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Başvekilin B. M. Meclisinde Mühim Beyanatı • ~ : : ltalyamn Vaziyeti 
Türkiye Harbin Haricindedir Ö 

( Baş tarafı 1 incide ) 

Var' O Va n U•• n de bahsolunuyor. Bütün bu ufak tefek 
vakıalar ltalyamn bugünkü vaziye
tinde sair herhangi bitaraf bir dev-

A l m anlar Mag..., ıu• p ıettençokfarklıbir1ey1:>uıunmadığı-
bertaraf ed'l ( ~' .~1• 1 incide) Devlet sanayi programlarının tatbik misyondan almak suretile ijliyen . intihabım /vermeğe hizmet ediyor. 
hali kalma~ ~egını ~ etmekten v~ ikmaline, açılmış fabrikaların fa. bu teşckkill, pek kısa bir zamanda ( Baş ta t 1 incide ) İntizar hilafına İtalyanın tuttuğu 
Onıitıerimizi:ı= ~ a§lamıştır. aliyetlerinin daha iyi tanzimine dik· gerek takas primlerini tanzim, ge- . ra 

1 
• bu meslek nedir ve niçin böyle olmuş-

den hepimiz muzt a~~ edememesin katle çalışılmaktadır. Meclis Parti rek ba..sıbo~ bir halde cereyan eden ~esı~ khı:t'b b~::ıdan.beri i~ks~~ Resmi T eblig"" ler tur? Bu sualin en doğru cevabını ip-
an ız. Grupumuzun so direktifle · den mUl ve çok def külatif b" h" t a 0 a zere an pıyadesı ıg- tida İtalyan gazetelerinde aramak is· 

Türkiye Cürnhuriyetinin siy ti h n .. nn a spe . ır ma ıye frid istihkamlanndan çıkarak Fran-
bu son zamanların Uh" ase , em olarak devlet sanayıı ve maden- alan hareketlere manı olmak bakı • zl .1 . h k ı· . durdurmak tedik. İtalyan gazeteleri eJe alınınca 
çinde ayni istik m. ım vakayü i- !eri işlerinde ve umumi olarak sanayi mından değerli mesaide bulunmuş ~t a~nt' ı e~ w.~re .~ğü~nı 'dd tr b" VARŞOVA tamamen Alman dostluğuna ve Al-
miş ~yni te akkuzameti muhafaza et- ve maadin kredisinin daha müsmir e- prim seviyelerinde mUhim sayılacak :ı egümış ~r. b. ~s go se J1 

e ı ~r man politikasına hizmet ettikleri gö-

t 
' Y ve dikkatle mun saslar dah·ı· d tan · · ·· · d te t ·rt t · · aff k ld w n ar 1 0 muştur. aahaza u (Baş tarafı 1 incide) ·.~e çarpar. Gazeteler biltUn Alman azar inkiı:ıafı t ki · ı ın e zımı uzenn e • enzı a emınıne muv a o ugu d F 1 .1 . 1 k 

~ m a P eylemiştir sirleri ·· ıı·· ı k "kt d" h g·b· "h t itl ı•t ta · l · · taarruz a ransız arın ı erı ıare e- Almanlar, Varşova radyosunun i- nıuvaffakı"yetlen"le doludurlar. En bU-
Mulıarip T ...... n--ıa · §umu u o aca ve ı ısa ı a- ı ı, ı raca ve ıa a cır erımıze t' ,. . 1 t ş· d" k 

-aa&ıH Münaseba.tuwz y tı . k' af cek d 't' t b"l ek . b" ıne maw o amamış ır. ım ıye a- şarctlen·nı· kull"'nmak ve Varşo"anm .. k t l 1 h l 
N 

a mızın ın ış· ına cevap vere e ı ıma vere ı ec emın ır mes- da Al 1 k" 1. t""f k ·ı "" .: yu pun o u ser ev a ar, en mutena 
ormaldir t db' l . 'h h . ıı· b" t l k "t'b ·ı h t fta r man ar ma ıne ı u e ve mı • zaptı hakkında yalan habe ler ver k"d k" h disl lm Muharı'p ta _ ı,1 e ır er ıttı azını e emmıye ı ır ne o ma ı ı arı e, er ara mem ral .. t .1 d"' 1 .1 . r • mev ı e ı ava er A anların şev-

raı aıla mUnasebatım . d .. ..k yoz a eşı e uşman annın ı erı mek su til be 1 ·ı 1 Cc d normaldir be . ız mevzu olarak ele almış bulunuyoruz. nunıyet uyan ırmıştır. Buyu ehem- h k t• . d d k . t " 1 F re e yne mı e nevre ra ket ve kudretini göze çarptırmak 
ve ynelmılel münasebat B h . • . k . t d" w• . l 1 d b" . are e ını ur urma ıs ıyor ar. a- yo muk les· . ihl"l tm• 1 rd' . . eli kaideleri u usustakı kanun layıhaları ı- mıye ver ıgımız mese e er en ırı k t -r-r k 

1 1 d B ave ını a e ııı e ır. gayesmı takip e yorlar. Fakat dik-
ne uygundur Alınany il b" d . • h 11 . . . 1 a muvaı a o amıyor ar ı. unun Varşov postası al larak · 1 k • bed l aramıza d w · a e sa ır zamanda huzurunuza gelecek- e zıraı ma su erımızin fıyat arını .. . d" k" Al . d . k a norm o ış e- atı cel en nokta ngiltere ve Fran-
a ogrudan dogbııya b" . ti y . . h ki . . 1 . . . uzerıne ır ı man pıya esı mu a- kted' · Yasi iht"Uif ır sı- r. eraltı scrvetlerının araştırılma- a n pıyasa ıcap arı harıcındekı b"l ta . ı·k· . ti me ır. sa aleyhindeki neşriyatın durması-

ile mu··nı "'~telvzuu yoktur. Polonya sı faaliyeti, muntazam bir program !millerin tesiri altında kalarak di41· 1 
• arkr'ulza kgcçmışb, ~ ınl' dzayıka la Lwow pazar günü altı de.fa çok şid dır. Ölü vakıalar şeklinde ufak tefek 

aselJ\: erimiz ise h h 1 1 gerı çe ·ı me mec urıye ın e a · d u· bo b rd ed'l . . ç k men ıi emen e- a tında devam etmekte ve başlıca· me eten korumak ve bu suretle bun· c ı m a ıman ı mıştir. o ka bazı neşriyat demokrasi devletler a-
giltererıza: ve d?stane ?lmuştur. 1n devlet madenlerinin geniş mikyasta ların değer fiyatlarla satışını temin mıştır. labahk olan Zniesenie mahallesine bir leyhinde bir mana ifade ediyorlar. 
ınu ve • ansa ile malumunuz olan istismarı yolundaki faaliyete hız ve- eylemektedir. Bir Almnn l\luhribi Berha\•a Oldu çok bomba düşmüştür. Ölü ve yara- Fakat eskisine nazaran, bliyük bir 
rniza~en ~saslarda menfaat iştiraki- rilmcktedir. Ergani bakır madeni iş- Tahaddüs Eden Mü.5küller İçin Londra, 11 (Radyo) -1sveçle Ho lılar vardır. Varşovadan Lwow'a gi- salah mevcuttur. 
dır B: m ~terek telakkilerimiz var- lemeğe başlamıştır. Morcro madeninin Alınan Tedbirler landa sahilleri arasındaki Sund bo- den trenlerdeki yolcular, Alman tay- Harp çıktığı gün, İtalya hükumeti 
b~ladı ~ memıe~e~erle müzakeresine de tec_:hizatına ça.lışılm:kladır. Kö- Bu hedefe yaklaşmak için bir ta- ğazında Almanlar tarafından vücu- yare hücumlarından kurtulmak için bir tebliğ neşretti. Bunda ilan edilen 
dostan gı:ız nıhaı. ~uahedelerin en mür istilısalfıtında, mevcut vasıta, raftan ihraç imkanları mevcut olduk de getirilmiş olan mnyn tarlasını bek yolc~a 7~ defa trenlerden inmek mec- şey şu idi: "\Tekiller Heyeti Almanya 
devam ee~:~av~ ıçınde görüşülmesi ş~rt.ve imkanların israfına mahal ve ~~, ~azı mühim ih~ç maddeleri~iz !emekte ol~ bir A1?1~~ muhribi ken b~rıyetınde kaldıklarını söylemişler- ile Lehistan arasında harp zuhur ct-

Aziz k edır. rılmıyerck azami neticeler elde etmek ıçın ıhracatçılnnn rnUştcrek ve mUs- di maynlerınden bırısıne ~arparak dır. mesi üzerine tahaddüs eden vaziyeti 
Biz bar .~d~?larım,_ için her türlü gayret sarfolunmakta- tenit bir surette hareket etmelerini berhava olmuştur.O aralık sahilde bu 88 00 00 ve Hariciye Naztnnın verdiği izahatı 

Bu ha b~gunku harb.ın . hariclndeyiz. dır. Bununla beraber, bu mevzuda is- temin edecek tacir birlikleri vlicude, lunan bir müşahid muhribin borda- I / IBerlin, ıı (A. A.) tetkik ettikten sonra şimdiye kadar 
inkişa~a~ ~~leketı~e . bulaşacal~ tihsalfı.tı teşkilatlandırmak ihtiyacı 1 ge~innek suretile fi~atla_r ~akul ha~ 1 sınfü: ~~azzam bir su süt~n.unu~ yük BE R L N _ Alman b:ışku- sırf "ihtiyati,. bir mahiyette ittihaz 
ediyoru gostcrmemesım temennı karşısında bulunduğumuzu işaret et- lerınde korunmak ıstenılmış, lnhı· seldigını ve sonra gemının gozden mandanlığı teblığ ediyor: edilmiş olan askeri tedbirleri tama-
rinde alz. Memle~etimizin bazı yerle- mek isterim. ırnmür havzasınm dev- aarlar Müdürlüğünün piyasada na· kaybolduğunu beyan etmiştir. P 1 d k' b '" .. k d h • men tasvip etmiştir. İtalya hiçbir za-
ler an :ş oldugumuz askeri tedbir- letleştirilmcsi için de teşebbiise giri- zımlık lıizmctiııi görecek şekilde, Jlitler Ne Yaınyor" : ~nya a ı u~~ me:t ~n mu p a mnn askeri harekata geçmek husu-

' c ihtiyat tedbirleridir. şilmiştir. Cünıhuriyetin büyük eseri mUbayaatta bulunması temin olun - B 1· 11 (AA) Füh." . lre sı sodmına ya\·,.aşt~la ab!rd. . o- sunda bir "initiative almıyacağını 
Sov tJ 

1 
D .. d". ta ft b .. k"" h 1 er 111, • • - rcrm u- onya or usunun ıs u gar ın e ım- ,, 

Ark ~e ere ostuz ve Turk sanayiinin en bUyük temeli- muş, ıger ra an ugun u a va • k •1 b' t br v• •• h İtalyan kavmine temin eder 
l{ adaşlarım, ni teşkil eden Karabiilf' demir ve çelik ve şeraitin ihdas ettiği bazı mahalli mu~ı . adrardgak.ıılmn kı~ e_hıgınte go- ası. • .. . . Bundan İtalyan hükumeti~ baş-

OlllŞuınuş s t · . . f b . k t 1 · ti · ·· 1 k ·· re, I"orı or a ı ıare at nı aye e er- Ccnubı Polonynda duşman §ıddetlı 
nas b ovye ıttibadı ıle mU- a rıkalanmn şu anda ilk istihsalini sı ın ı ı vazıye erı on eme uzere . t l"kk' 1 b"l v. d F .. I lıyan harbe iştirak et:niyeceği mana.-

e atımız dostanedir . d t vermekle ·ıı· .. . k d ı· incir fındık bölgelerinde satış koo- mı§ e a ı o una ı eccgın en, 'u ı- mukavemetine rağmen San nehrinin k l b"li F"lh:l."k -ıx~h . 
kalacaktır _.,.e os ane . mı 1 sanay~ıınızc u ret 1 ' •• • • • rcr, Chienstochan, Kielce ve Konskie ötesine atllırken ve Alman kıtaatı bu 51 çı arı a ı ~:.. 1 

UAl a, .r u rerın 
AP k · (Bravo seslen, alkışlar). bır unsur katmış oldugunu arzetmek- peratif teşkılatımızın faalıyetlerı gc d ;;. ı . . . Duçe'ye çektigı telgraf bu hususta 

g~. ~kla ve rabıtalarınuzda hiçbir de- le sevinç duyanm. (Bravo sesleri, al- nişletilerek ortak olmıyan müstahsil- yol~ndan ~adomS~e Varşovdaya Oo· nehrı .Javernık • PolskiT. Saııe~ mm- çok manalıdır. 
ışı ık yoktur. Temaslarımız • kıslar) lerin mallannı da toplamak ve bu ru ıler1emış olan ılezya or usu mın- 1 takasıle Radymne ve Yaraslan da gc H"tl h"'d' elerd ö terdi-· tad 

1 
\ e mu- :. 1 't . ti' Füh" t ·r k ı er. son u ıs e g s gı 

. o an fikir teatilerimiz her mallar mukabilinde avans vermek ta casına gı mış r. rer, ayyare çerken, şarkta muhtelı mınta ·alar- d' 1 t·k . i rd d d 
kı g·b· zaman- l\luhtekirlerle Miicadcle . v· .. 1.. b" d b p 1 . . . ıp oma ı ve sıyas ya un an o-ı ı samimidir. teşebblisüne girişilmiştir. (Bravo ıle, ıstu un gar ın e azı o onya da ıhata edılmış bulunan Polonya. kı- 1 , D , . • tt t ..... ~kür 

liarici siyasetimizin diğer uns 1 Arkadaşlarım, sesleri) fırkalarının muhasara edilmiş bulun- taa.tı silahlarını teslim etmcğe ba§la· :ı uçe ~~ s~~- su~e ~ e~ . 
n, son defaki maruzatımdanben~rs~: Büyük Meclisin tntıl devresine gir- Hale~ kooperatiflerimizin duğu Kiclce • Radom nuntakası cep- mışlardır. Dü~manın Alman kıtaatı Alıyor; uk :skın e ıt·ı ~f edvbil eyı 
ze a,.•M.:ı· , ı mesini takip eden aylarda hüklımeti- satı§ 1 • .. . d 1 • t Füh" . . man as erı uvve ı e ı a e ece-

. · c.çuıJecek bir tcbcdd"l ·· t . . . . . mali bünyelerile mütenasip bir su- ıesı uzenn e uçuş ar ) apmış ır. tarafından tcsıs olunan ~cmberı yar-
rnışlerdir. u gos erme- ~:~ın~ ~~car?\f0lı~ıkası .ve ~unun. tat: rette idare edilen bu ilk ha.rekatı rerin tayyaresi, Radom tayyare mey- ma teşebbüsleri tardolunmuştur. ~ine e~~~?tidni lt~ldirdi~ ~onra, 
h 
Hakkından emin olan milletimiz ol aştı uzerlıln : ~ ~nımı~e~lı faalı~~tı takviye eylemek bu teşekküllerin danına inmiştir. Führer, buradan Nagew üzerinde Polonya istihkam du şer~htiı. m eh. ytmi~ın v.~ Y_aidi· 

akka k , mu ur. arıcı ticaretımıze yem ıs- • w 1 . . . . ınıma ı yaç ısse yecegı uını • 
k ve uvvetine dayanan politi tiko. ti .

1 
• • ihdas edecekleri senetleri reeskont Varşovaya dogru, Polonya kıtalan- an ıçın yapılan çok şıddelli çarpış- . .. t . A . d f . 

ta.asında sUkünla, şuurla ve teyakkuz. yan~::: ~e~ me~ şekldınde baş~ı- muamelesine tabi tutmak suretile nın cepheyi yarmak için yaptıkları te , malarda.n sonra, Alman kıtaatı mez-
111

• gos enyor. 1ynı zam~.
11 

~· ~ 
YUrUmektc devam edecektir (Bra. baı::ıla n a ıyc .. et akivrupba. a hafrbın kendilerine daha geniş bir faaliyet §ebbüs1erin Alman topçusunun ateşi kur nehrin cenubunda köprü başlan tmınkve ~hıasy~~a. •. 

6ti~skyb: 1ızmd ın muş-
vo SCS)erf Ik · • :t ı asını mu e p, ır tara tan da · . w ffak ere mı vcrı ıçın ıs '" e yapaca-

M 
• a ışJar) daha f 1 k t ·u k d'w sahası açmak kararın yız. karşısında eridiği noktaya kadar u- tesıs ctmege muva olmuştur. - b'"f' 1 d d 1 d D , 

uhterem ark d 
1 

aza uvve verı r en, ıger B y 1 l\f 1 I" .. Ç k t "d.i . • • gı u un şey er en o ayı a u~e ye 
Memı k . a aş anm, taraftan dahili fiyatlarımızın makul u ~. a ısu. um~ o yı ~ çuşuna devam etmıştır. Ögleden son- -- --- teşekkür etmeyi unutmıyor. 

• e etimizde memn · t Son gunlerde ıç pıyasada bazı ıh- Füh' · p ı ta A ....... _. Le· 
ger bı"r su . unıyc e de- hadlerde tutulabilmC8i, iç pazarlann . • . .. . . ra rcr, aynı o onyn yyare mey vu,,. ..... ;;a Jyonn B . t k d d nil bilir' 

h 
kun mevcuttur. Halkımız harek t i ·ı . 1 •. tıkar hareketlerı munasebcti ıle al- danından kalkarak kendi umumi ka- u neşrıya arşısın a e e 

uzur ve cmniy t. . • e e geç rı mesı mevzu arı su- d - db" 1 d d b h d . Londra, 11 (A.A.) - İngilterede- ki İtalya da Almanya ile beraber har-
lc e ıçınde iş ve güçleri- ratlc ele l ah 11' · · · k ıgımız te ır er en e a se eyım. rargahına dönmüştür. ki Avusturyalılar komitesi, Avustur- be iştirak edecekti. Fakat Almanya 
. m.cşguldiir. Türkiyede inzibat ve metle d' ~l mm~§, m ksu dc~ımızııı. ·

1t Oç giln evvel neşrettiğim bir tebliğ Almanyadan Kaçan Almanlar yanın Almanyaya ilhakını tanımıyan vardıına lüzum hissctmecfün irin 1-
asad lyış, hiçbir medeni menılekett"n n ın mesı ve re ı enmesı ı e ile memlekette en az bir senelik ih· P . 11 (AA) - M tin t • J ~ :t a ın z f "' meşgul teşekküllere yeni vazifeler ve arıs a gaze e Avusturyalıları İngilterede temsil talya işaret bekler bir halde hazır du-

n im 
ayı değildir. Milletimiz bey tiyaçtan fazla iaşe mevaddı bulun- . 1 ' h d. d. d 10 1• ld e ilel buh . • · rilmiş, bankalardan mevduatın çekil- d _ • dd 1 . h sı, svıçre u u un an ey u e etmek iizere bir icra komitesi teşkil ruyor ve müşterek mihver davası i-

rn t ranın inkişafını vakar ve mesi t~ebbüsatı mmı· bankalarımızın ugunu, zarurı ma e erın emen aldığı şu telgrafı neşrediyor· etmişlerdir. Bu komite, Avusturyalı- · b" k h" tl ·r t - f -~ anetıe takip ediyor. Milli Şefe """"' kfıff esinin ya ihracı men veya lisan· . . . . çın ırço ızme er ı a e mege ır-
YUkf3ek :meclise bağlıl _ , . . , ve merkez bankasının müşterek me- sa tabi tutulduğwıu ihtikilra teşeb- Geçen hafta, yırmı Alman askerı lann İngiliz harb servislerinde teş- sat bekliyor. 
la rnübahi olan h .. k. ıgı ~e. ıtimadınız saiai ile şimdiye kadar sarsıntısız bir büs edecekler hakkında hükumetin ile bir Alman sübayı, Ren nehrini riki mesaisini temin ey1iyecektir. İnsanlar her sarahatin altında giz-
lim d · u umetinıze karşı i- "'ek'ld "d d 'lm" ld - b" k ki k H · · d a ı ıftibar ve h tt" u 1 e ı are e ı ış o ugu gi ı, son en şiddetli bir surette takibata geçe- ayı a geçere unıngue cıvann a- Fransız Gazetelerine Göre Harp li gizli manalar aramağa ve bulmağa 
der"' .... .:ı · a a. gurur verecek gu .. nlerd · · d .. ··1 b 'h · · k' F~ k l t ı· l -.:c ... "edır. <Bravo 

1 
. c ıç pıyasa a goru en azı ı • ceğini etraflıca efkarı umumıycye ı ~ ı~nsız ma am anna es ım o · Paris, 11 (A.A.) _ Epoque gaze- pek meraklı olduklau için, gözönün-

lnsanıı ~ • ses <'rı, alkışlar) tikfı.r hareketlerini, daha ilk adımda mu l rdır d k" · ak Uf dev ga .~nz ?lan ve inkişaf seyrile izah eylemiştim. Mazide hcplmiz~.n ş a • . . . .. . . tesi, bugünkü baş yazısında diyor e ı şu manzaraya ınanm, la ik · a 
. anı tn.Uddetı tahribatı d akamete uğratacak tcrt1bat ve ilıza-

11
ahidi olduğumuz vukuatın tekerru- Bunlardan bırısı şoyle demıştır: ki: etmiyerek birtakım istidlallere, tah-

tı bugünde k' mn erece- rata da girişilmiş bulunmaktadır. · k · l k ·rı k Ik w led' buh n estirılemiycn büyük rüne fırsat ve imkan verilmıyece : - Ren üzerine dubalardan bir Harb, uzun bir harb olacaktır. E- mm ere, eşı ere a maga mey ı-
is ..,:a~ karşısında, Milletimiz için • (Bravo sesleri)· tir. "Bravo sesleri, alkışlar,,! Şimdı· köprü kurunuz, göreceksiniz ki, bin- ğer insan bakımından iktisat yap- yorlar. Bugün Almanya kendisini Le-a·:. tlı hareket tarzının ihtiyar cd~~ Müsaade buyurulursa bu işlerin her den idari ve kanuni bütün tedbirlere Jerce Alman askeri bu köprüden si-ımak istiyorsak harbin uzun olmasını histana karşı kuvvetli görüyor, 1tal-
§~~~e v? bundan sonra da bu yol~a ~~~ hak~.ınd~ kısaca maruzatta bu- müracaat edilmiş olmakla be~abcr, zin tarafınıza geçeceklerdir. kabul etmemiz lfızımdır. yan yardımını istemiyor. Fakat yarın 
k . u. bır s~rette yürünece•<ine h • mak ıslenm. bu husustaki mevzuatımızın ıkmal • Fransız ve İngiliz kuvvetleri karşı-
. ~ın ınandıgını görmekle k':ıvvet er Harici Ticaret ve takviyesi lfızım geldiği neticesine hatta aşmaktadır. .. .. betle yüzde kırkı bulmaktadır. Pa- smda sıkışırsa. yahut hırpalanırsa, 
ı~şırah duymaktayız. (B , ve lç fiyatlarımızla dünya fiyatları a- de vardık. Bu maksatla iki kanun lfL· Geçen umumi harpten evvel buyuk muk ve yünümüz memleket ihtiya • İtalyan yardımını istiyecek midir ? 
rı) ra\o sesle- . 1 h" 1 • • • k k "ht" f l · d" · rasındakı müvazencsizlik yüzünden ' hası bugünlerde yüksek huzurunu- şe ır crımızın e mc ve un 1 ıyacı- cının çok ev tındc ır. Bu itibarla yi- lsterse öyle bir zamanda ltalyn ken-

Barem Kanununu ..,
1
.. merkezi Avrupa devletleri haricinde yaı takd'ım olunacaktır. nın dışarıdan temin edildiğini hepi- yim ve giyim maddeleri üzerinde hiç disini atcse atacak mıdır? 

n u usbct k ı z · h ı B ·· · b - d d ~ 'etiC('lcri al::ın memleketlere yaptığımız ibra- Milli Bankalarımızın Sağlamlığı ~nız atır arız. u~ ıse u~ ay a bir endişeye mahal yoktur. Bazı Bu suallerden başka Führcrin bu 
Arkadaşlarım, ~.tl.a.nn son senelerde arzcttiği müş-ı Vatandaşların bankalanmızdaki ıhracat edece~ vazıycte g.eç?1ıB bu~u- gıda ve iptidai maddelerinin ihracı ı gün İtalyan yardınıınd~n istiğna gös-
Tatılden evvel k b 

1 
~ kulalı bertaraf etmek icin bazı büyu .. k evduatlan haklnnda endişeye düş- nuyomz. Sekız on yıl ev.. elıne gelın- hususunda son zamanlarda ynınlan t . "h ' 1 ba "hti all tel nuz b a u buyurdugu ~ m k d . . . . be .1 . _ ermcsı zı ın ere zı ı m er • 

. . arem kanunu tatb"ık .. . devletlerle ticaret anlaşmalarımızı ih 1 mcleri için hiçbir ciddi sebep yok • ceye .a ar yırmı yı.rmı ~ mı yon takyıdat, zaruret ica.bı degil, ihtiyat kin d k b" hi tt d B 
gırd mevkiı k tal k b 1 b 1 b - 1 t db' .d. · e ece ır ma ye c ır. u za. 

ı. Bundan m"'t · ne racatımıza imkan verecek bir şekil- tur Bankalarımız ı::ıimdiye kadar en ı anca u a ı en ugc ay re- e ırı ır. ı · · k tl tc kk'" 1 b b tana 
1 

u cessır olacak v . :ı k lt . b .. t be k k .1 . .. • . . ıırı neza e er, şe ur er aca a a· 
aş arın adedı "' l a- de tanzime gayret ederken aramız- muhtelif vesilelerle bünyelerinin ·o esı, ugun o uz ş ır mı yon Aynı rnulahaza ıle ıstihsali eksilt- k"k tt t b" "htil!:.~ b" .. .. rnen 

1
• uz o mamasına rag- • t f d d k" "ht' f . • . ·ı a e mevcu ır ı <1.1ı 1 ır goru§ 

, a akadarlar b k • da anlaşma mevcut olan ve olmıyan sag-ıamlıgwını isbat ettikleri gibi ha· e ra ın a ır ı, ı ıyacımızın ev • memek, bılakıs arttırmak için icabc- ! k •·rt k . . b" d" l . katı . u anunun tatbi ' k" d d" T k ,. ...... b 11 . Of' . . d b""t•• t db" l . d l k 1 ar ını o me ıçın ır ıp oması o-
• nı sı.ikunetıe k l • memleketlerle ticaretimizi kolavlaştı- len de bütün talebleri karı=nlıyabi- ın e ır. opra .ına. su en ısının en u un e ır erı e a ma yo un d ?Y k h . t b" . be ta b 

1 
arşı amakta ve hat J -r •1 d 1 d k' b wd 'k d yunu mu ur. o sa anç en ınnıs 

un ann büyük b' •k . . • racak acil tedbirlere de tevessül eyle- lecek bir durumdadırlar. Vadeli mev- sı 0 ve epo arın a ı ug ay mı • ayız. kolaylıkla öte beri tedarik edebilmek 
dan Vicdani bir me:n~ ~er7etı, _bu~ miş bulunmaktayız. Frnnsııdarla ya- duatın dahi iadesine devam olunması tarı, bir buçuk milyon kentaldir. Kahraman Ordumuzun Mane\'r.ısı için İtalyanın mahzur g\irülmediğl 
rah duYrnaktadır k nı):e v~ ınşı- pılan ticaret anlaşması, 1ngı"liz takas bunun en yeni ve bariz delilini t".::kil Köylü ve tüccar elinde de bunun en 

Eld 
• anaatindey ..,.,. w Arkadaşlar , müddetçe, bitaraf kalması mihverin 

' e ettikleri nf . _ız. listesine kredi anlaşmasında mevzuu eder az iki misli bir stok olmuş oidugunu ınınd me aatlcrın bır kıs b · t h . e<l' Tatil devresinin en göze çarpan müşterek menfaatlerine daha mı uy-
n an mahrumiyete mukabil bu k : ~h-~ol~n mahdut mallardan başka H_Ukumetiniz, mevduatın ç~il~e a ~~n ıyoru~. . mühim ve sevindirici hadisesi, Türk gundur? İtalyanın harbe iştirak et-

unun bertaraf ett'W• h . a butun ıhraç mallarımızın ithal edil- hareketi karşısında taJeb edilenın Pırınç, Harbı Umumıden evvel 1 lek tt ıgı al yam mem , l b "tb 1 dd . ordusunun, bu sene Trakya mıntaka- memesi Almanyayı talya yolile VU· 

Yen~ ekyaptığı tahribatt~ milli bu··n· ~esi, Kanada ve Mısırla olan ticare- her halde iade olunmasını en doğru _ıdi~mcBn t:ma~c_n . ırd ı ~hti ma esı kua gelebilecek bir taarruzdan vika-
. ın urtulmuş olm . . - timizin inkişafına engel teşkil eyliyen bir yol olarak kabul etmiş ve bu ı . ugun pırıncı e ı yacımıza sında yaptığı büyük manevralardır. ''C etmı"ş olmıuor mu"·• 

vıcdanla ası, kendılerıni .... ___ k ' t d d ti ti kte · "Bravo sesleri, alkışlar.,, Reisicüm- " " nnı sıkan bir h ' U<=ı ararlann kaldırılması bu me- hususta icabcden tertibatı almıştır. ye er crece c ye Ş rmc yız ve 
kurtarmıştır. Bunu ~ursuzluktan yanda ;ı:ikrolunabilir "Bravo sesleri, alkışlar.,. daha fazlasnı yetiştirecek vaziyette- hurumuz Milli Şefimizin de şeref Bütün bunla.r birer farz ve tahmin 
run~zda arzedebiliri:Unıyetle buzu- Bu suretle başlıc~ ihraç maddele- Aziz arkadaşlarım, yiz. verdiği bu manevralar, Türk mille - hududunu geçemezler. Resmi vaziyet 

Tu.rk çocukları, herhang· b'. . . rimiz.in sürümü teshil edildiği gibi Zirai istihsal vaziyetimiz emin ve Şeker, evvelce münhasıran hariç- tinin hakikaten göğsünü kabartacak Hitler istediği zaman İtalyanın, müş 
~~ndı aralarına soktuğu ~U 11 saıkm sanayiimizin muhtaç bulunduğu ba- wl d ten tedarik ediliyordu. Bugün bunu bir intizam ve muvaffakiyetle cere- terek davaya teşekkürü hak edecek 
ıgı ve içtimai nizama mUte•~avaihts~- zı ham maddelerin ı'thal ı"mka~ nlan sagG adm ır. ddel . .. · d h h gi memleket içinde ve ihtiyacımızın yan etmi§ ve Türk kumanda heyeti- surette hizmet etmeğe ha.zır bulun-ve _ ı a ma en uzerın e er an . ld w k d Tü k . . d Ah 1 . ki"'"" . rıı. ayı, velev kendi maddi m cfcı a- da temin edilmiş olmaktadır. b" k t "d d v·ıw yüzde yetmiş be~i derecesinde yap - nın o ugu a ar r erlermın de ması ır. va ın ~ etınedıkçe faz. en tl ır sı ın ı varı egı r. . d k d w 1 b" h . lık 

rme uygun da olsa hüsnü telak~ e- Harici münasebatta temayül eyle- Bereketli ve iyi kaliteli bir mahsul maktayız. ne ~m e .. v: ne. ? r~.tte oldugunu ~ ır ta mın yapmak mantıksız 
rn~zler: Ve böyle bir arızanın ~- diğimiz takas muamelelerini intizam yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Gıda l\laddcleri Çok Boldur v~zı.da; J.0

S er~ış~~~·al.kBravo sesle-
0 

ur. 
~~ edilmesini beklerler Hatta • altına almak, ithalatımızı müşkü- Evvelce de arzettiğim gibi, mev- Diğer, bütün gıda ve iaşe madde- rı, şı e ı ve ~U:e ı ışlar,,. ~unu llüse3 in Cahid YALÇIN 
~· n bizzat çalışırlar, k.anaatind~n~n l~ta maruz kılan prim yükselmele- cudumuz yıllık ihtiyacmnzın üstün- elri üzerinde de ayni inkişaf ve te- h_~urunuzda . ıftiha~la ~e enın~~~tle 25 
cız~ bu ~eerUbede de bu hakikatin~z. ı:ne mani olmak ve bunları iç ve dır;, dedir. zayüdü görmekteyiz. Fındık, kuru soyl.?mc~!e. bır ~azıfe ıfa ettigıme den size hulasaten bahsetmiş bulu -
~l~ı ettiğini gönnüş olmakla .. e- pıy~ icaplarına göre ayarlamak istihsal Kudretimiz üzüm, incir ve emsali gibi bugün e- kamım. Şıddetlı al~ışla~:·· . . nuyoru~. Büyük Meclisin işe ~la· 

:rihız. muste- gayesıle üç büyük milli bankamızın lstihsal kudretimiz eski devirlere sas itibarile ihraç ettiğimiz mahsul· Ke~, bu arada yıne. Turk azını ıle ması bıze hem kuvvet, hem emnıyet 
Yeni İkhsad.i Muvaff işti~al~ile, kuvvetini Türk parası kıy nisbet cdilmiyecek derecede yüksek- lerimizin de çok kesif ve yüksek ka- v~ eli ıle ya~ılan demır y~llan~ızın verir. 

~tısadi sahadaki alıakiyetler mctinı ~oruma kanunundan alan bir tür. Yalnız son sekiz on yıl içinde lörili gıda maddeleri olduğunu unut- b~r merhalesıne daha g~~k. Ş~men- Biz o kanaatteyiz ki bugünkü dün· 
alü.kaıı vekaletler ç şmalanmız, ~kas lımited şirketi kurulmuştur. ekin sahası asgari bir hesapla yüzde mamak Ui.zı.mdır. dıfer Erzuruma vardı. Şıddetlı al • ya badirelerinden Türk vatanını ve 
8?n it taksiminden arasında yapılan Dırektiflerini, Tıcaret ve 11'....a.liye Ve- otuz alınan mahsul ise ortalama Et bakımından da vaziyet müsaid kışlar.,. Türk milletini ancak /sizin isabetli 
l'~!>h' uekilde ink=a, daha v_e- kaletlerile, Merkea: .8a.11knmı~ın mü- yüzde elli altmıştır. Bu 'artış bazı ve emindir. Hayvan miktarı yıldan Aziz arkadaşlarım, kararlarınız kor>,ı.yacaktır. "Şiddetli 

etmektedır. messillerinden ruüte§ekkil hir ko- çeşitlerde yüzde vtizü bulmakta ve yıla artmaktadır. Bu arf;uf 929 a nis- Bugüniln en mühim meselelerin - ve sürekli alkı~lar.ıı 



rEN ISA.BAH' !2EYLUL1§3~ 

MAZON M T Müferrih ve midevidir. MiDEYİ ve BARSAKLARI, KANI eyva ... UZU temizler, sıhhatin latif bir yardımcısıdır. MıDE ve BARSAK
LARI alışbrmaz ve yormaz. ıNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MıDE 

· BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MİDE EKŞİLİK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

M I
• d RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI •e EKŞİLİKLERİNİ •e YEMEKLERDEN •onra bütüıa •ücutte hiuedifen çöküntD e •• AGRIUK ile kolayca mücadele içia HAZMIN en müessir mu1abhihi olu MAZOl'ı' M,.yva tuıu alınız 

Mazon lamln• ve Horos mark•aın• dikkat edln!z. 

fıesmi 03irelerin nazarı dikkatine 
Kağıt ve tabı malzem"!si teda

riki hususunda uğradığımız müş 
külat dolayısile kağ1tlanmızı i
dareli kullanmak mecburiyetin
de kaldık. Hacimlerimizi küçült
mek ve yazıları daha ufak pun
tolarla dizmek gibi tedbirlere 
başvurduk. Bu cümleden olarak 
şimdiye kadar 10 punto üzerin
den dizilmekte olan ilanları 15 
EyliH 939 tarihinden itibaren 8 
punto ile dizmeğe karar verdik. 
Hurufatın küçülmesinden do

layı ilU.nlar hiçbir eksikliğe ma
ruz kalmıyacak, yalnız işgal e
deceği yer ve hacim kısalmış o
lacaktır. 10 punto ile 8 punto a
rasındaki nisbeti muhafaza için 
ilanların beher santiminden şim
diye kadar tatbik edilmekte o
lan tarifeden yalnız 10 kuruş 
fazla ücret almacaktır. 

Netice itibarile bir ilanın 10 
punto üzerinden dizilmesile alı

nacak ücret; ayni iliinın 8 punto 
ile dizilmesinclen alınacak ücre
tin ayni olacaktır. Elimizde ol
mıyan sebeplerden dolayı vaki 
bu değişikliği mazur görmeleri
ni rica ederiz. 

ESKi FEYZİATI ~1---------!llıııt. 

Yatılı BOGAZiÇi LiSELERi Yatısız 

Ana. sınıfı , .e ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısunları ayrı dairelerde 
olmak üzere Lise ve Orta okul. 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörfüğüne müracaat edebilirler. "111•••••••- lstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon : 36.210 •••••••••• 

Saraçhaneba,ında - Horhor caddeai.nde 

Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Yatilı 

Yabsız 

Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baş· 
Kızların yatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi o· 

tobüs servisi vardır. 1stiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530. 

Haydarpaşa Lisesi Alım Sabm Komisyonundan: 
Nev'i \ülosu Tahmin bedeli 

Kr. 

Karpuz 8.000 5 
Kırkağaç kavun 7.000 6 
Çavuş üzüm 4.000 ıo 

Yapıncak üzüm 4.000 11 

Tutan 
Lira Kr. 

400 00 ) 
420 00 ) 
800 00 ) 
440 00 ) 

2060 00 

tık teminatı 

Lira Kr. 

154.50 

Beyoğlunda BAKER mağazaları 
n birinci lngiliz ve Fransız ku 

aşlarından mamul TRENC
KOTLAR, Gabardinler, Paltolar, 

uvaletler, Spor ve Fantezi kos
tümler, pardesüler her yerden mü
sait şartlar ve ucuz fiyatlarla sa
tılmaktadır. Çeşidler bozulmadan 
vvel ihtiyacınızı BAKER mağa-

Haydarpaşa lisesi pansiyonunun ihtiyacı olan yukarda cins, miktarı alarmdan tedarik ediniz. 
ve tahmin bedellerile ilk teminatı yazılı yiyecekler açık eksiltmeye ko- iil••••••••••••llii 

/stanbul Asliye Altıııcı Iiukuk nulmuştur. İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Mab 
mahkemc..~ndctı: Eksiltme 27 Eylül 939 çarşamba günü saat 15 te Beyoğlu İstiklal kemesi riyasetinden: 

cadde:>i Karıman karş1S1nda liseler alım satım komisyonu binası içinde 
Müddei: Hayriye Şehzadebaşı Ba- Abdülgaffar Vecdi Selen tarafın-

toplanncak komisyonda yapılacaktır. 
ba Has:Jn Alemi mahallesi Kırıktu- dan Yeşilköy Şevketiye mahallesi 

İstekliler şartnameyi mek~epte görebilirler. 
lumba so. 20 No. bı"r- Bulvar sokak 45 numaralı evde Taliplerin belli gün ve saatte cari sene ticaret odası vesikasile 

Müddeialeyh: Rüştü. Şehzadebaşı .. 
7207

,, mukim Mustafa Sabri ile ayni 
k 1 likte komisyona gelmelP.ri. 

Baba Hasan Alemi ma. Kırı tu um- adreste mukim karısı Ulviye 

·~r:~~a~
0

~~~!=~~e~~d:~ş~a~~~~ ...... Resmi Dairelerin Nazan Dikkatine ---· ::~~~ınd~8~:,;25~r:~ı:ara ~~h~~1~:e 
~~e1~~~;~9~;::~~ ~:u =~~~~~)

1

er~ Türk rlaarif Cemiye~i Resmi j·an işleri Büro3uıdan : fe~r a::h:t::'!:t~i:ft::~~~ğ i~~~ü~~~ 
mahkememizde hazır bulunması lüzu- Kağıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 eyliilden itiba- berleri mübaşir derkenarlarına naza-
mu ilanen tebliğ edilmesi üzerine mu ren ilanlı gazetelerden beher ilan için ancak ikişer tane verileceği· rari her iki müddeialeyhin ikametgah-
maileyhin o gün gelmemesi veya bir gazete idarehaneleru..den bildirilmiş olmakla alakadarlara arzolunur. tarı meçhul bulunduğundan H. u. M. 
vekil göndermemesine mebni hakkın- K. nun 141 ve 142 inci maddelerine 
cıa gıyap kararı ittihaz oıunmuş ve vu··ks 11k Mu"hendı's Mektebi Mlldürlü"ünden • 
imla kılmnn bu karara ait ihbarname a 6 1 tevfikan on beş gün müddetle ilanen 
nin bir nüshası da maiıkeme divan- 939-940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 1 Ey- tebligat icrasına karar verilmiş oldu-
hanesine asılmış\"<' keyfiyetin on bşe Uilden 2G Eylfı.l 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt olmak ve daha ğundan bu müddet zarfında mahke
gün miıddetle ilam için tahkikatın fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç olmak üzere her gün İneye müracaatle arzuhalleri tebelluğ 
10/10/1939 salı günü saat (10) na 3 d k be t1 (5850 etmeleri lüzumu tebliğ makamına ka-saat 9-12 ve 1 -16 yaka ar me te müracaa an ) im olmak üzere ilan olunur. 
bırakılmış olduğu tebliğ yerin~ g<Jç-

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

İstanbul Asliye Birinci HukuJ, 
Mahkemesinden: 

mek üzere ilan oh;nur. 1 
Mahkemesinden; '•••••••••••••••••••••••••••il İstanbul Muhakemat müdüriyeti 

Muha.mmen 3 7.5 tem.inan Eksiltme tarafından müddeialeyh Beyazıt 

B. Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati meydanındaki eczahanede mukim 
müddeialeyh Nebile gönderilen da-

İstanbul l\ruhakemat Miidüriye~i 

tarafından müddeialeyh Balıkpazarın 

d~ Maksudiye hanında 33 No. da · ·.ıu

kim tüccardan Yakup aleyhine açı

lan davadan dolayı kendisine gö.~de

rilen dava arzuhali ve davetiyeye ve

rilen meşruhatta mumaileyhin mez

kur hanı terketmek suretile çıkıp git

tiği vı:: halihazır ikametgahı da meç

hul bulunduğundan müddeialeyh 

yazılacak davetlyenin gazetelerle ila

nat suretile tebligat ifasına karar ve

dlmiş olduğundan muhakeme için 

tayin olunan 2 T. evvel 939 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat 14 te 

~ahkemeye gelmesi, gelmediği tak

dirde gıyabında bakılacağı tebliğ ma

k..ı.mına }; aim o'imak üzere ilan olu-

nur. "38/ 561,, 

Cinsi 

Kalibre çeliği 
Simanta.c;yon ,, 
Karbon . ,, 
Krom Sipasiyol ,, 
Üstüpü 

l\likdan 

435.15 Kg. 
19615 Jt 

2335 ,, 
1024 " 
5000 " 

456.90 
6875.75 
1515.75 
1382.40 
1474.50 

34 26 Açık Ek. 
515 68 Kapalı Z. 
173 68 Açık Ek. 

14 
15 
15.30 

103 68 
110 58 

,, " 16 

" " 16.30 
I - Şartname ve listeleri mucibince yukarda yazılı "5" kalem muh

telif malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

ill - Eksiltıne 14/ IX/ 939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve 
Mübnyaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnanıeler her gün sözü geç<'n Şubeden parasız olarak alına· 
bilir. 

V - Kapalı zarf münakasasına girecekler mühürlü teklif mektupla
rım kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat ev
vel mezkur komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, diğer 
eksiltmelere gireceklerin teminat akçeleriyle birlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. "6799,, 

vetiyeye mübaşir tarafından verilen 

meşruhatta ikametgahı meçhul oldu· 

ğu anlaşıldı~ından yukarda adresi 

yazılı müddeialeyhe ilanen tebligat 

ifasına karar verilmiş olduğundan 

muhakemenin muayyen olduğu 18 T. 

evvel 939 tarihine müsadif çarşamba 

günü saat 14 te mahkemede hazır bu

lunması ve aksi takdirde gıyabında 

muhakemeye devam olunacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere işbu da

vetiye ilanen tebliğ olunur. 

"36/ 378,, 

-
Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğhı 

N eı:;riyat müdürü: Macid ÇETİN 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

SAÇ EKSiRi 

KOM OJEN 
Saçları besler, köklerini kuvvet

lendirir, dökülmesini önler, ke
peklerini giderir. 

İNGİLİZ KANZUK 

ECZANESİ 

Beyojilu - latan bul 

İstanbul Defterdaı:~ığından 

Erenköyünde Kozyatağında Hilmıpaşa soKağınua 6 
sayılı maabahçe köşk (senelik icarı peşinen) 
Beyoğlu Hüseyinağu mahallesi Bilezikçi sokağında 

Muhammen te3r 
seneliği Müddeti 
Lira Kş. 

180 00 1 scrıe 

Kirkor Börekçiyandan metruk 41 sayılı altı odalı hane 120 00 1 seıı6 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Bilezikçi soka-
ğından 37, Duvarcı sokağından 73 numara alan üç oda 72 00 1 se.116 

Beyoğlu Eski Tatavla yeni Kurtuluş mahallesinin eski 
Sakızlı yeni Kasımpaşa sokağında yeni 239 sayılı evin 
senelik icarı 60 00 1 serı6 

Yukarıda mevkileri yazılı gayrimenkuller hizalarındak.i muhamıneıı 
senelik icar bedelleri üzerinden kiraya verilecektir. İhale 18/9/ 939 tari· 
hine müsadif pazartesi günü saat 14 tedir. Senelik kira bedeli dört uı.Jc· 
sitte ve her taksit peşinen<lir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti nıtı· 
ayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve saatte Milli Emlak müdiirlüğJJJ' 
de toplanan komisyona müracaatleri. "6905,. 

================================================::::.::;::::::...-
Üniversite Rektörlüğiind~n : 
İnkılap tarihi ikmal imtihanı 21 Eylfil perşembe saat 8 de Konferat'" 

salonunda yapılacaktır. 

Askerlik ikmal imtihanları 21 eyliilden 15 birinciteşrine kadar yapı• 
Jacaktır. "7175,, 

Açık Eksiltme ilanı 
Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan : 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu için satın alınacak olan 2200 metre pa 

tiska açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27 EylUl 1939 çarşamba günii saat 15,30 da Beyoğlu !stil<' 
lal caddesi Karlman karşısında Liseler alım satım komisyonu binası içill' 
de toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Beher metresi 64. kuruş hesabilc 2200 metre patiskaya 1408 lira fiyıı.' 
tahmin edilmiştir. 

İlk teminat 106 liradır. 
İstekliler şartnameyi ve nümuneyi mektepte görebilirler. 

Taliplerin belli gün ve ı,;aatte cari sene Ticaret odası vcsJkasile bir· 
tikte komisyona gelmeleri. "7206,, 

===============-=-=:::=-====================================::..:::~ 
ZAYi - İstanbul İthalat gümrü-ı 

ğünden muamelesi yapılan 57402 sa
yı ve 22 5 939 günlü beyannameye 
ait 55239 sayı ve 8/ 6 939 günlü de
po makbuzu zayi edilmişti. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Bension Hatem 

Ankara Borsasının 
11 eylô.l 939 fiyatları 

A«;ılış 

ve: Kapanış 

· Londra 1 Sterlin 5.24 
-- -------- l.New-York 100 Dolar 

Otbe'nin re'yi kabul olunursa, onun, şünemediği mühim bir keyfiyet var- Dedi. Paris 100 Frank 
kureyş içinde, en nüfuzlu bir adam dı: Kureyş, kavmiyet gayretiyle ha- Hazreti Muhammed, müşriklerin i- MilaHo 100 Liret 
olacağından korktu: rekete geçmişti; fakat akrabaları ile terlediğini görünce, islam mücahidle- Cene\'re 100 ıs\'. Fr. 

- Biz, yekvücud bir cem'iyetiz. harbetmek emelinde değildi. rini muharebe nizamına geçirdi. Bun- ,Amsterdam 100 Florin 
Buraya kadar gelmişken Muhammed Kureyş, bir taraftan da Atke'nin 1 ıar, kabile kabile hısımlar halinde bu- 'nerJin 100 Rıty.M. 
le eshabından intikam almak vesiyle- tahakkuk ede!l rüyasının te'siri altın- lunuyorlardı. Muharebede, biribirini Brüksel 100 Belga 

Kureyş, mfü:;lümanlann vnz'iyeti- ı - İki tarafın arasını bulmak ko- sini niye kaçıralım? Onları öldürme- da bulunuyordu. Ebu Süfyan da geri- düşmandan ayırmak i<;in muhacirle- 'Atina IOO Drahmi 
ni anlamak için Omeyr ibni Veheb'i Jaydır. Aradaki ihtilafın sebebi, "Bat- mize bile lüzum yoktur. Hepsini ya- ye dönülmesini bildirmişti. Sonra, ba- re: "Ya beni Abdurrahman,,, Hazre- Sofya 100 Leva 
gönderdiler. O, dürıdüğtl zaman: ni Nahle,, de Amr ibni Hadremi'nin kalar, ellerini arkalarına bağlar, ö- zı kimseler de çekilip gitmişlerdi. cilere: "Ya beni Abdullah.,, Evs ka- Prag 100 Çek Kr. 

- Müslümanlar, üç yüz kadardır. öldürülmesi değil ınidir? Siz, kureyş nü.müze katarak Mekke'ye götürürüz. Bütün bu haller, Kureyşin manevi bilesinden olanlara da: "Ya beni O· Madrid IOO Pezeta 
Hazırlıklan da iyi değildir. Öyle içinde sözil geçen bir zatsınız. Onun Dedi ve Otbe'yi korkaklıkla itham kuvvetini çok sarsmıştı. beydullah,, diye çağırılmasını tenbih Varşova lOO Zloti 
iken, sizi te'min ederim, ki her biri, diyetiyle zaptolumı.n eşyasının para- edecek sözlerle herkesi cenge teşvik öteki taraf ise, islamiyet gayreti etti. Budapeşfe 100 Pengü 
içinizden birini öldürmeden ölmiye- sını verirseniz fitne bastırılır. etti. ile biribirinc perçinlenmiş bir kitle İJk muharebe oku - İki taraf, bi- Biikre5 100 Ley 
eektir. Hepsi de bu kadar fedaidir. Dedi. O da, bu teklifi yerinde bu- Bir rivayete göre de: halindeydi. Herbirincc, din uğurunda ribirine kar§ı harp nizamına geçtiği 1 Belgrad 100 Dinnr 
Her.ı anlrunıyoruın: Kim kiminle larak: - Otbc, Muhammedi'lerin azlığını ölmek, şehit olmak en büyük mazha- zaman, l~bf:ı Cebi, maktul Amr'ın kar- okohama 100 Yen 
cenk ediyor. Burada, herkes, biribi- - Peki.. Amr ibni Hadremi'nin di- görerek oğlu Ebu Hozeyfe'nin ölece- riyetti. · deşi Amir ibni Hadremi'yi çağırdı: Stokholm 100 lsve~ Fr 
rinin kardeşini, amcazadesini, yahut yetiyle eş;-asınw bedelini vereceğim. ğini anladı. Oğlunu ölümden kurtar- Ebi'ı Cchl, müslüma11Iardaki mane- - Otbe, şöyle şöyle söyliyerek .Moskova 100 Uuble 
başka bir akrabasını öldürecek. Son- Muharebeden vazgeçiniz. Muhammed- mak için böyle bir teklifte bulunuyor. vi kuvvetin yüksekliğini hesaba kat- herkesi harpten \'azgeçirmek istiyor. ---
ra, bunlar, nasıl yüz yüze gelecek- le, varsın başka kabileler uğraşsın. Dedi. mıyor, adedçe fazlalığına güveniyor- Haydi, efradı muharebeye teşvik et! ESHAM VE TAHVİLAT 

-ee-

ler? Hakkından gelirlerse, istediğiniz o- Ebu Cehl, iddiasında, bir cihetten du: Dedi. Türk borcu 1, peşin 19.-
Hakiym ibni Hiizam, bu söz!<?rden lur. haklı idi: Hazreti Muhammed'in kuv- - Otbe, oğlunu korumak için, ku· Amir : % 5 1938 nn·amiyeli 19.-

hcyecanlandı ve OLbe ibni Rebia'ya Diye Ebfr Cehl'e haber gönderdi. vcti azdı. İ{endileri çok, silah ve ha- reyş arasına, fesad saçıyor. Dinleme- - Vah Amr! '"''h Amr! C. M. Bankası 90.-
·gidcrek~ Ebu Cehl, reislik dılvasmda idi. zırlıkları da mükemmeldi. Onun dil- yin; ileri yürüyün! ~ De,·amı var) 


