rn:ına_. g.ırt~ \· tev- racafCl lQT ir likleri 
nın denizde mağlCıp ~ayılabileceğini sonra, tahtelbahir haı·binin kıymeti ya olunan marşandiztlen de bahsetmiş ve büyük bir intizamla temin olunacak- ~~1 dr .ç~ tah m.~~t ~mun:s er~a ı hap: ' 
kaydettikten sonra şunları söylemiş - rı yarıya inmi tir. 1 eylfildenberi Fransız donanmasının tır. s~n::· ~:e aş u amp arın ~~--,___ __ 
tir : . Deniz nazm, harbin başlangıcın- iki yiiz bin ton eşya müsadere ettiğini, * ışır. .<omis o~Jar dün nİzamna .. 

- Almanya tahtelbah!rler harbinin dan bugüne kndnr müttefiklerin zayia- , bunun 3:5 bin tonununun benzin, pet- T • ~, 11 Y • 
akim kaldığını anladıktan sonra man- tı hakkında izahat vermiş ve şunları roı ve saireden ibaret olduğunu, sngi- ı or p ı : er Rus· Roınen görüş· mel eri tetkik etti 
yatik torpfl muharebesine baş vur- ilftve etmiştir: Iiz donanJ'llllsınca müsadere olunan eş-
muştur. - Umumi hnrpte iiç ay içinde kay- yayn gelince, yüz bin tonu benzin ve Belcika sahillerine 

Almanya, umumi harpte 150 tah- bettiğimiz vapurlarla bu sefer eylfil- petrol olmak Ü.Zere 460 bin tona baliğ ' 
telbıhire malikti. Bu sefer harbe gir- denberi kaydolunan zayiatımız arasın- bulunduğunu söylemiştir. çarparak patlıyor 
diğinde yalnız 60-70 tahtelbahirle fa- da rnUsbet olarak hllyilk bir fark var- Brüksel, 30 (Radyo) _ Manyatik 

Çemberlayn eledi ki: Casus Süleyman Mektep kitapları 
torpiller , fırtına yüzünden mütema
diyen Belçika sahillerine !:arparak 
patlamaktadır. 

Halic sirk eti f eshedildi . .. Rbritanya hükumeti On heş seneye yeni 1en tetkik 
'l '11 hk A Jd d • J k İstanbul, 30 (Telef onla ) - Halıç 
~ o taarruzu tees· ma um o u e 1 ece şirketi meclisi idaresi bugün topla

narak fesih kararını vermiştir. 

~~~ üfle karşılar Müstahkem mevk iin Me.~teplerde yı 'başı - =·*·=-

m e!eri Zeytinyağı ve pamuk ihracatçıları 
birliklerinin nizamnarnelerini hazır-

Bükreş, 30 (Radyo) - Bir Rumen lnmağa memur iki komisyon, dün ti
heyeti, Or.seniye muvasalat etmiş ve caret odasında İstanbul mıntaka ti -
şimendifer meseleler i için Rus murah- caret müdürü B. Avni Sakınanın re -
haslariyle müzakerelere başlamıştır. isliKinde toplanarak hazırlanan ni -
Bu müzakerelerde Alman murahhas- zamnameler fizerinde tetkikler yap-
lan hazır bulunmamıJtır. mıolardır. K.uru üzüm ve incir ibra -

l ngl./tere c.atçıl~r ~irliği, yeni ~u.r~lacak bir-
likler m nızamnamelerı ıçın esas ka-

- =*=- bul edildiğinden magdeler gözden 
T' k r• • ·z geçirilmiş ve tadiller yapılmıştır. Bu-
l 0 YO SeTlTl VO&l fC'lSl f gün saat 15 de oda salonunda hey'eti 

J 
· • h umumiye toplanarak ve projelere 

_1pon y aya lZ ::. f son şeklini verecektir. Müteakiben 

V d • nizamnameler Vekiller hey'etinin tas 
er l dikine sunulacaktır. 

40·000 planlarını satmag"' a ·ı · l k ~-lollan<la deniz ti-
1051rili z ba• vek ili, Fin· to.tı l yapı accı mı Tokyo, 30 (Radyo) - İngiliz sefiri 

'3r kafktSffllS İstanbul, 30 (Telefonla) -Maarif 'aretini tatil edecek Sir Rober Kreki, bugün hRriciye nazı-
----00000 

Çocuk es:rge:ne iş. eri 
st .Jf•yanın daı•m mUS • V k·t l l'l amiral Amorayı ziyaret etmiş Vt:: de-er;ı, a 1 · . ekfilet i, bütün mektep ı ap arınrn 
Doh . stanbul, 30 (Telefonla) - ~cne~ı yeniden tetkikine karar vermiştir. Bu Roma, 30 (Radyo) - Stefani aj~n- niz tcdlı"rleri hakkında izahat vermi~- Riray zarfında çocuk esirgeme ku. 
F . .Jne hattıhareket t a• ?ır .deyıet h~~ab~na_ casusluk Japtıgı nun için Lise ve Orta mel·tep muallim ı bildiriyor: tir. rumu çocuk bakımı evinde 190 ço ~ 
,,. . . ){, . • / d. ıddıasıyl~ bırıncı agırceznda muha - !erinden müteşekkil bir k~misyon f:ı.a- Hollanda hükumeti; manya tik cooao cuk meccanen mua::ene ve teda ;i, 15 
ıp ettı5 ını ıöy ~ l ke~c edılmekte olan ~oktor Fua~ liyete geçecektir. torpil harbini karşılamRk üzere İn- B l dd çocuğun iaşe, ilbas ve ibatesi temin, 

l.r>ndra, SO (Radyo) _ Başvekil Sabıt, Rız~ Bakır ve ~illeyma4n Nurı Vekalet bazı ders metodlarının drı giltere ve Fran aca alınan deniz ted- e gr Q Q muhtaç çocuklara bay mm münase-
emberlayn, bugün saat 18 de top _ hakkındakı karar bugun alenı celse- tadilini düşünmektedir. birlerinden dolayı, deniz ticaretini betiyle (350) lira kıy .. etinde giye • 

. RD{ln avam kamarasında Finlandiya de tefhim edilmiştir. Mekteplerde yılbaşı tatili rneseles· muvakkaten tatil etmeğe karar ver- ---aaausaaa•--•--- cek esya tevzi edilmiştir. 15 mektep 
ı 'htflı:f h kk d h mi!:\tir Komıi.nı·stf.nr levkı"f çocuğun:ı da kitapl.m verilmiştir. f'Ya ı • ı a ın a iza at vermiş Doktor Fuad ve Rızn Bakırın suç- de vekaletçe tetkik edilmektedir Tat: ı ~ · •::· 

ezcümle O?nları söylemiştir : ı arı görülmediğinden beraetlerine müddetinin on gün olması dü~ünül· * , . d ı · 00*00 

. - P'inlandıyanın hattı hareketi • karar verilmiş· Sülevman Nuri 15 mekteclir. Knbtıl takdirinde talebe ta- lktıf!cdi tesekkü lerır. e i ıvor Bilez.X.i dilene' mi ça'mıs? 
ıarbe daima uzak kalmak olmuştur. h • . · tili gruplar halinde memleket gezisine ~ Belg-rad, 30 (Radyo) _ Zr.bıta ye- 0 ~ 
Nitekim Finlandiyanın az evvel ver- sene apse ve yedı sene de Çorumda çıkarak geçirecektir. p lô: çosu niden elli komUnist tevkif etmiştir. l\tustnflıbey bulvarında belediye. 
dili cevabt nt>ta, tamamen uyuıucu sürgüne rnahktlm edilmiştir . -=·*·=- fen memurlarından D. Ekremin re-
mahiyette idi. Ruslar, Molotof un Süleyman NurirAin müstahkem S { · A f [ Ankara, 30 (A.A.) - Sermayeleri 

0000 fikası Bn. Zekiye; caddenin karşı ta-
nutkundan bir kaç saat sonra Finlan- mevkilerimize girerek bazı planlar ovyet er man ara tlevıettarafından verilmek suretiyle Go··bels Danzı.g'e rafında oturan annesinin evine git-
diyayı iatillya baıladılar. Az sonra 1 . d'.. b k dl ı . d • • • l kurulan iktısadi teşekküllerin 938 se- · b d · d · d 
muhtelif nwır1cezJerin ve •ehirlerin e e geç.ır ıgı ' u rna sa a zmır e l tımat etmıyor a r nesı· pJAnçolariyle kar ve zar ar hesap- mış, u sıra a evın e masa üzerın e 

' kanal şaatında amele olarak ra il:l •t • bıraktığı 118 lira kıymetind eki altın 
bombardımanı haberleri aeldi. Bir - m _ ;ıı - Pnrı·s, 30 (Radyo) - Havasın A - ıarını tetkı"k etmek Uzere 8460 .nu. m a-. gı mış b.1 ·• ı • • ııı 1 t - d - - ı ezıg· ç:ı.ın.,.,ıştJr. Hırsız 1ığın, di -
çok inun zayiatı da oldu. lıştıgı, bu P un arı sa acagı sıra a vusturya hududundaki muhabiri bildi- ralı kanun mucibince 30 t~~rını.sanı B .

1
. 

30 
(R d ) p Ienmck mak:ıadiy le eve giren bir ku-

B&yle kilçilk bir millete tevcih e - yakalandığı tesbit edilmietir. riyor: 1939 Perşembe günü başvekılın rıya - eı ın, a ~o - r~pagan- dm tarafından yapıldığı tahmin e _ 
dilmiı olan taarruzu, Britanya hüku- o* o Sovyet iktısa<l he'"·eti Berlinde bu seti altında B 1\1 Meclisinde toplan - da nazırı doktor Gobels, bugün Dan- dilmekt"dı"ı·. 'T'alıl"ı·k,,ta clevn.m ollı• 

eti bf1 k fl İ . J • - • • .. zig ile Gdinyaya gitmiş ve harbin ce- "" .ı. .~ " ·
1 

, 

m yü ~ees~ü e karşı~ar. . Başvekil ktısat ve Ticaret lundugu sırada Skova fabrıkalarınn mış olan umnmi heyet adı geçen. te- r eya . etmiş olduğu sahaları' gezmiş- nuyor. 
Bunun netıcesı açıktır. Bınlerce ın- ~ • .. .. •. bazı siparişler vermiştir. Fakat ken- ~kk!illerin plançoları hakkındakı .u- t ' n 

san yeni ıstıraplar karşısında kala - vekıllerı le goruşt u dilerine bakır bulunmadığı bildiri! - mu mi mürakabe heyeti raporlarına ıt- !!"· 
--~*---

K.zılay müfett şi g'tti 
taktır. Sefalet, perişanlıktır. . Ankara 30 (Telefonla) - Başvekil miştir. Bunun üzerine Rusya noksan tila kesbetmiş ve plançolariyle rapor-

. ~dra: SO (Radyo) - Röyter doktor R~fik Saydam, bugün iktı~ad :_ı:i~ta~ı ~tm~l'l'l: için bakır verebilece- ıarın muht:lif tali koll!isyonlarda t et-
** 

Fransız hava kuv- Kızılay müfettişi B. l\Iazlum İ!ı 
tanbula gitmiştir. bıldıriyor . . A • • • ' • gını bıldırmıştır. Ancak bu bakırm kikin! tasvıp ederek kanunuevvel 930 

Rus - F in ihtilafı muslihane bir şe- ve tıcare.~ ve~al~tlerıne gıderek vekıl- Sovyet siparişlerine sarfedilmesi için da toplanmak üzere içtimaa n ihayet Vetltrl· 
kilde halledilmezse, lna-iltere hükfi- !erle göruşmuştur. j bir Rus kontrol heyetinin bulunmasını verilmiştir. 

W'enemen!n p'anı meti bütiln vaziyeti yeniden tetkike * da istemişlerdir. Bu hadise, iki mütte- !stihbarabmıza göre tali komisyon- p . 30 (R d ) H 
t abi tutacaktır.» lllesud c~mif radyo fik arasındaki i:tlimadı göstermekte - Jara a'"·rılan azalar şunlardır: Gil arıs,b b aü yoA -.kava knl~_zıtrı ırıı ~ <lir. . .; . . · . . . aşanı r, ug n merı an up 1:1 l\lenemen kasabasının müstakbel * . J • • f d ** Etıbank ıçm Faık Baysal .<Kays~rı). şerefine verilen ziyafette bir nutuk imar planını tanzim için nafia vekA-
AmerikaJaki Alman· mu uru o u ı Ali. Rı~a Tur~l (K~nya~ Ferıdu~ Fı~rı irad etmiş ve Fransız tayyare fahri- !eti tarafından şehrimize gönderilen 

Ankara, 30 (Telefonla) - Radyo stanbulda (Bıngol) Galıp Gultekın (Kon}a), ılc kalarının, otomobil fabrikaları derece-
/arın lideri idaresinin Türk müsiki şefi Mesu<l iş bankası umum müdürü Sala~e~.ti~ sinde silratle çalıştıklarını, keyfiyet Vekalet .~ehi~cilik müte~ıassısla~ın -

M b h Cam ve ziraat bankası umum muduru ve kemiyet itibariyle Fransız hava dan B. Gusta~ 1zrael Olş\ er tetkıkle-
Nevvork 30 (AA) - Posthull Cemil. rad"·o idaresi müdürlüğüne ta- az ot U ranı V 'l r k · · "km 1 t · A k d • • ' · · ~ · Kemal Zaim ve beled!yeler ban ası kuvvetlerinin her gün biraz daha te- rmı ı a e mış, n ara:ra önmüş-

Yisi bir buçuk saat müzakereden son- yin edilmiştir. İstanbul, 30 (Telefonla) _ l\fa _ umum müdürü S;:ıl:h Vahid. Sümer - fevvuk kazandıklarını söylemiştir. tür. 
ra Amerikan Almanları cemiyeti li - 00000 zot buhranı şiddetlenmiştir. Birçok bank için Mithat Yene! (Tunceli), --ccc**>»ı---
deri Frtiz Kuhnun hakkındaki bütiln Na k K 1 ·htifar müa"seseler mazotsuz kalmıştır. Bu- Sami İşbay (Urfa) •. Veli 'Necdet Sunk J l · • A k 
ittihamların yerinde olduğunu ve ken mı ema 1 1, gün Romanyadan .400. ton ı:ıazot gel- bay (Diyarbakır), l\1ükerrem Ünsal J'an e Ç l Sl 11 ara ya 

---*- --
Ku'.e basan!ar yakayı 

di,iinin bunlardan dolavı mücrim bu- İsta~bul, 30 (Telefonla) - Namık mişse d o hen!iz gtimrilktedır. Alak:ı- (İsparta) N:ısuhi Baydar (Malatya), g IJ• 
1 d 

• k : t' F . h k Kemnlın ölümünün 51 inci yıldönümü darlar buhrana karşı tedbir düşUn - Ömer (K~yseri) ve divanımuhasebat e ~ l 
ele verdiler 

un uguna arar vermış ır. rıtz a - .. 8€b t· ı c t · Yünü ti · kt •d" · · · ' · · · • . • . , . . . . . mun~ e .ıy .a umar esı f. nı- m e e ıı. rei~ı Seyfi Aran, zıraat bankası ıçın Ankara, 30 (Telefonla) - Iran bil- Bir h::ıfta evvel Ödemişin Adagide 
kındakı rn~~umı)et kaıaıı 5 bırıncı- vcrsıtede ıhtıfal yapılacaktır. --** Sırrı Day (Trabzon), Hamza Ark~n yük elçisi B. Kazimi hazr etleri, bugün nahiye~ i civarında incir bahçesinde-
k!nunda hakım tarafından okunacak- En ihtiyar gazeteci B elci 1a"a inen m ec• (Afyon), Suad 8ermin (Rize~. Tahs~n Irak üzerinden ~ehrimize gelmiş, me- ki kulede oturan Sel!inikli Mehmed 
tll'. • T , Coşkan (Kastamonu), Sinası Devrm rasimle karşılanmıştır. kızı 70 ynşında Hanifenin gece evi-r "\ dün, öf dü hııf bafon (Zonguldak). Abidin Binkaya ve em- ne giren iki kişi, tehdid suretiyle 70 

1 TEBLI• ;t.LER ı lak bankası umum müdilril Cev~et: C b A f lirasını zorla alarak kaçmışlardı. 
\.J İ~t.'l~bul, 30 <.Telefonla) -.. Gazc- Brtiksel, 30 (~.A.~ - Tabiiyeti ziraat işletmeleri kurumu içi:: Fıkrı enu i rikada ecnebi Dağistan oğlu Ak1f, diğeri adı Ago ve 

. tecıl:rın en ihtiyarı ola!l Suleyman meçhul ve sebepetsız bır balon Nonova Atlı (Giresun), Rahmi Köken (İzmir), l .. Çelik oğlu Kadir namında iki kişi 
Pans, 3~ (Radyo) - Fr~~~ız umu- Tevfık, 78 yaşın?a. oldugu halde bn yakınında Vollezelede yere inmiştir. Tevfik Tarman (Seyhan), Yaş~: Ö- ej yonu suçlu olarak yakalanmış ve adliyeye 

mi karargahının. sabah teblıgı: . sabah vefat ~tmıştı~. ~en~zesj yarın Btt p;ılonun palumarlarını koparmış sn 'tleY (Manisa), Şefik Özdemir (Sıırt), Londra, 30 (Radyo) - Cenubi Af- verilmişlerdir. Paranın bir kısmı ü-
cGarp cephesınde şayanı kayıd hır matbuat erkanının ıştırakıyle kaldı- bit bir müdafaa balonu olduğu tahmin Nuri Pazarbaşı (Gaziantep), Kemalet rikada bir evnebi lejyonu teşkil edile- zerlerinde bulunmuş ve alınaı ak sa-

şey •ukubulmamı~r.> rılacaktır. edilme1·tedlr. tin Kami. cektir. hibine verilr.ıiştir. 

~ISLAM TARIHI~1---• 

Hz. Muhammed 1 
YAZAN: M.Avhan~ • 

_ 58 - Bu taşı mevkiine koymak bir şeref 
Dütilnceslyle etrafı alçak bir dı- meselesi teşkil ediyordu. Her kabile, 

varla çevrlldi.. İnşaatta; Hazret İb- baş kaldırarak bu taşın kendi taraf
rahiminin tarzına, yani binanın eski !arından yerine konulmasını istiyor
tarzma göre hareket edilmiyordu. du. Arada bir türlü anlaşma olmu -
Eskiden binanın, şark ve garbe te - yor du. 
veccüh eden iki kapusu vardı. Şimdi- - Biz daha eski bir kabileyiz. Bi-
ki mimar! şekli ise başka idi.. Bina - zim şerefimiz var. 
nın orta yerine altı tane de siltun di- - Yok. Siz değil, biz daha eski-
ktlmitti. . yiz. Bizim ecdadımız şudur ve bu-

Dıvarlar, epeyce yükseldikten son dur. 
ra, tavan, bu sütunlara istinad etti - Bir gün geçti, iki gün geçti. Mu -
rildi. Halkın taş, kum, çamur, mal - kaddee taşın yerine konması mesele
.zeme taşımasındaki mesaisi devam e- si.bir t!irlU halledilemiyordu. lş, kav
diyordu. Hazret Muhammed de bu gaya, kan dökülmesine doğru gidi -
meyanda idi. Hatta bir rivayete göre yordu. 
taş taşımaktan omuzları kanamıştı. Eski Avrupa medeniyetinde; kart 

Nihayet ; dıvarlar, matlüp yüksek- teati etmek, eldiven fırlatmak gibi 
lfğlne va:rmı !ardı. Ve Hacer!il'e vet usullerle insanlar yekdlğcrleryile dü
denilen mukaddes. tarihi taşın dıvar- ello eder. yani çarpışırlardı .. Arap
lardan birinin köıuine konması za- lar da; b_öyle zamanlarda ellerini 
maıu sılmiıti. kanlı bir çanai'a batırırlardı. Bu ha-

relCet; 
- Dövüşelim, çarpışalım, aramız

daki meseleyi ancak kan t emizler, 
demekti. Hacerül' esvedin dıvarın 
üstüne konması meselesi de ayni akı
beti ortaya çıkı:ırdı.. 

A bdllddar oğulları namını taşıyan 
kabile; ellerini kana buladılar ; 

- Bizim kanımızı akıtmadıkça 
tekaddüm hakkını size vermeyiz. 

Diyerek diğer kabilelere karşı gel
diler .. Karşı taraf da ayni şekilde 
hareketl e ellerini kanlı ka~elere ba
tırıp çıkardıl~r ve bu suretle ; 

- Kana kani 
Cevabını verdiler .. Carpısma em

ri vaki halini almıştı .. Ve münakaşa
nın öaşiadığının dördünc!i günü idi. 
Kurey eşrafından Ümmiye namın
daki zat; 

- Durunuz - dedi- bir teklifte bu
lunacağım. Kabul etmezseniz dövü
şebilirsiniz. 

- Nedir o'! 
- Ynrın sabnh burada bekliye -

lim. ::Mescidaharama ilk defa kim gi
rerse onu hakem t ayin edelim. O ne 
der8e, onun sözünü tutalım. Olur 
mu? 

Kabile erkanı; 

- Muvafıktır. Münasiptir ! .. 
Diye cevap verd iler. Ertesi gün bir 

hey'et; harem kapısından içeriye ev
vela kim girecek, diye beklemeğe 
başladı. 

O aralıl{ Reımlil Ekrem H aremi şe
rife girdi. Hep birden; 

- İsabet diye bağrıştılar. Muham
medOlemin ; hakem olsun. Ne derse 
razı'YIZ !. 

Resul Ü Ekremin bu vazifeyi ne su. 
retle ifa edeceği cidden merak edi
liyordu. Kabileleri nasıl memnun e
decek, adaleti nasıl dağıtacaktı? 

Bütün nazarlar kendisine çevril -
mişti. 

Resulü Ekrem; yere bir yayğı ser
di Hacerülesvedi alarak bu yaygının 
ortasına koydu . 

- Dört kabilenin reisleri gelsin. 
ı~r! 

Dedi. Reisler derhal geldiler. Haz. 
ret Muhammed onlara : yayğının bi· 
rer ucundan tutup kaldırmalarını 
söy1edi.. 

Bütiln halkın göz1eri m~mnuniyet 
le acıldı. Hazret Muhammedin bu i 
sabetine, bu buluşuna ve dirayetint 
havran kalmıcılardı. 

İşte oimdi kimse müteessir olmı • 

Y~cak, kimse kıskanmıyacaktı. Çün- büyük bir insan irade ve nüfuzunn, 
kü bütün kabilelerin haysiyet 11 0 şa- büyük bir ruh ~udretine malikti. Her 
refler i düşünülmüş, arzuları tatmin büyük şahsiyet gibi, ancak, icabettik
edilmiş oluyordu. K~bile erkanı ; ha- çe söz söylerdi. Diğer zamanlarda 
k em mevkiinde bulunan Resulü Ek- mutlaka sukutu tercih ederdi. Fena
remin işaretiy le yayğıyı kaldırıp dı- lıktan, yalan söylemekten daima fc
varın yanına geldikten sonra Fahri tinap ederdi. İntisap ettiği ticaret ha~ 
kainat, tarihi taşı aldı ve rnahallipe )'atında büyük bir şeref ve nam ka
koydu. Bu suretle kabileler arasında zanmıştı. En büyük dedesi Hazret 
son misakı ihJale sebeb olacak kan - l brahimin dini üzerine amel ederdi. 
lı bir mücadele zail oldu. Az zaman Putperestlikten, batıl itikadlardan. 
sonra da binanın inşaatı hitam bul- hu raf el erden, mantığa, aklıselime 
du ve tavanı yapıldı. 

Resulü Ekrem; bu son h a dise ile uymıyan adet ve hareketlerden nef -
eski şöhretinin daha bir mislini bul- ret ederdi. Hayatta insanlar için boş 
.nuştu. :Mekke hududu dahilinde onu eğlenecek, ieraf edilecek znman ol -
takd ir etmiyen, onun zekisına, se _ matlığına kanidi. Mutlaka her zams
ciyesine, faziletine, ahlak ve tevazu- nın faide1i ve ma"kul işlere hasrını is
una inanrnıyan insan, h emen hemen terdi. 
yok gibi idi. K !bedeki putları ziyaret ettiği gö-

H azret Muhammed tah')il görme - rOlmemişti. Mesela o sıralarda, ge -
mişti. Yazmak bilmiyoı·du. Gerçi rek Kuren. gerek diğer kabileler , 
bazı ecnebi muharrirler, onun Bahi- bu putlar şerefine muazzam tezahti · 
radan sonra gelen Nesturadan tahsil rat yapar, onları:ı kurbanlar keserler, 
gördüğünü ve milslüman dininin aki- onların ~erefine eğl encel'"'r t~rt!p e -
desi ile kendi fel~ef esini ondan al - derek şnrıı.p içer ve eğlenir erdi. İbı:ı
dığını yazmışlarsa da bunlar haki - det makamında da, utlar etrafınd!l 
katten uzaktır. Nitekim bu husu8 ev- dolaşır, onların ayaklaıına k~ anı'1-
t·elce de ta;:;rih edilmiştir. lardı. 

Resulü Ekrem, büyUk bir dehaya, 
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Oyun aaatlan her gün: S - 6 - 7 ve 9 da 
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Çançar 

Sılıhat csane i 

YEN A 
JllcllriJltl nuahterem hınir Jaalkııım amı ve ricaları tllerbıı 
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Attle Ruslara hü
cum etti 

Bugün matinelerden itibaren 

l.,ondra, SO (Radyo) - lnailiz it-
~i Jartlaı lideri Attle, Avam kamı,. 

raunda FlıalAnclb'aııın utradıtı t. .. 
cavOzden bahisle s(Sz şöylenıit ve 
Rusların tecavıız hareketini ıayri ka
bili af bir cQrQm olarak tavlif ,,.ı ... 

SES. BENE - ŞARKI - TUVALET .. çPÇLhe ve GOIKLLIK dolu ..,..111a en birik Q11Qd ..... ıcltlt 
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(ANADOLU ) 

Rus tecavüzü karş: sında dünya n1atbuatı -Ab.uka hazır, ık !arı A lman taarruzu l tk· 
-Ba,tarafı linci sahifede-- \ Gnzeteler, :\f '1lotofun Finlandiya -Ba~tarafı linci &ah ifede- bahara ffll kalacak? 
ING1LTEREDE : h:ıkkmda~i nutkundan da bahs~t - masına tt!ca\•üzllen çekinecektir. . -Baştarafı tinci sahifede-
Londra, 30 (Rndyo) _ Gazeteler, me~te ve -'Iessagero bu ı:utku mute- . ~ondra. 30 (Radyo) - Röyter bıl- haberin teeyyüt etmemi~ olduğunu 

Sovyetlerin harekatını Nazi Alman - cavızane adde)~le~e~tedır. . . _. dm~:or: bildirmektedir. 
,·anın son zamanlardaki hath hareke- .~~zetçler •. Fmlandıyanı? ·. ı~tılafın Bıtarafümn haı·p gemileri himaye- Benı, 30 (A.A) _ Alman istihba-
Üne benzetmektedir. Umumiyetle mu:-;lıhane hır surettı: ha~lı. 1:.ç'.n .. l\lo::.- sinde "evkiyat yapmaları. ingiltere vı: rat bürosu, Finlandiya istihbarat o -
Finlere karşı İngiliz sempatisi gö:-ı - kov~~·a ~·~qımış oldugu, ıtılaicuya.ne Fransanın deniz ablukası hakkındakı fisinin ihtila.fın bitarafların hakemli-
terilmekte ise de. bu t&arruz kar~ı - ı iı;klı~erınden r!~e 

1 
lıa~~eyleı:~e;~e/ır - kararmı değistirıniyecektir. ğine havale edilmesini teklif ve Fin- 'ı 

~unda bu sempatinin nasıl tezahüre- er. us~·a - 1 ~1 an. ıya ı tı a. ının Tokyo, ~O (Racl~·o) - İngillere ve landiyanın kıtaatmı Leningraddan 
deceğinde ihtiyatlı davranılmakta - ~01~, der.e~e.~.ergıı~ .~ıı· h~le .~elmış ~~- Fr~nsa, deni:;: 1.edoir.le~·i münasel.ıetiy- oldukça uzak bir mesafeye çekmeğe • 
dır d~gu te~'.,ııuz Pttııılm~kte ı,.,e ele ?ıı- le Japonya hükümetının protestosunu amade olduğunu beyan eden notası-

T. • .. 1 • guna mut:alea ı-ıerdedılmemektedır. reddevlemi~IercJir t · t · ld ~ h 
aymıs şoy e yazıyor . R . .,0 (R· ı. P· . _ · ·• · · . nın me nınj neşre mış o ugunu a -

«Ru~vanın bu meselede ileri sür - . :om,:,.., ac ~o) - .ıpanın na Londra, :~o (A.A.) - Istihbarat ber \'ermektedir. 
düğü ~eseleler. Alm:ınyanın Polon- şır; e!,k.ar~ ?.laı~ (?p~eı\~?<~~e cl~om~~ nezareti neşretmiş olcluğu bir iebliğ Paris, 30 (R-:ıdyo) _ Berlinden 
yaya kar~ı göcıterdiklerirıden faz:a - ı:? .. g'.ız:. P~1 ', • • ~!~.~.un 1~ a.~ Y~} _ ile (japos john Maguir) adıııclaki snr- haber veriliyor : 
dır Kilçilcük devleti bekliven asker- ka_r., ı 'akı td .t\ uzu.~.den .~~.hısl~. yaz nıç w~punınun ingilterenin şark sa - General Katyel, Hitlere verdiği bir 
lcr: 180 milyonluk komşu~una tehli- dıgı ;ıa~al~cl.e. l~u~·u'\~~ıtunf d~ı~i~: hil.leri acıklarında batmış olduğuna raporda , garp cephesinde ancak 
ke olmaktadır!.> nııtı .• .U~~ ka ıç:dıntc eılııt1 d .1 ~ ne re daır Alman menabiinden Yerilmiş o - ilkbaharda taarruza geçilebileceğini 

D ·ı· Ek· · · hadi-ev· kuzu ile sc tıgını ·ny e me < e 11 
· • lan haberi tekziı1 etmic;tir bildirmiştir. e) ı spıel", · 1 ~tokholm "O (R·ıdvo) - (Tagı - · - · · 

kurt h ikaye:'1ine benzetmekt.e ve Rus- ı:it) razete/' Finl~ndiva,·a vaı;ılan Is~ihburat nezareti, bu geminin hir Brüksel. 30 (A.A) - Dün gece 
yanın hareketini empe~yalız~. ~ola - a'ni t;c. \'tizd,~n ı,.ıhisle · \"~zd;ğı ma _ mnyıne çaı·pmıs; ancak hasara uğra - mütemadiyen yağmış olan yağmur-
rak ta\'sif ile hunu Berlınden ogren- ]· 1 d ad ... k' . ' · mış olmakla beraber kendi vesaiti ile Inr Scnne nehri ile tabilerinin sula -
l . - . kt dır \.a e e ı:ı, Ol ı. bir iı T r ınn . ~ vaf rını hissolunur derecec~e kabartmı:--: c ıgı?i yazma . :ı . lh . «Ru:-lar, komünistliği sepete attı- f k ıgı ız ım:~n , gırmege mu . - .ı ., 
Nıvöz Kronıkl de, Rucıyn sn ar - 1 k. . t · 1 aldılar Rus_ a · ulmus oldu~unıı bevan etmektedır. olup, Brükselin bir çok mahalleleri-

• • • d · R "eltı'n t!'\·a~::,ntunu nr ve es ·ı sıyase 1 e e · · · L ı :. "O. (AA' · B ' · ·ı·· · b'lh A d 1 ht ·ı zusun a ıse . . uz. . •• . . ya, Finlandiyaya taarruz etmeklt.: onc ı ~·. ,_, .. : .) - .. ır ıngı ız nı ve ı ası:=-ı ::ı n er ec ormanı ı e 
kabul etmel ıdır. ~aaıruz takdırınde su anda l>iiti.iıı diinvanın nefret ve iıı- harp gemısı dun şımrl denızınrle kar:1 Dz·aogenbosch ormanını su basmıştır. 
diinyanın infiali. ıle kar~ıla'?ncaktır_. fialiııi Jrnzanmı~tıı·: sul~r111da bat~ı ş olan 3111 toı: ~ac~in Bazı yerlerde suyun irtifaı 1,40 met-
Sovyet sulh eserı de mahvolacaktır• B' h f'- d. .. d ()ekı ve İnonınn adındaki ingılız tıca- reyi bulmuştur. Mühim hasarata 
d iyor. v Jr a La a ffiUS3 ere ret gemi~ i nıiirettelıatından 38 kişiyi rağmen hi~ bir kaza VUkUa gelme -

Olıvier ve şürekası 
Limited 

VAP UR A CENTASI 
Atatlirk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Leındra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre va purl.11n
ınız sefer yapacakia!"dır. 

DOK TOR 

BEHÇET UZ 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Hastalarını 11,30 dan bire k adar 

Bı:.yler sokağınd.ı Ahenk matbaası 
yanında kabul eder. 

---Operatör---·• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

MeınI.eket hastanesi baştabibi 

2 inci Beyler sokak f urun ka.r~1Sl 

No. 25 

1 Kanunul!'vveJ 1939 CUMA 

V. f . Henri Van Derze 
VAPURLARIN HAREKET LİSTESi 

Amerikan Ekspert 1ines, İnic, 'Nn • 
york. 

Nevyork icin 
cEXPOR'l'ER» vap. 10 sontf~p-in • 

de bekleniyor. 
cEXCHESTER» vap. 11 son teı • 

rinde bekleniyor. 
c:EXMİNSTER» vap. Sonteşrin ikill 

Ci nısfında bekleniyor. 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için ı 
«DUNA> Mot. 18 son teşrine doi'• 

ru bekleniyor . 
cKASSA• m ot. İlk k~nun başlan~ 

cında bekleniyor . . 
cTİSZA• m ot. İlk kanun başlan .. 

gıcınd abekleniyor . 
Service Maritime Rouınain Bucateıt 

Köatence Kalas ve Tuna limanla.n 
için. 

Bukureşti vapuru 
bekleniyor. 

24-11-939 da 

Londra, 30 (A.A.) - Ög-lcd.en _ so~- edilen mall ar alıp kurtarmıştır. tnonionun bir ma- miştir. 
r:ı cıkmakfa oh~n gı~_zete!er Fınland;:: yine çnrpmıış olduğu zannedilmekte_ P aris, 30 (A.A) - D ün öğleye ı-------·-------
yanın Sm-ye~le;~n muse.~1 :1~ kuv:etlcr~ Lonclra, 30 (A.A.) _ İktısadi harp dir. doğru Fransanın şarkında bir mınta- LJ t ... 

Societe Comme1·ciale Bulgare De 
Navigatiorı A Vapeur - Varna 

cVarnu vapuru 28 sonteşrinde bek 
leniyor. 

Haifa, İsken<lerive ve Port Sait 
tarafından ı~tıl.ı ı::ını b ~.ıık ba. lıklaı nazırı bu ayın 25 imle sona eren haf- Amsteı·clam, ~O (Radvo) _ Hollan- katla bir takım istikşaf tayyar eleri - pera OT 
altında h aber Yermektert!r;ı_:r. ~azete- ta içinde ı\lmanyayu gönderilmek . ü- ela hükumeti. ITollanrta ·ticaret vapur- nin çok yükseklerden uçmakta ol - Dr.As"'ı} Mukbı• "t 
ler. Sov~.et kıtaat~nm ~ın antlıya ~~ı- zere yola çıkarılmış o~an. 21.50~ ton !arına h:ırp gemisi terfik edileceği dukları ihbar edilmesi üzerin e der -
cluci~ınu uç m~ıhtelıf noktadan teca' t.7 emtianın müsadere edılmı.ş oldugunu: hakkındaki haberleri resmen tekzip et- hal tehlike işareti verilmiş ve derhal Alakam 
etmıc; ve aynı zamanda Sovyet harp bu meYancla 4.000 ton pamuk bulun- mistir. tayyare dafi topları harek ete geç -
ct"'q~~Prirıin Finlandiya körfezinde fa- duğunÜ bildirmektedir. Lond. .,0 (R 1 • ) H . . mi!?tir. T ayyareler bulutlar içinde Memleket haatahanesi operatörü 

ı,.l., e l•eçmiş olduklarını \•azmakta- d ıa. ,_, ac ;\o - arıcıye kaybolmuşlardır. 
)[,' 

1
: . • • Be!cikada ört g azete nezar.:ti müsteşarlarından Butler, a- Paris, 30 (A.A) _ Milli Müdafaa Hastalarını her gün 3 ten sonra 

(_et t;ı~ 1'0 tki ~ema-ııncla görülen ilk Sov- , l ' · vam kamnra~ıncla irad oluna;. bir ~u- nezareti sıhhiye servisindeki ihtiyat Birincikordonda 312 numaralı Ja-
'i' 6/J~2 ,!ıresi ş~hrin tııyy2re limanına lop attırı .. dı ale. cevap verırken.~lınan denız tedbır- zabitlerinden bir miktarına muva.k- kinyon apartmanında ka bul eder . 

için mal alacaktır. · · 

Rodos, İskenderiye ve Hayfa içinı 
Varna vapuru 30 ikinciteşrind• 

bekleniyor. 

Vapurların ı.s1m ve t a rihleri 'ıı•k• 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON : 2007 - 2008 

1 V.b ..:ı b. h Br uksel, 30 . . - ıar e rır 1 . . h f 1 ı A 1 - b 
297 e er. 1 orgım ua ır ava 1 . . · d 1 t' . , t' . 'hla-ı teseb- o mamaı.ıı ıcın er ec a rnr ıga aş mistir. Memlekette vücutlarına aci - D Q K T Q R 

d k 1 ıd v poı.s ı eve ın emnne ını ı . "tı· ı - ·· ı · · ·ıt ·ı · ~-40,000 · ımanına maruz a mış o ıı1rı• b'' .. 'ct d 1 . Et; ll LLıtte ve ' ı u ncagım SO\' emıs ve ıngı ere ı e len ihtivaç hissedilmiş olan 3,000 kn- · ır. 
051 f • kt a· 1 s t kt t usun en oa}ı ,nce e, . . . . ... ~ _ .. . . '· . .. . . . ~~ 

~ 21 ba atmı$tır. .. (AA ) Cl ı rdi lerı münaı.ıebetiyle Italyamn mutazar- katen mezuniyet itasına karar ver - Telefon : 3537 1 

1 ı_:rn~-· e ır er. ovye ı. a~ 1 Valle Bataille gazetelerini toplattıl' _ ıı;panya arasında bır tıcaret muahede- dnr doktor, di~c;i v0 eczacının normal E c:': N B k 
nhnclıya kıt~~'..ı ~r~smdakı }~k mıştı~. si aktecli~m:-k üzere bulunduğunu ila- vazifeleri ba~ma dönecekleri tahmin ksir Şahap r u.at aim ayra tar 

Ste'R?U I,!\.!!Od:ı .!?'olu 'akınmdrı kaın 1 k b. . J .., . ,.e evlemı~tıı·. edilmektedir. t Eşrefpaşa hastanesi Cildiye •• 
Dol de ikinci carpısma Rabntch i - Japon a ın ..;. sı eg ı- . .. Londra, 30 (Radyo) - Harbin B l . . . ı efrenciye mütehassısı 
F. ~~c.ii c:arpışma ela Kolarla vukua k ., Bozcaada aç1 kla- ba <:ılangıcından bugüne kadar Al - asıır m eme erını gı- Hastalarını her giin muayene· 
l'.. <'br. ş2ce mı. ... ma.n l nrnı 4~ tay~·aı e ka'-'bettiklerı d 

- - ,J erı·r K v t · k k hanesinde öğleden sonra saat ış Gnzet~ler tar:ıfından habPr vıırilen d •• ·· ı ve bunlardan on adedinin Fransız , • U Ve l , er e • de kabul eder. 
h:ıreketlere T,onilr:mın ~ ·va~A rna Tokyo, 30 (A.A.) - Gazeteler ka- rın a goru en nıu··~ellak ı·~ı·nı' ı1 de İ11gı"lı' z donanm>' ~l 

' · 
1
• '"'

1 
- hinevi tenkide ci<:wam \·e uznn mlidc1et ' l • - • • / •ğ • • •h (3 ncü Beyler) Şamlı sokak ;ıı,le fotizar edil.,,,ekfo iıii. Bu · "' .. • tarafından dü~ürüldüğü anlaşılmış- l t , lŞfl ayı arttırır N 

. ~e>hnfll hiçbir m libleada bulunma- yaşamıyaı:ağım tahmin ctmekt-eL!ir- tahtelbahır tır . o. 8 
l'!kt:ıcır. ler · ı· 1 "'o (T> <l ) P · t 

A .onc ra, ., ..-a yo - ans en 
.,.. .. inl.:1nni:·:ı.nın. T.nnrlra sefiri hııı·iri- Ru>· Japon hudut kom syonu - Ba,tarafı 1 mci -hif".!dı!t - gelen habr.rleı·e göre, Fransızlar diin 
nnaretıne gıderck uzun uzarlı~·a Ilozcnad a açıklal'm da göl'ü len d i _ gece Alman :ll'aıh.inde bir mil içe-

öri\cımüşttlr. Moskova, ~O (Rndyo) - Rus - .iu - l'(·k Ye tekne bil' tahtelLubire aid de- riye girmişler, mühim malümat ele 
Londrn, ~O (Rach·o) - (Star) f.!a- pon hucl~ıd konıis.\·onu, gelecek 41Ylll ğilclir. Runrlan bir kaç gün evvel şid- geçirmi:)1er, sonra geri çekilmişler -

.!etesi, Rm;yanın Finl8ndiy~~·a yap_ haşlmıgıcmda Sıtuda toplanarak, let- detli fırtınaralarda batan (Sarıgöl ) dit'. 
tığ;ı tecavüzderl' bahi~le yazdığı ma- kik:ıtına devam edecektir. motörünün teknesidir. Bu motör fır- Oslo, 30 (Radyo) - Alb Alman 
kulede divor ki : Ü d k t · N h'll · d İng· . a 1.a ı· yenı· n nut u tınadan ters dönmüs., kapaklanmıs,· ayyaresı, orveç sa l er m e 1 -«Hitlerin. A'·ı·ııpa•·ı attıgvı ııçuru- i · ı · d h'" tm k · t ' g·enıi mürettebatından l\Iehmed is- ız onanmasınn ucum e e ıs e-
mıın dehsetini ~imdi anlıyoruz.-. h'f d minde biri dr, kaybolmasın diye tek- mişse ele muvaffak olamamıştır . 

B•l 'k d -Ba, tarafı l inc j sa ı e e - n ı· "O ( A A) B ugUn North ,,. cı a "- : nen in i.izerine ucunda kırmızı bez ner ın. ·> • • - • 
B1·ükoıı>l. !'lO (Rarlvo) - Kolb ga- Alm::ınlaıı mıığlüp dmekteclir. Deniz- bu!uııan bir direk dikm ir.ıtir. humberla-la bir Alman keşif tayyare-

zetesi. Sovyet - Fin ihtilafından hah- !erde tahtelbahir tehlike~ini uzakl<!Ş- o rl ·ı · t !'İ ile bir ingiliz avcı tayyaresi arasın-
·ı 1 t . ~ mtı"af'f"•k olduk. ra an geçen gemı er ve ara~sut :;ı e ~öv e divor: ıı maga • ... h 11 · 1 b 1 1 b d' - . da vübek irtifada bir hava muhare-

<- ra.ziter, .bol evik tehlike~ine knr- Günden giiıı<' mnğ!Gbivete siirükk- ma a en'.H e u unan ar u ırep bes:' olmuştur. İngiliz avcı tayyaresi -
sı durmak vazifesini küçücük Fin - nen A!manr::ı. beynelmilel kaideleri taht~lbahır pereskobuna benzetmış- nin hücumuna uğrı:ı,·an Alman tayya-
landiya i\zer ine yük led iler. > boz.arak denizlere mayinler saçtı. Du lerdır. resine birçok h;abetler vaki olmuş w 

Fransada: :::uretle yalnız Fransı;: ve ingiliz gemi- Gafe:1konun nutku ingiliz tayyare!'li 50 metreye kadar Al-

• • • SAYIN OKU YUCULAR DIKKA T ! .. 
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Milli- piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) 

H ü kfunet caddesi No. 50-52 _ 
11111111111111 uu11111 11 11111u111111111111111111ıa•u111111111111111111ıuııuııı111 1 111111 1 111111111ııuuı 

rılba.~ı biletleı·i de sat1lmaktadır. Simdiden tedarik ediniz. ., 
Paris, 30 (Radyo) - Gazeteler !eri değil, bitaraf <ledetlerin gemile- . A man tayyaresine yaklaşmıştır. Fakat 

füısya - Finlandiya ihtilftfı hakkında ri de mürettebatı ile batmasma se- Bu.~lapeşte, 30 (R::ı. ~r.o) - Sıya~ı nıüt0akıben birçok isabetler alan ingi- 11111••••--
su miitalealard:. bulunuvorlar. hep oldu.» meha~ı l: R?nıaııya .~aı ... ·ıcıye_n.azırı Gı1·~- liz tayyaref-li bulutlar arasında gözden 

Ankarapalas ---· - Pöti Parizyen: · Daladiye. bundan sonra snlhtan gor Gafonkonuıı, dun .,,ece ayan mec. ı- kaybolmus, Alman taq·aresi kesif va-
«Rmıya ' Finlandiya ile ihtilfırın ı bah:::etmi~ ve şöyle demi~ti~· : .... ~iıı~e iracl ettiği nutku dikkat ve ala- zife·inc devam <'lmiş. ~e bilaha~e üs- Loka1ıta ve Pastahanesi 

<'abuk halletmek arzusundadır. Ciin- - Sulh, uncak Alman~ a.nın sozu- ka ılc karşılamışlal'dır. süne avdet eylemiştir. 
J.:ü başka ~ahalarda çalışmak iite _ nii tuüın bir hiikı1mete ~rnhıp olduğu 
,\ ektedirler. Daha şimdiden Rusya ,·e kilelik devletlerin ya!')ama hakları
Romanyadr.ln ho~mıtsuzluk göster_ nı tanıclığı zaman kabil olacaktır. Biz 

En müşkülpesendleri tatmin edecP.k derecede müktımmel olan lokan
ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
t! ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir . Mevsim münase· 
betiyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. sulh isti,·oruz. Fakat emin bir sulh .. 

nıeğe başlamıştır. Basarabya için Fran._·a ba::wekili, Almanların muh-
ııek çok mUnakaşalar varılır.> · 

Löjün. B. Ruzveltin tnvas::ıutu ile tf'mel hava akmlarıııa karşı ırnnları 
11 ş "o··\·lemistlr·. meş.ı~:u cıür. Ciyle diyor: 

c'I'emcnni edelim ki, bu büyük teh- ·- Almanlur. sehir Ye kasabaları -
iike. Ruzveltin ciYanmertliği ·Sa\·esin- mızı bombardıman etmei{e kalkarl::ır
cle küçük Finlandiyadan uzaklaşın.> ;:;a, lıi z ele ayni şiddetle mukabele ede-

Eko dö Pari: cej!iz. » 
«Sovyetler, lıu isten sonra lıiitlin Dalarli>·e. cıulhu kurlarma tecıebbüı:;-

dikkatlerini başka noktada toplıya _ lerinc1en dnl:m papalı*"n Ye itab·a~·'.l 
ı .ı te~ekldir etnıis ve zafere emnh·etle 

ea.ı\ ardır.> • b ·ı 1 · · b"t· · 
A ·k d ])aktıgını e'"an ı e söi'. erını ı ırmı~-merı a a: . J -. 

Nevyork, 30 (A.A. ) - Nevyork T!- tır. . . 
mes gazetesi Rusrnnın Finl~ndiyan Pal'~:'l. 30 O~arl~·o) :-. PM lar_n~nto, 
istila etmesi takcli~·inde R us _ A~eı:i- Daladıyc kabın°sınr. ıttıfakla ıt_ımad 
'.a münasebatının bu viizcien senelerce r:y~ ve harp .so.nuna kndar genış se-
tJ:>zulacağını tahmin ~tmektedir. lahıyct vermıştır. 

N evyork. 3? (Radyo>.-.Gazete- Bohemya• l\1orav· 
ler , Sovyetlerın pek zayıf bır deYlet 
olr,n Finlandiyaya taarruz ni~·etinde d k• h • d İ 
olduğunu açıkça söylemekte Ye A - ya a l ta şı a 
mer ik a efkarıurnumiyesinin infiali -
ne t er cüman olmaktadırlar 

Nevyork Herald şu satırİarı yazı
yor : 

«Bu taarruzu dünya aff edemiye -
cekt ir. ) 

ltalyada : 
Roma 30 (Radyo) -Bu sabahki gaze 

teler in nazarı dikkati Moskovanın 
l(eşebbüsü ve Sovyet kıtaatına hazır 
~ulunmaları için verilmi~ olan emir 
6olayisiyle Rusya - Finlandiya mü -
nasebatmın inkitaı meselesine müte
v eccih bulunmaktadır. 

- Ba~tarafı 1 ine: aahiiede -
m:ınyaııın, Balkanlnrda bir sarkıntılık 
yapmak isteme,;i ihtimalinden bahse
diyorlar. 

·Londra. 30 (Radyo) - Emin men
balardan gelen haberlere göre, Bo
hemya ve Morm·yada askeri faaliyet 
artmıstır. Buradaki asker miktarı 250 
bini g~çmekteclir. Bu miktar, tlahill a
:-1uyişi temine pek fazladır. Yalnız 
Prag<la yetmiş bin a~kcr vaı:dır. Sü
cletlere miitead<lid zamanlarda söz ve
rilmis olmasına rağmen, seferber lik 
tatbik erlilmckte. Südetler asker e alın
maktadır. Naziler. küçük Çek ordusu
mın ela Alman kumandası altına gir -ı 
mesini istemektedirler . 

iz mir gümrük mu haf aza taburu 
Sai·ınalma komis }'·onundan: 
1 - İzmir gi.imrük muhafaza tabpuru ihtiyacı için açık eksiltme su

retiyle münuka~aya konulan (18.000) kilo sömikok maden kömürüne gü
nünde istekli çıkmadığından ikinci eks iltmesi 4-12-939 pazartesi günü sa
at 14 de yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

2 - Umum tahmin tutarı (441) lira olup muvakkat teminatı (34) 
liradır. 

3-İsteklilerin 24fl0 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde ve 
~artname:-ıincle yazılı vesikalarla muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplariyle birlikte eksiltme saatinde izmir Beyler sokağı arkası geri 
tütün kumpan,\'füH yanında tabur satın alma komisyonuna müracaatları. 

Salihli belediyesinden: • 
23-11-9!3!) perşembe günü ihalesi yapılacak olan sebzeci dükkanlarının 

kepenklerine talip çıkmadığından müddetinin 4-12-939 za kadar uzatıl-
mı~ orcl'uğu ilan olunur. 4385 

Dikili belediyesinden: 
1500 lira muhammen bedelli Dikili kasabası halihazır haritasının tan

zimi açık ek~iltmeye çıkarılmıştır. Şartnameler ve teferruatı izmirde na
fia müdürlüğünde \·e Ankarada nafia vekaleti yapı ve imar işleri reisli
ğinde görülebilir. İhale 15-12-939 cuma günü saat 14 te D ikili belediye
sinde yapılacaktır. isteklilerin müracaatları ilaıı olunur. 
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~lzmir Levazım Amirliği Satın Aima § 
Konıisyonu ilanları i 

• lznıir leva ::ım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Şartname plan keşifname mucibince izmirde tayyare bir1ikler1 

için üç adet erat pavyonu inşaatı kötüri.i olarak kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale 18 birincikanun 939 pazartesi günü saat on beşte izmirdı . 
kışlada izmir levazım amirliği satın alma k omisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Keşif bedeli (106754) yüz altı bin yedi yüz elli dör t lir a elli se. 
k iz kuruştur. 

4 - Teminat muvakkate akçası (6588 ) al tı bin beş yüz seksen sekiz 
liradır. 

5 - Şartname plan keşifnamesi beş yüz otuz dört kuruş mukabilinde 
komisyonda alınabilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı oldukları. ve bu işi yapabilecek
lerine dair ihaleden laakal bir hafta evvel izmir nafia fen heye
tinden alacakları vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçünc11 , 
maddelerinde ve şaı·tnamede yazılı vesikalariyle temina t ve tek- , 
lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona • 
vermiş bulunacaklardr. ı 4376 ' 

1 6 10 16 

U "' J T •• k • -~l~zrı-ı-i1-· -l-ev_a_z-1m--a.-m-i1-·l-i,q-~i-s<-ıt-ın_a_lm-a komisyonundan: • 1 

mumı mağaza ar ur anonım (4000) dört bin takım rüzgar elbibesi ve fotin üstlüğü alınacaktır p~ ;, 
zarhkla eksiltmesi 6-12-939 çarşamba günü saat on beşte Tophanede Ie-

Şİrketİn den: vazım amirliği satm alma komisyonunda yapılacaktır. Ta hmin beden 
otuz beş bin yirmi lira ilk teminatı 2626 lira 50 kuruştur. Nümune ve 

Kl·ralık depolar şartnamesi komisyonda görülür . tsteklilerin kanuni vesikalar iyle bera-
aranl)IOT ber belli saatte komisyona gelmeleri. 4372 

Şehir dahilinde veya haricinde büyük deposu olup ta kir alam ak isti- lzmir le1•az1m. amfrliği satın alma komisyonımdan: 
yenler posta kutusu 93 numaraya mektupla müracaatları veya 4142 nu- (140) yüz kırk ton nohut alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/ 12/ 939 
mara~·a telefon etmeleri. 30 1 4 436 salı günü saat 14 te T ophanede levazım amirliği satın alma komisyonunSayın 

Müşterilerime 
~sker bulunduğum müddet müe~

seseme gösterdiğiniz teveccühe te -
şekkür ed er im . 

lzmir Lise ve O rtaokullar Satınalma komisyonu Baş
kaniığından: 

da yapılacaktır. Tahmin bedeli 15400 lira ilk teminatı 1155 liradır. Şart
name ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle • 
birlikte belli saatte komisyona gelmeleri. 4371 

~ 

lzmir kuru meyva ihracatcıları r 
• Cin!:;i l\[il:bırı 

adet 
Beherinin Fiati 

L r. Kr. 
Tutarı 

Lt. birliğinden: İlk teminatı 
Lr. Kr. 

İzahat 
. . r 

Bugün işimin başın agelmekle size 
çok daha zengin bir çeşit ve dekorlu 
işe başladım. 

Bundan sonra sizi daha çok mem
nUJ:ı. edecek temiz iş yapacağımı Ye 

her marka taze malzeme ve makina
lar bulunduracağımı saygılarımın 
:bildiririm. 

Birliğimizin 15 birincikamm 93!) cuma gunu P-aut 15 te ticaret odası 
Si . h j ,J • nı : ıı 175 4 OO 700 52 50 Mühürlü nümuneye göre salonunda yap1lacnk umumi heyet toplantısına. birliğimizde kayıtlı azala-

L,r.: ], ! ,~ · ·;.ı rt.,..,eıı okı:lu tulebesi ic;in mühürlü nümunesine göre yapılacak olan yukarıda miktarı yazılı 175 rın g·elmeleri rica olunur. 

(FOTO CAN) atö!yesi 
Defa 8 Hükumet civarı 

adPt .: i y~.h j ,, kaı pin ı.:; ~iin müddet1e açık eksiltmeye konulmPştur. ZNAME 
l!l Xll rn:~9 salı gl°t'~İ s~n t 15 te h ükumet konağında kültür dir~ktör!üğünde toplanacak olan komisyonda RU : 

açık ckı;;iJLmeı:; i yapılaco.ıl ır. N'ümune ve şartnamesini görr.ıek :!S' •yenler h er gün kültür direktörlüğünde görebi 
lil'ler. Eksiltmeye ginnek ;stiyenler de belli gün ve saatt~ k~;n :syona başrnrmaları ilan olunur . 

l 7 11 17 

.. 
4364 

ı - Birliğimiz bütçesinin tetkik ve tasdiki 
2 - Statümüzdc bazı tadilat yapılması. 4386 

. .. 


