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Menemencioğlunun 
temasları 

Londra, 30 {ö.R) - Türkiye Hariciye 
V eka.Ieti Genel Sekreterimiz Numan Mene
menci oğlu bugün Hariciye Nazın Lord Ha
lifaksla öğle yemeğinde bulundu. Menemenci 
oğlu Maliye Nazın Sir Con Saymen, Mr. 
Krost ve Edenle görü,tü. _I 

Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

Kızılordu dün sabah taarruza 
Sovyet kuvvetleri kara, hava ve 
denizden Finlandiyaya saldırdılar 

· Küçük Finlandiya ordusu yurdu ko
l ruına vazifesini cansipa a e yapıyor 
i• ....................................................................................................................................... . 

ı;ıı;ıır~ • Vaziyetin ·Hülô.sası 

hava ordusu . . . . 
• • 

Fin · Baş ş-chri" olan Helsinki dün ·sovyet 
tarafindan üç d~fa bombardıman edildi. 

şeh1rleri., hava istasyonları harap 
Fin sanayi E Soı·yet ordu.su. yıırtıyiiş halinde 

Fin bcı kıı mandanı l\1mmı..'1 tı ıı yı11ı 

oldu 
~~~~~~~~~~-""""""* """"""'~~~~~~~~~~ 

Kron tadın uzun menziUi topları Karelya berzahındaki bazı sahaları 
dövmeğe başladı •• Vigor ?m nı havadan bombardıman e ildi.. Burada 
bir çok ~~angınlar çıktı.- Yüzlerce kişi yarala~dı .• Bir çok hastaneler 
yıkılaralt hastalar can verdi ••• Savyetler tahrıp ve yangm bombaları da 
istimal ettiler. Helsinkinin Zoygor r.stihkamları bombardıman edildi .. 

E Farı:;, 30 (Ö.R) - Sovyetler birliğiyle clır. 
:Finlandiya arasındaki ihtilaf diplomasi Finlandi:rnnın ı;anu) i ~chirlcrindcn 
Eınünasebetlerinin Moskova tarafından diirdü . iddctli hir hava boınbardımanı
: kesilmesi ve Sovyet Ha\'a, kara ve de- na tiıbi tutulmu~hır. Baltıktaki Kızıl fi. 
Eniz kuvvetlerinin Finlandiyaya tecavüz lo l\.ro nattan Hclsinki~ c doğru harckl't 
: etmesi üzerine silahlı bir ihtilaf mahiye- etmi-.tir. 
Etini aynıştır. Rus topçu.su \ e hava filoları cı.icı bir 
E Finlandiya rcisicümhuru memlekette hareket yapmaktadırlar. Küçük Finlan
: harp hali ilan etmiş ve general Manner- diya ordusunun mukavemeti hakkında 
Ehaymi Fin ordusu ba~kunıandanlığına henüz hiç bir haber alınmamıştır. Yal
: ta:vin etmiştir. nız Finlandiya dafi toplarının tayyare
: 

0

1lk Sovyet taarruzu. tayyarelerle ya- lere karşı büyük faaliyette bulundukla-

Fı• n ha ı kı bombardıman fa" cı· ala rı n 1 E pılmıştır. Beş tayyare Hclsinkiye hiicum rı bildiriliyor. :etmişlerdir. Bunu müteakip ha,·a hü- Kronstadın uzun me07jlli topları Ka-
Ecumlan birbirini \'elyetmiştir. ıl'lli hudutlarını bomhardıman l•tmekt~-

k k
. · ı • ı de : TAARRUZ ÜÇ NOKTADAN dir. •• •• •• e seyre ıyor • BAŞLADI (h'i ki ı;anayi nunt:ıkasını hombardı-us un· g oz erı . ~ . ~ .. bu;Losanbdahra~sa30at(90.l.R5)•~-=-ı·Stı"ob\arn]enet <u·'·rçdu1noark-ı ınan eden Sovyet t:ınarel~rinin l>oınba-

o.<:u hın bir hastaneyi tahrip etmi tir. 

Sovyetler Balıkcılar- yarım adasını ve ba-'t mevkileri askeri ~tad~ı Fi~landiya .. hudutı:ırma teca\~ Berlin, 
30 

(Ö.R) - D. N. B . ajaru;ınn 
• :etmişlerdır. Tecn"l"uzden-bır kaç dakika gifre So~ct hm·a fllolan Helsinki tay-

••••••••!.f.~~! .. !!.~!.~!!~.~-~!!.~~f!.~: ... 1:!.'!.!:~~-~~ ... ~!!.~~.':. .. f .~</;~'!.~!.!..~~.~~.'!.?.!!! .. ~!!.~!.f!.':. ...... J~~crt=e~t~" ~~~tnu~f:r~ l ar~ i~~~~~n~N~~~;rtU:~~~a~ 

Tütü_?~üler Mukabil Alman· ambargosu B. Çemberlayn'ın 
Hölıümetin ıavslyele• 
rını itina ile yerine 
getirmelidirler.-

---'il!---

HAKKI OCAKOCLU 

Xihayet tiitiin piyasa~ ı, birinci kanu
nun dördüncü günü açılacaktır .. 

Hayli zamanclan beri endişeli günler 
yaşamıs bulunan müstahsillerimizin yU
:EÜ şimdiden gülüyor. 

Çünkü ev\:elki akşam radyoda tüfün
cülere hitap eden Ticaret Vekili B. Naz
ıni Topçu oğlu biitün rekoltenin satıla
cağını ve fiatlcrin geçen senenin dunun
da olnuyacağını hükiimd adına temin 
eylemiştir. 
Piyasanın bu şekil açılışını şimdiye 

kadar görmediğimiz. alışmadığımız, fa
kat büyük takdirlerle karşıladığımız bir 
tarzdır. 

Hu şeyden evvel ,.urasıru. tc~nrüz e~
tirmck isteriz ki Ticaret vekfiletı tam hır 
ticari üliniyetle Jıar kete gcçmi~ \ 'C ı:e
reken biitün tedbirleri aldıktan sonra 
bu tedbirlerin a:1.nmi derecede ıniisbct 
netice verebilmesi için müstalısillere va
Ü)'·ctin anlnhlması liiz.umunu hisseylc
miştir. 

itiraf eylemek lazımdır ki aramızda 
hadiseleri istismar etmek, her frrsattan 
vurgunlar \·urm:ık istil·en İn'ianlar var
dır .. Belki onlar da kemli halmnforından 
kendilerini çok haklı görUrler. 

Çiftçinin telaş ve heyecanından istifa
de ederek ucuza mal almağı ve sükiı
ırctle bunlan lıahahya satmağı ticaretin 
tabii icaplnrından sa\ arlar. Belki de bu 
diisiincelerindc bir bakımdan haklıdır .. 
Uıkiıı hu gibilerin eline rlii~memek, elin
deki malın kıymetini bilerek siikunetle 
onu değer fiatinc satmak bir çiftçi için 
daha mukaddes bir haktır. 

lngiliz malı taşıyan bütün vapurlar 
behemehal tahfip edilecekmiş 

Roma, 30 (Ö.R) - aTaymis• gaz~te
sinin diplomatik muhabiri bildiriyor : 

İngiliz 'c .F'ransız hükümetlcri Al
ınanyaya knr"ı t..."!tbikine karar verdik
leri yeni ekonomik harp tedbirlerini bu
giin bitnrafl:mı tebliğ ctm~lcrdir. 

Muhtelif ınem lcketlerin ablokanın 
tevsii karşısındaki hattı hareketleri hak
kında şu nrnJCımat alınmıstır : 

Hollanda bahri seyri efcrden vaz ge
cecektir. 
· Norveç tazminat tak·p etmek hakkını 
muhafa7.a ı~iyor .• 

Japonya mcv~uubahis tedbirlerin tat
bikine muhalefet etmeğe karar '\"ermiş
tir .. Japon bahriye ne:r.aretinin mümessi
li nmi'ral Kan:ızavanın beyanatına naza
ran Jap0n)a bilhassa bu tedbirlerin har
be iştirakleri olınıyan devletlerin hukuk 
ve menfoatlc-rine bir tecavüz teşkil et
tiği noktasında ısrar edecektir. 

Bahri ablobnın teşdidi meselesinin 
bu nnda Tokyo ve Londra arasında dip
lomatik miizakerelerin mevzuunu teşkil 
ettiği öğrenilmektedir. 

Paris, 30 (Ö.R) - hveç hüküıneti İs
veç kara sularına A lmanhır tarafından 
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B. aladiye, F ra a 
fine riayet edec ği 
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• 
ı 

1:af1le 1ıalınde seyriisef er eden ı•apurlar 
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Eğer bu hakkını h,ıllanamıyanlar bu
hmursa onu Imllanacuklar elbette çıkar. 
Toprnkla uğrasanların nim terlerini baş
kalarının kec;clerine akıtmamak düşiin
<'.esiylc <:ok hassas davranan Ticaret ve
kilimiz radyotla çiftr,.ilcrc çok açık ve 
c;ok samimi bir !)Ckilde hitap e~·Jcmi!jtir .. 
Bu hitap gafil n,·lanınamak ic:in bir ih· 
tardır. 

Paris 30 (Ö.R) - Parlamentonun bu lıyalım. Askerlerimizin ve milletin azıni Fran~ız parlamentosunun mesaisine ba§
sabah açılan devresinde. başvekil şim- silahlarımızın galebesi, Fransanın ve laması münasebetiyle yazdığı bir maka

Bu meyandn tiiccan·a ~ apılmı~ güzel diki harbın şekli hakkında izahat ver- hiirriyetin selameti namına elzemdir. lede diyor ki: 
bir hareket daha vardır ki bunu da ay- d'k h" k" h • )Ah• ı ten sonra ü ümete urosı .s:ı a ı- Roma 30 (ÖR) - Fransız mcbu.sa- --« Bugiin parlamentonun harbı za-
rıca ka.ydetmcden aeremi .. ·ccegviz. 1 't t b. k "' " " yet er ı asını mu azammın ır anun nının bu sabahki içtimaında yaptığı be- fere isfıl etmekten başka bir meşgalesi 
Piya~anın birinci kanunun ilk "ünii l" h l' · t "h' · .. ayı ac:ını mec ısın a.wı ıne arzetmış- yanatta başvekil B. Daladiye Fraruanın, olamaz. Artık ne kabine, ne de ekseri-

açılması takarriir eylcm~ti .. Fakat Glen tir. B. Daladiyc nutkunun sonunda de- Italyanın menfaat ve şerefine riayet yet meselesi vardır. Parlamentoda ne 
lumpanyasımn şark mlidürii İzıuire · k miştır i: edeceğini ve Italyan siyasetinin. B. Mus sağ var, ne de sol... Yalnız Fransız mil-
gelmekte iken vapurun :Maltaya uğra- cMemleketin bugün, barbarlık kuv- sol ini tarafından beyan edildiği gibi, Jetinin ruhu hakimdir. Dava Avrupanm 
mak mecburiyetiyle kar~ılanması mu\'a- vetlerinin zencirlerini koparması karşı- milli menfaatlerini mevcut anlasmalarla ve medeniyetin kurtanlması davasıdır. 
salat tarihini teahhüre uğrattı. sında, her fcdakru-lığa tahammüle hazır ve ihtilafın tevsiini menetmek ;rzusiyle Bütün memleket, harp gayelerimize 
1 - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - olması lazımdır ve bir vazifedir. Bekle- t elif ettiğini söylemiştir. varıncaya kudar harbe deYama amade-

_Al~~~~.!!OfM,'IPAdfu ~~.n imtihapı &O ~~~r~ ... k~~~:_ ___ ı:aris 30 (ö.R) - Figaro gazetesi dir. Parlamento vaz.ifesini anlıyacaktır. 
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Rus - Fin muhasematı 
hakkında 

Londra, 30 (Ö.R) - B. Çemberlayn 
öğleden sonra Avam kamarasında Rus 
Fin ınuhasamatı hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur : 

Finlandiya hiıkümeti ihtilafı uzlaşma 
yoliyle halle r:::zi olmuştu. Fin arazisini 
ele geçirmek hususunda Sovyetlerin va
ki talepleri kaı·şısında Finlandiya hüki.i
m~tinin hattı hareketi, iptidadan beri, 
tahrik \'aziyetinin tamamiyle aksi ol
muştur. Maaınafih, Finlanwyanm hü
kümranlık vaziyetini bozacak hiç bir 
~ey yapmamak azmi de bütün hareket
fore hakim olmuştur. 

beyanatı 
Münasebetlerin kafi tebliğindrn C\ \'el 

Moskovaya tevdı edilen Finlandiya no
tası en uysal bir lisanla kaleme ahnmıs
tı .. Fakat Sovyet hükümeti ::.ah akşamı 
:::demi taarruz paktını feshetti. Halbuki 
bu paktın hedefi, her müna7.aanın sulh 
~ oliyle hallini temin etmekti. 

Mjeste hiikiimeti hadiselerin seyrini 
büyük bir endişe ile takip etmiştir. Bu 
derece geniş sevkülceyş hareketlerine. 
Sovyetleri Finlandiya kadar küçük bir 
memlekete karşı himaye maksawylc t • 
~essülün za.ruri olduf,'Una inanmak güç· 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

paktı Ademi 
• • 
ıçın_ tecavüz 

Romanyanın teklifine 
acarlar cevap vermedi 

Macar kabinesi erkô.ııı 
Roma 30 (Ö.R) - Romanya hariciye 

nazın B. Gafcnko mebusan ve avan 
meclislerinin müşterek hariciye ko~k
yonunda Italya hakkında demiştir ki: 

c- ltalyanın Yunanistana do:stluk 
deklarasyoniyle Balkan sulhuna tabii 
alakasını izhar etmiş oJması, bütün dost 
hükümet merkezleri gibi, Bükrc te de 
en derin bir akLc: uyandırdı. Italyanın, 
Avrupa nizamı fikrini canlı olarak mu
hafaza etmek ve harbın tahribatından 
uzak tutmak hususundaki gerçekten 
tarihi vaz.ifesi Avrupa icin hayırlı tesir
ler yapabilir.> 

Bu beyanat ]talyada memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Bi.ikreş 30 (Ö.R) - Romanya harici· 
ye nazırı B. Gafenko hariciye encüme
ninde beyanatında Fran.sız ve Ingiliz 
garantilerinden bahsetmis, Sovyetlerle 
dostane münasebetleri inkisaf ettirmek 
lüzumunu kaydetmiştir. B. Gafenko Ro
manyanın Balkan devletleriyle dostluk
larından bahsederken Bulgaristanın va
ziyetine de temas etmiştir. 

Romanya hariciye nazırı, Macarista
na bir ndcmi tecavüz paktı akdi için ya

- SONU 4 0NC0 SAJIHrEDE ~ 
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Ata türkün; 
:Son ·günleri 
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YAZAN: Rahmi Yağız·~ tJıdamdan n.~ıııen : 

42 .:..-
Müdavi hekimler: Doktor profesör 

Neşet Ömer Irdelp, profesör doktor M. 
Kemal öke, profesör doktor Nihat Re
§at Belger, müşavir hekimlere .de haber 
yollıyarak onları da saTayda hır toplan-
tıya davet ettiler. . 

Başta profesör Dr. Hayrullah _Dıkeı· 
olmak Uzere profesör Süreyya Hıdayet 
Serter, doktor Kamil Berk, doktor pro
fesör Akil Muhtar özden ve doktor say
lav Abravaya Marmaralı ertesi günü 
Dolmabhçe sarayında bir tıp müşavere 
toplantısı kurdular. 

Maamafih Teşrinisaninin birinci Salı 
gününü nisbeten iyice geçiren Ebedi 
Şef, hekimlerin verdikleri cevaptan son
ra niçin hemen toplanmadıklarını sor
muı, zaten suyu ahnağa taraftar olnu
yan hekimler, bir günlük teahhürü da
hi bir parça zaman kaz.anmak addediş
leri sebebiyle bu meselenin yarın topla
nılarak etraf ve tcferrüatiyle görüşül
mesinin muvafık olduğunu arzetmeleri 
üzerine Atatürk ertesi günü (2 Teşri
nisani Çarşamba) hekimler müşavere 
meclisinin toplanmasına müsaade etmi§
tl. 

Tedavi ekibinin ittifakla Ebedi Şefe 
mutlak bir istirahat tavsiyesine karşı
lık Atatürk, defaatle arzettiğimiz gibi
canlılığını her zaman muhafaza eden 
enerjisiyle mutlak istirahat telakkisine 
yanaşmıyor, gündelı"k gazetelerin tetki
ki, idar1 ve siyasi hadiseler etrafında 
malCımatı, memleket i§leri ile me.c;gul 
oluyor, arada zaman bularak siroz has
talığına dair müşahede ve tetkikleri ih
tiva eden Fransızca bir eserin tercüme 
ve a.c;lını da okuyarak hastalığının seyri 
etrafında vit.ite saatlerinde mtldavi he
kimleriyle hekimce konuşmalar yapı
yordu. Yine tedavi ekibine dahil hekim-
1erin tetkik ve kanaatlerine göre Ebedi 
Şef bu eserde yaptığı mütalaalarla he
men hemen siroz hastalığını teşhis ve 
tedavi usulleri hakkında bir hekime ya
kın malılrnat sahibi olmuş bulunuyordu. 

Suyun alınması hakkında son ve kafi 
~mir verdiği ı.aman Atatürk onu da bu 
kiaptan edindiği kanaatle ve tesadüf et
tiği bir cümle ilzerine icrasını istediği 
kuvvetle melhuulu. Zira kitapta: 

- cBatındaki suyun fizik vasıtalarla 
alınması bir çok hallerde sirozun va
him bir safhaya girmesine, en kısa bir 
zamanda ikinci bir su toplama htıdise
si~·lc karşılaşılmasına ve netice itibar.!Y
le de ölüme sebebiyet verebilir. Bu mü
şahede ve vakalarla müsbettir.ı. 

Şeklinde bir cümle; profesör Fissjn
genin kat'i bir reddedişiyle: 

-c Şakın suyunu fizik vasıtalarla al
mak yolunu tutmayınız. Bu, vahim bir 
neticeye vardırır sizi.. Mutat tedavi ile 
vücudu ve bünyeyi takviye etmeğe, bu 
takviye edişle suyun bünye tarafından 
eritilmesini temine çalışmağı tercih edi
niz! 

Sözünil teyit ediyor, fakat bunun ar
kasından gelen şu: 

- c Yalnız bazı nötr vakalarda men
seı alkolik olan sirozun vücuda getir
diği su toplanması fizik vasıtalarla su
yun ihracı sureüyle önlenmiş, suyun 
alınmasını müteakip tedrici ve seri biı· 
salah şekliyle hastalığın tedavisi müm-

kün omuştur. Bu, yüzde ile tesbit ve 
ifade edilcıniyecek ~a.dar az ve ~yrek 
vakalara münhasır olduğu için tatbik 
ve icrası menedilecek derecede ehemmi
yeti haizdir.> 

Cümlesi ise Ebedi Şefin içten bir ina
nış ve sarsılmaz bir kanatlc: 

- Ben, bu hastalıkla terki hayat et
miyeceğim! 

Diyişi karşısında pekala kabili icra 
bir görün~ t~kil ediyordu. 

Işte, Atatürk bu son cümlenin birin
ci yarısını kendisi için iyi ve faydalı ne
tice verecek şekil ve mahiyette telakki 
ettiği için 1 Ikincitcşrin Salı sabahı mü
davi hekimlerin sabah vizitesi sırasında 
onlarla bu mevzu üzerinde etraflı bir 
konuşma yaptıktan sonra bir emirle ic
rasm.ı istemiş, hekimler büyük bir hay
rete kapıldıkları ve telaşa düştükleri bu 
emir karşısında ancak müşavir hekim
lerin de iştirakiyle bir konsültasyon 
yapmak lüzumunu ileri sürmüşler, Ata
türk te bunu kabul etmişti. 

Ikinciteşrinin birinci günü Başvekil, 
Millet Meclisi reisi Ebedi Şefe tazim 
telgrafl!.l"ı çekerek Meclisin aıçlma tö
renini arzetmişler, bu arzedişten ayrıca 
hoşnutlanan tAatürk o geceyi oldukça 
neşeli bir hal içinde meyva suyu ile süt 
ve çorbaya rağbet göstererek iyi geçir
mişlerdi. 

Vaziyette farkedılen bu cüz'i düzeliş, 
maiyet halkını sevince garkederken, 
Ebedi Şefin verdiği karar ve konsültas
yon yapan müdavi ve müşavir hekimler 
heyeti kara ve koyu düşüncelerle üzün
tii içinde bulunuyor, son ve kat'i emre 
göre artık suyun alınmasından başka 
çare bulunmadığına bakılınca bu teşeb
büslerinde yerden göğe kadar haklı bu
lunuyorlardı. 

Atatürk, büyük inkılapçı, yirminci 
asrın eşsiz devlet adamı sıhhatini tehdit 
eden muazzam bir tehlike içinde tulu
nuyor. bu hususta ihtisası olan tedavi 
heyeti, ve tıp bütün kaideleri ve mev
zuatiyle izharı aczediyordu. 

Zaten daha ~isin ilk günlerinde ve 
yatta ilk krizin belirişinden sonra ya
pılan bütün tetkiklerle hastalığın büyük 
bir hızla ne elim bir neticeye varmak 
için koştuğu anlaşılmış, hekimlerin zayıf 
bir ümide bel bağlıyarnk yaptıkları tek
mil tedavi ancak bu neticeyi biraz daha 
geciktirmek gayesine matuf ve münha
sır bulunmuştu. 

Hattfı, daha Savaronadn iken, 938 
Temmuzunun sonundan sonra yatta bu
lunanlar içlerini yakan bir ön sezişle ve 
gözlerinin önündeki vaziyete bakarak 
bunu pekala fark ve temyiz ediyorlardı. 

Yalnız, hayatının her safhasında ol
duğu gibi hastalık devresinde de bütün 
tahminleri boşa çıkartan Atatürk, en 
ümitsiz krizlerin akabinde düm düzgün 
bir sıhhat vaziyetiyle galip görünüyor, 
en ne§eli ve dürüst sıhhatli günlerinin 
aksamlarında yeni krizlere uğrıyordu. 

111---

285 LİRA ÇALINMI 
Ikiçeşmelikte Knvaklıpınar caddesin

de Ismail oğlu Ahmet Ali, Ali kızı Bn. 
Salihanın 285 lirasını çaldığı zanniyle 
yakalanmıştır. Hadise tahkikatına de
vam edilmektedir. 

llnnemin 
1Sevd1gi Adam 

Yazan: Üç Yıldız 
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- Zarar yok Süleyman .. 
kaybeden aşkta kaz.anır ... 

Oyunda · t n çok fena bir şey .. 

- Saçma şey .. Aşıklann kendi kendi
lerini oyalamak için uydurdukları masal.. 
Eğer öyle olsaydı geçen defa tavlada sen 
beni yendiğin zaman senin aşkta mağlup 
olman icap ederdi .. 

Süleyman bu sözleri !!Öylerken bana 
sanki: 

- Tavlada yenildimdi. Atıkta galip 
olacağıma büsbütün mağlup olmu~tum. 
Habrlarsm ya ... 

ikimizde aramızda böyle manalı keli
me düellosu yapmak !fUretile fakat yine 
ikimizde birbirimize kar§ı c;:ok samimi 
tavırlarımızla oyuna devam ediyorduk. 

Ben tavlayı bilmezdim. Onu bana Sü
leyman öğretmişti. Böyle olduğu halde 
şeytan bugün bana müthiş zar getiriyor
du. Hatta Süleyman arasıra: 

- O.. Maşallah .. Zar tutmasını öğ
renmİ!!sin.. Böyle ÜslÜ!'lte çiftler.. Doğ
rusu mükemmel ... 

Demek İstiyordu .. Ben: 
- BeJJi olmaz. Dedim, 

iki atsaydık .. 

Diyordu. Ak!'li gibi ona da boyuna 
ya ikimizde gele geliyordu. 

- O zaman dubarıı olurdu. 
- Her halde dub ra .. Mağlup olmak-

Birinci oyunu ben kazandım. 
- Eh .. Bu mağlubiyet şerefine bir ra

kı daha içersin değil mi Süleyman} 

ŞE 
Kemal paşada 

Bir Jıöylü dört Jıurşıın 
·ıe ağır )laralandı 
Evvelki gün saat 18 de Kemalpaşa ka

zasının Halilbeyli köyünde müeS.sif bir · 
li5.dise olmuştur. Halilbeyli köyünden 
Süleyman oğlu Arif Poyraz, aynı köy
den Yusuf oğlu Ali Karakaşı tabanca ile 
dört defa ateş etmek suretiyle yarala
mıştır. Dört kurşun da isabet etmiş ve 
Ali ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralı hadiseden sonra famire getiri
lerek memleket hastanesinde tedavi al
tına alınmıştır. Suçlu, cürüm fileti olan 
tabanca ile birlikte yakalanmıştır. 

--J;·--

BİR AL'l'IN BİLEZİK 
CALINDI ••• 
ı\fostafabcy caddesinde belediye fen 

memurlarından B. Ekremin evinde bir 
hırsızlık olmuştur. Bn. Zekiye Ekrem 
öğle yemeğinde bulunmak üzere kar
şıda bulunan validesinin evine gittiği 
sırada masası üzerinde bulunan 118 li
ra kıymetinde bir altın bilezi~i çalınmış
tır. Hırsızlığın. bu sırada dilencilik için 
bu eve gelen bir kadın tarafından ya
pıldığı sanılıyor. Zabıta hırsızı aramak
tadır. 

--*-
Gıda maddeleri 
halılıında Sıhhat 
veJıaleti tarafında,. 
bir nizamname 
hazırlandı... 
Her gıda maddesinin ve kullanılacak 

esyanın vasıflarını, bunların ne vakıt 
ve ne şekilde hileli veya mağşuş veya 
sıhhate muzır addedileceğini ve her 
maddeden tahlil için alınacak nümune 
miktarlarını tesbit için sıhhat VekAleti 
tarafından bir nizamname hazırlanmış, 
yüksek sıhhat şurasınca tasvip edilmiş
tir. Vekillet alakadarların fikrini aldık
tan sonra Devlet Şurasına gönderilecek
tir. 

-~-

Te.f:a üt ue yetim 
aylıfıları tahuil 
muameleleri ... 
Şimdiye kadar sene de bir defa ve 

mali senenin son ayı içinde yapılmakta 
olan kazalar arasındaki tekaiit ve yetim 
aylıkları tahvil işlerinin intizam ve sür
atini temin maksadiyle bundan böyle 
senede iki defa yapılması kararlaşmış
tır. Tahvil muamelelerinin biri eskiden 
olduğu gibi haziran Ağustos Üçer aylık
larının tediyesinden evvel Mayıs ayı 
içinde, diğeri biıincikanun - Şubat üç 
aylıklarının tediyesinden evvel. ikinci
teşrin ayı içinde yapılacaktır. 

Haziran - Ağustos ve birincikanun 
Şubat aylıklarını nııkil zamanından ev
vel iskonto ettirmiş olanların gene eski 
vaziyete göre nakil zamanları muhafaza 
edilmek şartiyle Eylul ve Mart aylıkla
rından itibaren tahvilleri icra olunacak 
ve iskonto ettirmek suretile aldıkları 
aylıklar iskonto muamelesini yapan mal
sandığınca bankaya ödenecektir. 

Resen yapılacak nakiller eskisi gibi 
senede bi defa ve mali senenin son ayı 
içinde Haziran aylığından itibaren yapı
lacaktır. 

- Sen içersen ben de içerim. 
- Dedim a .. Alışık değilim bu cena-

bete... Hatırın için içtim. 
- Ben de terk etmiştim, senin hatırın 

için içtim. Şimdi ele birbirimizin hatın 
için içelim. Fakat bu sefer susuz içme. 

- Bir de öylesini tecrübe edelim. 
- Tecrübe hayatta daima lazım ve 

faydalı şeydir. 
- Hakkın var Süleyman .. Ben, tec

rübesiiliğimin daha bu yaşta çok acı
larım çektim. 

Süleymana söylediğim bu söz ona 
kraşı kusurumun ilk itirafıdır .. Ve ben 
bunu söylerken gururumdan, izzetinef
simden ne kadar fedakarlık ettiğimi dü
şünmüş, içimden: 

- Ah Müjgfui.. Neredesin.. Nerede
sin.. Bak gör ne fedakarlıklarda bulu
nuyorum ... 
Diye söylenmiştim. Rakılarımızı henüz 
içmiştik ki dışarıda, koridorda bir ses 
aksetti: 

- Misafir mi var... Kimmiş o misafir 
bakalım ... 

Ve ben bu se.si duyar duymaz gayri 
ihtiyarl olarak yaptıi::11m ilk harekete da
ha henüz elimde tutmakta olduğum kü
çük rakı kadehini pantalonumun cebi-
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·sERL.:ERi T üİiincüler' 
-*

Hlilıünıeıın tauslyele· 

ihracat 
Birli leri için 

Bugün ·rıcaret odasın·· 
da toplantı ual' ... 
Pamuk ve zeytinyağı hracat birlikle

ri kurulması için üç gündenberi devam 
eden çalışmalar artık son s:ıihaya gir
miştir. Pamuk ve zeytinyağı ihracat tüc
carlarından seçilen onar kişilik komite
ler, bu ki ihracat birliğine ait esas ni
zamnameleri hazırlamışlardır. 

Dün öğleden sonra bu iki teknik ko
mite ticaret odası salonunda toplanarak 
esas nizamnameleri kaleme almışlardır. 
Dünkü çalışmalar üç saatten fazla sür
müştür. 

Bugün umumi heyet halinde topla.na
cak pamuk ve zeytinyağı tüccarları esas 
nizamnameleri tetkik ve kabul edecek
lerdir. 
Hazırlanan statüler tasdik için vekil

ler Heyetine arzcdilecektir. Birlikler, 
tasdiki müteakip faaliyete geçecekler
dir. 

-ı;;..

MVAMELE 
Kanununa ait bir tefsir 
Muamele vergisi kanunundaki tasir

hanesi ve tasir fabrikaları kaydının hu
dut ve şUmulünün tayinini hükürnet 
Meclisten istemişti. Hükümetin talebi, 
sıra ile iktısat, maliye ve encümenlerin
de görüşülerek kanundaki fıkranın tef
sirine mahal görülmemiştir. Ancak ta
sirle tasfiyeyi aynı zamanda ve tefriki 
imk5.nsız tek veya mütemmim cihazla 
yapan fabrikalar istihsalatın vergiden 
istisnasını temin edecek bir Iayıhanın 
hükümetçe hazırlanarak Meclise tevdii 
temenni edilmiştir. 

- +-
Belediyeler 
Bankası 

Mahalli idareler 
banlıasına 
Jıalbolunac:aJı ... 
Dahiliye vekaleti, belediyeler banka

sının mahalli idareler bankası haline ge
tirilmesi hakkındaki projenin üzerin
deki son etüdlerini de bitirmiştir. Pro
}eye göre hususi idarelerin de iştirakile 
belediyeler bankasının sermayesi 45 
milyon liraya çıkarılmakta ve bankanın 
adı Mahalli idareler bankasına çevril
mektedir. 45 milyon liralık sermaye, lil
zumu halinde lcra VC!killert heyetfnin 
karariyle bir misli aıiırılabUecektir. 

Banka, belediyelerle olan muamelesi
ne devam edecek husust idarelerin işti
rak hisseleri üç milyon lirnyı bulduk
tan sonra bu müesseselerle de bllföl 
muameleye başlıyacaktır. Ancak fev
kalade ahvalde sermaye meselesi mev
zuu bahis olmaksızın Dahiliye vekfıle
tinin müsaadesiyle hususi idarelere ik
raz yapabilecektir. Projeye göre iştirak 
hissesi belediyeler için yilzde beş, vila
yet hususi idareleri için yUzde ikidir. 

Halen vilayetlerde mile~es veya atl
yen teessüs edecek köylü bankaları. Da
hiliye vekaletinin göstereceği lilzum 
ve icra vekilleri heyeti karariyle biltün 
hukuk ve vecalbl He Mahalli idareler 
bankasına devir ve ilhak olunacaktır. 

ne sokmak, ağzımın ıslaklığını yumru
ğwnln silmek oldu 

- Aman Süleyman .. dedim, sakm ra
kı içtiğimi açığa vurma .. 

Süleyman bir kahkaha savurmamak 
için kendini zor tuttu: 

- Merak etme.. dedi. Fakat doğrusu 
seni daha şimdiden bu derece kılıbık 
göreceğimi sanmıyordum. 

Duyduğumuz ses annemin sesi miy
di? 
Hayır .. Müjgfuıın sesi. .. 
Onun nazarındn kendim! içkiye düş

müş gibi göstermek :istemlyordwn. Çün
kü Müjganın içki ve bilhassa rakı düş
manı olduğunu çok lyi biliyordum. Bu
nunla beraber o bir kerre alışm~ olan
ları mazur görüyor, fakat hiç içmemiş 
olanların bu zehire alışmalarını da o nis
bette ayıplıyor, büyük kabahat sayıyor
du. 

Sabahleyin aramızda geçen h!diseden 
sonra bir de üstelik beni eliınde rakı 
kadehi görecek olursa ortaya yepyeni 
bir mesele çıkartırdı. 

Süleymana: 
- Haydi çabuk tavla başına .. dedim .. 

Bizi Müjgan oyun oynarken görsün .. 
Yerimize oturur oturmaz kapı tıkır-

Sanayi işleri 
4D Jıadar müessese 
usta çıralı ue işçileri 
için llurslar açtı.. 
Çalıştırdığı işçi sayısı yüzü geçen en 

düstri müesseselerinin, geçen sene Ka
mutaydan çıkan bir kanun hükmünce 
usta, çırak ve işçiler için ayrı ayrı kurs
lar açmağa mecbur oldukları malUnıdur. 
Kanun bu yolda müessese sahiplerine 
tahmil ettiği mükellefiyet geçen ay ba
şından itibaren tatbikata girmiş bulu
nuyordu. 

lktwıt vekaleti sanayi umum müdü
lüğü, bu kurslarda tatbik edecekleri 
ders programlarını daha evvel mües
seselerden istemi~ ve müesseselerden bir 
çokları da yaptıkları programları veka
lete .göndererek tasdik ettirmişlerdir. Bu 
mükellefiyeti yerine getirmiyen, yapmı
yan yerler, iktısat vekaletinin çizdiği 
programı takibe mecbur tutulmuşlar
dır. 

Haber aldığımıza göre Türkiyede ça
lıştırdığı işçi sayısı yüzü geçen endüstri 
müesseseleriyle maden ocaklarından 
kırk kadarı kanunun bu yoldaki hüküm
Jerinin meriyete girdiği tarihte kursla
rını açnu<: ve tedrisata ge~miş bulunmak 
tadırlar. Bu kurslarda müştereken ve ay
rı deısler vardır. Umumiyetle takip edi
len gaye, bu gibi yerlerde çalışanları 
iı:lerinin ehli olabilecek bilgi seviyesine 
çıkarmak ve ameli kürtürlerini yükselt
mektir. Onun için kurslarda bir yandan 
teknik dersler okutulurken, bir taraftan 
da işçiye, ameli bilgi veren dersler ve 
konferanslar verilmektedir. 

Kaliteli Türk i,çisi yetiıtirmek yolun
da atılmış olan bu ilk hatveden çok ve
rimli neticeler elde edileceği muhakkak-
tır. -·MOTOSİKLE'J'LE 
BİR YARALANMA 
Karşıyakada Menemen caddesinde 

makinLc;t Ahmet Çömez, idaresindeki 
mo~rslkleti Orta mektep talebesinden 
Şaban Alkışa çarptırarak yaralanması
na sebebiyet vermiştir. Yaralı tedavi al
tına alınmış ve suçlu tutulmuştur. 

BİR AMELE 
YARALANDI ... 
Halkapınarda iplik fabrikasında ça

lışan amelelerden Hüseyin oğlu Tahsin, 
çal~tığı makineye parmağını kaptırmış 
ve yaralanmıştır. Yaralının tedavisi ya
pılmıştır. ---111---

B. SADIK 'J'ÜZEL 
Izmir Cümh'uriyet müddeiumumi mu

avinliğinı> tayin edilen hukuk doktoru 
B. Sadık Tüzel dün Ankaradan gelerek 
yeni vazifesine başlamıştır. 

B. Sadık Ti.izci Sorbundan hukuk 
doktorası almış değerli bir adliyecidir. 

-~······················ ···· ············· 
E Gelenler, Gidenler ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Izmir parti müfettişi ve Istanbul me-

busu B. Gnlip Bahtiyar Manisaya gide
rek dönmüştür. 

Mardin mebusu B. AU Riza Levend 
Aydından gelmiştir. 

Kız.ılay müfett~erlnden B. Mazlum 
Can lstanbula gitmiştir. 

Şehircilik mütch8$lsı B. Güstav 01-
şver Ankaraya gitmiştir. 

dadı. 
Müjgin bizim eve gelen benim bir iki 

arkadaşımı evvelce yine evde görmüş 
ve tanımıştı. Ilıtimal yine beni bu arka
daşlardan biriyle beraber sanmıştı. Hiz
metçi Süleymanı hiç görmediği için ona 
izahat verememl.ş olacaktı. 
Kapının vurulmasına ben cid<lt bir 

sesle mukabele ettim: 
- Giriniz. 
Müjganın şakacı sesi kapı arkasından 

yükseldi. 
- Maşaallah küçük bey_ Insan ni

şanlısını alacaklı karşılar gibi böyle sert 
scı·t mi karşılar .. 

Yerimden kalkarak kapıya koştum. 
!çimde, Müjganın Süleymanı görmekle 
düşeceği hayreti dü.şünerek ga;rip bir 
heyecan hissediyordwn. 
Kapıyı açtım. 
Müjgh içeri girdiği zaman Süleyma

nın arkası kapıya dönük oturuşundan 
onu birdenbire tanıyamadı. Sadece saç
lanndaki kır rengi farketti. Onun be
nim her zamanki arkadaşlarım olmadı
ğını anladı. Yaptığı şı.mnrıklık ve şaka
dan utandı. 

- A ... dedi, ben seni arkada~ınla be
raber sanmıştım .. 

rini itina ile yerine 
getirmelidirler-

---*---
HAKKIOCAKOÖLU 

- BAŞTARAFI·l İNCİ SAHİFEDE -

Tütünlerimizdeıı her )'ll üç beş mil
yon kilosunu ınübayna eden ve piyasa
mızda fafil bir rol o}'nıyan Glcn kum
}>anynsını, ilk hainlcdeki alımlardan 
mahrum etmek; ve böyJc büyük bir nh
cıyı hareket haricinde bırakarak işe 
başlamak vekaletçe muvafık görülmedi .. 
Bir mecburiyetle tahaddüs eden bu va
:Liyet gözönünde tutularak piyasnnm 
açılması dört gün tehir edildi. 

Belki bazıJan bu tehir karanru ,arip 
bulabilirler. Lakin ticari zihniyetle bu 
mevzuda burulan daha makul ve daha 
isabetli bir hareket tasavvur edilemez. 

Ticnret ,·ekilimi2.in son beyanatı bir 
<;ok müjdeleri ihtiva eylemesi bakımın
dan çok sevindiriddir. Fakat bizi en çok 
sevindiren nokta islerin tedvir ve tan
ziminde tam bir tü~car zihniyetinin M
im kıluı.mış bulunmasını müşahede ey
lemektir. 

Böyle bir zihniyet h!ıkimiyetidir ki i~ 
\·e dış ticaretimizin istiklili için gönül
lerimizde tam bir itimat havası estirebi· 
lir .. 

Nerede kaldı ki tütün mevmwıda 
ahnmış tedbirler yalnız bu yıla inhisar 
eylemiyor. Türkiye bybettiii 'bü.Jiik 
paz:arJan yeniden ve ebediyen eWe edi
yor .• 

Umwni harp bir çok defalar izah etti
ğimiz gibi İngiltere ve Fransayı prk tü· 
tünU kullanınak itiyadmdan çıkarmıştı.. 

Bugün bu iki büyük memleket Şark 
tiitünU kullanmak yoluna avdet ediyor
lar. Bilhassa İngiltereııiıı yirmi sene 
müddetle tütünlerimize mlifteri olma
sı tütünclilüğümüzllıı inJdpfı isiıı başb 
başına bir kuvvet ayWıbilir. 

Yeni ve büyük istihlak paurlaruu el
de eden Türk tütlindileri biiylik bir em
niyet içinde çalışabilirler. 

D ikkat edilecek nekta ftlt'asıdır- Pi· 
yasanın n(llışını ve seyrini en küçük bir 
telaş ve endişeye kapılmadan idare et
mek an fazlalığı ile bir yıliıı eme.lderi
ni hedrolma.ktan korumaktır. 

Mevcut rekoltenin tamamı satılm1' 
vaziyettedir. Aradaki fark bug6n Ah
met eliyle olmazsa yann Mehmet eliyle 
bu maim müstahsilden alınacağıdır .. Bu 
hususta devlet aduı:ı verilen teminat en 
küçük şüphe ve tereddütlere mahal bı
rakmıyacak krufruo sarih ve kat'idir. 

Toprak mahsullerini y · tiren çiftçi· 
leriınizdir. Lakin tediye müvazenesi ba
ımındnn da bunlarm s3hibi millettir. 
Fe.rtlcrln ve devlet.in menfaatlerini telif 
imki'ınlnrını elde ctmis bulunan lıükü
mctimiz alakadarlara teminat verirken 
ayni zamanda teenni '" ~oğnkkanlılık 
tavsiyesinde de bulunuyor. Buna in'ki
yat etmek hem şahsi ve hem milli men· 
faaümizin icabıdır. Ümit ediyoruz ki pi
yasaya şuur hakim olacnk, sükUnctlc ve 
tedricen memleket nıahsullcri değer kıy
metle satılacaktır_ 

Bu netice hem müstahsiliD emeğini 
kemli cebine indirecek, hem de mnti ik
tısadiyatınuza kuvvet verecektir. Sa~ 
lan telaş ve endişeden uzak siikUn ve 
emniyet içinde idare etmek, milli ve ik
tısadi bir vazifodir. 

HAKKI OCAKOCLU 

- Zan değil, iyi tahmin etmişsin. Iştc 
görüyorsun ya.. Yalnız değilim, bfr ar
kada§ımla beraberim. 

- Hayır .. Yani tanıdığım bir arkadaş 
sanmıştım da ... 

Bu sırada Süleyman ayağa kalktı. 
Yilzlinli Müjg5na ç_evirdi. Onu bir saygı 
reveransı ile selamladıktan sonra: 

- Müjgan hanımın hakları var ... de. 
di... Bizi o kadar unuttular ki.. Artık 
bü.-ıbütün yabancı telakki ediyorlardL 
Müj~n, Süleymanı görilr gönnez gay

ri ihtiyari bir çığlık kopardı. Ona doğru 
hızlı adımlarla yürüdü. Elini kuvvetle 
sıktı. 

- Doğrusu sizi burada bulacnğmu 
biç zanncbniyordum ... 

DedL Belli ki çok heyecanlı idL Hal
buki Süleyman beninı: kendisini bura
ya davetimden sonra Müjganm da geli
şini yine benim planıma ve evvelden ta
sarlanmış bir karara atfetmiş olacak ki 
şöyle cevap verdi: 

- Sahi mi söyliyorsunw:.. Ben ise bu
rada bulunduğumdan sizin haberdar ol
duğunuza hükmetmiştim .• 

•• Bi'l'MEDI -

Bugün matine lerden itibaren ELHAMRA Sinemasında 

Sinemacılık dünyasınm ALTIN SESLİ eşsiz çifti diye söhretşuar olan. 

JEANETTE MAC DONALD ve NELSON . EDDY ta rafından 
SES-RENK-rUVALET· ZENGİNLİK - GENÇLİK ve GüzelliJı ic:inde yarattıfılal'ı Yılın en büyüJı eşsiz mıısilıi r esmi geçid. 

iştiğ miz Günler 
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Sovyetler ilerlevoF'*'*M•' 
Sovyet kara ordusu, donanmasının yardımı ile 

T eryokiyi askeri işgal altına aldılar 

Helsinki ateşler içinde yanıyor 
Rouıa, 30 (Ö.R) - Resmi Fin ajan..sı ha aWıı~tır. Falw~ ne hasarı, ne de nü- müttch.ittir. Bir ınuhahır, *bre bomba- lekette çok sevilmektedir. Mareşal Man

bildiriyor: Öğleyin Sovyct harp gemile- {us zayiatını mucip olmaOll!?tır .. Sovyet lar dW:ıtüğü esnada, telefoncu bayanlar- ncrhayın 72 yaşında olmasına rağmen 
J'İ Teryokiyl bombardıman etmişler ve toplan karadan ve denizden Karelya dan birinin sükunetle kendisine Londra baskumandanlığı bilfiil yapmaktadır. 20 
l»urasıru kara kuvvetleriyle işgal altına berzahını ateşe tutm~lardır. hattını açtığını bildiriyor. Şehrin büyük sene evvel Finlandiyadaki Sovyet kuv
elmışlardır. Hirsley ve Kanaselki mev- İkinci bir hücum Ladoga gölü civarın- otellerinden birinde, holdeki sütunlar vctlerini hezimete uğratan zaferden biri 
kilerinde Ruslar hududu geçmişlerdir ... da Soyariye karşı olmuştur. Burasiyle devrilırken içeridekiler telaş go:.lcrmc- mareşal Mannerhaym Finlandiyaıun 
.:>eyker adasını da işgal etmişlerdir. On telefon muhabereleri kesilmiştir. Üçün- den hinavı terketmişlerdir. kurtarıcısı telakki edilmektedir. 
"dört Rus tayyaresi Helsinki şehri hari- cü hücum Kola yarımadasının ~imaline Baslıca diğer vilayet .şehirlerilıc de Londra, 30 (Ö.R) - Helsinkiye yapı-
einde tayyare limanını bombardıman et- karşıdır. buna be'lZcr hücumlar olmuştur .. Keres- la nhava taarruzunda Sovyetler on bin-
ıni.ştir. Yarım saat sonra diğer tayyare- Öğleye dogru Fin rci.sici.uuhuru mil- te sanayiinin ıncrkcz.i olan Hclso şehrin- lcrce beyanname atmışlardır. 
lcr yeni bir taarruzda bulunmuşlardır.. lete ~u beyannameyi neşretmiştir : de bir çok zayiat vardır. Burası iki de- Bu beyQnnamelerde •Kalender ve 

Paris, 30 (Ö.R) - Finlandiyaya kar- Memleketin müdafaasını ve anayasa- fa bombardıman cdilıni~tir. Bir mektep Mannerhaymi kovunuz, sulha kavuşur-
fl Rus .taarruzuna dair alınan ilk ha- yı korumak maksadiyle Finlandiya cüm- ve bir hastaneye bombalar isabet elmiş- ~unuz• denilmektedir. Kalender Finlnn
bcrler Ingiliz diplomatik mahfillerinde huriyetinin hali harpte oldugumı beyan tır.. diya başvekili, Mannerhaym da başku-
en derin bir galeyana sebep olmuştur ... ederim.. Friborda, yangın bc.•ınbaları bir çok ınandandır. 
!Bu ana kadar Rusyanın tavassut veya Londra, ~O (Ö.R) - Buray.ı gelen ~on ~;,ngınlara sebep olmu~1.ur. İmalra \e Kızıl filo Hovgland adalarım isgal ei
bakem şekillerinden birini kabul ederek haberler öğleden sonra Hebinkinin mcr- diğer mühim ~hirfore ciddi hücumlar rni~tir. Şimdi Hange adasına asker çı
Nmanların açtık.lan yola girmekten sa- kezine ka~ı yapılan .şiddetli boınbardı- yapılınıstır. Sahil baştan başa Sovy t kannaktadır. 
kınacağı ümit edilmekte idi. manın canlı bir tas\·iriııi ihti\•a ctınek- donanması tarafından bombardıman edi- Londra, 30 (Ö.R) - Hclsinkiye atı-

Paris, 30 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri- tcdir. l:yor. Kronştad bataryaları Hodlo ile lan yangın bombaları ile :-imdi atec;Jer 
nin bildirdiğine göre Balb.k Rus filosu- Sabahın ilk saatlerindl'n ciglcdl!n :scın- Sovyctler tarafından teslimi talep edil- icinde yanmaktadır. 
na Finlandiya körfezinde Finlandiyaya ra saat üçe - Telefonla bu haberin veril- mi~ olan dığer ~ehirlcr iizerinc atıs yap- Londra, 30 (Ö.R) - Finlandiya hari-
~it olan dört adayı ve Sovyetler tarafın- diği \.·akile kadar - Sovyet ta)•yareleri maktad!'" dye nazın Erko beyanatında, Finlandi-
'dan Ru:.yaya üs olarak terki talep edil- Fin hiikümet merkezi lizcrinde fasıla.sı7. Henüz tccyyi.it l'tıniyen hir habere ~lanın küçü ordu.su ile ve her şeye rağ
miş olan Hongor koyunu işgal emrini uçmuşlardır. Sabah hücumunu ınütea- göre Kızıl dommına Han~o limanına bir men elindeki bütün vasıtaları kullana
elını.ştır. kip ıTehlikc geçti- İŞ.'lreti vcrilınışti.. ıhraç hareketine teşebbüs etmiştir .. Bu- rak valaııını, şerefini müdafaa cdcceği-

Londra, 30 (Ö.R) - Sovyet ordu:;u, Ahali sığınaklardan dı,arı çıktı .. Mağa- rası da Sovyetler tarafından üs kurul- ni, eğer şerefli bir sureli tesviye teklif 
'1onanınası ve hava kuvvetleri Finlandi- zalar açıldı .. Tramvaylar ve otobüsler iş- mak i.izere teslimi 1::ılep cdilmis olan edilirse bunu kabule amade olduğunu 
yaya karşı amansız bir ~ek.ilde taarruza lt'meğc başladı. Fakat bir kaç dakika mevkiler arasındadır. sciyleıniştir. 
,geçmişlerdir. Hücum sabah saat 7.15 ten sonra çok yliksekten u<:;an Sovyet tayya- Kara muharebeleri hakkında alınan Va.~ington, 30 (Ö.R) - Relsicüınhur 
beri devam ediyor. Kızıllar üç cephede releri nereye dtiı:cceğiııi hesaplamadan haberler pek !<arih değildir. Bazı haber- Ruı.velt bugtın K. Hullü beyaz. saray
birdcn taarruza geçmişlerdir. Kızıl tay- bomba almağa başladılar. Helsinkidcki le1·c g§re Tibahi ve Fe,skar yarıınadala- da kabul ederek uzun müddet So\·yct 
oyareler başlıca şehirleri merhamelc;izcc• muhabirler, bombardıınan esnasında te- n tnmaıncn işgal edilmiştir. İki taraf Fin ihtilafı hakında görüşmüştür. Sov
bombardıman ediyorlar. Donanma da lcfonla şu ınaluınall vcrıni.şlcrdir : arasında ~iddetli ate~i teati edilmekte- yeller Amerikanın tavassut teklifini red-
bntün sahili top ateşi altında tutmakta- Çok büyük bombalar atılıyor.. Bun- dir. Bazı mmtakalarda Finlandiya ordu- dettiklerini bildirmişlerdir. 
'dır. !ardan biı·binin düştüğü noktadan 800 ~u sevkülccyşi ricatler yapmıştır. Londra, 30 (Ö.R) - Avam Kaııuıra-

Helsinkide hariciye nezaretinin mü- melre ıne:;afeye kadar bütün canılar kı- Sovyel tayyareleri boınb::ılarla birlik- sında başvekil Çemherlayn Finlandiya 
mcssili .saat 9 dan az sonra ~u beyanatla nLnıştır .. Yangın bombalan da atılmış- te beyannameler de almaktadır. Bu be- tecavüzü hakkında ilk haberleri mecli
bulunmu~tur : Harp başlamıştır. Sovyet tır. Şehrin ıııeı·kezindc bir cok binalar yanamelcrdc rcisicümhur ve hüküme- sc bildirmiştir. 
ordusu üç cephede hücuma geçmiştir... ~imdi at~lcr içindedir. tin ıstifası, başkumandan mareşal Mnn- Komünist bir mcbu~ . öz söylemek i:.
Sovyet tayyareleri Helsinkiyi bombardı- Bütiin habeder ahalmiıı takdire şa- ııerhaymin devrilmesi talep cdiLnekte- leyince her taraftan "Olur yerine~ si.iz
tnan etmi.;Jerdir .. Hava limanına 5 bom- yan bir süki'uıet gösterdigi noktasında dir. Reisiciiınhur ve ha kumandan mem- lcri yükselm~tir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

Karabüke gitti 
Ankara, 30 (Telefonla) - Başvekil 

doktor Refik Saydam yanmde. lktıaat 
vekili Hüsnü Çakır ve Meclis rniistakil 
grup reisi Rana T arhao olduğu halde 
bu akşam 21. 30 da kalkan trenle Ka
ıabüke gitmiştir. Ba,vekil Karabükte 
demir ve çelik fabrikasında tetkiklerde 
bulunduktan sonra Zonguldağa gidecek
tir .. 

Zonguldakta kömür istihsali vaziyeti
ni esaslı surette tetkik edecektir. 

Doktor Refik Saydamın tetkiklerinin 
pazartesiye kadar devam edeceği muh
teml'.ldir. - *-Bir casus 
ıs seneye mabkUm oldu 

lstanbul, 30 (Tdefon) bugün lıtan
bııl, Ağırceza mahkemesinde ecnebi bir 
devlet namına casusluk yapan Süleyman 
Nuri adında biri 1 S sene ağır hapse 
mahkum C"dilmiştir. - *-
Denizaltı değil 

Dahiliye Veki 
Mersin belediyesinde 

mühim bir nutuk söyledi 
Mcr:.in 30 (Husu:;i) - Diin akşam bu

rada Dahiliye vekili Faik Öztrak şere-
fine beledıyede bir ziyafet verilıııi~tiı. 
Bu ziyafette bir nutuk söyliycn Dahili
ye vekili dedi ki: 

-< Hakkımda gö.slerilcn ılt ifa ta tc
.. ekkiir ederim. Bu seyahatimin hedefi 
birkaç vilayetimizi umumi ve seri bir 

• surell.e görerek kısa bir zanuı.nda tetkik-
ler yapmak Ye kendileriyle çalıştığını 
arkadaşları tanımaktır. Aı-kada~larımın 

suallerini ccvap:;ız bırakmak istemem. 
Dahili politikamızın e~asları, milli 

Şefimizin bir nutuklarında söyledikleri 
gibi cebirdc>n ve anar:;iden uzak olarak 
biitün milletin müte'Saviyen müstefit 
olacağı huzur ve sükun esasına istinat 
eder. Memleketin bugünkü mesut man
zarası bu yolda elde edilen muvaffokı
ycti gi>stcriyor. 

Yurdun hiç bir noktasında nifak altı
metleri kalmamıştır.> 

Dahiliye Yekili, harici politıkamız.a da 
temas ederek ezcümle sunları sciyleınis
tir: 

- cHarici politikamızın izahı harici 
işlerin mcsuliyetini taşıyan arkadaşımın 
hakkıdır. O hakkı ben kullanmnk iste
mem. Fakat ınesuliyelte müstcrek oldu
ğwnuzdan şunları söyliyebilirim, dem~ 
ve bugünkü dış politikamıza bir hükü
met siyaseti demekten ziyade ıniill bir 
siyaset demek muvafık olacağını tebarüz 
ettirmiştir. Dahiliye vekili söz.lerine 
şöyle nihayet vermiştir. 

Fransa ve Ingiltere ile yaptığımız yar
dımlaşma paktı, kim ne derse desin bir 
sulh ve~iknsıdır. Bir gün tarih bu gibi 
hadiı.eleri tetkik cclerken bu muahedeyi 
:.ulhun en büyük teminatı olarak ka~·d
edeceklir. 

B. Grandi 
Korporasyonlar medisi 

reisi oldu.. 
Roma, 30 (ö.R) - B. Mus.solinin 

teklifi üzerine, Kral 8. Grandiyi korpo
rasyonlar meclisi riyasetine tayin eden 
bir emirnameyi imza etmiştir. B. Grandi 
beynelmilel va:ziyetin en gergin bir anda 
ltalyada hariciye nnzırlığmda bulunmuş, 
bunu müteakip Londra sefirliğini yap
mıştır. Sefirlik zamnnı zecri tedbirler, 
Habes harbi ve ispanya harbi gibi en 
nazik zamanlara tesadüf etmiştir. Bunu 
müteakip adliye nezaretine tayin edil-
misti. - *-

Polonya 
Cümlıurreisine llir 
ziyafet 11erildi ... 
Paris, 30 (A.A) - Reisicümhur bu

giın Elize ~rayında Polonya reisicüm
huru B . Raekievice serefine bir ziyafet 
V<.'rmiştir. Bu ziyafette Başvekil B. Da
ladiye, Polonya başvekili B. Sikorski ve 
bir cok Fransız ve Polonyalı zevat hazır 
bulunmuştur. 

Paris, 30 (A.A) -- Cümhurrl'isi Lcb
run bugün öğleden sonra Polony~ scfa
rethanesine giderek Polonya cilmhurrci
sinin z.iyaretini iade C'tmiştir. Yeni teş
kil edilmekte bulunan Polonya lejiyo
nundan bir miifrezc selam resmini ifa 

Meğermotör 
enfıazı imif ... Treıı m ··sademe e etmiştir. 

İstanbul, 30 (Telgraf) - Çanakkale 
haricinde görüldüğü bildirilen meçhul 
denizaltı gemi:>inin evvelce fırtınadan 
batan bir ınotörün teknesi olduğu ve 
~ anhşlıkla denizaltı diye bildirildiği an
la>?ılmıştır. 

- *-İzmir heyeti Ankarada 
Ankara, 30 (Hususi) - İzmir ticaret 

odası reisi Balc1 oğlu ve umumi katibin
den mürekkep bir heyet geldi .. Heyet ti
caret işleri hakkında vekaletle temnslar
da bulunacaktır. 

Beş v a2'on parçalandı 
Gardifren Ali Riza öldü 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Bu sabah 
~aat onu beste Ankaı·adaıı gelen 13 nu-

---•PJAK~eJ'Jl'Zr...-...cr...--....._1 maralı katar Ilcrcke ista:.yonuna girer-
- keıı 55 numaralı marşandizin arkasın-

Ta \t ya re dan bindimıiştir. Müsademe neticesinde 
J lokomotif yoldan çıkını~ !l mar~andiz 

S • d \ agonu parçalanmıştır. 
1 n cm as 1 n a Çarpışma esnasında ınar.şandizin gar

nıişlcrdir. Yolculardan bazıları hafif ya
ralıdır Kaza hakkında Gebze müddeiu
ınuınıliği tarafından tahkikata başlandı .. 

Makini~t Ekrcınle Hereke htasyonu 
hareket memuru Rahmi ve 13 numaralı 
katarın şef treni Ali vak'anın suçluları 
olarak tevkif edilrni !erdir. 

Müsademe neticesinde bir çok telgı·af 
direkleri de yılulmı.stır. 

1'ELEFON : 3646 
BUGÜN 

Sinemacılık ileminin üç büyük 
yıldızı olan 

ERİCH VON STROHEİM - BER
NARD, LONCRET MİREİLLE BA

LİN'in vücuda g-etirdiği 
FRANSIZCA SÜZLÜ 

HUDUT 
TEHLiKEDE 

AYRICA: EKLER 
JURNAL son dünya 
hddbatı.-
0 YUN SAATLERİ : Her gün :ı - 5 
1 ve 9 da ... Cumartesi - Pazar : 1 - 3 
5 - 1 ve 9 da •. Temi.tatlı halk seans· 
ları : Ça~aınba 9 da.. Pazar 11 de ... 
Hu.•usi) ve Balkon 20, Salon U Kıs. 

z l'8'! CJlit 

difrenlerinden 5 çocuk babası Geyveli 
Ali Riz.arun beyni patlamış ve ölm~tür. 
Trendeki yolcular büyük heyecan geçir· 

Bu yilzden treni~ üç saat teahhüdc 
geLnişlerdir. , .............................................. ... 

BUGÜN 
Kültürpark S1nemasında TELEFON = :a51 

İKİ FİLlM BİRDEN 

1 - ARKA SOKAK 
(LES PURİTAİN) 

Tarafından teıw.il olwıan bu filimde kaduı düııya.sııun kanb kıyafeti .. Gü
nahlarm ir yüzi.i tccrüb~iı:lik neticesinde önen bir ailenin {eti ikihc.>ti ... 

2 - KARANGA 
LiLt DAl\ıiTA 

;\füzikli - Sarkın - Varycteli • Kevülii bü.Jük O~ .. 
AYRICA METRO JURNAL VE MİKİ 

Sl~!lıiSLAR: IIBR GÜN: ARKA SOKAK 14 - 17.lO - 21.00 de ... KA
RANGA 16 ve 19.30 da .. 
•1ATLF.R : Kültiirpurk duhuliyesi dahil 30 - 20 - 15 - 10 k ur •• 

-ıı:-
Yağmurdan Brülıselin 
bazı yerlerini 
sular bastı ... 
Brüksel, 30 (A.A) - Dün gece mü

temadiyen yağmış olan yağmurlar Scnne 
nehri ile tabilerinin sularını hi:>solunur 
derecede kabartmış olup, Brüksclin bir 
çok mahallelerini ve bilhassa Aııdcrlccht 
ormanı ile Drogenbosch onnanırun su 
basmıştır. Bazı yerlerde suyWl irtünı 
1.40 metreyi bulmuştur. Mühim hasara
ta rağmen hiç bir kaza ,·ukua gelmemiş
tir. - *-Japon hava ser11isi.. 

Tokyo, ~O (A.A) - Domei Ajansı, 
Japonya ile Tahailand arasında yeni ha
,.a :;ervisinin şubat ayında açılacağını 
haber vermektedir. 

&'.dlZS -

TÜRKÇE SÖZLÜ 
HARİKALAR FİLMİ 

KASIRGA 
BUGÜN KAR$1Y AKA 

Melek 
Sinemasında 

Bu müstesna filimde güzel yıW. 
DOROTİ LAMOUB 
VE ERKEK G'OzET .. t 

JONllALİN 
Gösterdiği mııvaflakıyeü :OCenler 

hayran. kalttaldardır .. 
AYBICA : Metro Junıal - MtKI 
SEANSLAR : Her giin 4. - • .30 - 9 

Cumartesi. pazar ız 'e 1( te .. ilave 
seansları vardır .. 

E 

SC>N HABER 

En eski gazeteci 
Süleyman Tevfik, yetmiş yedi 
yaşında hayata gözlerini yumdu 
lataobul, 30 (Huauat) - Matbuat alemi.nin en es1'i erkanından gazeteci Sü- ~ 

le,-man Tevfik bu ..hah eaat bette hayata gözlerini yummuıtur. 
M.hum 7 8 yapoda idi. Son zamanlarda ihtiyarlıktan beli bökwmüı olma· 

...na rağmen yazı itlerine devam ediyordu. Kendisi Abdülhamit devrinde g..

zeteciliie ball&Dllft bu yüzden bir çok f ellltetlere uğramıstı. F ran~ızca. Ara~ 
fuiseceyi iyi biliyordu. Felsefi ve ilmi eeerleri vardır. 

Meıhum yazdıiı kitaplann bedelluini bae kitapçılardan istemez; her gün 
Aııkara caddeeine mutlaka uğrardı. Hayatında en sevdiği ,ey, Atatürltün ken
cil:tine hediye ettiii bir İpek mendildi. Süleyman T evfilt bu mendilin ltendiaile 
beraber mezara konulmaNnı vıuiyet etmi tir. 

Almanya Şark memlcketlerile iktı-
sadi münasebetlerini genişletecek 

Istaobııl, 30 {Huau,i) - Almanya ile Şark memleketleri araaındaki iktısadf 
ve içtimai münasebetleri genişletmek üzere Berlinde kurulan OryonFrayu co

miyetfoin Türkiye mümessilliğine tayin edilen Baron Fon Saınen şehrimize 
geldi. Baron beyanatında Türk milletini yakından tanıdığını. çok aeı.-diğini 1&
tanbulda bir kaç gün kaldıktan sonra Ankaraya gideceğini ve temaslara haıh
yacağ:ını söyledi. 

lnh~sarlar idaresi cephedeki lngiliz 
askerlerine sigara gönderdi 

Loodra, 30 ( ö.R) - Türkiyeden cephedeki lngiliz askerlerine bir kaç 
sandık sigara gönderilmiştir. imparatorluk birliği, Londra matbuatiylt- hu ala
kadan dolayı memnuniyetini bildirmi~tir. 

Varşov ada Tifo salgını 
Almanlar, yahudi unsurunu orta
dan kaldırmak mı istiyorlar? 
Bükreş, 30 (ö.R) - Varşovada müthiş bir tifo salgını vardır. Her 

gün yüzlerce kişi tifodan ölmektedirler. Salgın bilhassa yahudi mahal
lelerindedir. Bunun sebebi basit sağlık ~artlarının mevcut olmaması, 
doktor ve ilaç fikdanidir. 

Almanlar profilatik tedbirler alsaydılar, ~algının önüne geçebilirler
di. Fakat anlaşılan ırk düşmanlıklarının tesiri altında yahudi mahalle
lerini müthiş ıstıraplarile ba~ başa bırakmağı tercih etmişlerdir. 

Soğuklar çok şiddetlidir. Mahrukattan ve elbiseden mahrum olan 
on binlerce aile arasında soğuk yüzünden vefyat pek çoktur. Beynel
milel kızıl haç sari hastalıklarla mücadelesine mani olan Almanlar, 
Polonya halkına yapabilecekleri kötülüklerde devam ediyorlar. 

B. Hitler Pomeranyanın kamilen Cermanlaştırılmasını emretmiştir. 
Bu maksatla alınan tedbirler de Polonya halkını bir kat daka ezmekte
dir. 

Hitlerin 
partisi 

nişan verdiği Mcks~r 
seçimde kazanamadı 

Londra, 30 ( ö.R) - Macaristanda yapılan intihabatta Hitlerci Mekaerin 
uğradığı ağır mağlubiyet burada büyük bir alaka uyandırmı~tır . 

Hitler Mekıere Almanların kartal ni~anını vermiştir. Bu taltif bir devlet reİ• 
inin diğer yabancı bir devletin dahili i !erine karı~ması gibi bir vaziyet ihdaa 
etmi~tir. Fakat Mekserin parti ine mensup olan otuz mebustan onu bu hadise 
Üzerine partiden çekilerek Bitlerin bu hnreketine beklemediği cevap vermit
lerdir. 

Budape.§tc. 30 (AA) - Akşam gazetelerinin verdiği malumata göre Oklu 
linç partisinin içinde ağır ihtilaflar zuhur etmiştir. 

fl. lmanyanınlngilizlerin 
kitabına cevabı 

A 

mavı 

Londra, 30 ( ö.R) - Harbin ba langıcından üç ay sonra Almanya, 
Büyük Britanyanın mavi kitabına cevap vermeğe kalkışmıstır. Bu ce
vap tetkik edilmektedir. 

Cevaba göre Alınan lıükümeti, Lehlilerle olan rnüzakereleriıı inlu
tama sebep olarak lngiliz hariciye nezaretini ve lngilterenin Varşova 
efirini mesul tutmaktadır. 

Halbu ki, Hitler harp için çokton kararını vermıştı. lngilterenin 
gayretleri Hitleri kararından vazgeçirmemiştir. Dünyanın hür millet
leri hududunda yalnız Almanya mesuldur. 

Londra mahf elleri 
Fransız Başvekilinin dünkü 

beğendiler nutkunu 
Londra, 30 ( ö.R) - B. Daladycnin nutkunda İngiliz - Fransız i~ 

birliğinden en hararetli bir lisanla bahseden cümle Londrada çok ha
raretle takdir edilmiştir. B. Daladye bu hususta şunları söylemiştir: 

cFransa ve İngltereyi birlestirir yalnız hiç bir zaman bugünkü dereco 
de kuvvetli ve derin olmamı tır. Aradan sadece bir ideoloji birliği ve 

menfaat i tirak.ini değil, fakat mücadele üzerinde iki memleketin hö
tün umumi, maddi, askeri ve ekonomik kaynakların tam birleşmesi 
mevcuttur. İngiliz - Fransız blokunda hiç bir çatlak yolctur ve zafer aı&
mi sarsılmaz halcledir.> 

Harp fcdakarlJdarmıa müsavi tevzi edilmediği hakkındaki gülü119 
iddialardan bahiale Batvekil bu fikre iştirak etmemi~ ve şimdiye kadar 
lıagilterenin düçar olduğu zayiatın Fransız ordu.sunun zayiabAduı da

: .._, yükaek. okluğunu kayıd etdik.ten sonra Fransa ve lngiltereyi bir4»
~ rİndcJl a~ t~rinin tamamile beyhude olduRunu bildian~ .. 

tir. 
Roma, 30 (Ö.R) - F ran ız mebusan meclisi 1 l Jwmüniıot ınebusua 

teşcii ma.auniyctlerinin refi h<tkkında Paris aJceri valisinin talebini ka
bul eımi~tir. 



nfFE4 YENJASIR 1 İLK KANUN CUMA 1939 s. 
Tecavüzün Dünyada Akisleri Çemberlay'ın 

---~---
Başvekilin riyasetinde B. 

,· Son zamana kadar Finlere dost olan lktısadi teşekküllerin kar ve zararını R~:k~~d::~:;:~:~tı 
c Almanya birdenbire yüz çevirdi •:~~.'.k,,c:0;,e~ :~.::~ .. ::.~~!.~~,:~P~::~: .::::::::~:~.:,::::: 
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lngiHz gazeteleri Nazi ve 
arasında müşabeh"ttPn 

Sovyet metodları 
bahsediyorlar 
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rr' 

Londra 30 (ö.R) - Büıün dünya 
matbuatı Sovyetlerin Finlandiyaya te
cavüziyle meşguldür. Ingili°z gazeteleri 
Nazi ve Sovyet metodları arasındaki 
müş:ıbeheli endise ile kaydediyorlar. 
Rus - Alman zihniyetleri farklı oldu
ğundan, Rus maksatlarının Hitlcrin 

lmaksatları kadar katiyet arzetmiyeceği 
zannı son dakikaya kadar muhafaza 

'edilmekte idi. Her halde Finlandiya 
hakkında Ingiliz milletinin sempatisi 
kuvvetle ifade edilmektedir. 

Taarruzdan sonra bu sem.patinin ne 
şekilde kendini göstereceiii henüz bili-
ııen1ez. 

Taymi8 ~unları yazıyor: 
- cKim tahmin edebilir ki küçült bir 

.ı. devletin hudutlarında bekliyen asker-
o İler 180 milyon nüfuslu bir memleket için 

tehlike teşkil etsin>. 
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J?:'Yli Kronikl, Sovyet Rusyarun Fin
laıldiyaya taarruzunu bütün dünyanın 
hıfialle karşılıyacağı kanaatindedir. 

FRANSIZ GAZETELER! 
Faris 30 (ö.R) - Föti Fariziyen Sov

yet Rusyarun Finlandiya ile hesabını 
çabuk görmek istediğini, daha başka 
nıaksatlar uğrunda çalışmak istediğini, 
ftoınanyaya karşı hoşnutsuzluk göster
dJğini, Sovyet mahfillerinde Besarabya 
hakkında şu sırada pek çok münakaşa
lar yapıldığını yazıyor. 

y 
ık 

Le Jour gazetesi Sovyetlerin buzlar 
Kronştadı kapamadan evvel Finlandiya 
meselesini kökünden halletmek istediği

t ni, bu iş bitince yeni bir mesele ile meş
~ gul o';:\"~nını yazıyor. 

k• AMER1KADA 
z 

1 
( 

o 

l 

Vaşington 30 (ö.R) - Amerika gaze
teleri Sovyet taarruzu münasebetiyle 
birle~ik Amerika efkarı wnumiyesinin 
hissettiği infiale terceman olmaktadır
lar. 

Nevyork Tayınis gazetesi, hariciye na
:ı:ırı Kordel Hull tarafından yapılan ta
vassut teşebbüsünün Sovyet Rusyaca 
nazarı dikl.rrıf" ~lınrna.rnaı;:ına t,..e~süf 

ed'· 
ALMANYADA 

• din ;,u \ u.tt) - Gazetelerin sala
hiyettar kaynaklardan aldıkları haber
lere göre Almanya, Finlandiya Mdisele
ri karşısında seyirci vaziyetinden aynl
mıyacaktır. Bilhassa şu bakımdan ld, 
§imali şarki Avrupa milletleri kendi 
m e.c:;e1elerinc Almanyanın müdahalPs:ni 
istemediklerini beyan etmişlerdir. 

Büyük Fetrodan beri bütün Rus 
7asileri Rusyanın açık denize çıkma 
siya~etini müdafaa etmişlerdir. Sovyet 
R u•ya için bu zaruri bir vaziyettir. 
Şu cihet te hatırlatılıyor ki, büyük 

harpten sonra müteaddit milletler, bal
tık adaları hF1'lr'""' aliikala-ı göster
ı:nişlerdir. 

Londra 30 (ö.Hı - 3a5volcil Çember
layn, Finlandiya tecavüzü hak.kında bu 
akşam büyük Britanyanın noktai naza
rını bildirecektir. 

Roma 30, (A.A) - Bu sabahki gaze
telerin nazarı dikkati Moskovanın te
tebbüsü ve Sovyet krtaatına hazır bu
lunmaları için verilmiş olan emir dola-
7ısiyle Rusya - Finlandiya münasebatı
nın inkitaı meselesine müteveccih bu
lunmaktadır. 

Gazeteler, Molotofun f'inlandiya hak
kındaki nutkundan da bahsetmekte ve 
M:essagero bu nutku rn.ütecavizane ad
deylemektedir. 

Gazeteler, Finlandiyanın ihtilafın mus
lihane bir surette halli için Moskovaya 
yapmış olduğu itililfcilyane tekliflerin
den de bahseylemektedirler. Rusya -
F inlandiya ihtilafının son derece gergin 
bir hale gelmiş olduğu tebarüz ettiril
mekte ise de bir gilna mütalaa serdedil
m,-mektedir. 

AKtSLER DEVAM EDİYOR 
• vndra 30 (ö.R) - Son zamanlara 

kadar Finlan.cliyanın sağlam dostu oldu
ğ-unu iddia eden Almanya şimdi Rusya
~a karşı sempatisini ililn etmektedir. 
Berlindeki biitün bitaraf muhabirler Al
ınanyanın Finlandiyayı kendi haline bı
rakmak niyetini teyit ediyorlar. Halbu
ki Almanlar Finlere çok ıtempati besle
mekte idiler. 

Isveç ve Norveçte bilakis Sovyet taar
ruzu karşısında umumi bir endişe, in
ial ve nefret izhar edilmektedir. 

Kopenhagdan bildirildiğine göre bü
ün Isveç tayyarecileri kıtalarına iltihak 
~mrini almışlardır. 

•Dagbladet> gazetesi diyor ki: Sovyet 
Rusya şimdi sulh ve hürriyete dair bü
tün komünist formüllerini sepete atabi
lir. Bası boş kuvvet şimdi Bolşevik ide
>lojisi yerine kai n1olmuştur. Norveç bu 
<anlı h3.dise1ere karışmak istemez. Bi
•im bütün protestolarımız acizdir, Fakat 
iünya umumi efkarı bu taarruz hareketi 
rnrşı<ınd~ elem duymakta birleşiktir. 

• Abend • gazete'i de diyor ki : Sert 
;>ir taarruza karşı mukavemet vaziyeti
le gecen Finlandiya bitaraflann umumi 
:l'mpatisine güvenebilir. 

T.ondra. 30 (Ö.R) - Sovyet hükümc
;nın Am'2'rikanın tavassut teklifini te
ahiil ,...rl,.. ... ,,,_ F'inlandiyaya taarruzunu 
akl 1 

, ' ~... ,.,..,"7Pteleri 
niitte-ı a t 

• NevyorK .ıı._ • ...... , .... .ı.1ouuı.ı wyor kı : 
Finlandiya vaziyeti Sovyetlerin sulh
uluğun mümessili olmak iddialarının 
oıassı1Jığıru meydana çıkarmaktadır. Ta
ilıte böyle haksız bir taarruzun misali 
•oktur. Bu memlekette fikrine itibar 
dilen bütün erkek ve kadınlar Finlan
iyaya manevi müzaheretlerini bahşe
cccklerdir. Finlandiyaya yapılan fena
' t ....... nnhıı:m hesabına affedilmez bir 

~, 0 lsinkiden bir görünü§ 
hareket olacaktır. lerin kesildiğini bildiren Molotofun nut-

•Nevyork Tayınis• .lfinlandiyaya kar- ku pek tabii olarak gerek Fravda gaze
şı taarruzun Nasyonal Sosyalist taarruz lesi ve gerek bir çok mitinglerdeki ba
tekniğini de geçen bir sürat ve isabetle tipler tarafından yabancı emperyalistler 
yapıldığını kaydediyor ve diyor ki : emrinde soytariler hükümeti diye tavsif 

Finlandiyayı tahrikle itham eden id- edilmiş olan bugünkü Finlandiya hükü
dialar o kadar gülünçtür ki buna Rus- metinin düşmesini istihdaf etmektedir ... 
]ar bile hayret ederler. Sovyetler Fin- Sovyet hükümcti iktidar mevkiinde 
landiyayı ezerek Baltık denizinde hü- Sovyet taleplerini kabule amade bir 
küm ve kuvvetlerini takviye edebilirler. Finlandiya hükümeti görmek istiyor. Bu 
Fakat bu hareket Sovyetlerin daima aşağı yukarı Finlandiyada bir ihtililli 
mazlfunlarla beraber olduğu iddialarına teşvik etmektir. Sovyet hükümeti ayni 
artık bir nihayet verecektir. • zan1anda Fiıılandiyanın hükümdarhğına 

TECAVÜZDEN EVVEL ve hatta harici siyasetinin tam istiklal>-
Faris, 30 (Ö.R) - •Berlinske Tiden- ne hürmet edeceğini de temin eylemek

ds• gazetesinin yazdığına göre Sovyet tedir. Sovyet hükümlti Finlandiya mil
hükümetinin hadiseleri tacil kararı bil- Jetine şimdiye kadar Sovyetlerce Fin
bassa hava şartlarından ileri gelmekte- landiyalılarla hiç bir alakası olmadığı 
dir. Finlandiya körfezinin şark kısmı söylenen Karelyalı ilk kardeşlerinin 
buz tutar. Bu sebeple gelecc haftalar hndileriyle birleşecekleri vadini de ile
zarfında hava şartları deniz ve havalar- ri sürmektedir. 
da faaliyete imkan bırakmıyacaktır. Sovyel notası bugünkü Finlandiya 
Diğer taraftan, B. Molotof Avrupanın hükümeti üzerine çöken tehdidi daha 

cenubu şarkisinde çok yakında bekle- ziyade fazlalaslınnaktadır. Çünkü bu 
nen mühim hadiseler sebebiyle, Karade- r.ota Kızılordu ve Kızıl donanmanın her 
nizdeki Sovyet menfaatlerinin vikayesi- türlü tecavüz teşebbüsünü daha rüşeym 
ne bütün kudretlerini tahsis edebilmek halinde iken ezeceğiPi bildirmektedir. 
arzusundadır. Bu sebeple de Finlandiya Helsinkideki Sovyet mümessillerinin 
körfezindeki ihtilafın süratle halli el- geri dönmesi bittabi Moskovadaki Fin
zem bulunmakta idi. landiya elçiliğinin de dönmesini intaç 

Moskova, 30 (A.A) - Havas muhabi- edecektir. Fakat Finlandiya elçiliği me-
ri bildiriyor : murları ne zaman hareket edeceklerini 

Finlandiya ile diplomatik münasebet-• henüz bilmemektedir. 

""uJ<;=- hil Alman 
-,.bargosı· -·-- BAŞTARAFI 1 inci SAYFAOA -

mayin konulmasını protesto etmiştir .. 
•Algemayne Handelsblat. gazetesine gö
re bu protesto İsveç umumi efkSrını çok 
memnun etmiştir. Fakat Almanyanın 
ı;rotestoyu reddedeceği tahmin ediliyor .. 
Almanlar İsveçin Holsterno limanı etra
fında mayin tarlaları tesis etmişlerdir ... 
Bunun neticesi olarak İsveçin deniz mü
nakalatı karma karv;ık olmuştur. 

Trelborg limanında 9000 tonluk bü
yük vapurlar, limandan çıkabilmek için 
mayin tarlaları arasında yeni geçitler 
acılmış olmasını bekliyorlar. Sahilin her 
istikametinde sahih torpillere tesadüf 
edilmektedir. İsveç sularında seyrisefa
in son derece giiçle~miştir. Almanların 
İngiltereye karşı mücadelelerini teşdit 
etmek kararından İsvec; menfaatleri mü
tezarrır olmaktadır. 

ALMAN MUKABELESİ 
Faris, 30 (Ö.R) - Deniz harekatı 

hakkında •Telgraf• Hollanda gazet~si
ııin Berlin muhabiri Vilhelmştrasenin 
salahiyetli mahfillerinden şu malumatı 
almıştır : 

Almanya, Alrnan ihracatına karşı 
müttefiklerin ambargo kararına muka
bele olarak İngiliz ihracatının ambargo
sunu tesis edecektir. İngiliz malı taşıyan 
İngiliz veya bitaraf vapurlar mümkün 
olan her silahla : Tahtelbahir, mayin ve 
tayyarelerle tahrip edilecektir. Alman
ya hiç bir vapurun İngiltereye gireme
mesi veya oradan hareket edememesi si
yasetinde devam edecektir. 

İngilterenin garp sahilini de, şark sa
hili gibi abloka edeceğiz ve bu memle
ketin diğer memleketlerle irtibatını ta
mamiyle keseceğiz. 

-r;.-
Fransız ordusunda 
mezuniyetler .. 
Paris, 30 \A.A) - Milli Müdafaa 

Nezareti aıhhiye servisindeki ihtiyat za
bitlerinden bir mikdarına muvakkaten 
mezuniyet itasına karar vermiştir. Mem
lekette vücutlarına acilen ihtiyaç hisse
dilmiş olan 3,000 kadar doktor, dişçi 
ve eczacının normal vazifeleri başına dö
necekleri tahmin edilmektedir. 

-r;.-
TAYYARE KAZASI 

Toronto, 30 (A.A) - Kanada as
keri tayyarelerinden iki motörlü bir tay
yare Ontario gölüne düşmüştür. içinde 
bulunan 4 ki~i boğulmuştur. 

YUGOSLA VYANIN 
YILDÖNüMU ... 
Roma, 30 (Ö.R) - Yarınki 1 ilk ka

nun tarihinde bütün Yugoslavya milli 
birliğinin 21 inci yıldönümünü tesit ede
cektir. 28 ağustosta Sırp ve Hırvatlar 
arasında akdedilen anlaşma sayesinde 
milli birlik bir kat daha kuvvet bulmuş 
olduğundan bayram bu sene her zaman
dan daha parlak olacaktır. 

A demi tecavü z 
• • 

Jaktı ıçın 
j.-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
pılan teklife cevap alınmadığını söyle
nilijtir. 
Budapeşte 30 (Ö.R) - Romanya hari

ciye nazırının beyanatını mevzuubahs 
eden Macar hariciye nazırı, Triyanon 
muahedesinin hükümlerini, hiç bir ada
let mahkemesi karşısında müdafaaya 
imkan olmadığını, Romanyanın Maca
ristanla münasebetlerini tam bir dost
luk havası içine sokmağı arzu ettiği tak
dirde bu muahedenin haksızlıklarını or
tadan kaldınnası icap ettiğini söylemiş
tir. 

Londra 30 (ö.R) - Romanya harici
ye nazırı Ga.fenko, Romanyanın harici 
siyasetinden bahsederken Kont Çakinin 
Romanya-Macaristan münasebatına te
mas eden beyanatına cevap vermiştir. 
Nazır, Macar ekalliyetinin haklarını ta
nıdıktan sonra Romanya - Macaristan 
arasındaki ihtilafın sulh yoliyle halle
dilmemesi için bir sebep olmadığını söy
lemiştir. 

- - -r;.- --
Fransanın farlıında 
uçu~an tayyareler 
Faris 30 (A.A) - Dün öğleye doğru 

Fransanın şarkında bir mıntakada bir 
takım istikşaf tayyarelerinin çok yük
seklerden uçmakta olnukları ihbar edil
mesi üzerine derhal tehlike işareti ve
rilmiş ve derhal tayyare defi topları ha
rekete geçmiştir. Tayyareler bulutlar 
içinde kaybolmuşlardır. 

--""!.--• 
Belçilıada dört 
gazete toplatıldı 
Brüksel, 30 (A.A) - Charlerodi po

lisi, devletin emniyetini ihlal teşebbü
şünden dolayı Etincelle, Lutte ve Valle, 
Bataille gazetelerini toplattırmıştır. -·İNGİLTEREDE 
ilıi yeni infiliilı 
Londra, 30 (A.A) - Dün gece Sou

thamptonda merkez istasyonu ile halk 
kütüphanesi arasında esrarengiz iki in
fil5.k vukua gelmiştir. Civardaki evlerin 
camları kırılmış ve halk arasmda panik 
cıkmıştır. Maamafih niifusça zayiat yok
tur. Hükümet memurları bu infil5.kların 
Irlanda tedhişçileri tarafından tertip 
edilmiş olduğu mütalaasındadırlar. 

-+-
Enteresan bir belediye 
Nevyork, 30 (A.A) - Clevland be

lediyesi elindeki sermayeyi tüketmiş ol
duğundan 16, 000 ailenin tahsisahnı kes
mek mecburiyetinde kalmıştır. işsizl er
den mürekkep bir grup tahsisatın dağı
tılmakta olduğu büroya v e zahire mağa .. 
zalarına hücum etmiştir. Zabıta süratle 
mücadelede bulunmuş, bir çok tevkifat 
yapmış ve asayiş iade etmiştir. Arbede
ler esnasında Üç kadın yaralanmıştır. 

devlet tarafından verilmek suretiyle ku- Cam ve Ziraat Bankası umum müdürü natında B. Molotof, Sovyetlerin kasden 
rulan iktı!ladi teşekküllerin 9 38 senesi Kemal Zaim ve Belediyeler Bankası Finlandiyaya hücum edecekleri hakk.ın
bl3.nçolariyle kar ve zarar hesaplarını umum müdürü Salih Vahid, Sümerhank da ecnebi gazetelere atfettiği iddiayı 
tetkik etmek üzere 3460 numaralı ka- İçin Mithat Yene! (Tunceli), Sami iş- ttkzip etmişti. Halbuki bir kaç saat son
nun mucibince 30 Teşrinisani Perşembe bay (Urfa), Veli Necdet Sunkbay (Di- ra Sovyet kuvvetleri Finlandiyayı istila
günü Başvekilin riyaseti altında B. M. yarbakır), Mükerrem Ünsal (Isparta), ya başladılar. Tayyarele• yangın bom
Meclisinde toplanmış olan umumi heyet Nasuhi Baydar (Malatya), Ömer (Kay- baları attılar. Majeste hükümeti Ameri
adı geçen teı;ekküllerin bl5.nçolaıı hak- seri), ve Divanı Muhasebat rei9i Sayfi k hariciye nazırının tavassut teklifini 
kındaki umumi mürakabe heyeti rapor- Aran, Ziraat Bank.ası için Sırrı Day hararetle tasvip eder. Çünkü Finlandiya 
lanna itıla kesbetmiş ve bliinçolarile ra- (Trabzon), Hamza Arkan (Afyon), ile Sovyetler arasındaki meselelerin bir 
porların muhtelif tali komisyonlarda tet- Suad Sermin (Rize), Tahsin Coşkan harbi muhik gösterecek mahiyette o1ma
kikini ta•vip ederek Kanunuevvel 939 (Kastamonu), Şinasi Devrin (Zongul- dığı mallımdu. Küçük bir müstakil 
da toplanmak üzere İçtimaa nihayet ve- dak), Abidin Binkaya ve Emlak bankası memlekete karşı yapılan hücuma derin 
rilmişLr, umum müdürü Cevdet, ziraat işletmeleri teessüf ederiz. Bunun neticesi masum .. 

ı~tihbaratımıza göre tali komisyonlara kurumu iç.in Fikri Atlı (Giresun}, Rahmi ]arın ıstırabından ve ölümünden başka 
ayrılan azalar şunlardır: Köken (lzmir), Tevfik Tarman (Sey- bir şey olamaz. 

Etibank için Faik Baysal (Kayseri), han), Yaşar Özey {Manisa), Şefik Öz- B. Atlee de başvekilden sonra bir kaç 
Ali Riza Turel (Konya), Feridun Fikri demir (·Siirt), Nuri Pazarbaşı (Gazian- söz söyliyerek Sovyet hareketini tahrik· 
(Bingöl). Galip Gültekin (Konya), ile tep), Kemalettin Karni. siz ve mazeretsiz bir taarruz hareketi 

Döyçland kruvazörü 
Alman korsan gemisi bir Sovyet 

limanına iltica etmiş 

Roma 30 (Ö.ll.) - lngiliz harp gemi
leri Doyçland Alman kruvazörünü sıkı 
bir şekilde takip etmektedirler. Doyç
landın, bu tazyikten kurtulamıyacağıru 
anlıyarak Munnansk Sovyet limanına il
tica ettiği zannediliyor. 

Roma 30 (ö.R) - Ingiliz amirallığı
nın tekzibine rağmen Alman gazeteleri 
yüzbaşı Briyen kumandasındaki bir tah
telbahir tarafından London tipi bir Ingi
liz kruvazörünün tbrpillenmesi hakkın
da tafsilat venneğe devam ediyorlaY. 
Bunlara göre batınlan kruvazör ya 
cSusseks> yahut beliti de cDevonşayr> 
kruvazörüdür. Harp gemisi o kadar ilni 
olarak batmJŞtır ki mürettebatından hiç 
kimse kurtulamamıştır. 
Şimal denizindeki harp hareketlerin

de Ingilizlerin şimdiye kadar 2400 ge
mici kaybettiklerini Alınanlar bildiri
yorlar. 

Roma 30 (ö.R) - Ingliz amirallığı 

dün Norveç sahillerinde lngiliz harp ge
mileriyle Alman deniz tayyareleri ara
sında vukuu bildirilen harp hakkında 
hiç bir malilmatı olmadığını bildirmtş
tir. Bahriye nazırı gelecek J.ıa.fta Ingiliz 
bahriyesinin faaliyeti hak.londa avam 
kamarasında iz.abat verecektir. 

Londra 30 (A.A) - istihbarat bürosu 
neşretmiş olduğu bir tebliğ ile J apos 
John Maguir adındaki sarnıç vapurunun 
lngilterenin şark sahilleri açıklarında 
hatmi§ olduğuna dair Alman menabiin
den verilmiş olan haberi tekzip e1miştir. 

Istihbarat bürosu bu geminin bir may
na çarpmış, ancak hasara uğramış ol
makla beraber kendi vesaiti ile bir In
giliz limanına girmeğe muvaffak ohnuş 
olduğunu beyan etmektedir. 

Roma 30 (ö.R) - Ambargonun kal
dırılmasından sonra Akdenize işliyen 
Amerikan vapurları postalarını Marsil
ya yerine Ceneveye çevirmişlerdir. 

Bir •• gazeteye gore 

Belçika hala Alman teh
didi altında bulunuyor 

Paris, 30 (Ö.R) - «Deyli Telgraf» gazetesinin istihbaratına naza
ran Hollanda ve Belçika hudutlarında Alman k.ıtaları, m uhakkak bir 
tehdidin m evcut telakki edildiği 1 1 ikinciteşrinde olduğu kadar şimdi 
d e çoktur. 

B u nunla beraber Belçika gazete leri Ahnan kuvvetlerinin Belçikaya 
hücum etmelerine ihtimal v eriyorlar. B ir Belçika ask eri mecmuası 
bu noktai nazarı müdafaa edesken . Almanların Fransayı isti laya teşeb
büs mak sadile harek at cephesini Belç ika hudutlarına k adar genişlet
m ekte h iç menfaatleri olmadığını yazıyor. Çünkü, diyor Lüksen
b urg h ududunda n Şimal den iz in e l<adar m evcut Fransız tahşidatı 
A lsas ve Lörendekile rden bam başkadır. Buradaki tahkimat dah a ha
fif ise de daha az müthiş değildir. Bu sayede Fransa - Belçika hudu
dunda sağlam bir sed kurulmuştur . 

Amerika hariciye
reddini bildirdi 

Sovyct sefiri, 
sine tavassutun 
Roma, 30 (ö.R) - Royter Ajansının Vaşingtondan istihbaratına 

göre Sovyet sefiri Amerik a har iciye nezaretine F e nland iya ile ihtilafın 
m üslihane ha lli için Amerikanın tavassutuna Ruayanın lüzum görme
diğini bildirmişt ir. 

F enlandiya sefiri bilakis hükümetinin tav assut tek lifini kabul ettiği
ni haber vermiştir. Amerika da k imseye hükümetin Fenlandiyaya mad
di bir yardımda bulunmak için manevi bir mecburiyeti olmadığını zan
netmiyor. Maam afih, Amerikanın bitaraflık k anunun u b u mesle d e 
tatbik ederek R usyaya ve Fenland iyaya aynı m uameleyi yapmalıa ka
rar verip vermiyeceği de h e n üz m alum değildir. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No.su 

dl1e tavsif etmiştir. 
-~-

ALMAN 
Dolandırıcılıfı suclusu 
Londra 30 (Ö.R) - Aıneriİaın Nazi 

teşkililtı reisi Friç Kön dolandırıcılıl:
tan dün mabkfun edilıntştir. Hiiktim, 
birinci Kanunda ilan edilecektir. Aza
mi ceza 30 sene hapistir. 

- r;.-
ALMANYADA 
Ham madde azlığı 
Faris 30 (Ö.R) - Jurnal gazetesinin 

aldığı mevsuk haberlere göre, ham mad
de azlığı yüzünden bir çok Alman lab
rikalan kapılarını kapamışlardır. 

- +-
Bir propa&anda haberi.. 

Londra, 30 (A.A) - Amirallık dai
resi dün Norveç sahilleri yak ınında 3 
lngiliz harp gemisi ile 6 Alman deniz 
tayyaresi arasında biı muharebe vuku· 
bulmuş olduğuna dair olan haberin te• 
eyyüt etmemiş olduğunu bildirmekte· 
dir. - *-Batan geminin 
mürettebatı kurtarıldı 
Lond.a, 30 (A.A) - Bir lngiliz harp 

gemisi dün Şimal denizinde karasuların· 
da batmış olan 31 1 4 ton hacmindeki ve 
lnonion adındaki lngiliz ticaret gemisi 
mürettcbatıudan 38 kişiyi alıp kuıtar· 
mıştır. lnonionun bir mayine çarpmı~ 
olduğu zannedilmektedir. 

- *-Alman lıomünistleri 
tevlıif edildi-
Amsterdam, 30 (A.A) - Polis, gizli

ce Hollanda toprağına girnilij bulunan 
bir çok Alman komünistlerini tevkif 
ederek tahaşşüt kamplarında hapsetmiş
tir. - *-
SAHİPSİZ BİR BALON-
Brükseı 30 (A.A) - Tabiiyeti meçhul 

ve sahipsiz bir balon Nonova yakınında 
Vollezelede yere inmtştir. Bu balonun 
palamarlarını koparmış sabit bir müda
faa balonu olduğu tahmin edilmektediz. 

---z:;....---
Çoc:uk Esirgeme 
kurumunun faaliyeti 
Çocuk esinnege kurumunun çocuk 

bakım evinde ikinci Teşrin ayı zarfında 
190 çocuk meccanen muayene ve tedavi 
edilm.iştir. 15 çocuğun iaşe, ilbas ve sair 
ihtiyaçları temin edilmiş, muhtaç çocuk
lara bayram münasebetiyle 350 lira kıy
metinde giyecek eşya tevzi edilmiş, 15 
mektep talebesinin de kitapları temin 
edilmiştir. 

- * - 
YENİADAM 

Yeni Adamın 257 inci sayısı dolgun 
bir şekilde Çlk.tı. B u hafta Yeni Adam
da Ismail Hakkı Baltacıoğlu, Hüsame\
tın Bozok, Sadettin Vedat, Yunus K~ 
zım, Nebahat Karaorman imzalı yazılar, 
muhtelif yabancı dillerden çevrilmiş il
mi tefrikalar, Istanbul valisi ve yollar 
adlı tetkik yazısı, ve haftanın bütün fi. 
kir ve sanat hadiselerinin tarihi vardır. 
Güzel bir kapak içinde çıkan bu kültür 
gazetesini bütün okuyucularunıza tav
siye ederiz. 

Depozitosu 
Nev'i Kıymeti T .L . 

Yeni Taj 
320.-

100.-
260.-
280.-
120.-
420.-

134 Ktışadası Davutlar nahiyesi Şanlı köy 
plaka mevkiirule 

135 
229 
231 
232 
233 
234 
2:!6 

304 
309 

314 
377 
393 

927 

• • • 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 364, parsel 2 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 364, parsel 7. 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 343, parsel 116. 
Jfasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 364 parsel 3. 
Hasanhoca M.Osmaniye caddesi ada 343 parsel 117 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi. MirikeHlm 
hanında ada 343, parsel -
Hasanhoca M. Yolbedestanında ada 342 parsel 4. 
Hasanhoca M. Kara osmanoğlu hanında 
Ada 343, parsel 89 
Hasanhoca M. Yolbedestanında ada 312 parsel 14 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ad~ 364, parsel 6. 
Kuzuoğlu çarşısı Şalvarlıoğlu hanında 
ada 343, parsel 121. 
Göztepe Mısırlı caddesi 

1186 Hasanhoca M. Yolbedestanı yeni 904- üncü sokak 
ada 341, pa,..el 14. 

11150 Reşadiye Şabanzade Faikbey çıkmazında 
ada 864, parsel 9, c573 M2.• 

1284 Karşıyaka Osınanzade Ismetpaşa cad. 1473 üncü 

47 49 
37 
62 
45 
64 

55-4 

26-12 
55.4 

39 

18 

11-9 

Tarla 

• 
43 Mağaza 
33 • 
62 Dükklln 
41 Mağaza 
64 > 

12-32 Fevkani oda 

31-4 Fevkani mağaza 
Mağaza 

Dükkan 
35 Mağaza 

63/ 7-8 Mağaza 

458 Ev 
429 

6 Dükkiln 

Arsa 

5 • 

1600.-

500.-
1300.-
1400.-
600.-

2100.-
400.-
200.-

150.-
200.-

140.-
1000.-
200.-

1800.-

300.-

515.53 

1395.-

80.-
40.-

30.-
40.-

28.-
200.-
40.-

360.-

60.-

103.11 

279.-

sokak c697 .50 M2.• ada 192, persel 22. 5 5 
2 939 t•rih'-e mu-sadif Cumartesi gu··nu saat onda Izaruıu yukarıda yaZilı gayri menlnıllerin taksitle satışları 16-1 - " '" 

yapılacaktır. ı d b 
istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yan arın a irer 

fotografla nüfus tezkerelerini getirmelerl 1-9 (2393) 

r. < • n r:ıcaat eanıue;..ı . • ••• • •• : 1 ~ , ..... ~ ...... ---·-· •••••••••••••••••••••••• 1 ~ ..•..•...•..•...• 
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1 iLK ICAllUK CUMA 19!9 s 

[ 1 
tZMtR BELEDiYE.SiNDEN: 

B O R S A l - Basmahane civannda yapılacak 
hal santral binası arsasının dahili mu-

•---------------- hafaza duvarının yaptırılması fen işleri 
Uztl'M müdürlüğündeki ketif ve tartnamesi 

1044 Üzüm Tarım 9 50 13 veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
538 Nihat Üzümcü 10 75 13 Muhammen bedeli 641 lira 3 3 kuruı 
364 İnhisar idaresi 7 9 olup ihaleıi 11 / I2/ 939 pazartesi günü 
270 Santo Ergas 11 50 12 50 saat 16 dadır. 
145 M. Portakal 12 13 25 Ittirak edecekler 48 lira 1 O kuruşluk 
57 j. Kohen 12 12 50 teminatı iş Bankasına yatırarak mak-
54 M. H. Nazlı 12 25 14 buzu ile enciimene gelirler. 
19 Öztürk Şirketi 8 75 8 75 2 - Yeni Müzayede bedesteni civa· 
15 S . Paterson 10 10 rında umumi hela yaptırılması fen itle-

2506 Yekfuı ri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
329592 DilnkU yeldin veçhile yeniden açık eksiltmeye çıkarıl· 
332098 Umumi yekO.n mıştır. Muhammen bedeli 1159 lira 64 

No. 7 8 50 kurut olup ihalesi 11 / 12/ 939 pazartesi 
No. 8 9 50 günü saat 16 dadır. iştirak edecekler 
No. 9 10 50 8 7 liralık teminatı iş Bankasına yatıra· 
No. 10 12 50 rak ma1'buzu ile encümene gelirler. 
No. 11 14 50 26 1 5 10 4326 (2359} 

iNCiR 
1675 Şerif Remzi 

69 Albayrak 
28 j. Taranto Mah. 

1772 Ye~n 
159244 DUnkU yekdn 
161016 Umumi yekdn 

6 75 12 
5 50 13 
7 9 

PALAMUT 
200 

Makine mühendisliğinde münhal bu
lunan umumt tenvirat kontrolör ve ta
mirciliği için iki kişi alınacaktır. Talip
lerin kanuni şeraiti haiz olarak imtihan
ları yapılmak üzere 1-12-939 günü saat 
10 da makine mühendisliğine mUracaat-
ları. 30-1 4363 (2384) 

4638 Kental zAldaE - f.trefpqada 645 sayılı sokakta 
200 çuval Susam 16 50 ayrılan 648 aayıh eokakta kanalizuyon 
65 ton Balda • yaptınlması, fen iıleri mildürlüğündeki 

19500 kilo P. Çekirdeii 3 25 kqif ve oartnameıi veçhile açık ebilt-
591 balya Pamuk 47 53 meye konulmuştur. Muhammen bedeli 

P B S20 lira olup ihalesi IS/12/939 Cuma ara orsası günü ıaat 16 dadır. htirak edecekler 39 
liralık teminatı i~ banlcaıına yatırarak 
malc.buzile encümene gelirler. cttHllURlYET MDKEZ BANKASI 

KLL\&ING ltUIUAIU 1 s. 1 o. ı4.387 (2366) 
s ........... PJrill Wr '!'Irk ....... 

••nwJWir" &~ Aht .. ._ ... O•P~E--R•A•l'O~R..-••m11 

:r~ ~ı 5:1~16 Dr. Asil Muknii 
Belga 4.63 4.66 A . 
Frnsız Frangı 33.59 33.80 t 3 k 3 m 
Pezetaa 7 .6577 7 .6993 
Florin 1.4" 1.453 NEMi.EKE!' RAS2' A· 
J:e~ ~ ~::~= ::: HESi OPERA2'0RU 
Norveç kronu 3.3740 3.3950 HastalArını her gün Uçten sonra 

Alsancakta Birinci Kordon 312 nu-
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 aralı J d k 

5.22 35 ~" m akinyon apartmanın a a-
Dinar 3 _.,, b 1 ed 
Le 64 oa 65 22 u er .. va .ou . 
Ley 82. 83. 
Rayşmaık 1.97 1.98 
Liret 15.20 15.29 
Drahmi 103.9'7 lM.50 
Zloti 4.2159 ol.2373 
Pengli 3.6807 3.6984 
FF. Serbest 34.43 34.64 

MUHTELİF KURLAR 

611 

SAUHLI 
SiNDEN: 

Salihlinin Adala nahiyesinden Sarı 
Ali oğlu Himmet karısı Sultanın ölme
ıile geriye kızı Elifle oğlu Mehmet kız· 
ları Fatma Cennet ve Döndünün kalması 

Registermak 4.65 üzerine terekesinin tesbiti istenmekle 
516 yazılmış olduğundan ölüde alacağı 

Mısır Lirası Ef. 533 olanlarla mumaileyhnya borçlu olanla· 
Mısır Lirası Ef. 500 rın ilan tarihinden itibaren bir ay için-
Suriye Lirası Ef. 58 de sulh mahkemesine müracaatla alacak 
Irak lirası Ef. 500 ve borçlaı:ını tespit ettirmeleri akii hal-
Kı:bns Lirası Ef. 500 de mirasçıları ne şahsen ve ne efe tere-

ANKARA BORSASI lteye izafeten takip edemiyecekleri ka-

Londra - Sı.rlin 1 
Nevyork - Dolar 100 
Paris - Fransız fran. 100 
Mil&no - Liret 100 
Cenevre - İsviçre fran. 100 
:Amsterdaoı. - Florin 100 

Ka~ :&'. nunu medeninin 534,561 :ve 569 cu 
5.2125 maddelerine te~fikan ilAD olunur. 

130.06 4383 (2391) 
2.9525 
6.77 

29.16 
69.04 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin - Rayşmark 100 

Yazıhan~ koltuğu 
Satın alınacaktır 

BrUksel - Belga 100 21.5625 
Atina - Drahmi 100 0.965 Avrupa mamulAtı dönerli bir ya-
Sofya - Leva 100 1.595 7.Ihane koltuğu meraklı bir zat tara-
Prag - Çekoslovak kr. 100 fından satın alınmak isteniyor. 
Madrid - Peçeta 100 13.54 Nadide ve kıymetli bir şekilde bir. 
:Varşova - Zloti 100 yazıhane koltuğu olup ta sabnak is-: 
Budapeşte - PengU 100 23.565 tiycnlcrin idarehnncmiz.de A. S. rü-: 
Bükreş • Ley 100 0.915 muzuna mektupla milracaatlcri. E 
Belgrad - Dinar ... 100 2.5175 • •• •. ı •• ,.,,, •• ,, ,, ,, , , , ,, , , • ••• ,, ,, •••• : 

Yokohama - Yen 100 31.1925 -
Stokholm - İsvcc K.r. 100 31.0275 IZMlR ASUY~ IKINCt HUKUK 
Moskova - Ruhi~ 100 HAKIMLl(;INDEN: 

NOT : Hizalarında rakk.am bulurum- lzmirde Leblebici hanında _şoför Ah-
yan dövizler içln fiat tescil edilmemiştir. met oğlu Ahmet Sabri tarafından karısı 

ESHAM VE TAHVİLAT büyük Leblebici oğlu hanında Bekir kı· 
1933 ikramiyeli Ergani 19.70 zı Kamile aleyhine açılan boşanma da-

vaınnın Kamilenin gıyabında icra kıh· 
nan tahkikat ve muhakemesi sonunda 

1 

Birind Smıf MUtahassu 

Or. Demir Ali 
KAMÇIOOLU 

CUtveTenUillhastahklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Biriad Beyler Sokalı No. 55 ... 

İzmir • EJlyımra Sinemua arbsmda 
Sabahtan akşama kadar hastalaruu 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

medeni kanunun 134 ve 136 ve 142 ve 
150 ci maddeleri hükümlerine tevfikan 
Ahmet Sabri ile Klmilenin yelcdiğerin· 
den bopnmalanna ve kabahatli olan 
Kamilenin hükümden itibaren medeni K. 
95 ci nıaddeıinde gösterilen müddetten 
mada bir sene evlenememesine ve ma
sarifi muhakeme olan 15 6 1 kuruıun dahi 
müddeialeyh Kamileye yükletilmesine 
temyizi kabil olmak üzere 19 / I O /9 39 
tarihinde dlvacının vicahında ve Ki.
milenin gıyabında karar verildiii ve Ki.
milenin ikametgahının meçhuliyetine 
mebni usulen tanzim kılınan hüküm gı· 
yap ihbarnamesinin mahkeme korido· 
runa talik kılındıiı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

DOKTOR 

Celil Yartm 

4362 (2390) 

OPERA2'0R 
DOKTOR 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

İZHİR MEMl.EU2' Memleket hastanesi Baş Tabibi 
RAS2' AHESI DARıı.ttE ~ ikinci be~·1cr sokak fınn kaqısa 

MU2' AHASSISI No. ZS ... Her gün ölleden sonra sut 

h 
~ le üçten itibaren basta kabul eder. 

Muayene ane: uunci Bey r sokak TELEFON N • 3ız5 
No. 25 TELEFON: 3956 e gy.ı;r~.aa-

lzmir kuru meyve ihracatçıları 
birliğinden: 
Birliğimizin 15 birinci kanun 9 39 Cuma günü saat 15 de ticaret odası salo

nunda yapılacak umumi heyet toplantısına birliğimizde kayıtlı azaların gel
meleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Birliğimiz bütçeıiP"in tetkik ve tasdiki. 

SIHHAT VEKALETlNIN RESMi RUHSA TiNi HAiZ 

KAIE 

Şiddetli BAŞ, DtŞ ağrı· 
larını, ROMATtZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCVK 
algınbttına karşı mttes· 
sir ilaçtır. 

lcabanda ıünde 1 - 3 kate 
Her Ecunede bulunur. 

Emlak ve Eytam Bankası 
MERKEZi: ANKARA 

ŞUBELEllt : tstanltal, tzndr-

A ja i J 18 ... : E ursa, lzmit, Adana, 
Eskişheir, Zongtıldak 

Yapalacak ve yap&SJn• başlanmış meskenler için vatandaflaıa mtlmldln 
olan kolayhkla yardım eder .• 

Me\·cut gayri menkuller karşılığında 

ikrazat yapar 

Faiz senede % 8 i tur .. 

Aynca komisyon almu.. 

Ekspertiz ücreti (1.000) 1irayn kadar."" 

lııtekler i~in 1, fazlası ic;in 2 lira ve muamele intaç edildiil takclircle bir 
liradan aşağı obnamak üzere ayrıca lira başına on paradır .• 
Gayri menkul ipoteği ve esham ve tahvilAt rehni karşılıltnda Banka 
muameleleri yapar .. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır ... 

suaz• 
Umumi mağazalar Türk An~ -
nim şirl· eti .. ,~en: 

K iraiık depo\sr aranıyor 
Şehir dahilinde veya haricinde büyük Cleposu olupta kiralamak is

tiyenler pos~ kutusu 93 numaraya mektuplR müracaatlan veya 4142 
numaraya telefon etmeleri. 

30, 1 t 3 4362 (2383) 

Turgut~u l)eledıye riyasetin
den: 
1 - Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve dinamo 

grubunun (santral binası ile iki ac:fot muhavvile merkezi binası hariç 
olmak üzere) 134923 lira 40 kuruşluk kşfi üzerind~n R. 11. 939 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf uauli.i ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde müteıekkil bele
diye daimi er.cümeninde 22. 12. 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
1 5 de yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evraklar: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Nafıa vekaleti yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Fenni §artname 
G _; Keşifname 
H - Projeler 
Bu evrak 675 kuruı mukabilinde Turgutlu, Manisa belediye reis-

liklerinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu işe ait muvakkat teminat miktarı 7997 liradır. 

,5 - isteklilerin 939 senesine ait ticaret odası vesikası ile teminat 
mektubunu ve bu işi yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
vesikayı ve istekli yüksek elektrik mühendisi olmadığı takdirde yük~ 
sek elektrik mühendisinin mesuliyete iştiraki şartile i~i yapacağına da
ir olan noter senedini dı§ zarfa koymaları lazımdır. 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını 22. 1 2. 939 tarihine rastlıyan 
cuma günü saat 14 de kadar Turgutlu belediye reisliğine makbuz mu
kabilinde vermeleri veyahut ayni gün ve ayni saate kadar varacak te
kilde postd ile göndermeleri lazımdır. Postada va~i teahhür kabul 

edilmez. 
7, 10. 14, 16, 19, 22, 25, 28, 1. 3, 6. 9 4084 (2253) 

Maliye Vekal.etinden: 
1 - 2257 numaralı ufaklık para kanununun sekizinci maddesi mu

cibince mevkii tedavülden kalclınlan eski bronz beş ve iki buçuk ku
ruıluklarla nikel bir kuruşluklar 31 / K.Evvel / 939 tarihinden sonra 
devlet borçlarına mukabil gerek malsandıkları ve gerekse hazine vez-

. nedarlığını ifa eden merkez ve ziraat bankalarınca dahi kabul edilmi-

yecektir. 
. Binaenaleyh ellerinde bu nevi para bulunanların bunları mezkur 
tarihe kadar devlet borçları mukabilinde malsandıklarile merkez ve 
ziraat bankası şubesine yatırmaları ilan olunur. 

15, 25, 1, 10, 20, 1, 3, 7, 15, 23, 29 3680"(2106) 

lzmir Ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

W. i'. Henry Van der Zee 
Veltil'Ka• 

1 

AMERICAN EXPORT UNES JNC, 
N E V • Y O R K iÇİN: 

SPERCO V Aı~UR 
ACBH'i'Aal 

ADRIATIKA SOSYETA ANONİMA 
_. Dl NA vtGAZYONE 

F..XPORTER vapuru 10 son teşrinde 
bekleniyor.. BOLSENA vapuru 30/ 11/ 939 tarihin-

EXCHESTER vapuru 11 Son teşrin- ~c Selanik, Burgaz, Varna ve Köstence 
de bekleni ,

0
r. limanlarına hareket edecektir. 

EXMİN~STER vapuru Son te~in CALDEA motörü 1-12-939 tarihinde 
ikinci nısfında bekleniyor. gelerek Napoll, Ccnova ve Marsilya li-

D. T. R. T BUDAPEST ınanlarına hareket edecektir. 
TUNı\ LİMANLARI SÇiN BRİONİ motörü 1/ 12/939 tarihinde 

DUNA motörU 18 Sontcşrine doğru saat 8 de gelerek :ıyni gün saat 17 de 
bekleniyor. Pire, Brindizi, Venedik ve Triyeste li· 

KASSA motörü İlkkanun başlangıcın- manlarma hareket edecektir. . 
da bekleniyor.. . CİITA Dİ BARİ motöril 5/ 12/ 939 ta· 
TİSZA motörü llkklnun başlangıcın- rihindc sabah sa.at 8 de gelerek ayn! 

da bekleniyor. giln sant 17 de İstanbul, Pire, Napoli vı 
SERVİCE MARİTİME ROUMAlN Cenovaya hareket edecektir. 

B U C A R E S T ZARA motörü 13/ 12 939 tarihinde 11-
KÖSTENCE • GALAS VE TUNA manımıza gelerek ertesi gUn saat 17 de 

LİMANLARI İÇİN Pire Brlndi%i Venedik ve Triyesteye 
P~Ş vapuru 18 Son teşrine doğru tıare'ket edec~ktir. 

beklenıyor. NOT B"" ·· b 1 T · SOCİETE COMMERClALE BULGARE • - utun. u .vapur ar rıyeste 
DE NAVİGATİON A VAPEUR veya Cenovada Şımalı ve cenubi Ame· 

v A R N A rika limanlarına hareket eden İtaU. 
V ARNA vapuru 28 son tepinde bek- Anonim 1eyrisefain firkeUnin ve Afrika 

!eniyor ve Hindistana hareket eden LLOYD 
BAİFA _ SsKENDE&lYE VE PORT TRİYFSI'İNO anonim seyrl.9efain pr.. 
SAİT tçlN MAL ALACAKTIJL keU vapurlanna tesadüf ederler. 

Vapurlann isim ve tarihleri haklancla LLOYD TRIESl'INO S. A. N. 
bic bir taahhüt aluunu. REMO mot8rll 8-12-939 tarihlnde 11-

Vapurlann hareket tarihleriyle n ... manımıu gelerek aynı gün Livomo, ve 
lunlardald dell~ikliklerden acenta me- Cenova limanlarına hareket edecektir. 
suliyet kabul etmez. NEERLANDAİSE ROYALE 

Daha fazla tafsilit için ATATtJRK KUMPANYASI 
caddesi 148 No.da W. F. Hmry Van Der ORİON vapuru 1-12-939 tarihinde 
z.. ve Şn. Vapur acentahlma mUraca- beklenmekte olup Anvera, Rotterdam ve 

t 
_.;ı,1m......1 rt 

1 
Amsterdam 1imanianna hareket ede-

• ww -· ea o unur. cektir. 
TELD'ON r ltt'1 /2tll ARİANDE vapuru 11/12/939 tarihin· 

de beklenmekte olup Burgu, V anıa ve 
UMDAL K&tence limanlarına hareket edecektir. 

UMUMi DENİZ ACENTALJta Lm. SVENSKA ORİENT ıJNlEN 
flEU,ENİC 1JNa Lm. BARDALAND motörü 14/12/939 tari-

V ARV ARA vapuru 25 ikinci Teşrin- hinde beklenmekte olup GoteboJ'I, Ko
de beklenilmekte olup Anversa ve Rot- penhag ve Helslnıfors limanlarına hare-
terdam için yük alacaktır. ket edecektir. 

ZBTSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR N O T r 
LOVCEN vapuru 21 ikinci teşrinde 

gelip ayni gUn Pire Arnavutluk liman- Ahvali hazıra dolayısiyle navlun n 
lan - Kotor • Dubrovnik _ Spllt _ Tri- baaeket tarlhlerlnln katı olmadılım ve 
~·este ve ŞU§ak için hareket edecektir. bun~ hiç bir ihbara lüzum olmabı

Yolcu ve yük kabul edecektir mı delifebUir olduğunu ve bu husustan 
GOUI.ANDRİS BROTHERS .LTD. dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 

PİRE etmiycccğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

•NEA HELLAS• 
Lüks transatlantik vapuru 

He Pire Daha fazla tafsilit için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLl SPERCO vapur 

Nevyork battı ... 
Pire • Nevyork seyahat miiddeti lZ ciin 

Pireden hareket tarihi 

nccntesino mliracaat edilmesi .. 
TELEFON : 2004 - 2005 

25/ 11/ 939 :··········································: 
Gerek vapurlllrlll muvasat&t tarihleri; : OLİVİER VE E 

gerek vapur tsimlerl ve navlunlan hak- : ŞUREKASI LTD. E 
kında acenta bir teahhUt alb.na giremez E : 
~ fıWa ıafsil&t alma>t için Birinci E VAPUR ACENTASI E 
Kordonda 152 numarada ıUMDAL• : ATATÜRK CADDESİ Rees biııası ! 
umum! deoiz ACf'ntal.ıtı Ud. milracaat : TELEFON: 2443 ! 
edilmesi rica olunur. ! : 

Telefon : 4072 MildUrlyet : Londra ve Liverpol hatları için i 
Telefon : 31'11 Acenta : piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : 

: rımız sefer yapacaklardır. i 

l~------------1· . . Asabl!ô ~~ô'RSSISI ~=:~:::·~:~;:::· 
Cahit Tuner 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

- ''7--
KUMP ANl' ASI 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve malfunat lfln Bi· 

rincl Kordonda 156 numarada LAU· 
RENT REBOUL ve ŞERİKi vapur ocen
tasına milra~aat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : Z 3 7 5 

Beyotlunda 
BRiSTOL OTELi 

Sirhecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her iki. otelin müsteciri 4S senelik otelcilik m6t~huı111 bay ömer 
Lütfü Benıü' dir. 

Briato~ ot~li elli odah her odada aoğuk ve sıcak akar sulan, banyoları ~ 
ve kalorifen vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi ' 
uanaörü ve huauai lokantuı vardır. 

Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine" 
ve latanbul cihetine de nezareti feTkalideye maliktir. "" 

Bütün bu mükemmeliyetJere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauıaı 
bay ömer Lütfü Bengünün idareıindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı itticanncla 
bulunan otellerde buluturlar. ., ...................... -.... --~-------... ~·-· 
T. C. Ziraat Bankası 

Kllf'ala.t tCll'ihl: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lil'asa.. 

eabe ve ajan adedi : 262 
Zir3'i ''e ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BbdKTbmNLERE 28.800 IJRA 
İKRA.MtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az. (50) 

lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile •ğıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 1 100 • 4.000 • 
100 • 50 • !l.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT: Hesaplanndaki panllar bir sene içinde 50 liradan aşağı dil§mi· 

yenlere tkramlye çıktı~ takdirde yüzde 20 faı.lasiyle verilecektir. 

Mektepte mevcut muhtelif meyve ve bai odunları pazarlıkla satılacağından 
aLcıların 6/ 12/939 tarihine tesadüf eden <;.rıamba günü saat 15 demek• 

Kur'alar senede 4 defa, 1Eylru,1 Birinci kanun, 1Martve1 Haziran tarih
lerinde çekileeektlr. 

4380 {2389) 
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Sovyetlerin taarruzu müthiş oldu 
Kızıl Ordu tayyarelerinin attıkları yangın bombalarından Finlandiyanın 

bir çok şehirlerinde infilaklar oldu, yangınlar başgösterdi 

Kızıl Filo bombardıman için 
Helsinkiye hareket etti 

- BA~TARAFI 1 inci SAYFADA -

Londra, 30 (Ö.R) - Sovyet kuvvet
leri bir çok noktada hudut hattına taar
ruz etmişlerdir. Finlandiyanın cenup 
kısımlarında şu mıntakalara ayni z.a
manda hücum ediJdiği muhakkaktır. 

MÜTHİŞ TAARRUZLAR 
1 - Karelyada, Ladoga körfezlnin şi

malinde, 2 - Hclsinki mıntakasında ve 
~il hattında.. Bu sonuncu taarruz 
harp gcmileri tarafından yapılmıstır. 

Dicrer taraftan buzlu okyanus sahilin· 
deki So,·yet kunetlcri havadan ,.c de
nizden :yapılan müşterek bir hareket ne
ticesinde •Balıkrılarıo ;> arımadasını İŞ· 
ralc muvaffak ol~ıu lardır. 

Finlandiya telsizleri Helsinki üzerine 
yapılan bir hava hücumu esnasında iki 
Rus tayyarm.inin diisürüldüğünü bil
dirmektedir. 

Finlandiya kaynağından bil<lirildığine 
~öre bu sabah saat 11 de dört Rus tay
yaresi Helsinki limanı üzerinde uçmuş
hır. Finlandiya körfezinin karşı sahilin
de Kronstad Sovyet istihkfımının topla
rı Finlandiya sahiline ateş ederek Ba
mın mıntakasını topa tutmuşlardır. 

Burn ı Kar<'lya bcrzahın<laki bir mev
kidir .. 

Ru kıtalaı ı Borjahir mıntakasmda 
geniş sahaları isgal ctmi~lerdir .. llclsin
ki iizcrindc uçtuktan sonra So\') et tay
yareleri Vigor liın:mını homb:ırdım:ın 
etmi~lcrdir. Burada bir çok yangınlar 
çıkını tır. Hcl inkinin Zoygor istihkfunı 
iizcrindc on kadar So,yct ta)) arcsi 
n ::ırnk homh::ılar atını !ardır. 

iAKTULLl:..RİN 'AYISI 2 O DEN 
FAZLADIR. 
Londra, 30 (Ö.R) - Saat 2.50 d<' Hel

sınkiye vukubulan ha"a taarruzu insan
ca f,.'Ok biiyük zaymta sebebiyet vermiş
tir .. Maktullerin sayı::.ı 200 den fazladır, 
saralılar hır kaç yüz kişidir. Şehirde on 
iki •angın çıkmıştır. Üniversite sitesi 
ve 1 ·r kaç hastane yanmaktadır. 

Tayınıs muhabiri ilk bomba di.iştük
ten sonra halkın büs ük bir merakla so
kaklara döküldüğünii ve gözlerini gak 
yüziine dikerek Kızıl hava filolarınm fa
:ıliyetini heyecan v<' infialle tnkip ettik
lerini bildiriyor. 

HELSiNKİ TAHLİYE EDiLİYOR 
Şehrin tahliyesi büyük bir süratle de

"am etmektedir .. Birbirini takip eden 
bombardımanlardan hasarat azimdir. 

ma 

Fü,lmıdiya asl·erleri cepheye girliyor 
SOVYET RADYOLARI SUSUYOR 
Tecavüz hadisesinin en şayanı dikkat 

hir noktası Sovyet radyolarının bu M
dise hakkında büyük bir sük6.t muhafa
za ederek tcca\'üzden hiç bahsetmemek
te olmalarıdır .. 

YANGIN BO:\IBALARI 
Londra, 30 (Ö.R) - Son gelen ha

berlere göre Rus kara, deniz ve hava 
kuvvetleri faaliyet ve bombardıman sa
halarını mütemadiyen genişletmektedir
ler .. Öğleden sonra saat iki buçukta 
Helsinkide alarm işaretini müteakip bir 
çok di.i~man tayyarelerinin şehir üze
rinde müthiş foaliyetleri görü1müştür. 

İnfilak ve yangın bombalan birbirini 
takip etmekte idi. Kalabalık sokaklarda 
insanca zayiatın çok olduğundan korku
luyor .. Bu hava taarruzunun neticesi 
hakkında inlandiya kaynağından henüz 
sarih tafsilat alınmamıştır. 

HASTALAR ÖLDÜ 
Elsoni şehrine yapılan hava taarru

zunda bir hastaneye düşen bombadan 
bir çok hastalar telef olmuşlardır .. Sov
yet hava filoları Hango adasına inmcğe 
çalışmışlardır. Mallıındur ki Sovyetler 
bu adanın kendilerine terkini istemek
te idiler .. 

Paris, 30 (Ö.R) - Fin - Sovyet harbi 
hakkında Hel inki haberleri şunlardır : 

Hükümet mcrkezlne nıkubulan tay
yare hücumu karşısında ahırm işareti 
verilmiş, bütün tramvaylar durmuş, 
halk büyük bir soi,ıukkanlılık gösterdi
ğinden po.nik olmamıştır. 

İSTiLA BAŞLADI 
Sovyet kıtaları saat 9.15 te Finlandi

ya hududunu geçmişlerdir. Karelide bir 
çok noktadan istila hareketi başlamıştır. 

Öglesc doğru Helsinki üzerinde yeni
den Sovyel tayyareleri görünmüştür. 

Tayyareler liman üwrinde uçmuşlar 
ve sahıl bataryaları tarafından şiddetli 
bir ateşle karsılanmışlardır. 

Rus tayyarelerine hir şey olmamıştır .. 
Kronştad topları Vamelli şehrini bom
bardıman ediyor. 

Sovyet askerleri İstojar<lide Finlandi
ya araz.isinde küçük bir bahçeyi işgal 
l'tmişlerdir. 

TAYYARE .MEYDAXLARI 
Helsinkinin Man tayyare meydanı ve 

Viborg şehrinin şark mahallelerine Kı
zıl fılolar yangın bombaları atmışlardır. 

Helsinki civarındaki müstahkem mevkie 
l 3 tayyare taarruz etmiştir. Şehirde sü
kCın \'ardır. 

ÜÇÜNCÜ BOMBARDIMAN 

Helsinki, 30 (Ö.R) - Öğleden sonra 
dört Sovyet tayyaresi üçüncü defa ola
rak şehir üzerinde uçmuşlardır... Dafi 
toplar harekete geçmişlerdir. 

İŞGALLER DEVA'.\IDA ... 

Viborg şemine atılan bombalardan üç 
yangın çıkmıştır. Hudut telefon hatları 
kesilmiştir. Sovyetler bazı noktaları iş
gal etmişlerdir .. Man tayyare istasyonu 
civarına bir çok tayyare bombaları dil~· 
mfü~ti.ir. Hasar mühim değildir. 

İki Sovyet tayyaresi dü.şürülmüştilr .. 
Kızıl filonun sahile asker çıkannak ni
~ etindc olduğu anlaşılıyor. 

J<'İN HÜICÜMETİNİN BEYANNAMESİ 

Hebinki, 30 (Ö.R) - Hükümet, neş
rettiği bir beyann::ımede alnrm esnasın
da sivil halkı açıkta dolaşmamağa, mek-
teplerde bulunan talebeyi evlerine gön
dermemcğe davet etmiştir. Hava çok gü
zeldir. Semada bir tek bulut yoktur. Ka
dınlar ve çocuklar, büyük bir kalabalık 
~ehri tahliye ediyor. 

Hükümet merkezinin tahliyesi pek ya
kında ikmnl edilecektir. Otobüsler mü
temadiyen şehri terkeclen kadın ve ço
cukları taşıyorlar. 

Faris, 30 (Ö.R) - Finlandiyanın Mos
kova sefiri saat 22.40 ta B. Potemkin ta
rafından Kremline davet ediJmiş ve ha-
riciye komiser muavini Rusyanın Fin
landiya ile diplomatik münasebetlerini 
kestiğini kendisine bildirmiştir. Bunun
la beraber Fin sefiri geçt•n gün verilen 
Rus notasına hükümetinin cevabını ve
rebilmi,.cıtir .. Bu notada bir uzlaşma usu
lüne mi.iracaat edilmesi tekJif edilerek 
ademi taarruz muahedesinin bir madde
si bu maksatla ileri sürülmekte, yahut 
üçi.incü bitaraf bir devletin hakem oln
ı·ak kabul edilmesi talep olunmakta idi. 
Fin hükürneti bir anlasmaya varmak hu
susundaki sarsılmaz azmini ispat için, 
Leningradm her ti.irlü tehditten uzak 
kalınası maksadiyle, Fin kuvvetlerinin 
Leningradı top menzili haricinde bıra
kacak şekilde geri alınması hususunda 
Sovyet hükümetiyle anlaşmağa hazır 
bulunduğunu da bildiriyordu. 

Parise •• gore ve 
- -----------*------------

usya, Finlandiyadan istediği dört 
adayı almakla iktifa edecek 

~--~---~-~-~*~~-~~~---~--

Roma, 30 (Ö.R) - Pariste zannedil- min edildiğine göre Rusya Finlandiyaya Finlandiya kadar İsveçi de tehdit eder. 
diğine göre Sovyetlcr Finlandiyadaki ait olan dört adayı işgal etmekle iktifa İsveç ve diğer İskandinav meın1eketleri 
hareketlerini, talep etmiş oldukları ara- ederek Karelya bcrzahındaki mahdut bu sebeple heyecan içindedir. 
zinin işgaline inhisar ettireceklerdir. araziden ileri geçmezse Finlandiya bu Bununla beraber ihtiHHın önünü al-

Roma, 30 (Ö.R) - Finlandiyanın mu- fedakarlığı kabul · edebilir. Fakat ne mak hfila limit edilmektedir. 
kavemete azmetmiş gibi göründüğü bu- Bankonun işgalini, ne de hilkümraniyet Sovyet otoritelerinin Amerikan ta
rada kaydediliyor. Bununla beraber ve tamamiyetinin azalmasını kabul ede- \assut teşebbüsü karşısında şaşırmış gi
Helsinki hükümeti Karelya yarımada- mez.. bi görünerek Finlandiyaya karşı hare
Hndan kuvvetlerini, Lcningradı tehdit Rusyanın Hankoyu işgal ederek Fin- ketlerin! hudut kumandanlarırun teşeb
edemiyecck derecede uzağa çekmeği ka- landiyanın istiklal Ye hükUmraniyetinl büsüne atfetmeleri de bu ümidi takviye 

Taarruza geçen Kızılordu kuvvetleri bir geçit resmi esnasında 

Amerika Cümhurreisi 

Sovyet - Fin ihtilifını takip 
için Vaşingtona dönmüştür 

Londra, 30 ( ö.R) - Sovyetler harİ· ••••••••• •n•••••••••••n••••t1••• ,1111111 •• 

ciyc komiseri B. Molotof dün akşam 
Moskova radyosunda beyanatta bulu
narak Sovyet Rusyanın F enlandiya ile 
diplomatik münasebetlerini kattettiğini 
Sovyetler Birliği halkına bildirmiştir. 
Molotof Sovyetler Birliği hükümetinin, 
Fenlandiyanın devam eden tahrikleri 
karşıııında almak mecburiyetinde kaldığı 
tedbirlerden de bahsetmi~. Kızıl Ordu 
ile Kızıl donanmanın bir ihtimale karşı 
ha7ır bulunmak emrini aldıklarını söyle
miştir. Bu beyanata göre Fenlandiya as
kerlerini 25 kilometre geri çekmesi için 
kendisine yapılan teklifi reddetmekle 
Leningradı a!lkerlerinin tehdidi altında 
tutmak istediğini göstermiştir. Molotof 
Sovyetler Birliğinin ancak bugün iktidar 
mevkiinde olan Fin hükümetinden başka 
bir hükümetin yapacağı teklifleri görü
şebileceğini, Rusyanın Fin milleti hak
kında büyük teveccüh duygularile müte· 
hassis olduğunu diplomasi münaı1ebet· 
!erin inkıtai neticesini veren vaziyetten 
Hclsinki hükiimetinin mesut olduğunu 
röylemiştir. 

Moskova radyoları bugün de Fin1an
diyn aleyhinde atecıli hücumlarında de· 
vam etmişlerdir. Yapılan metinglerde 
Sovyet Rusyanın sabrı tükendiğinden 
bahsedilmi tir. 

MONASEBETLERIN K.A T'I 

Bclsinki 30 (Ö.R) - Hariciye na
zırı namına ~öz söylemcğe sa1ahlyetli 
bir zat gece geç vakit matbuat mümes· 
sillr.rini davet ederek Rus - Fin diplo
masi münasebetlerinin inkıtaı neticesini 
veren vaziyetten bahsetmiştir. Bu izaha
tn göre Fenlandiyanın Moskova elçicıi 
Kokinc dün akşam saat 22, 30 da Krem
line çağrılarak Sovyetler hariciye komi· 
ser muavini B. Potemkin tarafından ken
disine diplomasi münasebetlerin inkıta
ını bildiren nota verilmiştir. B. Kokine 
bu mülakattan istifnde ederek bundan 
evvelki Sovyet nota~ına hükümetinin 
cevabını takdim etmek istemi~ ise de 
Potemkin diplomatik münasebetlerin 
inkıtaı hasebiyle bu notayı alıp alamı
yacağını söylemekten aciz olduğunu be· 
yan etmiştir. 

F enlandiya hükiimeti Sovyetlerle ih
tilafın sulh yolu ile halJi için Birleşik 
Amerika Cümhuriyetleri tarafından ya
pılan tavassut teklifini kabul etmiştir. 
Aynı zamanda F enlandiya başkuman
danlığı her ihtimale karşı koymak için 
iycap eden tedbirleri tacil etmi,tir. 

Hudutda Sovyet askerlerinin tahşid 
edilip edilmediği hakkında malumat 
yoktur. Helsinki hükümeti Finlandiya 
milletine hitaben bir beyanname neşre
derek bu süprem dakikalarda en büyük 
fedakarlıkları yapmağa hazır olmasını 
istemiştir. 

Berlin 30, (ö.R) - Resmi Alman 
Ajansı Almanyanın Rus - Fin ihtilafına 
hiç bir suretle müdahale etmemek niye
tinde olduğunu bildirmiştir. 

Amerikan 
T avas$Uf teklif ini 
Finler kabul etti 

Sovyetler 
ise red cevabı 

verdi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SOVYETLER REDDETTiLER 

Helsinki 30 ( ö.R ) - Finlandiya 
mahfellerinde söylendiğine göre Sovyet 
Rusya Amerikanın Rus - Fin ihtilafına 
tavassut teklifini reddetmiştir. Ameri· 
kanın Hel~enki v~ Moskova sefaretleri 
Kordel Hulun son beyanatından alaka
dar iki hükümeti derhal haberdar etmek 
emrini almışlardır. 
Amerikanın tavassut teşebbüsU, istila 
tehdidi altında derin heyecan içinde 
olan Fenlandiyada çok büyük memnu· 
niyetle karşılanmıştır. Umumi kanaat, 
Amerika tavasııutunun Sovyetler birliği 
tarafından reddinin Amerika umumi ef
karında derin tesir yapmaktan hali ka
lamıyacağı merkezindedir. Finlandiya 
gazeteleri Sovyet Rusya hakkında ihti· 
yatkar bir )i9an kullanmakla beraber 
dünya matbuatının Finlandiyaya karsı 
sempatilerini gösteren neşrivatın hüla· 
salarım yazıyorlar. 

MOSKOVADA 

Helsinki 30 (Ö.R} - Moskova se
firi Kokinr. Finlandiya elçilik binasının 
Kızıl askerlP.rinin muhafazası altında ol· 
duğunu, sefaret binası üzerinde nüma
yişler yapıldığı hakkındaki haberlerin 
doğru olmadığını bildirmiştir. 

Helsinki 30 {Ö.R) - Maliye nazırı 
Kaner işçilere hitaben beyanatında Fen
landiya ekonomisinin mukavemete muk
tedir olup olmayacağını anlatmı~tır . 
Nazır, F enlandiyada gıda maddelerinin 
eksik olmadığını, maliyenin kuvvetli ol
duğunu, bugünkü fevkalade vahim 
~artlar içinde dahi Fin iktisadiyatının 
mukavemeti zaafa uğramıyacağını söy
lemiştir. 

ROZVELT ŞAHSEN ALAKADAR 

Vaşington 30, (ö.R) - Cümhurreisi 
B. Ruzvelt Fenlandiya - Sovyetler Bir· 
)iği arasındaki ihtilafa şahsen alakadar 
olmakta ve hariciye nezaretine bu ih
tilafın inkişafı hakkında gelen haberleri 
yakından takip etmektedir. Salahiyettar 
mahfeller~ göre vaziyet daha nezaket 
kesbettiği takdirde Ruzvelt tarafından 
Kremlin ne7dinde '!on bir te~ebbüs daha 
yapılacaktır. 

harekette bulunmadan F enlandiya kör• 
fezine doğru geri çekilmiştir. 

Paris 30, (ö.R) - Pöti Parizyene 
göre Karelyada Sovyet askerleri tarafın
dan F enlandiya toprağına tecavüzler VU· 

ku bulmuştur. Bir kaç Fin hudut mu· 
hafızı ortadan kaybolmuştur. Bu ilk ha
reket Helsinkide Rus is1ilfisının işareti 
.sayılıyor. 

Paris 30 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
Finlandiyaya yapılan Sovyet tecavüziy
le meşgu1dürler. övr gazetesinde Bn. 
Tabouis diyor ki: 

- Finlandiyanın enerjik vaziyeti dün
ya efkarı umumiyesinde bu memlekete 
karşı sempatileri artırmıştır. Finlandiya 
Amerikan tavassutunu kabul etmekle 
kendi d;ıvasını beynelrnilellestirmistir. 

RUZVELT VAŞtNGTONDA 
Roma 30 (Ö.R) - Vaşingtondan bil

dirildiğine göre reisictimhur Ruzvelt 
Rus - Fin gerginliğinin muhtelif saf
halarını takip etmek üzere Vaşingtona 
dönmüştür. Amerikanın tavassut tekli
fine Sovyet hüküınetinin vereceği ce
vabı bekliyecektir. Bu teklifin metni 
aksam hariciye nazırı B . Kordel Hul'ün 
matbuata beyanatiyle öğrenilmiştir. 
Amerika hükümeti iki taraf arasında ta
vassuta hazır olduğunu bildirmiştir. 
Amerikan devlet adamlarının bu teşeb
büsünün ümit edilen kabule mazhar ol
madığından şüphe edilemez. 

SOVYETLERIN TEDBlRLERl 
Dün akşam Sovyct hariclye komiseri 

B. Molotof hüki.imetinin şu tedbirleri it
tihaza karar verdiğini bildirmişti: 

1 - Finlandiya ile ademi taarruz pak
tının feshi, 2 - Finlandiya diplomatik 
milnasehetlerinin kat'ı, 3 - Rus ordu 
ve filosuna Fin müselJ~h kuvvet1erinin 
muhtemel bir taarru1una kar.şı koyma. 
ğa hazır bulunmak. Her tahrike silahla 
mukabele etmek emrinin verilmesi. 

Binaenaleyh Sovyet hükUmetinin Hel. 
sinkiye gönderdiği ültimatoma Fin hU .. 
kümeti tarafından verilen cevabı kabul 
etmediği anlaşılmaktadır. Zira Moskova 
bu cevabın ne esasa müstenit. olacağını 
kolayca tahmin edebilirdi. Finlandiya 
hilkümeti Sovyet arazisine tecavUz et. 
mediğini beyan ederek ihtilafın tetkiki 
için bir mütehassıslar komisyonunun 
teşkilini teklif ediyor ve meseleyi bita
raf bir hakeme havale etmeğe hazır oı.. 
duğunu bildiriyordu. 

Sovyet hilkilmeti dUn akşaın saat 
22,30 da Fin cevabi notasını kabulden 
imtina ederek Finlandiya ile diploma. 
tik münasebetleri katetmiştir. Bu saba1i 
saat 9,25 ten itibaren Rusya Helsinkl 
cihetinden ve şimalde buzlu deniz sahil
lerinden muhasamatı açmıştır: 

---~---

S ü det 
Almanları 
seferber edildi ••• 
Londra, 30 (Ö.R) - Moravya ve Bo. 

hemyada AJmanlarm askeri faaliyetleri 
çok artmıştır. Taymis gazetesinin Bet.. 
grad muhabirine göre, bu iki eyalette 
Alınan tahşidatı bir misli artmıştır. Yal-
nız Prag şehrinde 70 bin Alman •askeri 
vardır. Fevkalade bir hal olmadıkça, as· 
kere alınmıyacakları kendilerine vade-
dilen Südet Almanları seferber edilmiş• 
i11' bul etmişti. Salahiyetli kaynaklarda te- daimi bir tehdit altında bulundurması ediyor .• 

·;;:;;-affcdll~e;~·birld~-d;b;~~~;l;k·-;,-1;;kt;~·~ ··~· -···· .• l}e; esn~asında Üc,kndın yaraİanmıştır. 

Vaşington 30 (Ö.R) - Hariciye na
zırı Kordel Hull, matbuat mahfillerine 
beyanahnda Amerikanın Sovyet Rus
ya Fenlandiya arasında ihtilaflarının va
him bir safhaya girmiş olmasını büyük 
teessüfle karşıladığını, bitaraf tarafından 
da kabul edildiği takdirde Amerikanın 
tavuauta amade olduitunu ıöy)emletir. 

1 fotoğ;.afla nülus tezkerelerini ğctirrnelc~i. -

Paris 30. (ö.R) - Son dakikada 
alınan bir habere göre, bu sabah saat 
9 / 1 O da üç Sovyet tayyaresi arkalarında 
bir bombardıman tayyaresi olduğu halde 
Helsinki üzerinde uçmuştur. Şehirde 
alamı J9llreti verilml!I. tavvım~ler h!t: hir 
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