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Yüliseli Harp ecJisi Londrada Top andı 
AR Li r "\ 

Dün Londrada Altıncı lçtimaını Ak detti 

Vekiller Hey' eti 
Dün Toplandı 

Ankara, 28 (Telefonla) - Ve
killer Heyeti, bugün Başvekil Dr. 

Harbe Devatn Kararı Bir 
Kere Daha Tekrar Edildi 

Refik Saydamın riyasetinde top
ianmış ve uzun müddet müzake-

1 relerde bulunmuştur. 

GANDı 
Tekrar ortalığı karıştır

mağa başladı 

Fransız Başvekili Pol Reyno, 
ile Lor dradan 

Teleki 
Papa 
kabul 

tarafından 
edildikten 

P c.rise 
Saat 18 de 
Avdet Etti 

Bombay, 28 (A.A.) - Röyter bll· 

T dirh•or· ayyare ciandi, s~.hibi bulunduğu Laiiian 
gazetesinde yazdığı bir makalede mu· 
kaddes dava uğııında hapsedilmeğe 
amade bulunan bütün kongre taraf -
tarlarına pasif mukavemet hareketine 
kaydedilmelerini tavsiye etmekU!dir. 

Gandinin bu emri, sivil itaatsızlıiın 
başlangıcı ad~dilmektedir. 

---=ıı.=---

Tütüncülere Müjde 

T. Vek" ·m:z B. Nazmi Topcuoğlu 
miş ve tütün Ratı~larımızın FranRız -
1ngiliz piı•a•alar"yle emniyetli şekil. 
de bnğ'andığını hey~n etmiştir. 

Vekil, yenı yıl istihsalindeıı de 
bahsile ezcümle demi~tir ki: 

-MemlekeL harici ticaretinde tü-
tün, yüzde yirmi beş gibi mühim bir 
mevki i~gal etmektedir. Bu itibarla 
bu mahsulün istihsal ve satışını dik-
kcıt't- t~ kiµ za,·uridir. 

Hukul'.ıet, istihsalimizin önümüz. 
- Devamı 5 inci aahif~de -

---=ll=---

Ho1landada 

Beyaz Sarayda 
Ruzvelt, bugün Sumner Velsi saray

da kab11l edecek ir 

Alman ınatbuatı 

il=---

yetim 
Maaşlarına yapılacak 

ti 

Nafıa Vekilimirin iz mirden ayr:ılı;ı intib"'"l!lrındn.n. 
-.,,·.ı..,1&1 2 L:'lci ıahifC'c!e -



AI:!rL (2) 

nkc-a 
DEVLETLERİN İ ADESİ 

r: Hf'I SAVCI 
D~vlet müeueu,.ini, muhtelif görüılerin aydınlattıiı muhtelif •ah" 
planlarda anlamaga ve anlatmağa uiraşmak mümkündür. Ayrı ay
f ehefelerin hayatı kavray~ ve zihniyetl<:rlne göre reelleten bu mü· 
esenin tek bir tar!fi üzerinde ittifak etmeie imkin yoktur. Hatti 

zan biribirine hmamile zıt karekterlerde telakki edilen devlet an • 
yııları ile kaqıl~ırı:ı:. 
Fakat bize lııunlar lazım d<>cil! ... Biz ırözümüzü JU vakıaya dikelim: 
anıi temayüllerin mihv~rine yatkın olurıa olıun, devlet, netice iti -
riyle bir ıoayal taazzuvduı-. Onun bütün tarih iç.indeki sergüzel'tİ· 

i naııl İzah etmcğe uğraşırsak uğra,alım, net!cede şunu inki.r edeme· 
z ki: Devlet ammenin vicdanını harekete cetiren, onun inisyatiflerİ· 

e bir ıuur temposu veren bir hareket prensibidir. 
later fizik, iater so,yal, i ter biyolojik mahiyette olaun, her hareket 

ren ,:bi kendisini kanun adı verilen bir mekanizmanın icaplarına da
tmaia meclturdur. Soıynl hareket prensibinin dayandıiı en külli 

anun İse; bu hareketin, bir şuur ve irade faaliyeti olarak tezahür et· 

,,.; halidir. 
Filhakika ; loir şahıiyet olmak seviye ine- ulatmıt varlıkların en mü
eyyiz cevher huauıiyeti irade ve ıuur melekesine aahip olmak nokta· 
ıdır. De•let iıe; bünyeıinin öz mayasına aid terkip ne olurıa olsun, , 
uhakkak ki ltir hukuki tahıiyet ıeviyeaine çoktan ulafmıttır. O hal
e onda da kendisinin hareket prenaibine de•tek olan bir ıuur ve ;ra.de 
elekeıinin gizli veya açık faaliyeti mevcuttur. Bütün incelik ıurada
ır: Bu devlet iradeıi ve ıuuru naaıl ltir bünye tekamUlü ve kendini dı· 

vurma iftiyaln ile realite ııaha11na çıkabiliyor? So•yal münaaebetler 
zerinde devlet iradesi olarak ta:ııyıkını yapan kuvvet hakikaten ıayri 

d4i bir mlitahhaılıia aahip olan devletin kendi iradesi midir? 
Devleti anlamada nıı11I ihtilaflara dütcyoraak, bu noktaya cevap ver

mede de öylece, birçok dallı ltudaklı ani famamazlıklann periaanlıiiı 
lçbıe ııinnekteyiz. Haydi bu çatık katlı ihtilaflar manzumeıini .. de .bir 
.çırpıda atlıyalıM ve herkeain ittifakını .hahıettiii t~ n~kta_ya don.el'."': 
Dev~tlerin de birer iradeai vardır. Bu ırade, ırerek ıç ıtlerm tanzımın 
de ııerek enternasyonal münaaebetlerin yürüyüıiinde kendiıini inkar 
ettirmez bir kuvvetle hükmünii yürütmektedir. 

Peki bütün ltu aözleri niçin söyledik? •. Şunun İçin ki; beynelmilel ya
f&J'lf pazarında her gün binbir kıymetin iflaı bayraiı dalgalanan bu 
dünyada artık devletlerin iradeıi dahi hi.diaelerin kepazesi olmuıtur. 

tur. 
irade, iateyen, yapan ve «reglen eden aıil bir yapıcılık e erjiı; ~e 

kudreti olmak lazımdı. Halbuki o timdi, hi.diaelerin halkasına boynunu 
uzatmıı ıünepe bir tıııkmhktan baıka birıey deiildir. Bazı devletlerin 
elinde iae, lıu irade, bir deıtere ve kazma rolü oynamaktadır. 

Zabıtada 

(ANADOLU) 

istasyonda merasimle uğurlandı 

Hava ısındı 
bağlar uyanıyor 
Bu sene amele ihtiyacı 

hissedilecek 

Z9 MART 1940 CUMA 

!l~ADYO] 
r u 'Ü:lku program 

12,30 Program ve memleket saat aya· 
r!, 12.35 aJans ve meteoroloji haberle· 
ri, 12,:;o mülik: .1uhtelif şarkılar 

(Pi). rn.30 14,00 müzik: Hafif mil2ik 
(Pl.) 18.00 program ve memleket saat 
ayıırı, 18.05 müzik, Çalanlar: Cevdet 
Çagla, Refik Fersan, Fahire Feroan, 
Fahri Kopuz. Okuyan: Radife Erteın· 
18,40 müzik: Saz eserleri. ( O'ç ııay, 

Havaların •ıcaklaması üzerine mın- iki lanı bur, bir kuddum ile). Çalanlar: 
takada bağcılar uyanmağa başlamış, Basri Üfler, Halil Can, Nezih Yanık. 

Şehrimizde bulunan Nafia Vekil. Gtıker ile parti reisi B. Atıf İnanı zi· çapalama ameliyesi için her· tarafta Refik Fer<an, 1zettin Ökle, Nuri Fia
general Ali Fuad C'ebeoıoy, dün saat raret ve veda etmiştir. faaliyete geçilmiştir. Bu yıl bazı kaza- !il Poyraz. 19.00 serbest saat, 19,10 
10,05 de Bandırma ekspresiyle Balı· Saat ona rakın otomobille Basma· !arda ihtiyaç derecesinde amele bulu- memleket saat ayarı, ajans ve meteo: 

k 
. h k t t . B h . hane istasyonuna gelen Nafia Vekili, namıyacağı tahmin edilmektedir. roloji haberleri 19 "5 konuşma (ınillı 

esıre are e e mış, asma ane ıs· . . . , ~ ,... . 
. . . • . orada bulunan kalabalık halk kiltlesı 1939 senesi tütün rekoltesınden şım kahramanlık menkibeleri) 19,40 Mü-

ta•yonunda merasımle teşyı edılmış- tarafından tezahüratla karşılanmış, diye kadar 32 milyon kilo satılmıştır. zik, Çalanlar: Refik Fersan, Fahire 
tir. rnli, kumandan, mebuslar, parti mü- l\Iü•lahsil elinde kalıp da en son sa- Fersan, Fahri Kopuz, Cevdet Çağla. 

\ekıle Sırns mebusu, müteahhid B. fettişi, belediye reisi. parti başkanı, l lan 4-5 milyon kilo tUtiln, orta fiat· Okuyanlar: Muzaffer Sağnak, Senıa• 
Naci Demirağ, vekalet su işleri umum Nafia Vekaleti teşkilat müdürleri ve- !erle müşteri bulmuştur. Müstahsil e- hat Özdenses, Necmi Rıza Ahıskal\ 

mildürü B. Saliiheddin Büke ve husu- kilin teşyiinde bulunmuştur. Askeri !inde henüz satılmamış bir milyon ki- 20,15 konuşma (Bibliografya) 20,30 
si kalem müdürü refakat etmektedir- müzika selam marşını çalmış, vekil bir lo kadar tütün vardır. Bu da ihrakiye- temail: Thais, yazan: A. France. Teı·· 
]er. asker kıtası ile bir polis ihtiram müf- lik denilen nevindendir. cüme eden: Ekrem Reşid. Piyanoda 

Vekil, •aat dokuz raddelerinde vilii- reze .. tarafından seliimlanmıi, teşyi ** Cemal Reşid Massenetnin Thais ope-
yetle valiyi, kışlada müstahkem mev- merasiminde bulunan ze,·ııtın ayrı ay- r . . h rasından parçalarla temsile refakat e-
ki komutanını, belediyede reis Dr. rı ellerini sıkmış, ekspresin sonuna C UQT lÇtn azır- decektir, Orhan Borar kemanla ayni 
Behçet Uzu, partide parti müfettişi. \ bağl:ınaıı hususi SPlona binmiştir. Bi- l kl b l d operanın meşhur meditation parçasını 
htanbul mebusu B. Galip Bahtiyar ~az sonra tren hareket etmiştir. ı arı aş a l çalacaktır. 21,30 müzik: Bülent Tar -

Şehrimiz ticaret ve sanayi odası, can • Keman ve Piyano !lonatı, 21.~0 
Fransız amiralı ,-------------, bu sene fuara daha geniş mikyasta iş- müzik. Küçük orkestra (Şef: N"ecıP 

B tirak edecektir. Oda pavyonunda bazı Aşkın), 22,15 memleket saat ayarı, ~-

N ·zı·d td· eyanname · h be ı · · t h t hvı-azz l en ge l tadilat yapılacak, teşhirde ihracat Jans a r erı, zıraa ' es :ım - ~ 
5 Nisan Cumartesi vila mahsullerimize ehemmiyet verilecek, !at, kambiyo - nukut borsası (fıııt.~ 

Ege bölgesinin 73 çeşid mahsulünü 22,35 müzik: Cazband (Pl.) 23,2~ 
Bugün İstanbula harekel yetimizde çocuk yazımı gösteren bir de köşe hazırlanacaktır. 23,30 yarınki program ve kapanış. 

edİyo~ . 1 gÜnÜdÜr "&lediyece kUltürparkta inşa edil- il 

Fransız Kontr amıralı, pasıf ko-ı Bu ııayun 7 den 16 yaıına kadar mekte. olan atlı spor k_uı_ü~U tesis.leri- Urla açıklarında 
runma mütehassll Dusyen Muren, ,Jan okula aitsin gitmeıin tahıil ça- nın bıran evvel ıkmalı ıçın tedbırler 1 

" "ll"d h • alınmıştır. B • h "d • diln saat onda .,azı ı en şe - {ındaki çocukların mikt rlarmı ır a ıse 
ı 1.f tk"kl Bazı müesseseler şimdiden fuarda rımıze geiıniş, • .u te ı te 1 er : loğru olarr.k öğrenmek makıadlyle 

l ı... "k f b "k !arın pavyon ve saha kiralamağa başlamış-
yııp.mış, )azı vUYU • a. rı a .. / 1apılmaktac!!l'. Bunun için: 
pasıf " .u~m.a tes:slerını goz-1 1 - Yazım günü evlerde izahat ]ardır. Mektepten matrut iki 
ılen g ımıştır. Anııral B . • luren. verebilecek bir kimıenin bulundu - il genç zorlukla kurtarıldı 
dün akşam ü;.~r: vilayette vali Bay rulm B t m . 
Etem A '.·kutu, beledi,·ede reis Doktor aaı, a U İstanbul, 28 (Hususi muhabiriınız· 

.J 2 - Yazım için kapınıza gelecek d ) D · t · d k Ik .AkSU va 
Behçet Uzu ziyaret ye veda etmiştir. T hl" · edı"lı" or? en - ün zmır en a an memurun ıoracağı feylere doiruca a ıye mı y puru bugün buraya gelmiştir. vapu: Kemer civarındaki 

ahırlar meselesi 
Bu saba!,, Bandırma ek.0;ıresiyle i8tan- t ·ı · 1 -ve eze., c vap verı me11. Latribuna namındaki talyıın gaze- run Urla kazası açıklarından "eçtigı 

Kama ta9ıyormut: bula · decek 'e htanbulun pa.;if ko- \ " 

1 T "ktc Şilk ·· ·ıu Ahmed Kap 3 - Y•zunda aoa ·ıda gö ·terilen tesinden: . sırada vapu.r '-'olcula_rından izmir .sa· 
Beledı·ye rel!i Dr. Behçet Uz, dün epecı ru og - runma işlerini tetkik ed•cektir. l\I ' 01· J 

1 Ü 
• d 2- t t 1 va1lardaki çocukların yazdırılnııuı Kr.fkasyadan alınan bazı hah',rler, nat mektebı talebesınden tardedı]en 

llıhh t müdürü Dr. Cevdet Saracoğlu anın ze ın e 0 san ıme re uzun • fir r..ııiralın, İstanbulda bir haf~a-
1 d b . k b ı b t 1i.zıMdır. Rusların, Tilrk topraklarından az bir iki ~encin, denize düştükleri görül-

ile Tepecl.k havalisindeki araba ve u_un a ır anı. a . u. unmq, za 1 a- dan fazla kalacağı tahmin edilmekte-, " d 
d d 1 t Yazım günü bu teabit işi"e m:.:h... m~safede bulunan Baturu limanının milştür. Kaptan, hmail ve Ahmed a. -

"- hır! rını tefti• etmiştir. Bu· ca mü3a ere e ı mış ır. dir. 1 ruıyvan a a • I" dU .. .. lefet ıröıterer. e doiru cevap ver· lı:ııdın ve çocuklardan tahliyesine baş- larındaki bu gençleri kurtarmak içııı 
rada bulunan ahırların sahipler:ne -1P turmut: -=*-=-- e 

la k tm k 
. . erilen müh İkinci mıhçılar çarşıaındn Serezli -uiyen vatandatlor ve bu itl~re mü - lamış olduklarını bildirmektedir. 'Vapuru deı·hal durdurmuş, tahlisi) 

ahır rını apa a ıçın v · ~h _, - 1 '[ t f o k ı Yunanistandan fuara zahareı ıı;istermiyen mahalle .nü - <>Too-- - sandalını denı"ze ı"ndı"rmı'ş ve ı'ki Jca· 
•~ .. lr •·y aonra'bitece"l<ti. Piyasada ,. me ... OJt !-\ " us a a zça ır ar'. 
!"" "t - !Hn'ı s!'iifn nok·.aölı"ı vü. z .. ıı.,. ,W.<klı Molın ~tl vğlu lbrahımı getirtilecek eşya meui)leri ve vazifelerini verilen e - Hı·ma'yeı·etfal u"ç şube aç• ıazede güçlUkle kurtarılmıştır. 
ınp.a nıa e · t- • ~ • :.r d ·• ·· k t' 1 ı mirlere göre yapmıyan yazım me .. 
ııan'8n Jtu ahırlann kapatılması, bir ıterek yere uşurme sure '.Y e a • , ).'unnııistanılan doğrudan doğruya k 1 d ııı=---

d l b b t mur!arı hakkında 1 "54 No. lu ka - magw ı arar aştır ı 
- ııoııraya bırakılmıttır. Yalnız a- nın an yara anmasına se e ıye ver. veya transit suretiyle geçip 1940 izmir T• 

· akala mıştır nuna göre beş liradan 25 liraya ka· H" · tf 1 "d h t" d"" k JSa hırknn, civardaki halkın sıhhatlerine m~ ve Y n · eııte n syonal fuannı z'r ret eılecek- ımareıe a ı are eye ı un a -
dar para ve iki aya kadar hapia ce- şanı üzeri parti merkezinıle bir toplan. 

aaHr -nrıııemeleri için ayrıca tertibat **"-- 1 re ve teşhirde lıulunacaıdara Fran- zuı verilecektir. Nehrinin 
alınmuı - aalıipl~riııe teblii edil- Halkevinde konferans sız - Yunan demiryolu ~i. ·etinde u- Sayın lzmrlilere duyururum. tı yapmış ve cemiyetin şehir ve civa-

tuğyanındatl 
ıııiftlr, - mumi yolcu tarifesi azerlnılen y zde' lzmir valiai rındaki faaliyetine esaslı bi_r istikamet husule gelen zarar 
r _ * _ -· _ Bugün halkevi salonunda üniversi- 30 tenzilat yapılacağı ve ttşhir edile- Etem Aykut ve hız vermek menuu Uzerınıle konuş.1 Budapeşte, 28 (A.A.) _ Szeııı~d 

. .=- te döçenti bay Necmi Osten tarafın- •ek e•rnnın da döİıü•te meccanen ,·er· l\f ,·ı•d'ı malardf\ bulunmuştur. · t k T" h · · tuıı-
h kk d k

• k .. ~- ~ - ö Rumi YFtş 2ıraat mın a ası, ısza ne rının 
Evlatlık a. ın a l arar dan (Boğazların hukuki vaziyeti) hak !erine nakledilecet.i fuar komitesine . Bu me\"anda, Buca, Bornova Ye .. il d h" h ta u"'ra-a - . . . yanı yuz n en va ım asara a 

Medlneyokuşunda "Arpacı çıkmazın- kmda millı!m ~ir konferans veril..cek- bildirilmiştir. 1933 1849 7 Karşıyakada ıla bırer ıı.ımayeıetfal mıstır. Zarar ve zivan miktarı yarıtıl 
ela avukat :B. Cemaleddinin evini tır. Bu değerlı koııferanstırn halkımı· il 19~ 2 1818 8 şube ·i açıl.arak b~rala~·d~kı yardımla- milyon pengil'e t~hmin edilmeJctı> ' 
-muhtelif yerlere benzin dökerek- kR•- zııı faydalanmalarını tav.iye ederiz. D .. k •• j l9:J 1 13.17 9 rın Ol'jtanıze edılmesıııı ve muhtaç dir. 

Un U lrflna yavrularla analara yardımda bulunul- 12" ev ı·ıe 435 ev müştemı·ıa·tı it•' 
den yakmaia teşebbüs ııuçundan ağır il 1930 1346 10 " 

h k 
. d ed 1929 134- masını kararlaştıı·mıştır. rap olmu•tur. 

cezada ınu 8 em ı evam en avu- Zeytinyağı ihracatı Küçük zararlar yaptı · " 11 o*n ·-- • 
katın evllldhiı Vicdan, kasden yangın 192'l 1344 12 ---~.ıı----
suçundan beraet etmişse de beş lira Dış memleketlere sevk ve ihraç edi- Dün öğleye doğru şehrimizde fırtı- 1927 1343 13 Şehz"r mec/ı•sz• 
para çaldtiı sabit olmuş ve on ırtın Jecek zeytinyağlarının ihracatının na çıkmış, ufak tefe~ b.azı .zar~rlar 1926 1342 14 Ye -ıi Neşriyat 
aapse ınahküm edilmiştir. kontrolU için ihracat kontrolöı·lüğü, yapmıHştırl: B~zı eYlerın kdıreml ıktlte~kı utç-1 1925 1341 15 1 nisanda toplanacaktır Ad 

bir proje hazırlamağa başlıyacııktır. muş, a ıma,.a çarşısın a e e rı e 1924 1340 lG yeni ant 
Bizimle iş yapmak lhracatçılaı:ın da miltaleaları alınarak !eri kopmuştur. Bu tehlikeli vaziyet, Şehir meclisi 1 Nisanda toplanarak aol• 

d h 1 ı kt "k · k t" h b ·ı Menemende bı"r ha"dı"se belediyenin 940 senesi ihzari bildcesini Yeni Adam'ın 274 üncü sayısı t • ti" 1 Ticaret Veklıletine gönderilecektir. er a e e rı ,ır e ıne a er verı - .. . . d s· 
ıs yen er rniş. bir saat sonra elektrik telleri la- . muzakereye başlıyacaktır. Haber al- gun hır şekılde çıktı. Bu sayısın a , • 

Son aylarda muhtelif ecnebi memle- • m!r edi'miştir. Denizde bir vaka olup E~velkı gece s.~a~ 21,30. da Mene- <lığımıza göre daimi encümen ihzari mail Hakkı Baltacıoğlu, Ali Rıza ~0• 
ketlerden bilhassa kuru sebze ve mey-ı23 Nısan Çocuk bayramı olmadığı henüz belli değildir. menın !tfaltepe koyunde hır vaka ol- btidceyi 1,400,591 lira üzerinden tan- rap, Haşim Nahit, i.\Iahmud cuda ırı:. 
valar üzerine ihracatç~larımızla işi 23 Nisan çoc• k b11yramı ve çocuk Ş h• ·ı·k .. h muştur. Yah~·a Yürüa.n .. adında biri, zim. etı:niştir. Varidat ve ma.sraf m~~e- zalı ya7:ılar. ve resimler, muhte.Jif ~:, 
yapmak istıyen bir çok fırmalar izmirphaftası çocukların yalnız eğlenmeleri e ırcı l mute asstSI çalgı meselesınden aynı koyden 16 ya- vazındır. Bundan ba~ka mulhak bud- rupa dıllerınden yapılmış tercuınel t 
ticaret odası ve ticaret müdilrlüf:Une için değil en mühim yurt davasının ta- Fransa şehircilik müteha9sısı, mi- şında Beytullah Ayoğlunu tabanca celerden otobüs büdce,;i 474,000 lira, vardır. Ayrıca haftanın bütün sana_ 
müracaat etmektedirler. Bu müracaat- hakkıkuna hizmet maksadiyle tesis mar KorbUzye'nin Nisan ayının sonla- kurşuniyle ağır surette yaralamıştır. mezbaha bücl·es; 330,722 lira, Karşı- ve fikir hadiseleri gazetede yer alınış_ 
lardan ihracatçılarımız haberdar edil- edilmiştir. rında şehrimize gelerek müstakbel Suçlu yakalanmış, yaralı Memleket yaka tramvayları 25695 lira üzerinden tır. Yeni Adam'ı bütün okuyucuıarııııı 
m:~~~=~~·:r~----••••••••~~~~~~~~~~~~~~~-~im:ar~p~ın~n~ı~ç~a;lı~ş~m;a~ı;~;n~a~b~a~ş~lı~y;a;ca;k~tı;~~h=a:s~ta;h:a;n:e:e~ti~mişti~ 

1

~~rlru~~tı~ za~nre~tps~e~er~. ,., 
muvaffak ol... Bedre gidecek miyiz acaba? zerine yapılacaktır. Mademki düş - di: 

Dedi. Diye birbirine soruyorlardı. man kuvvetlidir, siz &dre gitmeyi - Harbe söz vermiştik .... !I•Çt~i; 
Naim, menfaatına çok düşkün ze Tam bu sıralarda Naim Medincye verir, muhtemel felaketi atlatırsınız. ferd buna riayet etmese bile ben J!l 

ki bir adamdı. Ebu Silfyanı korkuta- gelmişti... Ondan malümat almak ~ledinede miıslümanlar arasında, başıma gidec.eğim .... Arkadıı~ıır~~ 
rak hediye edilecek develeri kazam!- mümkUndU. Her tarafta, kendisine; inkıtn imkan olmıyan bir endi~e isterlerse beni yalnız bıraksınlar· 

-~ISLAM T ARIHI..-..----11 

Hz. uh m d 
• M. A h • mış bir hak vaziyete sokmak için ; - Ya Naim Mekkeye gittinse bi- başgöstermişti. Ve bu vaziyeti; Re - rarım kat'idir. . i 

y AZAN: • )' an·-----ı -Ne yalan söyliyeyim .dedi. ben ze anlat bakalım; Vaziyet ne mer- sulü Ekrem de hissetmişti. Bu söz; Jlledinede derhal tesirınn 
de zaten size büyük b iriyilik yapa - kezde?. Fakat Resulü Ekrem; bu düşünce- göstermişti.peygamberini sevıniŞ oları 

-ı6S-
İşte asıl me$ele de orada .. Ben bir 

~ey dilşilnüyorum. Bilmem muvafık 
gllrürmU ün? 

- Anlat bakalım da cevap vere -
yim. 

- Biliyorum ki ;senin; islıimlar na
zannda da mevkiin var. Sana kar,ı 
bUytık b .r itiır.ad ta••yorlar .. Sen, Me 
dineye git, bizim, vasi mikyasta ha -
zırhk yaptıiımı:ı:ı ve i3\amın, muhak
kak surette bUyUk bir perişaniyete 

uğnyacatını anlat. 
--Sonra? 

- Öyle zanediyorum ki, is!lm -
lar, harbe girmekten korkacaklar .. 
Bedr mevkiine gelmiyecekler, biz 
da kurtulacaiız. Eier harbe iıtirak 

etmemek vaziyeti bizde görülürse bi.
zim için bir şeref işidir. Buna imkan 
yoktur ... Ebu Süfyan bunu söyledik -

caktım. Diye soruyorlardı. O da anlatı - sini, bu kanaatini saklıyordu. Tama- ümmet; ilk düşünce ve endşiesirıd~•-
-Hayrola 'i yordu. miyle pervasız görünüyordu. şimdi nedamet getiriyor ve hnrbe a'~. 

- Muhammed (S. L. A. M.) as - Ben Mekkeye Amre gitmiştim.. Ashabı kiramın ileri gelenlerinin tirak için tehalükk hazıf]anıyor ~· 
ker toplamağa başlamıştır. Bu defa Baktım ki vaziyet s!zin aleyhinizde .. fikirleri de; müsaid bulunuyordu... Ayni gUnlerd~ de; Kure~·~iJer ;1ıedı· 

olursan seni büyük ve kuvvetli bir ordu ile kar- Çünkü Kureyşiler, bütün gayretleriy. İleri gelenler; 1<eden h:ıı·eket etıni~ h·1l:.ınurorla~,r 
şımıza dikilecektir. le harbe hazırlanıyorlar. - Verilmiş bir söz vardır. Bu sü - Düşman kuvveti iki hin kifi kU 

ten sonra güldü: 
- Bunda muvaffak 

memnun ederim. 
- Ne suretle? .. 
- Her biri Uç yaşında tam yirmi 

tane, gUzel deve hediye ederim. 
- Süzünüz kat'i mi? 
- Evet kat'i !. .. 

- Muhakkak mı? Medineli yahudilerle diğer kabile- zil tutalım ... Uhut harbindekj mağlu- vardı. . ı~ 

-Evet!.. ler efradı; bu sözleri büyülte bUyUl- biyetimizi telafiye çalışalım, endiş~- Düşman ordusu; i''am ku'·~·et:.ıı~ 
- Şu halde sen, planını iyi tatbik te halk arasında dağıtıyorlardı.. ye lUzum yoktur. Bunlar izam edil· Bedire gelmiyeceğine kani id1·• ~. 

et ve vazüeni dikkatle yap. Filhakika isliim kütlesi arasında miş şeylerdir. Süfyan, orduda böyle b:r k.ın~nt bB 

Naim ile Kureyş rilesası bu suretle bir tereddüd ve onu tak!ben de endi- Diyorlardı. yandırmıştı. ÇUnkü efrar, bu .. h~:re 
Ebu Süfyan; bu son cümleden son- mutabık kaldıktan sonra Naim l\lek- şe başgöstermekte gecikmedi .. Ya - Hazret Ömer; harbe taraftar o - isti ye istiye gelmiyorla~ıh. Bıl ,1.~ 

ra parmıı&-ı ile Sehl ibni Amri gös - kede fazla kalmadı ve derhal l\Iedi. ni Na imin propagandası muvaffak o- !anların başlıcalarındandı. ordunun erzakı azdı ... Saniyeıı: pe· 
terdi: neye hareket etti. ltıyor demekti. Resulü Ekrem; kararını vermişti:· kedeki efrad ve ailelerini kıtiık'.1,.r-

- İşte -dedi- şahidim ve kefilim.. O sıralarda. hakikat halde, milslU- hliimlar }<aime soruyorlardı: -Her halde Bedre gitmek.. \rişanlık ve açlık içinde b'rak!ll~al • 
Sebil; manlar hiçbir hazırlığa baılamamı1 - - Şu halde biz ne yapmalıyız! Halkın kuvvei maneviyesini de hıı. dı. Gözleri ve akılları arkada 

- Kabul ediyorum ... Ebu Süfyan !ardı. Onlar da Mekkedeki vaziyet· - Bana kalırqa; bu harp; hlld;se. rekete getirmek için ashabın toplu mıştı. 

vermezse ben veririm. Elver;r ki ıen ten iyice malümaddar deiillerdi.. Jer üzer:ııe deiil, verilmiş bir söz U· bulunduğu bir sırada şunları söyle -1 -Devam edecek --
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lsrviçre 
hududunda 

f Al'f AJ>OLU) 

Bir tren kazası oldu Sk • k 
Ber!in. 28 (Radyo) - Lorak ile !s- • t 

~içre hududu yakininde bir tren kazası a re r a a 
01ınuş, bir kişi olmüş, 12 kişi yaralan- 'J bir deniz harbinin vukuu 

dakikaya bekleniyor 
llııştır 

. Mıs~rda dakikadan Dünyayı kaaıp kavurmak iatida • 
dını göıteren harp, hem idhalitc;ı , 
hem de ihracatçı olan memleketimi
ze de tesir dalıralarmı l'Öndenneie 

Büyü~=~::;1ralara Vilhelmshafendeki 
~!{ahire, 28 (A.A.) - İngiliz, Hind, aldıg" ı r öyleniyor • 

Alman donanmasının, 
Danimarka, Hollanda 

Üssünden çıkmak için emir b~tl lldı .• ~endi tefsir ve ku~retia;>i · 
zın harıcınden ırelen bu vazıyet, ıa • 

Norveçte tela" ş b l d tihli k etY•atnı azaltmadı i ... bile fı. 
!ı,ır kılıı•tı dün Kahiıcııiıı cenubun- ve aş a ı yatları yakalıyarak yiikseie çıkar· 

da çölde büyük manevralara başlamış- Londra, 28 (Radyo) - Son ah -
!ardır. nan haberlere göre; Danimarka, 

her üç memleket limanlarına birçok kuu beklenen bir deniz muharebe- mak emrini alnnşlardır. dı. Beri taraftan da bizi, istihaalitııı 
ticaret gemisinin av<l~t ettiği görül- sinden uzak bulımma!arı maksadına Oslo, 28 (Radyo) - Skaj erakda kıymetlendirilmesi ve normal tekil• 
müştür. matuftur. Zira, Alman harp gemile- İngiliz _ Alman harp gemiler i ara. de ihracı ıribi çetin mevzularla kal"1• ---=il Hollanda ve Norveç hükumetleri, ya

Alakada» mehafilde söylendiğine ri kumandanları, Skajerakta bulu. sında bir deniz muharebesinin daki- karııya bıraktı. Bu ikisin; bir netice. 
göre; ticaret vapıırlıırının müstace- nan İngiliz donanmasiyle çarpışmak kadan dakikaya beklendiği söyleni- Ye bailaraanız, ıu çıkar: Belçikada 

l<omünist tahrikatçıları 
Ilrüksel, 28 (A.A.) - Paskalyıı 

~~rtuları e~nasında komünist tahri
l atcılar geniş mikyasta propaganda
ar Yapmışlardır. 

---=·il=---

Macar hey'eti 
Belgrada gidiyor 

bancı denizlerde bulunmakta 1lsın 

vapurlarını mU8qcel emirle~le Ji • 
manlarına çağırmı~lardıı·. Bu sabah, len geri çağırılması, Skajerakta vu- üzere Vilhelmshafen üssünden çı k . yor. lı • Hayat zorlaımaktadır. Her ka • 

Lord flall
•~aks Yı zanç bir rayritabiiliie doiru ıride· 

ak l n Şark ta cektir. Dünya felaketinden her mil· 
Jet kendisine bir pay c;ek.iyoraa, bioı 

de de her ferd ve her aile, yeni bir 
haya t muvazeneai kurmata mecbur, 

A k B k 
kalacaktır.» 

n ara, ü reş, Sofya, Peşte ve Müttefiklerin teşkil ettikleri kuvvet- ~ikkat edilecek diter bir nokt•Y• 

B l 
. d da ııaret edelim : 

e gra Sefirlerini çağırıyor li ordu grup~ar halinde yapılmıştır. Bu va~ i:yetin aelimetle inkif&fı ve 

Lo t 
ıuurlu hır vatand•t kanaat ve fe.da· 

ndra, 28 (Radyo) - ngiltere ' Londraya davet etmiştir. Romadaki 
h 

Londra, 2S (A.A) - Yakın şark- at gelmiştir ve gelmektedir. Keza ki.rlıiı ile ahenklettirilmeei, yalnı• 
ariciye nazırı Lord Halifaks, ingil- ingiliz sefiri de bu sırada mezunen ta yaptığı seyahat hakkında Lort Fransız imparatorluk halkından bü- ferd ve a ileleri mahrumiyet ve aar. 

terenin Ankara büyük, Bükreş, Sofya, Loııdrada bulunacaktır. s amuel radyoda demiştir ki: yük kıtaat vücuda getirilmiştir. Bu ııntıdan korumakla kalmaz, dnletla 
Peşte, Belgrad, Atina orta elçilerini Harbe dair bu mıntakalarda mev- mıntakalarda şimdi mükemmel yol- yafama, korunma ve daha fazla kuY• 

Iludapeşte, 28 (A.A) - Bir Ma -
Car iktısad heyeti Macaristan ile Yu
!~slavya arasında halihazırda mer'i 
ta 8~ ticaret muahedesinde yapılacak 
R~dıi&tı müzakere etmek üzere bu-

~•J,,odog;d•';:'.~fü t Macaristan hakkıoda 
IJ· orveçın no ası 

zu u bahsedilen yegane şey müttefik- !ar mevcuttur. Motörlü kıtaatın yii • vetlenme ihtiyacını da kartılar •• Za• 
]erin oralarda tahşit ettikleri ordu - rümesi gayet kolaydır. Vakıa bütün ten ferdden istenen ve beklenen fa
ların kuvvetidir. Bu ordular Mısırın Akdeniz sahnesini değiştirecek ha - dakirlıiın aaıl hedefi de bu deilJ 
garp hududundan Türk hududuna ka diseler her an çıkabilir. F akat şim - midir ? 
dar gruplar halinde tahşit edilmiştir. dilik hiçbir şey görülmüyor. Herşey Her fevkaladelik, normalin llstün· 
Kuvvetli bir ihtiyat da teşkil edil - normal ve sakindir. Ancak bu sükfi - de bir takım hükümlerle tesir ye te-ıkkatle tetkik olunuyor İtalya ile Almanya arasında bit an-

tj ~ndra, 28 (Radyo) - İngiliz muh-

ltı~~rinin_ Noı;veç ka~a sula~ı~a gir- laşmadan bahsolUDUyOr 
d;-. üzerıne Norveç hUkilmetının ver-
tı!~ nota, İngiliz maslahatgüzarı tara- Paris, 28 (Radyo) - Almr.n - Sov- mek\J>dir. Şimdilik Berlin - Roma ara
bu an alınmıştır. İngiliz makamatı yet - İtalyan hariciye nazırları ara - sında Macari~taıı hakkında bir anlaş. 

notayı dikkatle tetkik edecektir. sında bir toplantı olmıyacağı söylen- ma mevzuubahstır. 
--~=il=---

Von Papen 
1 

Ankaraya döndü 
~r·'tanbu!, 28 (Teleionla) - Alman ., ır· 
dön ı Fon Papen, bugün Ankaraya 

ltıek için buradan hareket etmiştir. 

------~o00-------

lngiliz-F ransız 
İktısadi itilafının tatbiki için Paris

mek yolundadır. İngiliz, Fransız, net emin değildir. zahürlerini ıröıterir. Fevkalade itle• 
Avusturalyalı ve Yeni Zelandlı kıta- rin naııl ki büyük enerj ve hamleleN 

Çin - Japo~ harbi 
olan ih t iyacını kabul ediyo"ak, l•T• 
r i tabii ve muvakkat zamanlllr'UI 
bünyesindeki t•tırtıcı, tiddetli akıll • 
limelleri de ayni seviyede bir muka· 
vemetle karıılamak luımırelecetlnl 

Japonlar yeni bir hezimete Uğradılar an::t~z~erıriler de artıyor. Kazanç• 

b 0 ) k b ") dan alınan verıriler yiikaeleceti ıilıi ve ır genera ay ettı er hepimizin muhtaç olduiumuz bir(ok 

Çung King, 28 (Radyo) - Çin a- bir pusuya düşünce dört saat çarpış- istihlak eıyaaının verırilerinde de 
jansından: mıs, yanındakilerle birlikte ölmüştilr. zam olacaiı anlatılıyor. Sevinç ve 

Garbi Siide bulunan japon ordula- (,: in kuvvetleri eski ve yeni Dejo takdirimizi mucip olan nokta, hü • 

---=ll=---
rı kuMandanı general Miya Gad2 şid- şehirlerini 48 saatlık sokak muharebe kiimetin, Türk müstahailini, yani •aıl 

Paris, 28 (A.A.) - İngiltere tica- sadi ltilaflarınııı tatbiki hakkında Jetli bir muharebede maktul düşmüş- sinden sonra ele geçirmişlerdir. Çin büyük k ütleyi dUt~ere~ .ona dUıe • 
ret nazırı Sir Duncanın yakında Pa-! müzakerelerde bulunacağı haber veril- tür. General, Bin Goattan 200 muha- kuvvetleri, Nala dağlarına doğru dilş- cek verıri zammı .hıa~sını l'•yet az 
rise geleceği ve Fransız ticaret nazırı mektedir. riple kaçmağa muvaffak olmuş, fakat manın peşindedir. tutmaaıdır. Sanay!, tıcaret, ~rlıeet 

te görüşmeler olacak 

B. Rollin ile son ingiliz • Fransız iktı-1 meslek erbabı - kı, lıunlann çiftçi,.. 

l k 
nazaran daha müreffeh oldukları ve 

l yapı aca F. ı A d. h .. k ""' t. kat kat fazla kazandıkları aıiklr • 

Demiryolları 
Ücretlerine tenzilat 

~011'tanbul, 28 (Telefonla) - Demir- Brenner mu·· Ia""' katında ın aıı ıya u ume 1 dır .• Kazanç, muamele veaair verıi· 
~t:rı ücretlerine tenzilat yapılması _ !erinde de zamlara tabi olduktan 
~t rlaştı rılmıştır. Bu hususta tetki- halde çiftçi , ancak istihlak eıyuma 

tıı l'aııılmaktadır.11 Aiman-ltalyan yakınlaşmasının bir F in muhacirlerin ı·n Kan adaya gi- yapılacak umumi zamlara iıtirak e -o decektir. 

b.Otnontı" vakfe geçirdig" i söyleniyor -:;"ip yerfeşmeferi11 i kabul etmedi :en·i· vergi, demek •.. ~rvet aahip· lerı mu~teına, fakat bulun vatandc•• 

ltah • Amsterdam, 28 (Rad~·o) - Bitaraf lar. Helsinki, 28 (A.A.) - Finlandiya de Kanada hükümeti tarafından yapı- !arın kazanç ve mükellefiyet-
anesı mUşahidler, Mussolini - Ilitler mula-I Bu, Muss_olıııiııin'..lıolşev_ik aleyhta:ı hükumeti Sovy:~ Ru~yaya bırıı.kıl_m_ı~ı· lan tek.life teşekk~r. etmekle berabeı ~er! ile Y•t.•Ylf ve hakiki 

lı"k~ t katında Alman - italyan yakınlaşma- 1 karaktcrlerınden mutevellıd prensıp olan arazi ahalısınden 100.000 kışının bu teklıfı reddetmıştır. •htıyaçlarını bır daha eleyerek 
cıu umetçe sa ın sının bir vakfe geçirdiğini sciyluyor - 1 itirnzlarından ileri gelmektedir. Kanadaya muhaceret etmeleri suretin- yeni bir ahenıre bailamalara 

!.ta; alınacak - demektir. Bunu baıarmak için iae, 

ı,1 ~ nbuJ, 28 (Telefonla) _ İnhisar- R F • ı A d • Al •• ı • fedaki.rlıia olduiu kadar ıuur ve 
~Ukü eka!eti, Bomonti birahanesinin us ya • ın an ıya man muessese erı ciddiyete de-ihtiyaç Yardır. Buhranın 
'-~;~~tçe satın alınması için fabr ika ve harbin bize daha ne ıribi aurpriıır 

erıyJe müzakereye girişmişti r. • .,. ,, b M h •• F l k F l k H" ler hazırladıiını kestiremeyiz. Mil• 
Sıyası munase at·, ıner ayının go az a para verere , e emen ın- ıctlerden önlerini değil, burun uçı •• 

lı il k } } rını l'Örebilenleri bile alkıılıyorlar • 

.A '"lavacılarımız nüllüleri teftişi, Rus~ara geçen yerler distanından auçu { a acak armış Devlet, &'&yet husu, &'&yet nazik"' 
""lt t İ . . . . mesuliyet dolu bir devreyi rahatı • 

Q iirk abidesine çe- Helsiııki, 28. (~.A.) _ Finla?diyaıb~şk_a -~~reşal Mannerhaym 40 İsveç Amsterda~, _2~ .\~·A . ) .-:: yı hır para vererek ~el~menk :ıı:ı~~ ı~tanın_- mıza, emniyetimize, milli ~adet ve 

le k k d l 
ile Sovyetleı bırlıği arasında pe« ya- gonuııusune l :aı.rıı manlık madalyası menbadan bildırıldıgıne go e, Alman dan kauçuk, H.nd:stan cevızı ıçı vesaı- f" • k "" .. k b" L. • n 011 U QT fere ımıze en UÇU tr D&&.ıle telin 

.,. .\••· 3 kında diplomasi münasebetlerinin ye vermiştir. müesseseleri piyasa fiatinden fazla re satın ahnaktadırlar. . k kild 1 k • • d"kk \ 
t 'U\ara 1 . mıyece fe e an atma ıçın ı a 
}tl\ ha • 28 (Hususi) - Gedikli niden t~es•üs edeceg· i haber verilmek-. Handelsblad gazetesı, Almanyanın 1. t db" 1. d k b" d , v 1 • • • ı ve e ır ı avranır en, ız e ona 
ı Lu~u acı an birinci devre gençle- •• 'ir. Soerebaıa da merkez ı bır mübayea dd t d b ~ 6 n At '-"u . . . ma e en, manen yar ıma mec u • 
oı·ıııu•la d atUrk abidesine bir çelenk Helsı'nki, 28 (A.A.) _ Öğrenildiği- müessesesı teşkıl etmış olduğunu ve bu M'll t k h" b" l ' k "' r . . . ruz. ı e ce yafama , iÇ ır a •Y• 

ır. ne aö~, Reksholmu işgal eden Sovyet muessesenın müttefıklerin kara liste- d" h" b" 1 • .. b 1•1 .• e ,,._ ıye, ıç ır au a ı ıge ce•az vere• 
,.,_ ıı kıtaatı orada ;rnlnız üç ihtiyar ve has- l~ri.ne .dahil bütün Alman müessesele- mez. Yeni mükellefiyetlerin ferdi ye 

l.o ~Qnada kabinesi ta Fiıılandi,,·•ılı bulmuşlardır. Buıı~aıı REN {Rh • , } NEHR/• rını bır araya toplamış bulunduğunu ailevi hayatımıza retireceii intizam• 
b'hen~ra, 28 (Radyo) _ Tekrar başka son istatbtiklere nazaran F.n - ıne / yazmaktadır. aızlıkları, mü~kiilleri, ırene kendi fU• 
lıı k kılliğe ·ı .. landiyada 1000 köprünün, 1250 sana- . • Hollanda şirketleri Alman miiesse- .ırumuzu, kendi aklı selimimizi hl. 
/ Zen le seçı en kanada başvekılı . b" t h . d"J . ld • e Garp cephesi hareketlerinde sık sık ısmini duyduğunuz ve okudugu- 6eleri !le muamele yaptıkları takdirde kim kılmak suretiyle kartılamata ha 

1 ll<ı~; ha ıug, şiınıli yeni bir harp ka- Y~ ınasınml'h a rıp. e_ ı müışdo 1u5g~ :'le nuz bu şehir, tarihi, ticari büyük bir ehemmiyet taşır, Nakliyatta da ı·o- boykot edilmelerinden korkmakt-.dır-
zırJamakJ ldü zıraatta sa ı arazının Y z e ı ı • ) .1 zırlanmalıyız. Lükse, israfa veda e-

a meşgu r. bir çok elektrik kuvveti menbalarının ]ü çok geniştir. hviçre Alpleri arasında~ çıkar. (Uzunlugu 1225 kı o- !ar. delim. Soframız daha mütevazi, 
lJ --=t il ve sanayi merkezlerinin Sovyet Rus- metre. F'elemenkteki şimal de·ıize dök.Ulur. Y~k'.\rı Reİn, .orta. Ren, A1a- Handelsblab gazetesi, Almanyanın aile hayatımız daha sade, kullandı· 

.\ Q an vapur/ar b k l l araziye ge,miş ğı Ren ıliye üç kısma ayrılır. Birincisı, kaynagından svıçrenın Bal neh- Hindistanda ablukayı yarmak istemek iımız eıya daha ucuz olıun. Taaar• 
\· ltıste yaya ıra ı mış o an , . . . . . h . • R d d · d"k"l 

1 
ili~ brdam, 28 (A.A.) _Şimal de- bulunduğu öğrenilmiştir. rıne, ıkıncısı, Almanyanın Kolonya n~ rıne, Aşagı en. e enıze o u - te olduğu mütaleasında bulunmakta rufu bilelim ve anlıyalım. Bunları 

:Qan d alık avına ç ıkmak üzere bu- Helsinki, 28 (A.A.) _ Finlandiya- düğü yere kadar olan kısmıd ır. Ren, _bırçok kanallarla bı r taraftan Tuna- ve Hindista_n _emtia~ı ile Viliıdivostoc- yapmakla ne aıhhatımızdan, ne ıere-
totin c.kuz liol!andalı balıkçı gemisi nın şimalinde Petsamo yolu ile yapıl • ya, diğer taraftan Rhon nehr ine baglanır. Bu suretle Fransa, Felemenk ka varmak ıstıyen bır takım Alman ge- fimizden kaybederiz. Bilikia heın 

\ı4l a]ıUs "apurunun batması tafsil&- mıı.kta olan tieı:.ret ve nakliyatın İsveç ve Almanya arasında bi r yol vücude getiri r. En geniş kolu Morellerdir. mileri bu lunduğunu haber vermekte- kendimizi ve yuvamızı sağlam tut. 
~ ~~tca:a kadar İjminden limanın- ordu ıhracat•nı tesellüm edecek suret- Ren üzerinde pek güzel manzaralı yer ler vardır. Yukarı k ı smında Şofha- dir. muf, hem de devletin yükünü azalt-
7 ba]ı~aııa karar vermiştir. Bugün te techiz edilmek üzere olan Narvik sende zarif bir şelale vardır. Orta kısmında eski şatolar, bağlarla süslü il mıf, onun maddi ve manevi varlıiı• 
dır ~çı g · J d h ' b" 1 h k R .. . d b" • emısi denizde bulumakta- Norveç limanı tarikiyle yapılacağı yamaç ar arasın an geçen ne ır, ın erce seyya çe er. en uzerın e ır Iran-RUS r.ı takviye etmiı oluruz. Tekrar ede• 

l.ond tahmin edilmektedir. çok mühim şehirler vardır . Mesela Strazburg, Mayans, Kolonya, Manhayn lim: 
~:~ta ~:~u~B (bA.A.) _ Norveçin Co- Stokholm, 28 (A.A.) _ Öğrenildi- bunlar arasındadır. Eski Gol memleketinihn. hukdudu Rdendi. Onlahkr Cermke

1
n- Ticaret muahedesinin Zaman, eıki zaman değildir. 

l!q ı çcc U atmıştır s ü kadın ve ğine göre mareşal Mannerhaym Keni !erle burada ayrıldılar. Romalılar da ne ır enarın a müsta em a e- Orhan Rahmi GÖKÇE 
lı a7 ~k. olmak üzere .vapurda bulu- jaer vide 'saflar teşkil etmiş olan ler kurmuşlardır. Mayans, Kolonya bu su retle doğmuşlardır. mahiyeti 

,. ~Iras~şı kurtarılmıştır. 9.000 Sknndinavyalı gönüllüyü teftiş Orta zamanlarda Almanyanın en canlı yeri buraları idi. Bilahar e Ber- Tahran, 28 (RaJyo) - İranla Rus-ı--------
C~altncta' 28 (A.A.) - Manş adası ve bir nutuk irad ederek kendHer ine !ine geçti. F akat Ren havalisi hala zengin, kalabalık ve maruftur. Bu ha- ya nrasmda yeni muahede daha ziyade Ortaokulu bitir~ıı vençler ! Yolunu• 
~!!tn "• batmış olan İngiliz Ulster F inlandiyaya yapmış oldukları yardım valide kömür, maden, makine gibi ağır eşya ve fabrikaların iptidai mad- transite e.ittir. Mezkilr muahede ile iki za çıkan fırsatı kaçırmaymız. Türk 
,ıı Yara Pur~ Yüzdürülmüştür. Vapu- dan dolayı teşekkiir etmişti r. Gönüllü- deleri neh ir yolundan taşınır. Felemenk hududundan İsviçre hududuna memleke~ arasındak i emtea mübadele- hava kurumunun (Gedikli Yuvası) si· 

lıda .,:1 agır değildir. Kısa bir za- !erin kumandanı Linder, süvari gene- kadar bu nehir üzerinde A lmanyanın elif bir limanı vardır. Ren İsviçre- sı 2 milyon inıriliz li rasına çıkarıla- zi brkliyor. 
Pur tekrar işliyebilecektir. ralliğine terfi edilmişt ir. Bundan de bir kuvvet menbaı, Almanyada mühlm bir yol vazifesi götü r. cakttr 1-------- -------



sıHrFE (4) (ANADOLU) 

ökbayra 
j 

GALiP BAHTIY AR -26-
chtanbul meousu İzmir Parti Müfettiıi:o 

Köpek uşağı! Parmaklığı neye geçersin? Hanın 
gü argüne uğramadan neye kaçmağa çalışırsınız, dedi 

GöÇiı:BE VE KASA BALI me bir atlı çıktı. Kargımı kaburııala- !arını yakaladık. Su•or içinden en be-
Ywhımuıı iki sıralı ıhlamur ağacı di- rına yapıştırarak bir baştan bir ba~ıı. ğendiğini seçti. Üzerine kendi atının 

kilroiş bir cadd ye düşmüıtü. Şimdiye deldim. Herif, kargı gövdesinde yu- eğerini vurdu. Yola düzülmeden ölü
kadar böyle f çlı, düıırün yol hiç ırör- •·arlandı ıritti. ben de karırı•ız kal - !eri araştırdık. Ne bulduksa develere 
ırxı it old\!iumuzdan biz de, atlarımı& dım. Kılıcımı sıyırarak üzerime g~ - yüklettik. Susorun gözü doymamı.-·
da, develerimiz de ıaeırdık. Develer len ve başıma vurmak i,tiyen uüş- tı. Evden iki üç torba azık, iki yu,·ar
ea .,k a1l4tıklar, uzun boyunlarını ıı- manı yandan çalarak kolunu uçur - lak kebe, b'r .•andık, üç demet kuru 
za~r;ılı: sa an ~old~n. tarlalardan o- dum. A•kerden birisi gürzüni Suso- ot çıkardı. Kotaç da büyük b:r gü -
i':ı nna ~ ~irebilirlerııe kopanp run başına doğru ,avurdu: ğüm ve bir büyük tulum kımız g~li -
y i b la~ılar. Bir saat kadar· yü- - Yazık! ... Dedim, Sıı,or g:tti. r')'Ordu. 
rllyorduk ki caddenin yanında taştan Hizmetçim öyle çabuk çabuk ye - Kavga meydanından gerilmezıleıı 
biı- v ördök. Bu evin damı kırmızı re düşen şeylerden dei('lcli. !Jem,•n 
kfrem. er!e örtülmüştü. Fakat dikkat atını çabucak ileri •Ürerek gürzclan 
ettik ki yolun ortbına iki çatal kak- kurtuldu ve birdenbire bedenini kı
ır.ıtlar, bu çatalın üzerine bir ııırık u- rar~k bir ıliirtüştc herifin karnını 
zatmakla gelenleri gidenleri durdur- deldi. Ama bize çulla:ıan biri de atı
mak i tiyen!erin ak;luzlıklarına gıil· nın diz kapaklarını ke,ti. Su>.or alı
dOk durduk ve lı~men sınğı kaldırdı- nın düştüğünü görünce kuş gibi s•~
ğıınız ıribi fırlattık attık. rıyarak ayak üstü dikildi, kaldı. Ş~.,-

önce at oğl,ınlarım. geri kalıııı kıırtı 

otları evin ıçerisine tıktılar ,.e ka,· ca 

karak ntese verdiler. Penccrel~rıleıı 

duman, alev çıkmağa baslamı~tı ki 

kaçan !arın git iği çevreye a rd ı:nızı 

çevirerek tarlalara vurduk. Hep'mi-

zin yedeğinde bir de at vardı. •Dc,·e-

ler alışkın olduklarından arkamız -

dan koşuyorlardı. Re~ y;iz adım kil

dar ilerledikten •onra başımı ç,.vir'p 

Biz yartığımıza gülüşürken evin ya- kın şaşkın bakınırken ba~ka bir ya
nındaki dıvarın ardından bir atlı çı. ya üzerine vardiyge de Kotaç yeti~e
karak ö:ııeri ıi$ gelmeğe başladı. Atlı, r~k .buna da. bir kılıç çaldı ve üçümüz 
bqına bir tlilga geçirmiş, güzel bir bırlı.~~e gerıde kalanlara ~aldırdık . 
ZIJ'h giyinmiş. Kılıcını yanına sarkıt- Herıııer dayanamadılar. neydanı tıı- baktım. Ev alev alev yanıyor ve prn
mış ve ellLe de bir ok almıştı. Bu ta- rakarak tarlalar arasına vurdular , daki tarlalardan birçok köylü 'rnşa 
Jonıla ytırü.1e yürüye önUmitze kadar kaçtılar. koşa geliyorlardı. 
~l ve 1ert Bert: Vakit ıreçirmeden kaçanların at- -Arkası var-

- DuP, kimdir oT ==00---....,----= 
Dlye batırdı. Ben cevap vermeden B o R s A L A R 

hemen okumu aldım ve kerteğe bir 
yay yerleştirerek bağırdım: 

- Yabancı rleğil!... Gök Bayrak! 
Herif söylediğim söz üzerine tat

Jılaşacağı yerde bütün bütün sertliği 

0 Z 0 Mı 
235 Albayrak 
181 Ş. Rıza H. 

ıs 13 Para Borsası 
ele alarak: 37 D. Arditi 

- Köpek u;atıl Parmaklığı neye 
ı-eçenJhı? Hanın gümargilne uğra - 453 
madau neye kaçmağa çalışırsınız, de 542177 1,2 
di. 
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524 520 
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33.73 35.96 

1.248 1.263 
2.9565 2.9022 
2.781 2.714J; 
2.9163 2.9521 

Aydında pasif korunma 
kursları açıldı 

Halkevindeki res m ve fotoğraf 
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Yuan: B'nbatı CAZAL Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ 

G. Vayvel'in 
• • 

gazetecı er 
Amerikan 

e beyanatı 

Macar 
Hava kuvvetleri kuman 

danı Romaya gitti 
Rudapeşte, 28 (A.A) - )facar A

jansı bildiriyor: 

(ULı'S) taıı 

,,/ı\Itkirch). (l mnemarie) ve'da,·ası neydi~ Müttefik devletler kuvvetleri, en son sistem si- ,albay Ladisla> Hary, yanında Ma-
. ~ıı ) ı Lo car hava km·,·etleri kurmav rel>i "" lı e mü~ellesiı.Je her taraffan ndranııı ,-arını yamalak bombar , 

)!acar hava kun·ctleri kumandam 

1 llırılan, toplırnan Alman fırl<a - dımun edilme<i te~ebLüsü llt' ifade e- !ahlarla mücehhez ve Türk ordusile kom- lta'.yaııın Budapeşte hava ataşesi ge-
:~· }'ra11112 LUyilk erkinıharbiye•i- ıerdı '! Hele italyaıılaıın 1Jar;ilya ve neral :Uattei olduğu halde Romaya 

'htık~nce tam!\mlyle ihata edi_lmi> rulon bomhnrdımanıııa ne mana ver- bı"ne edı"lmı"ş bı"r vaziyettedir gitmiştir. 
~ ıçbır ümitler: kalmamış vazıyet "ltk Jıizımdı? Bu >eyahatiıı sebebi, İtalya ha\'n 

_r. Alman fırkalarını bu mliskü' (BaL) ıı~n ; "ali ,.0 Iıu C'ihetıeıı Paris, 2S (Radyo) Gazeteler; in- ~ark or~usu kumandanı general \ 'ay- F" 1 !stiıı ve diğeri ~Iıi'lrda olmak üze- müsteşarı general Pricoloyu ziyaret 
'~etten kurtarmak için çırpınaı· üçük biı· Fraııs ~ :ır.ız >İnin ele gP~i- gil.z. Fraı1>1z ve Tiirk kııınandaıı!arı- Hl, Amer'ka ıııatlJL,at ınümes,;illerini re iki l.ıüyük ha,·a üssümüz vardır. Ye kendisine liyakat ni~anının bfiyiık 
;l k A~man tayyare kıtaları, !->eı ıme~. llol!anu nın <t ili 1 Ye bütün lil'l Halepte koııu~tuklarını \'e harbin kabul eım:* \'C şu ou.<lerı söylemiştir: \'pygandın kumanclasıııdaki ordu da, haçını \'ermektır. 
lı Q ırayretl•rine rnğmen F•an<ı: ıu hareket.c·riıı nih~i ink.;aflar bek- şarka s.ı·aycti halinde. ii' ıııüllefik -- Şarktaki kuvvetlerimız, bu diyaı· kat kat faiktir. ~Hittefiklerin bütün mücehhez \'e Türk ordusiyle .komlıiııc 
• C'. A ) !eri tarafıııdan perişaıı t lemeden ol.Iuğn yerde kalması nasıl de\'let ord•Jlarının. mü~tereken hareke- da rnku ıı,ılacak her hangi bir tecavü- kunetll'ri, en son sbtem silahlarla edilmiş bir rnziyettedir.• 

1 tktedir. Fraıısız h~rbiye nezare 'ah ed lebil.rdı? Bi'hm«a i\lajino hat- te geçeccgini yazmaktadır. ızü d ... hal er'tecı•k derecededir. Biri 
1 

1 
büyük erkıiıııharlıiye>İ. neşrett'. ıııın iiç kmwtli mOnhaııis' üzerinde Lh·erpol Post gazetesi db·oı· ki: Mı . d b .. ..k 

'~du emirler:nde, Fransız (ınü'l" 'ecriibe eıl "len 43 Iik )'t"ni Alman topla- •;\Iiitlefikll'riıı !):ırktaki tabireleri anıl/a a uyu yan gır 
'lı ~IUk) kumandanı kurmay ~"ız- ·ırıt!an ne hekleıımisti? fevkaliıclc mühimdir. Bunıda nıkubu-i 1bnilla, :!3 (A.A.) - Gece çıkaı. 
,,; a~Iat ve 112 adamiyle. doktor Bu obüslerin ıııüdhi~ bir nühz ka- J:ıcak her hangi bir tecaviiz. mutlaka bir yangın Altııı madenleri mıntaka-ı 

iş Bankası 
dün An~ -ti ,z1foltz 138 adam1'ıın em.<al•;~ lJii'.,·etiyle. en sert heton ve çelik ta- ahmete marnz kalacak \'e Raku ıı-et- sıııcla Parcale şehrinin yaı·ısına yakın Hey~ti umumiye 

bit~~·a.ııJatı,·or ve emir melinin ~;;,- 'ıakalarını haraı1 t>ltiği şüphesizdi. rnl kaynaklan, ilk hamlede i~gal oluna bir kısmını mahvetm:ştir. 5.000 k'.şi 
•l' ıhyordu: t'ç gün içinde olup lıiten bütün bu caktır.> yer>İZ kalmıştır. Zarar 5 milyon dolar karada Bankanın umum"ı 

'1ııı arıhte emsali bilinmiyen bu kah- hadiseleri, pek ehemmiyetli noktaları Londra, 28 (Radyo) - İngiltcrenin tahmin ediliyor. mer .. 
içtimaı 

d~~ılk vakası, böylece nihayete ja bulun•a, ciddi ve nihai bir hareke- kezinde toplandı 
it ı.,en sonra, kurmay yüzbaşı Sar- te benzemiyordu. Bütün bu hfırJ:,eler, A • l D l 
ld rafından tayin edilen me,·kide bilhassa hnrp ilan edilmeden b'rden- . tn. l r a ug as Ankara, 28 (A.A) - Türkiye ;ş ması, münhal bulunan idare mecli:;i 
~,nhire Fransız kıtasının üzeri - bire meydana getirilen bu hadiseler, bankagı A. S. hi•sedarlar alelade u- azalıklarına idare meclisince seçilen 

4 ·t.A.Iman gözcü mangası tarafın- kendisinden tam manasiyle emin ol- ınuml heyeti bugün 'aat 16 da ban - ıyeni azaların memuriyetlerinin tasdi-
~ llııtra]yöz ateşi açılmış; Fransız mıyan bir kun·etin nü mayi~ hareke - kanın umumi merkezinde \'e idare ki, 1940 yılınııı murakiplerine Ekrem 1

' kurmay yüıbaşının emriyle tinden başka bir eye beıızr.tilmezui. in gilterenin, laf er~ e netice ~ efl- meclisi rei•i B. Ahmed Nesi mi Say - Ergün ile Ali Barlasın seçilmesine da• 
p an mangasının üzerine hücum Bu nüma~ iş hareketinrl~ıı •oııra. C::er- manın reisliğinde toplanmıştır. ir bulunurordu. 

\'llıangayı imha etmiş><ı> de birçok hal ort•ya yeni bir sulh taarruziy!e ~I mesi şüphe- i olan hare L attan Ruznameye dahil maddelerin gii - Her dört takrir ittifakla kabul edil-
>iuL '.Yaralı vermiştir, Fakat derhal kıp müzakere rnlundıııı lıazı fa,·dalar rü~ülme.<ine geçilerek idare meclisi dikten sonra Ankara mebıısu Mümtaz 

ıtrın· . . v •• l" 
·~ r ı Ve yanlılarını da toplıya. elde e'nıeğe çalışacakları a~'kı\n!ı. sa ın ıgını soy uyor Ve murakiplerin raporlariyle 1939 yı Ökmen, muvaffakıyetli mesailerinden 
'ltııo~~tırnda bıraktıkları sıhhiye O· l\Iihverin askeri ve siyasi planı , _ . . lı bilançosu, kar ve zarar hesabı o - dolayı idare meclisine, umum mildüı 
tı y koluna yetişen ve kamyoıret· şuydu: Lond~a, 28 (Radyo) -Arııır.al Dog- mıştır: . . .. . kunmuştur. ve arkadaşlarına, umumi heyetin tall-
·u, 'rleşen Fransız kıta ı, Alman - Arkaaı var- Ias, bugün bııhrı.'·c ~ıızırı Çorçıhn hu-ı - Zafe.rle n~t~celenmesı ş~phelı o- Bu münasebetle ilk defa söz aian dirleriııi beyan eylemiştir. 
\ı-~~ istikametinde (Huningue) -· _ zurunda gaz!'tecılcrı kabul etmı~t.r . lan harekata g.ırı~me_kten daıma te- Süleyman Sırrı Tiftikçi, Bankanın İdare meclisi reisi B. Ahmed Nesi-

U\ı~~ doğru kaçmış ve fevkalade Tütüncü /ere Müjde .A'..11'r~l; İngilt~renin, _neden _dolayı \'akki ederiz:. Fınl~ndıyaya, ancak ma- şehrimizde Yenişehirde bulunan ş·ı- mi Sayman, şahsı \'e arkadaşları na-
'lıı"'1etı ı~ tesadüfle o anda Fransız - Baıtarafı 1 inci sahifed~ - Fınlandıyaya ı!eııı_"den bu.• uk bı~ yar- y~s- ay,ında boyle bır yardımda buluna- besine. lüzum olup olmadığını ve bu mına umumi heretin iltifatlarına şük-
~Qninerı tarafından istirdat edilen dek; yıl azami randımanlı hale gc:- d.ımd.a bulunmı.•?_ıgı h!lkkında gaz~t~- bılırd.k.• ~uben.n masrafını karşılıyacak ka - ranlarını ifade eylirerek toplantıya 
lltııışı lrUe) e girerek ana vatana ka- mesini \'e nefis tütün yetiştirilme<ini cılerııı ırııd ettıgı suale şu cevabı \eı- dar muamele yapıp yapmadığını sor- nihaı·et vermi•tir. 

\blık Ur, Şanlı ordumuzun kahra- gözönünde tutmus, esaslı kararlar muş ve banka tarafından kurulan ba- u"mumi he;'.ette okunan idare m•c-
·~rıııaı· ör.neği olarak takdim ettiğ: almış bulunmaktadır. A ek k zı şirketlerin idare mecli,Jerinin bu Jis; raporunda l 939 senesinde dünrn 
~~ z 1/Uzbaşı ~arlat ve doktor al- Bunun için müstahsillere istih c·al nıar anın ararı şir.ketlerin_ mas~aflarını ,ka~ar.tmağ-.ı11 vaziyetin:n arzettiği istikrar$ızlık, .si. ~~nin oltz, hafıf surette yaralıdır. kredisini genişletm:ştir. ...., ı .., saık olduguna ışaret eyıemıştır. yasi emniyetsizlik ve nihay;?t mily .. n-
~~. (:Ue) d~ki 66 ıncı Fransız fır- Bu yıl tütün müstahsiller'ne daha • • • Banka umumi müdürü B. Saliihed- !arca insanı istihsal sahasından cep. 
~nda Ustakıl böl~k) ve sıhhiye ef- geniş kredi imkanı \'eri!mi~tir. Bil- 1 ngıltere ı le F ransalja en son sıs- din Çam, Söz alarak bu münasebetle 

1 

helere nakleden harbin ham madde-
! kıtaıı ınuteşekkıl kahraman Fran hassa tütünü nefü kalitede yeti~tir- demiştir ki: l ıer fiyatlarında husule getirdiği yük-

~.ıaiııa sına Şeref merasimi yapmış mekte azami gayretle iyi retiı•e alın tem ta qyare 'er satılacaktır Şu he ve ajanlarımızın v::ıziyetler;y_ sel işlerin te•'rleri işaret edilmek d 

"'"neı r .derhal Fransız menzil has- masını hedef ettihaz ediyoruz. le esaslı surette meşgulüz. Yenişehir- ve dünya memleketleri üzerinde mü _ 
'1.ıı Ilı erıne kaldırılmış ve ölüler Ş'mdiye kadar tutun mustahsıline Vaşington. 28 (Radyo) Bugün gazetesi şöyle demektedir: d~ bir ajanımız vardır. Şube değil - him iktı<ac!i tesirler icra eden siya-
_ııord~~asimJe defnedilmiştir. Fran- dekar ba~ına 15 liradan 20 d• .. u:ı toplunun harlıiye m"clisi, Aınerikaııııı c'.\lltttet'iklere Amerikunııı tayyare dır. htanbulda da bazı semtlerde ol- si emniyet.;izliğin memleketimizde de 
lıııttvıidu, b.u emsalsiz kahramanlı - kadar kredi \'erilirdi. Bu >uretle tii- müttefiklere derhal sun sistem tana- satması, her bakımdan makuldür. Çün duğu gibi Yenişehir ajanımız tasa:·- talııi olarak tesörlerini österdiği ve 
4~t h· et.tığ[ ilk neticeyi. derin bir tün nıilstııhsi1ine azami yardım :ıno re satı~ı yapması hakkındaki kararı ku lıôylcce biı, ta~Ja iki kuş vurmuş o- ruf tevdiatını kalıul Ye bu işi teş\•ik 1939 daki banka faaliyelin:n bu b!l
~t., ıssıyie Fransız milletine ar- lirayı geçmezdi. Bu sene bu miktar asvip etm ştir. Juyoruz. maksadiyle açılmıştır. Bazı şube "" kımdaıı mütalea edilmesi liizımeie _ 
•lrı 40 dekara çıkarılmıştır, Yani tiitiin Ordu mahfillerinde söylendiğine 1 - l\Iüttefiklerin nihai zaferi sü- ajanlarımız noktai nazara göre kiir- ceği kaydolunmaktadır. 
~biti harbin dördünc!i günü. bü- müstahs:ııne 600 lira kredi verilıri'!- 'före; bu karar, Amerika tayyare sa- ratle kazanmasına yardım ediyoruz lı. noktai nazara göre zararlı olabi - Rapor, zirai mahsulat lıakımından 
•~ıt ~.tansı~ ve İ3\·içre muvaffakı· tir. nayiini silralle inki~af ettirecektir.

1 
ki, bu Amerikanın bir taarruza maruz

1 
lir. Zarar edenler gördükleri hizm~t rekoltenin geçen yıl 1938 den aşağı 

Panmış bulunuyordu. Kredi kooperatifleri bulunını.rnn Anıerikanın senede 30-10 lıiıı tayyare kalmak tehlikesini ortadan kııldırıyor. noktasından daha milsaadekiir rlav - düşmemiş olduğunu, bazı mahsull~r 
~C'l'C , - 6 - yerlerde müteselsil kefaletle i•le;·e•ı yapabilmesi muhtemeldir. 2 - Aınerikada tayyare endüstrisi ranıyoruz. İşi kül halinde mütalea bakımından ise 1938 zi geçmiş bulun -

~ CEPHELERDE l\IÜ- kredi maknniznıasını kolayla~tırıııa- Fransız - İngiliz mübayaa komisyo- inkişaf ediyor.• etmek lazımdır. İçlerinde devamlı Sü duğu, sanayi ve muadil istihsaliitın -
.\1,,,,, CADELE - d d k Ü k. , . . 1 rette zarar görenler varsa ve ilercle da da a'·ni inkisafın orüldüg·ü tebl _ ·~'"• .. bu l!'l Uşün ü ·. ~ ışının imzasıy.e nu, ~imdiye kadar Aıııerikadan 150 Nevyork, 28 (Radyo) -.- Tayyare de kar temin eylemeleri ümidi göriin- ' • 

•%eri Yil~: erkim harbiye•i, üç kredi açılma'ı temin ec\"lmiştlr. milvon ingiliz ı:rıılık taı·vııre ve mal- J'alırikatörleri, milttefıklerın yapacak- müyo sa selıi l\I'l' b . .b. rüz ettirildikten sonra Bankanın ala-
Uı.,,. Fransız ve isviçre toprak· Kooperat:f lıulunan )·rrlerıle koo- · · · , · · · b' ·ı .ı ı ık r 'nıe. ' 1 a; şu emız gı ı, kadar bulunduğu şirketlerin vaziyeti 

bit 'iOde ııir' t'- · h k · b' neratı"fe •! 0 hı'l olmı_vnnlıırııı da kre - .<eme almı~innlır. ları sıpanşler ıçııı 1
.r mı yar uo narlı_ bunların. tabiatiyle ilga"ına gidiyo - hakkında da izahat verilmektedir. 

~ne hesaba d ışh ıııı are etın, ır· 'n Amerikanın kar"rııı<bn lıahis ile tayyare inşası hazıı lıklarınıı lı ş a ruz. :\Iilası kapadık )'erine İskende _ 
'· ter. a il ohn·~·:ın bir nok diden i~tifade•i için kanuni cephe - ı·azdıgı bir makalede Vaşington Post mışlardır. Emlak Bankası "ll._ •,:n• döndiiğtinü görmüştü. den harekete gPçeceğ'iz. Karsıl·kl.ı runda bir şube açtık. Bu mevzu ü- 1 
!ı11 ' ık &U ı zerinde h,assasiyetle durduğumuza e }{ı • • . . 
.. •• • n erdeki ani. şiddeti: ayni hadlerde kredi ,·erilme .. ini temin I l I . eyetı umumıye t 
• "'arr ı • • • min olabilirsiniz. lÇ ımaı 
·t:n uıarıa ne yapmak iste- edeceğiz. ngı ız cremı erı ı 
~e ,:·akın a-aresi n~ydi? Şehir- Bu hususta ziraat Lankasına tal'- !'iıt :11alatya mebusu Abdülmuttalip, si- Ankara, 2ıl (Hususi) - Emlak 

1<trd1,,, kert menziller üzerindeki mat verilmiştir. gorta şirketlerinden bankanın ne mik- bankası umumi heyeti bugün banka-

~e ~·anıariyle, :IIajino hattı ü- Vekil, bundan sonra doğrudan Okyanusta harp kaçağı eşya ile do- tarda kar temin eylediği hakkındaki nınumumimerkezindel2inciiçtimaı-
I eni sistemdeki endahtların dojfruya tütlin miistahslline h'tap b R k 

1 
d 

1 
sualine cevaben de B. Saliiheddin Çam, ıııy __ a_p_m_ı_şt_ı_r. ________ _ ·· ....__ I · u u u ya a a 1 ar şirketlerden temin edilen karın banka-VQ ----il ederek su tavsi.\·e!erde bıılunmu,, - u ır us vap r n E b" d l ı rıy ·- . ' tur: • .. . nın 1939 pliinçosuna geçirilmediğini, ene 1 ev et er 

Q-}cıponya ticaret _ Tütünlerinizi daha ziyade '1efi.< Londra, 28 (Radyo) - Royterın Geminin yükü bakırdır. Almanyaya 1940 yılı içinde heHaplara geçecek o- • 
~ı '~tid l'tı.ııahedesi mahsul verecek tarlalarda yeti.;ti!'i- ili\'reııdigine gör<'. Vlaı!iınir .\layako\'s- götürülmesi ihtimali görülmüştür. lan bu karların bankanın 1940 planço- Propagandası Amerıka-
'~on,.~ 28 (Radyo) - İspanva i- niz. Pamuk ve yazlık mahsuller gihi ki isı:ıindeki Sovyet \'apur~ı ~~len harp İngiliz nıuhripleri bu suretle Ok - s.unda gösterileceğini ifade eylemiş - da takip olunu or 
Ilı~~ 'ara · bugün kı,·metleri ,-ükseımiş olan ve kaçagı kontolu muayenesı ıçın Hong- yanusta ikinci Rus gemisini tevkif et- tır. Y 
> aveıe :ınua akdolunan tica- daha da yük;eleceği muhakkak lıu _ Kongda alıkonulmaktarlır. Gem!de miş olmaktadırlar. Geçen ikinci kii- Müteakıben Mümtaz Ökmen. İsken- ".a~ington, ~ş (~adyo>,-. ~'.'1erika 

~'ltt \[Qah '~Protokolü imzalan - lunan m;ddeler ,·et:. tirin;z_ Bu heın 1Ieksikanın ::\1anzanillo limanından nunda tevkif edilen Salanga gemi- der Arttın, Cemal Yeşil imzalariyle harıcıye eıı~umenı, ye~ı kışılık bır 
~ıı ıtt. -•q e enin imzası Tokroda 1 k t· k · . . h .• . ,·üklenmiş bakır ile San Pedrodan yük ~·n·n de maden yüklü oldug-u görül verilen dört takrir okunmuştur Bu tahkık komı•yonu şekline karar ver. 
1 ~ mem e e ın e onomı~ı ve em ue :ı.ı- • · . . • ~ 1 ' .. - • ~ • ... • t • • • • • • 
~ zin menfaatin'z içindir. )enmış (::\!olıbdcn) vardır. müş ve Hoııg Konga sevkedilmişti. takrırler 1939 plançosu ıle kar \'eza- mıştır. Bu komısyon, Amerıkanın bı· 

),t··ı (•, t. 
28 

~Ll.GLER 'ı Gemi Vladivostoka gitmekte idi. Londra, 28 (Radyo) - Üç aydan- rar hesaplarının tasdiki ve idare mec-!taraflığıııı değiştirmeğe çalışan veya .. Havalarda Londrada tebarüz ettirildiğine göre. beri hariciye nezaretine ayak basmı- !isinin ibrası. 1939 yılında temin edil-,bu hususta propaganda yapan ferd, 
A Hon - Kong resmi bir kontrol üssü ol- yan Rus sefiri Jllayiski, bugün gide- miş karın tevzi şekli hakkında idare memur, teşekküller, müesseseler, şir-

': ·A.) "8 rt b h B f • . ' 'f d · k 1 h kk d t hk'k t kt ~p· - ~ ma sa a - n.~tnra ı • rncı •nnı e • - mamak a lıeraber hal;harp kanunları rek, nazır lort Halifaks tarafından meclisinin raporunda teklif eylediği et er a ·ın a a ı a yapaca ır, 
~e,, l ' · d d' h ·· t h ı1 "1n h man ta)·yare erının a e ı enuz es- muhar:p bir devlete her angi bir va- kabul olunmuştur. şeklin kabulü ile 15 numaralı kopon- Hariciye encümeni reisi Pitman, bu 

·t ınde ııe~r ,no_ktasında gece sü- p!t edilmemi~tir. puru Jıamules:ni tetkik için kendisine l\Iayiskinin, tevkif olunan Ru' va- lar mukabilinde tamamı ödenmiş ve hususta beyanatta bulunarak: 
'lıı~ llııntııkçın,şt ır. Bilhassa Vos- Berlin, 28 (ı\.A.) - Baltık denizi ait bir limana götürmek hakkını ver- pııru hakkında lort IIalifaksın naza- her on liralık hisse)·e net olarak bir - Bu suretle ecnebi devletler an
~>i01latın11~8:°d~ h~r iki tarafın üzerinde uçmakta olan Alman keşif mekledir. rı dikkatini celbettiği ve iki devlet ara lira ve her müessis hi'"es!ne gayri sa- lumıştır ki, Amerikada yapacaklan 

:· 2.~ <ıı.a:lıyetı gorülmüştiır. tayvar~leri bomba atmak üzere Alman Bu vapur, Fransız Hindi Çinisine •ındaki münasebat etrafında da gii _ fi olarak 17,89 kuruş ödenme<i ve tev- propaganda yakından takip edilecek-
. '"ı~~ııı alt~ Yo) -_- Fransız ka- körfezine doğru gitmekte olan bir in- götüriilmıi~tür. rüştüğil söyleniyor. ziata 15 nisan 1940 tarihinde başlan- tır.• Demiştir. 

>ıı~ lrarbın~ resmı tebliği: gili~ .tnyyar~sin'.' t~s.'.ırl_'.if ~tm_işlerdir. 
\:,.4' bulun tarafeyn topçusu İngılız tavva•e,, duşurulnıuştur. 
·~ ın ınu t · · ı~ ' 28 (ll, ş ur. Londra. 28 ( A,A) - Dün beş sa-
'l;l)ı nııı r~sınt":Yo~_,:- Alman ka- atten kı•a bir zaman zarfınd.a .. diiş
·~· <!t~hesi ebl.a-ı: manın en az beey tayyaresi duşurul -
ltU~ olın .. ~de kayde şayan hiç müş olup di~er iki dü ·mnn tayyaresi
' b ı lııyya. ;ştı~., nin de harp harici bırakılmış oldu· 
,1ç•tak, ~e e.rı H:eligoland üze- ğu tahmin edilmektedir. İng!lizlerin 
ı, ~k te:ı'.'1'.lerimizi bombardı- yalnız Hurricane adındaki bir tay -
· ~Q ~tarı·~ıar~üsunde bulunmuş - yareleri diışmilştıir. Sabahleyin, öğ
t '11rıııu.t ınız bunlardan bi- leden sonra ve akşam vaktı olmak 

·ı ı • Ur 
t lıı~y. 1' üzere üç muharebe olmuştur. l\Iuha-
~ . qre er' P. 
~ Ve l!oıı · · ı, .eJç!ka, Lük - rebenin kahramanı 21 yaşında bulu-

it 
1 ~· •nd~ üzerinden uç· nan Yeni-Zeland Cnoper olup birilıi-

·b"•:ıtr,·ala ri ardı sıra ikj müessir Schmitt tay -
l' d., bir 1 rıınız, dUn de garp yare•i d!lşürmü' ve bu suretle har -
''tı!Jr, nllıliz tanaresini dil- bin başlangıcındanberi 5 Alman tay

yareaı dilsürmilş bulunmaktadır. 

Norvec suları11da Berlin Civarında 
' . . Mühimmat imalathanesine çevrilmiş ' 

Bir Alman tahtelbahırı yakalanarak b.. ··k b" l kt ·k f brikası yandı .1 ... h . d"l . . uyu ır e e rı a 
Si a tan tecrıt e 1 mıştır Kopeııhag, 28 (A,A.) - Politikenı Bergamann fabrikaları ordu için 

Amsterdam, 28 (A.A,) - Norsk yüzıiııden uğramış olduğu lıir hasar gazetesinin Beri in muhabirinden: mlihimmnt, kablo ve elektrik malze -
Telegram Bureau U 21 Alman tah- d 1 . 1 . . belk' b" .. Evvelki gece Berlin yakininde kilin me~i imal etmektedir. 

' - o ayısıy e gırmeyıp ı ır seyru- . . , d R ?$ (R d ) B ı· · • 
telbahirinin Norveç mnkamatı tarafın- .. . . . _ Bergamann elektrık fabrıka.arın a oma, - a yo - er ın cırn-
dan mevkuf tutulmakta olduğunu ha- sefer ha.tası y~zilnd~n gırmış oldugu- büyük bir yangııı çık~ıışt:r, Yangın rındaki Berga'.'.1ann fabri.k~sında çı
ber vermektedir. Bu tahtelbahir l\Ian- nu tebyın etmış~erdır. son derece şiddetlenmış ve ancak sa- kan yangını sondtirmek ıçın sabaha 

rt 1 k .. d b' k t 'd' müracaatına ragmen mevkuf tutul- bahın üçüne dog·ru bastırılabilmiştir kadar vetmi~ tulumba faaliyette bu -e ya ının e :r ayaya o urmuş ı ı. · . 
Tahtelbahir, Alman sefaretinin gemi- maktadır. Çünkü Norveçliler tahtel- Yangının sebebi hakkında tahkikata Junmuştur. Zarar pek büyüktür. 

ııin aerbest bırakılması için vaki olan bahirin Norveç kara ıularına fırtına girişilmiştir. 
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zım atın alma komis-

20 h;n kilo sad yagının 
i gtır.ı.i ·ant 11,30 da pa-

rtname~i her gün komis-

m yonn muracantlnrı. 
2176 987 

• • 
ıy sın "'n: 

K a abamız mm mo ör, cı:ııamo, tel \T ir teferrüatı-
mn keşifnamt:: H fenni şnrtr: mc. ri mucılıince 45 gün müddetle pazarlığa 

konmuştur. 
ı - Kes·r l d lı 21),7~1 b çuk lira olup murnkkat teminat 1552 lira 

61 kt r 
1 ı tnameıeri 5 lira mukııbilinde Germencik bele

ahnır vt: \ er"lecek adr -:! re gönrleril'r 
' ktiı .. k te::;·satı mulz mclcrin..:ıcn bir kı mı
·r ri de • .'.\ rıc· te 1 '. clu r. 

nıb r-ı.i ii ' t 16 ia G 'rtrencik b ·lr>di-
15 22 29 6 878 

Çama ür,. ·· ğünde : 
1 - Tuzlamız ·çin 

caktır. 

84i5 m tre m·kap toplama tuş mübayaa oluna -

2 - Beher mc+ re m ·kabının muhamm 0 n bedeli dört lirn munıkkat 
teminatı 253 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartn mr i her gün müdürlüğümüzde ve İzmir baş müdürlü -
ğünde gorlilebilir. 

4 - İstekli! r·n ihn e rrü ü o1an 1 nisan !>:10 pazartesi saat on dörtte 
müdüriJ t•mizde muteşekkil kom:syonda hazır buluıımaları 

28 29 30 31 1061 

Kuşadası be en·yes· e o 
• 

Bir çatı altınd o mak uz re 6 kasap ve 6 °bıc duhh ıı ıı: sı çık 

eksiltmeye konulm u . Bu · ·n keş'f bcd~li 3152 !ıra 86 kuruştuı-. ~fJ-
vakkat teminat 2G9 1 r rtn~ m p.an \"( ıs .. :r eı · k 
belediye muh rı 'ı , ·ı-r. 1 l ) n · an 9 O 
Çnr:;amba günu µıla ıktır. T ırul riıı 
2490 sayılı kan ı 2 ·ne· J'Y mil lıu,unmnlnrı lazım-

dır. 

v:m çel:k S"Ç, ' mn ve i kara köşebendi. 
30000 adet ate~ 

1300 adet bale k , 
Cins ve miktarı ~ 
Muvakkat t rr · 
Teklifler 7-ma 

re_inde kom'sycm k ·pı·ğ· e 
Şartnnme \ e kr k lc.r ·dar 

mektedir. 

1 lır mu • bi inde tevzi ed~l-

İsteklilerin ~ rtnarne id \ z le~·n<' ıniirncaat-

ları. 27 

Ista b 
den: 

1 

mektuplarını mezl·ur günde c il m ·n nçı'ımı a tını.lan bir aut evveli
ne kadar komisyona te\ di etme r· vt s, r am : m. k i •jy nlcrin h r 
gün idare şu' ine mürncantl rı ilnn dunur. ıı; 20 2G 29 

lzmir Liman ve ş~hir bakteriyoloji müessesesi 
satın alma komiyonundan: 
Yapılacak iş: l\I.ı ferıik t mirat H' in,.• at 
Keşif bedeli: 8476 lira 24 uruş. 

İlk teminat: 2GO J"ra 751,uıuş 
Müesse. e bin, a y ı ır lacnk, k ·r IY.:ıd li ve ilk teminat tutarı 

yukarıda yazılı bu u n t m: , t \C in aat ,ıçık ks;Jtmc.}C konulmuştur. 
İhale: 4-4-940 mb unu t 11 dt> rnJ de top anacak olan sa-

tın alma kom· ) d· .'.\ pıl ~aktır. 

Şeraiti ve işin t 

2 3 

Aydın aha mü diirliiğünden: 
İdaremiz;n "" irn avlık ücr t l aş makini tliği mUnhnıdir. Taliple-

rin evrakı mil, bi ~'e · i e • • a m· ·acaatları. 
2 20 30 31 1022 
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l mır: Y c nı Kavaflar Çarşısı No. 31 
Her türlii c d, u e!, ' ·ln.m olarak ve ınn'at icaplarına 

s::,öre y ınlu. 

&nl-al.ıra mahsus i ıtli ve \'İdalı defter ·ıe dosyalan 
an.:cak ınü liıt J..Ll RIZA müesse esmdc: yapılmaktadır 

Sıp rıs ·· .. eri ır. lüks albümler vapılu. 
Müf' .. wl-ırılık Q'ü?·llik vr üratbr. 

Cocuk hast lt.kları 
• 

Bı.r tı zç rı t nı ni :.tıf :.ı i1rın lz

ı e Y i S nema yanında camcı 

Iu"' ')in ::, · im glunun dukkfınındn 2> 
li ·a kıyme i muhnmmcneli eşya açık 
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00000 -
rtırma i e 1-4-940 pazartesi günü sa- Fcderico mı uru 2i-~-940 t< ri -

.. t ıo da tılacağıııd, n alıcıların ha- hinde Cenova ve R·vi<'ra limt nların 

[; i e ..ı..... ısı 4;EXPLORER> vap. 24 !ı{artt• 
b ke ı.}or. nl•· Ha tn. nnı 11,<JO 
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bütün Ege ve 1 mirlı! r bu ot 1 r bu u urlar •• ! Husu ı) t f'r ço <: o n bu ot Ht.:r n fıyatları da rekabet kabul etmi 

ı yecek d.r cd ucu dc::;...c;;;:;;.=,,,..,--=--""-.... --------=--

z; 
az &O lır· ı 

pluı agv t; • n 
4 Advt 
4 .. 
4 c 

4) ' 
1 o c 
1 .. ) 4. 

1 

1~ 
düs1 

rı~uıı ısös 
ı :-;; ıbe ve Ajan ndedi 262 
Raı .V amel 1 ri 

• 

~ıa ·ye veıecck 
Jı , ı: &ız t arruf bc:;aplarında en 
dl! a çeki ~ek ı ura i v aşağıdaki 

I r ' k 4.000 lira 
c 2,000 < 
< ı,ı '10 c 

100 < 4,000 c 
50 c 5,000 c 
40 c 4,SOO c 
20 c S,200 c 

r b r sene :çi ıde elli lir ian aşağı 
.lde yırmı fazla iyle verilecek· 

l, ı b.ıi ci ... A 1Ur .. 1 murt, 'e lh:ı-

a 

imanlarıııa l:ıarekrt d 'C'Rktir. 
ritta di Barj motorıı 28-3-940 t: rı · 
hinde gelHek i tanl)ul Pire Napol , 
C'enova\, hnr k ı>d CE ktir. 

Brind · i m0f ırti 3 1-940 tnrih ·nrl' 
velPrek ert!'cıi ünü a. l 7 de doğru 

I . T. R. T. - BUDAPEST 

rUDA PEŞTE 1Ç1N bek• 
~ {A~St.> Mot. 23 Martta 

1 niyor. . uu . 
S rvicc .Iaıitıme Roumnın -
c e t 
Kostenct> 

. aııları 
ıa:; ve Duna ıını 

Pirf• ·•ı·ncrs· Zara Fıı ... · Tı·,·ecı\f' 

ve V ncdik ı:manlarına l arek t ed • iç"n r: :rnsand• 

1 

cl'AVARNA> mot. u 

erktir. . l; l.'~nıyor. 
Cilt-:ı n· fü r· n:ı löru -1-940 tar -

hind 't r >k lr:;tanbu' Piı Tapoli, co:-ıP~~<{ 
ATİD NA VlGATlON '' 

(' r ,., va haı t )ne k ;r. 
Zara mc.ı · r · 10-4-940 tarihind,• HAİFA rt 5ııid 

B '.'.\ rut II,: , Tel A\ h', I'O 
gelerek .eı tc i nu . .ınt 17 de Piı • 
Brindi i Zara F uı 0 Tİ iy stf' ve Y VP l keııderı.} c ;çiıı. ·yor· 

-
. A ic1 vnpuru 28 Martta bekleJl' 

r.edik limanlarına hnrcl.et edece c --*-- ..... - - • 111 .. ~ tir. 

Not -· 13ılt0n bu vapurlar TriyP.0
• 

tc vey~ Cenovada şimnli ve cenul>l 
A.mPr.ika liınanlann"L hareket eden 
ltalia anonim seyri efnin şirket nln 
\'i' Ameıikn ve Hind·cıtnna hareket 
eden LLOYD TRİYESTlNO anonim 
se~·risefair şirketi vapurlarına tesa

Vapurlann is:m ve tarıhlaf 
bnda hıç bir tsah ld aJınrn;'· 

TELEFON ı 2001 - ::oO 

düf ederler. 

TEERLA!;D. İSE, RCYAT.E 1'UM -
PANYASI 

. . J 
,,,, şürell a 

LİMİTED 
V APUn ACENTASI 

Attürk cad<.leıi Reeı bina•• 
Td. 2443 ·,,iıt 

1 rı"' Londra ve Liverpol ha llr' 

P. .h . •. e "aP 
ıysanın ı tıyacına gor 

!arımız sefer :> apac:nklardıY· 11' Al'h·ııe._ '"Ptır ı l ı1. .~40 tarihindn 
1 

' 1 m k1.. ol ıp A nv 'r ve Ifo!land ı 

.. , hır .,n h r k < ~ n-==---:ıa;:=-------
• ,H\ 1CE MARİT :n: RffCMAİ~ 1 

;' 

43ureava vap ıru ,1-3 ~40tıri1i .<lt- \ 
Jerek M ita )far ya v Cenov<ı lı 

'l1!ln arına harL et edecektir 

NOT: 
Ahval hıızıra dolııyı!'livl~ navlu'l 

• e nntevct tarihlerinin knt'J olrnndı
vını 'e bunl"rtn hi~ bir ihbnr l\ lüznm 
olmak~ı;.,ın def'c:ebilir oldu~unu ve 
ıncsu: :;et eretttip etmiyecegın muh 
•er"'ll :ıklenr i 1 rir kayıd ve 1ÇA.rıot 
etm lerı rica olunur. 

Daha faz.a taı ıı;.t için ı_·um:-.:ı.r 

-çet caddcı:inde FRATELI l F.PERC< 
~ı;.pilr cıcentP!'.me n.Oracaat (ldılmt!S 

'l ELE'FON: 2001 - 2005 

lzıı. r d<irdtlncii icra me.nu. luğ m 
drın : 

P raya çcvril<>h{'k g .... ı i rır ııkulıi• 

nç olduğu: 
Kahraı 1, nlar ın. hn'lesinin Nu re 

sok, da 28 nuın, r •!ı hnne üç yüz !i 
ra J ı~ rneti muhammcnt'li o . n i!HJ ı e 
,.n L:ı · .ı tı m ı -ı 30- 041) ·.ı!ı u 

ı u. ·ı eır.·7~ ıcra edılecek-

uo ..... or 

Ş , . Ug"ur . e 7K 
;r · nci sınıf dahili has~ 
ta1ık'ar mütchass.sı 

Izmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 8288 .. 
Jb•rt" 

Hacıtalarını sabahtan lt eıı• 
vcı gece vakti kabul ve ınu•>' 
edı.ır. 

.G&&Ji 

ş Bankası 
·· ··k C . H .. ptıar ~ucu ıırı C5.,. 

1940 
1ICRAMt\rE PLA!'lf 

t r· t .ı ~ ·zl' '" lMİ:;; b ... ı ni - l 
b cı ı·, ı· l ği t.1u·1·cle ih'lle- KF.;; DELER ~llstotı 

1 Şubnt, l M uyıs, 1 J.:"' de 
5 ; vnp, auık k i h de en çok artıı - 1 İkindteşrin tarihlerııı 
nın t· · hhil 1ü b ... : l ılma~ şrır ·,_ yapılacaktır. 
le il· d u1·tır, a ı JG-ii-~10 tarihind l 
per •n vüm geq ehi· mizdt' ~rıt t 1940 1KR.Ai'.\I1YELJ':~ lif' 
! de~ apılac ık '(' P'l çok artır mn ü- 1 ndet 2000 rralık = 200~Ô-:., ' 
zerine ihale edilecektir. 1 8 > 1000 > = 30 o·,.., 

lsbu gayri menkul üzerinde hak ta- 6 > 500 > = 300
0 
>' 

lebin<ı buluna11lar ellerindeki resmi 12 :ı.> 250 > _ - 300 ·,,,,. ' 
\'e. aikı ile ıı:rrk~ 'e yirm; gün içind 40 > 100 > _4000·,.... 1 

mür, c atlnrı l:ız.ımdır. 75 > 50 > = 3750> ' 
II. ki rı t, pu · c ·liııcc malı1m olma 2 l o > 25 > _. 5260· fi' 

dıkça payla m d n hrriç kah. aklnı·-ı' n pıır' ıııı~ 
d 

. Turkiye iş bankasın ·rjıctıt JI 
ıı. 1 a bı . i 11 

Sat ış pE"c;in p:ı.rn iledir. 1 tırmnkla ya. nız p~r~ taJiİilıı 
Ylizde iki buçuk dellaliy-ı v~ tapu ı olrraz, aynı zam~n 

harcı mlişterh·P , •ttir. Şnrtnrme 20- den~miş olursunuz. 

l-9 'O tarihinden itibaren h ·kesin gö-
reb;lme i ·c: •htır. D.•ha fa7.ln ına-
l(hr 

Üç • 
ı y ger 

'aldolu 

'azc, temiz, 

~ 

Her türlü tavaf el 

ceşi [eri t 
Ha~di N .. zhe 

Çançar 
51 

Sıhhat eczarıe ıı" 
T. A. SirkPtinin hal·. p·nar kum,.,ş fabrikas 

Diğer bir takım sinir 
ilaçları gibi mideyi boz
mıyan çok · yi ve tesir i 
zar~rsız bir sınır ila-
cıdır. ' 

• ı:.lıi 
~ .. ıepçıoı; 

Baı;ıdurak BUyük ..... ~ 

Tarafından mevsinı J~lay ·yıe yeni çıkardı{;ı kumaşlar 

SA 
.. 

LA 
E 

z 
CUZD 

JF 
R 

Y ni yaptırac ğınız elbia:el r için bu mamulatı tercih edin 

s I E 1 

m karşısında. ~ I 

ı\1c_ kine 'ı,amirhanesi 
pıl' 

Işi gününd l{'s'im etmeği prens:p ed"nen ve 
nun'a iffhar ederı 0ir mües~'!sed:r 

1 
Kestane pazan demirciler 67 - G9 T elefon: 89

95 

~~~~~.,_..,._ 


