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Başvek·ı· 
Radyo a 

iz ay Refik Saydam, Dün G ce 
Cih.im Bir Hitabede· Bu und·ular 

Siyasetimiz, Türk yurdunun selametini güden siyaset olduğuna inanırız 

Vatanın selimeti için icabında sili ha 
Ce lb>~ o 'lUıt'ltaro D<'lta 

Gen!§ mikyasta top talimleri yapıldı 
... il->,_. • 

r:;-~ ~ ~ .... 

"""'·" · ~ . ; • 
. . 

sarılmak mecburiyetini unutmamalıyız 
, ... :;. 

Hükumetimiz, Türk yurdunun 
istiyenlere karşı çok 

Ankara, 2 {Hususi) - Basvekili- ,.....,,..,., 
lrıiz Dr. Refik Saydam bu akşam 

saat 20 de radyo ile şu hitabede bu-, 
lunmuşlardır; 

Sayın vatandaşlanm; 
Bugün a-ene size hitap etmek bah

tiyarlıii'ını duyuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ay

lıırdanberi üzerinde çalıştığı devlet 
büdcelerinin münakaşa ve müzake • 
relerini dün sabah tamamladı. Bun -
!ardan biri daimi , diğeri fevkalfıde 
olmak üzere yekOnu 337 milyon Türk 
liı·asını geçen esas büdceler; diğer -
leri de, gene yekiınlan 87 milyon li
rayı bulan mülhak büdcelerdir. 

emniyet havasını bulandırmak 
hassas davranmaktadır 
düşüncesi bunların ne demek istedi-ışebbüs halinde iken söndürüleceğ;ne • 
ğini pek güzel anlar. emin olabilirsiniz. Yalnız vatanda§-

Vatandaşların bilhassa dikkat na- !arımın da bu gibi ahvale karşı lıli

zarlarına arzediyorum: Ne bu rad- kOmete yardımcı olmalarını rica ede- lı:ıılliiıııı& 
yo neşriyatına ve ne de bunlardan rim. Ce'loelüttarıkten bir görünüt 
mülhem uydurulmuş kulak hava<lis- Vatandaşlarımızın birbirine karşı !lfadrtcl, 2 (R:ı.dyo? - Cctıelütta- r m:ı kadar devam etmiş YC lıütün ba-
lerine kıymet vermeyiniz. emniyetlerini sarsmak, bugünün nkta bugon genış mıkyasta top ıııDıtaryalar bu talimlere !~tırak eyle• 

An karanın saf havası kadar ~çık -Devamı 3 ncv ,,,t»fode _ llmterı yapılmıştır. Talimler, ıı l<~a -1 miştır. 
ve dürü~t siyaseti hakkına, kuvveti
ne emin milletimizin menfaatlerine 
daima uygun olacağına kanaat ge
tirmenizi isterim. 

Bizim başka milletlerden istediği
miz de, bizim kadar açık olmalıdır. 

Size b ir meseleden daha bahsede
ceğim, memleketimizde kendi mak
•atlarına göre hava yaratmak istiyen 
misafir ecnebilerin faaliyetinden 
bahsedilmege başlandı . · Ve bundan 
da bazı endişelerin doğduğunu ha. 
ber aldım. Vatandaşlanm emin ola
bilirler ki, Türkiyede kendi maksad
larını yUrütecek muhit ve alet bula
mıyacafına kani olduğum bu faali
}-etler üzerinde hükOmet daima oik-

Gafenkonun istifası 
Hariciye nezaretine miri bloktan 

İyanguruti tayin edilmiştir 
.,.,.. _ _.., miştir. Müteveffa Goganın riyasetin-

f' ' 
1 Milli Şef :miz 
!/podromu Şereflendirdi 

Ankara, 2 (Telcl'onla) - Reisi-

cumhur İnöııü, bugiin ipodroınu tef 
r if buyurarak at yarışlarını' ta.itip 

etıniŞlerdir. 
cemiyeti ~~~-'!'""!"!'!''!'""--!"'!"-'!'"""""'!

kiki olarak bilinmemekle beraber, 
deki yahudi aleyhtarlığı 

azasından İyanguriti hariciye nazır -

lığına tayin edilmiştir. 

Gafenkonun istifası sebepleri ha-

mumaileyhin hariçte mühim bir Ta
zifeye tayiıı edileceji söykrm ' •. 
dir. 

Bütün kalbimizle temenni ettiği -
iniz, Türk milletinin refah ve saade
tine ve y!ikselmesine matuf olan ça. 
hşınasında devlet dairelerinin mu • 
Vaffak olmalarıdır. Bu büdcelerin 
denk ve sağlam olarak hazırlanması 
için, bundan evvelki konuşmamda 
da bahsettiğim vera-i fedak!rlıkla -
rını . milletimizin tabii bulduğunu 
~öylemek isterim. Millet Vekillerimi
zin, vergi mevzuıı üzerinde mükellef 
Vatandaşlann tediye kabiliyetine 
uygun olması hususunda gösterdik. 
leri alaka ve hassasiyeti burada 

. • • . katle durmaktadıı·. 
Baıvekılımız Dr. Ray R.,fık Saydam lngiliz tayyareleri 
Jetin kendi bakımından propaganda- En ufak taşkınlıkların en aiır ce • 
sını, hadi"eleri tefairlerini dinleyor- zalara çarptırılacağına, her nerede 
sunuz. Türk. akli selimi ve yerinde ve ne şekilde olursa olsun daha te- Dün de Roterdamı bombardımaD 

ederek her şeyi imha ettiler ~~~:~.e söylemek benim için bir Faşist konseyi 
Dünyanın içinde çalkandığı buh- • 

ranın bize de tesir etmemesine im _ Pari~, 2 (Radyo) - Havas Ajan- İngiliz tayyareleriııin, bu son Na· 
kan yoktur. Hükumetimiz, aylardan- İta:yanın, artık serbest hareket et- Si bildiriyor: bardımanı ile Rotterdamdaki blitia 
heri bu in'ikasın çeşidli gösterilerini B. Cafenko İngiliz tayyareleri, bugün Hollan- petrol ve benzin depolarını taıaa-
Önlemek için çalışıyor. mesinde mahzur görmiyor Londra, 2 (Radyo) - Röyter a • da üzerinde uçmuşlar, Vilensos Ji. men ta:hrip ettik~ri ve geniş mik. 
Milli korunma kanununun muhtelif jımsı Bükreşten haber verjyor: manı ile Terse! adasını Rotterdamı yasta yanı:-ınlar çıkarttıkları bildiri-
ııahalardaki tatbikiyle elde ettiği _ Berlin, 2 (Radyo) - Alman ajan- ile diğerleri için de harbi kazanmış Romanya hariciye nazırı Gafenko, müessir surette bombardıman etmiş- liyor. 
llliz nııticelerden memnunuz. Evvel- sı Romadan bildiriyor: olmasına raimen aldatılmıştır. İta! - sıhhi sebeplerden dolayı istifa et· !erdir. - o-- S İillc:ôİ 1&ltifeda -

ce de söylediğim gibi, ancak lüzum . Faşi~t milli konseyi, nazır Huninin ya, kendi.sine güneş altında bir ha -

!!örüldükçe tatbik sahasına konan rıy~s~tınd~ toplanr:ıış_ ve şu karar su yat sahası temine çalışırken sanksi- M d k• 1 ı 1 
bu kanunun !aidesini zamanla elde retını .t~~vıp eylernıştır. .. . yonlarla karşılaşmıştır. ltalya, ar - ' ısır a 1 ta ya n ar 
ldeeeii'imize kail bulunuyoruz. c~iıllı konsey: İtalyanın . yuz bın tık serbesti harekatını muhafaza et. 

Kömür havzasındaki iş mü kelle - evvladını umumı h__arpte ka> ıp ve ~e: mekte hiç bir mah7.Ur görmemekte -
kaçıyor 

fiyeti karan müsbet netice vermiştir. dakarlıklarına ragmen ve kendısı dir. 

Vatandaşlanmızın bir takım fena ni- PAPA İtalyan milleti harekete amadedir. Kral Faruk, dün lngiliz sefiriyle uzun müddet konuc. 
l'etli insanlann kazanç maksadiyle Karada, den>zde ve havada biltün ~ 

~a~eketlerine karşı daima uyanık H~rbin yayılmasından kuvvetleri Duçenin emrinde yer al- muştur. Mısırın müdafaa tedbirleri çok geniştir 
u unarak hükOmeti ikaz etmelerin- mağı kabul eder.> 

den büyük faide görüyoruz. Buna müteessir --=----------------------=:-=::--------
llıukabil de vatandaşlanmızdan. ha- M ·· tt f ·kı · Ka"' r 
riçten getirtmek mecburiyetinde ol- • u e 1 erın l 
duğumuz ve tilli derecede ehemmi -ı 
Yeti haiz malları almak için ısrardallHJ~.·~"" 
lı 11Junmamalarını rica ederim. Bu 
i'ibj taleplerdir ki, sizlerj lüzumsuz 
tere zarara sokmaktadır. 

Devlet'n gerek umumi ve gerek 
fevkalade büdcelerinde en çok yer ... 
alan vekiletin Milli Müdafaa oldu
iunu görilyorsunuz. Her iki büdcede 
(lGO) milyon Tilrk lirasını bulan bu 
ltara ile Türk vatanının selametinin 
'fil nıüdafaası•ın tamamla.omasına )•"•":"'"..,, 
Çalışıyoruz. 

· •Politikamızın ııe kadar açık oldu- 1 

i!uıı:u görüyorsunuz. Biz, Türk vur -
dunun selametini güden bir poÜtika ..,...,.,.. .. .,.. 
Olduğundan eminiz. Bize gelecek her 
lıangi bir taarruzun bertaraf edil -
111.tlıj için çalışıyoruz. 

Dahilde emniyet ve itimadın te • 

Hollanda ve Belçi~anın iptidai mad
deleri Müttefiklere amadedir 

1 Londra, 2 (Radyo) - Haftalık l rin fevkinde olduğunu ortaya koy -
.
1 iktısadi gazete, Belçika ve Hollanda maktadır. 
nın harbe girmesiyle müttefiklerin Gazete diyor ki: 
elde ettiği iktısadi karı tetkik eyle- c Bu iki imparatorluğun mühim -
mekte ve bunun her türlü tahminle - mat imalinde kullanılan iptidai mad 

R .uzvelt 
deleri yetiştiren kolonileri vardır. 
Hollanda müstemlekeleri, ayni za
manda Amerikanın da ihtiyacını te-

Pofomor nehri üzerinde mi~ etmektedfr. Bundan böyle mütr 
tefıkler, Belçıka kongosu ve Hol -

seyahat yapacak landa Hindistanından getirtecekleri 
Vasington, 2 (A.A.) - B. Ruz- mallar için ecnebi dövizi kullaamı -

velt ş~h~i yatı ile Potomor nehri üze- yacaklardır. Bundan başka Amerika 
rinde bir seyahata çıkmıştır. Refa- ya satılan mallardan döviz elde ede. 

,..J katinde Senato azalanndan B. Bry- ceklerdir. lki hükumetin Amerika 
nıadisine dikkat ederken, bunu boz- --·-- ·ı ı Papa 12 inci Piyu nes, B. Hopkin ve ticari katibi ı e bankalannda serınıwe ve atın stoku 
llıak, Tilrk yurdunun emniyet hava- Roma, 2 (Radyo) - Papa 12 inci husu.si katipleri bulunmaktadır. mevcuddur. Bunlardan bir kısmı -

,,,,,~31 

muştur. Bundan sonra saraya giden 
Başvekil Mahir paşa da, karal tara
fından kabul edilmiştir. 

Mahir paşa, saraydaıı Çlktı.ktan. 

sonra kabineyi toplamıştır. 
Kabine, iki saat kadar müzakere

de bulunmıış ve milli müdafıı.a için 
alınan tedbirleri tedki.k eylemiştir. 

Söylendiğine göre, paraşütçiller 

hakkında Mısınn her tarafında a-e
niş tertibat alınmıştır. 

Mısınn müdafaa&l iÇi• alııian ter
tibat çok gen~r. 

Kahire, 2 (Radyo) - Mısırdaki 

İtalyan tebaası, Mısır topraklarını 
terketmek için taraf taraf hazırlan-
maktadır. Bunların, Libyaya gitme-

yip doğruca Avrupa 1tıılyasına gid&· 

cekleri ıoöyleniyor. __ * __ _ 
lngilterenin 

Brüksel sefiri 
•ı.ııı bulandınnak istiyenlere karşı Piyu, bugün Kardinallere hitaben * nın müttefikler tayyare ve harp mal- Henüz Londraya 
~n derece hassas bulunuyoruz. Bi • bir söylev vermiş ve harbin yayılma- Belçikadan gelen zemesi mübayeasında kullanılması 
lırorsunuz ki idaremizde gizli işler sından çok müteessir oldugunu be- , mukarrerdir. Deniz ticareti de fazla dörm edi 
lıll!unmadığı gibi vatandaşlarımızı yan ett'kten sonra, yalnız askerlerin Talebemız döviz temin edecektir. " Pari.s, 2 (Radyo) - İngilterenin 
her hangi bir hakkından mahrum değil, sivil halkın da ölüm karşısında İstanbul, 2 (Telefonla) - Belçi- Londra, 2 (Radyo) - Hollanda Mısır Kralı Faruk Brüksel sefiri henüz Londraya var. 
~den hiç bi; u nl de yoktur. bulunduğunu kaydederek, muharip- katlan on talebemiz daha gelmiştir. parasmın müttefik paralar blokuna Kahire, 2 (Radyo) - Kral Fa- mamıştır. 

Avrupanın her hangi bir· radyo· tere insaniyet ve merhamet ta niye I Yarııı daha çok beklendiği süyleni- idhali için devam eden müzakerelerlruk, bugün İngiliz sefiri Siı·Lam,;onu Alakadarlar, efirin hayat ve me. 
llierke2İıli açtıiimız zaman, laer dev- l eylemiştiı-. yor. neticelenmek üzeredir. kabul etmiş ve u:ı:un müddet konuş- matından haberdar değildir. 
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Lef(Jnl}a Har- '(~~DYOJ 
biye Naz ırz 1 BuuuNKu PROGRAM 

GALiP BAHT1Y AR - '1'1 - A ı k t ant 
1 lf d •• / b ~ l M oskovn ııa har•ket etti ı 2.so progr~nı ve mem e ·e s .. 

açları 
'stanbui mebusu İzmir Parti Müfettiei» znor U, guze r oyun U ~"' ~ ayan, 12,SO AJans \'e meteoroloJı 

~re C b C } "dJ • d b Al Riga - (Radyo) - General Ti- hal>erleri, 12.50 mUzik: muhtelif şar an ey, e 3 . arJD e ~n Cll ir ara tayı 6 -1 gendi mo!leır, Letonya harbiye nazırım kılar (Pl.), 13.30/ 14.00 Müzik: !{a-

. han lık kurtu1aralz- Etyenı· bı·r kere daha l\loskovaya davet etmiştir. Nazır, lın. rışık müzik (Pl.), 18.00 Program 
çoc ~ ~ I gün hususi trenle hareket etmişt"r. ve memleket saat ayarı, ıs.o:> MU .. .. k stanbulda Beşiktaş 2 - O Gençler birliğine, Harbiye nazırıııın. Moskovada ne zik: Oda müziği (1.), ıs.:Jo ~füıik, 

optu ten sonra, celladbaşıya: Muhafızgücü 3 - 1 Vefaya galiptir kadar kalncıığı maıum değiJdfr. radyo caz orkc:-.trnsı cşet: tbrahlnı 
"H d • h d d Dün Al ancak saha mda Milli kü- oyuna girdiği halde, Allaym on bir * Özglir), 19.10 l\1\izik, Çalanlar: Ru-

ü~~! ay 1, azırım,, e İ me mü abakalarının sonuncusu Al- kiş !Ik kı drosunu eri ve insicamlı Jf alga heljetz• şen Kam, Vecihe, Cevdet Kozan. O-
ırı,. K 1 k Jd b k b ı 1 ta "lt d kuyan : l\Iilzeyyen Senar, 19.80 l\!Ü-

p - u e yı ı ı,. as ·ı~ aşıyor. başladı. Avlmın kapısı kalkıyordu .. Y - ~ .mor u takımları arasında akı~1larla lrnrıştırmağa başladı. Ni-

ana 
ıldu, 

unla 

Kurulganı aldık! dıye bagırdı. Bir aralık oklardan birisi geldi, bizi ıcra edıldı. Oyunu seyretmek için sa- tekım Al tayın . em ere vermekten Berlinden cepheye zik: Halk tilrküleri, Aziz Şenses ve 
Ben de öylece bağırıyordum: tutan askerden birisinin göğsüne haya gelen seyirciler pek azdı. pek uzak ohm akınlarını kolaylıkla h k • Sarı Recep. l !l.4i'> ~Iemleket sant a-

K l · ı.ı k C b N k l B ü b k d are et etiz '-'arı, aJ·ans ve meteoroloJ·ı· habel'lerl, 
- a eyı aıuı , e c A oyan a e- plandı. Cellatlar korkularından u m sa a adan evvel, Aydından dur urduktıırt sonrn on ikinci dak!- B r 9 (R d , ) B' k ü .. 0 · ld S 1 b k ı· ' h · · ı s ' k 1 k k d H er m, .... a :> 0 - ır aç g 11 20.00 MOzik : Fasıl he,·eti. 20.S yı a ı. avu un ayra ge ıyor. ka t 1 Ç 1 b b _ k 1 şe rımıze ge en an at o ·u u ta ımı a a amdinin ayağından ilk "'Olü- d b . b d b 1 kt 1 · . . . . . ç ı ar. orça ar aş ugu ı ıcını sı- t . , .. u en erı ur:ı a u unma a o an K ( • t b' e beden 
Ben özümü bıtirmemıştım kı zm- zmır San at okulu takımiyle kar- rn kazandı. 'ı İt 1 k • h t' b .. h onuşma umumı er ıye v 

• • • A yırarak ardındakilere· 1 ayan as erı eye ı, ugun cep e- t b' ") 9Q 4- 'r·· "k Çalanlar: 
danın kapısı hızla açıldı. Çınlı hır ha- · şı aştı ve oldukça heyecan uyandı- A ltınordu seri oynıyor: her akını • h k t t . t' II . t h er ıyesı • ... · 0 ~' uzı ·. 
k . b · t t• · ·t · -Davraı1111 Mogollar kaley aı'r b t h 'k' · · · ~e are e e mış ır. eje • arp sa- Ce\•det Çagwl 0 • F0 hı·ı· Kopıız, tzzdttin ·ım, enzı n mış, ıtrıye tı rıye rner- .. e .. - ran u maç a er ı ı takım ıkı~er gol "'Ol tehi kesi yaratıyordu :rn uncu da- .. . . .. ... 

trt k' divenden indi, yanında birçok ~eri diler! Dedi ve yürüdü. atarak berabere kaldılar. Bu ;ebeble kikada ve Altay elde eti.iği Lir iki ~a~~~ı g;zec:~ ve muşahedelerını Ökte. Okuyan: .ı.Iustafa Çağla:• 
~~; vardı: H~ nin. ardın. da, kızıl göm- , Askerden biri. bana bir kargı sa- tekaüdl~~· maçı da te·h· ir .. edildi. . fll'satı k.açırclıktnn sonra Altıııordu 1 es ı e ece ır. •• 21.10 Konuşma (fen ve tabiat bi]gı· 
akın lek gıymış, ellermde ışkence avadan. \Urdu. Ben, gerı atıldım, kurtuldum Bu musabakayı buyuk maç takıp tekrar bır fırsat yakaladı. Ayni oyun-ı K ud uste leri). 21.:rn Konser takdimi: Jinlil 

Jıkları tutan beş tane kanlı yQz}U ve kargının sapını yakalıyarak heri- etti. cunun ayağından 2 inci golilnli çı- bedii Yönetken ve milzik, 22.30 :Meırt 
ce1lit yOrOyordu. fin silahını aldı1r1. Etyen ise öteki as- Takımlar: Altay Ömer, Altınordu- karôı. Devre Altmordunun 2 _o üs- IKahvehane/erdeki rad- kıket saat ayan, ajans haberleri ; 

dilerı Hakim titrek bir sesle bağırdı: kerin elinden ucu tırpanlı bir sopa dan Sarı Namık yoktu. tünlüğtile geçti. olar asak edildi Ziraat, esham - tahvilat, kambiyo 
- KuJluk ediniz, titreyiniz. Altın almıştı. Hakem: Bay Esad eyunu tam gi- Oyunun ikinci de\•resi Altınorclu- K ~ü 2 cf d ) B il nukut borsası (fiyat)· 22,öO müzik~ 

hakan buyurmuştur ki siz Moğol ya- Şimdi, dört taraftan yuhalar; ba- rüşle idare etti. nun frikikle neticelenen akın;le ba11- k ub' 
8

' • da yko h -h ugl nd çkı: Cazband (Pl.) • 23.25/23.80 Yarın le 
Zir . . ğ 1 k d B 'k • • an ır emır e, a ve ane er e ı k 
ı'le banileri ışkence güresıniz ve sonra ınşma ar çı ıyor u. en de deh - Oyunun umumı manzarası: Bir ta. ladı. Oyunun bu kısmında Altınordu d 1 k d'l . t' program ve apanış. 

"ldO Ol . . Ç k . ten fırladım r . d k l Et f ki 'k" . ra yo nr yasa e ı mış ır. o r esınız.. ün ·O siz Cebenın " dve e ımız e argı ar - r~ ın şuur ve zev e_ oynamasına ı ıncı takımdan bir oyuncu alarak Verilen emre itaat etmivenlerin 
u~aklarısmız. yen ue mey ana atıldık. Avlının ka- dığer tarafın gayet agır ve iı<tahsız kadrosunu tamamladı Birinci devre- 'dd ti' 1 t ı . Rus sef. ,· 

k b. 'k · . . • · şı e ı ceza ara çarp ırı ması mu.. lT 
Yumruklanmı sıktım, herifin Us- pısına as er ırı mıştı. Borular, da- bır oyunla mukabele etmesi oyunnn ye nazaran oyun üz.erinde daha faz- k d' 

yar .. ..ı ~ ull G"k '"' 11 d' h b"tü k' . k l arrer ır. B / JJ S ~ oldul hne uogru yO•fü~üm. Asker, ka-:gı v ar, o ıuogo ann ıvan ava- u n zev mı ırdı ve bu suretle a müessir olmağa başladı. Nitekim, • • e grauuan n1yaya 
Jarrnı ~n~me tuta .. ak beni bırakmadı- s~nı vuruyorlardı. Başı.~ı .. kaldırdı~. oyu~ .he~·ecansız ve alakasız geçt!. 15 inci dakikada tekrar Hamdi Saicl- /ngz/zz çocuk/arı dön dil. 
Jar. Hakım de merdivenlerden ç:ktı. Kalenin mazgalları ustunde Gok Bırıncı devre: Bu devrede Altı- den aldığı bir pası iyi kullandı, öniln. .. • 
Şimdi elimden k:.rtulup ta yukarı bayrak, tozdan kirlenmiş, delik de- nordu takımı on kişilik bir kadro ile deki müdafileri birer birer atlatmak Londra, ~ (Radyo) - ~Iu.~umet; Belgr~d, 2 (Radyo) -:- ~us - yu-
\'srınca daha .!'Ükc.,ck sesle baiırma- şik olmuş, rüzgarda sallanıyordu. _ suretile Altay kalesine topla beraber cenubi lngıltereye ~akledılmı~ olan gosıa:. tıcaret muahedesını U?ati :~ 
i'a başladı: Meşin zırh giyinmiş bir adam da kn- El kJ • girdi. çocukların, dııha emın yerlere taşın- mek uzere geçen hafta buraya g · 

- Cenıt! Göçel:)enin ~ini tez bi- le üstünde durmue, ellerini kıhr.ına eme CrJ Ve ki• 38 üncü dakikada Said, ayni şe- ~asını emretmiştir. Bunun Uzerinc n:1i~ olan. Sovyetle~ ?irli~i ~ofya v~ee; 
din tir!. dayamıştı. Binlerce ses Mogolca ba. f • • kilde Altınordunun 4 üncü golünU yüzlerce tren çocukları nakle başla - fırı. bugün maiyetı ıle bırlıkte & 

Bir kP.re daha. fırladım. Hak!m ğırryordu. ya et SergtSJ kaydetti. 2 dakika sonra Altay sol- mıştır. etmiştir. 
durur mu, kaçtı. Zaten cellatlarla as_ - Hanımız kurulganı bastı ... Ya- S • • 1 ld açık Hakkının bir kafa vuruşiyle ~e
ker beni yakalamıştı. Etyen de öteki. şasın Hanımız, Cebe rToyan ileri!... ergı merasım e açı ı ref sayısını kazandı. Fakat bir daki-

bey ! ler içinde çıınnırdı. Kılıçlarr, kargılar, baltalar iniyor . Halk~vi m?z.e ve sergi komite~i - ka geçmeden Said mukabele ederek 
se~· Çorçalann başbuğu olan kırmızı. ve indikçe Çinliler. Çorçalar vurulup nın tertıp. cttığı eskj ve yeni ?~iln~ü Altın orduya 5 inci sayıyı kazandırdı. 

yamalı yUzlü, sarkık bıyıklı bir adam düşüyorlardı, önümde iSe Gök bay- elemekl.erı ve kıyafet sergısı dun 37 inci dakikada yine Said saha or
beni kurtaraırak, iterek Türkçe de- rak kendini rüzgara vermiş. sallanıp Halke;mde kalabalık h~lk önünd~ tasından kaptığı topu, Alta)-· kalesi
di ki: duruyordu. merasımle açılmıştır. Muze ve sergı ne sürerek 6 ıncı defa olarak Altay 

- :Bırakınız, kavgaya girişme- Tez Mogollara doğru koştum. Şım- k~ı;ıitesi reisi.B. Mazhar U~as Halk:~ ağlarına taktı. Oyun da biraz sonra 

Birleşik Amerika 
Otuz beş bin tonluk ilk kruvazö

rü denize attı dea önce bwtlann işiıti bitiririz. di, büyük kapıdan atlı bir başbuğ gir~ vının muhtelıf. sahal~rdakı ~·ermılı Altınordunun 6 - 1 galebesiyle neti-
Be•i Et.yene dotru kaktılar. Birbi- miş, <Yaşa!> sesl~ri arasında ağaca ç.alışmasını belı~n. bır nutuk ıra det- celendi. Vaşington, 2 (A.A) - 1921 den ti.iri il h~disata karşı Amerikanın ııer 

rimfze sarıJ.dık. Etyen: yilrüdil. Bu yüce atlının zırhı üstün- tıkten sonra sergıyı a?mışb:. Vali B. tSTANBULDA: beri Birleşik Amerika tarafından in- ne bahasına olursa olsun hazırJanJJl1 ' 
Jük - Can Bey, be-nim yavuz silah~ö- de ırmalı payza olduğu gibi başın- Etem Aykut ve bele~ıye reısı Dr. B. İstanbul, 2 (Hususi) - Milli ldi· şa edilen 35 bin tonluk ilk kruvazör ya karar vermiş bulunduğunu söYI .. 
en h rtlm ! Size bir emanet vardı şimdiye daki tulga gümüş savatlı idi. Başbuğ. Behçet Uz da merasımde bulunmuş- me maçlarında Beşiktaş, Gençler bir- bugün denize indirilmiştir. Senato miştir. 
Buyrı kadar veremediiim için üzülüyor- tıkız hayvanı üstünde dimdik dur- lardır. . . ligini 2 ~O ; :\fuhafız gUcil de Vefayı azalarından B. Veest Avrupa harbi Geminin kıymeti 65 milyon sOI 
unla aum. l1a\litu111. Reyıaonda memleke- du, yanındaki adamlar ise bir düzi- Büyük hır alaka uyandıran sergı - 3 - 1 maihlp etti. dolayısiyle husule gelebilecek her bin dolardır. 

tine gitmezden SİZe bunu bıraktı. ye: de 244 parça ~şya vardır. Bilhassa es *·----
Diyerek k~undan eski bez.lef'e - Ya~aaın Karauol )foyan!... ki el. e.mekler~ eşya~.ı, fevkalade kıy. -.oo 

ik ki aanlnuş birşey çıkardı. Ben bezleri Deye bağırışırlardı. Başbuğ önüm- n:ıetlıdır. Sera-ı 15 ıun devam edecek Alman9a 1 Tı·ston 
Jduk. çözdf1m. Etye:nin bana verdiği ~ey, den geçerkJ',1 iğildi baktı. sonra atın- tır. y ~ 
ma ufak bir altın bilezik idi. Ben bu bi- dan ntlıyarak boynuma sarıldı. ŞöS'- * /talyaya ne kadar kö-
bey teziti çok kere ~ymondanın koıun- ıe dikkatıi baktım; bana sarılmış oıaıı Ballı köyünde bir vak'a mür verebildi 

Cörcil 
' ' başb ca ~örmü~ bir eııini de kız kar~ yiğidin, Alak, beaim sevgili yolda- Me · B ll '"' 1 k'· .. d 

il"'4u' v nemenın a ı ı•.ı.e en oyun e Roma, 2 (Radyo) - İtalya, şim- y k c d A va· 
Han tleıime nişan armwğanı vermişti. şım Alak olduğunu gördüm. :\Iehmed ob-Ju Osman Akman bir ka- arın avam amara Jll a UmUmJ 1 · • diye kadar Almanyadan 900 bin ton -
okta i:tyen yine söze ~irişti: kımiz de sevinçten gözlerimiz yn- dın meselesinden Bayram oğlu 17 ya kömür alabilmiştir. Bu kömür, kara- • h k} d b "b } k 

- Reıymonda 'ze bu bileziği ver- şardı! Bir zaman böyle öpüşüp kok 1ında Şerif Çakırı tabanca kurşunu dan gelmititir. ztyet a {Jll a eyanatta U UOaCa 
:nemi ısmarladı. Dedi ki: Ne vakit laştı'ktan sonra ayrıldığımız vakit ile . ol kolunun dirseğinden yarala -
b k tı d .. b b'l ·- ardım zdan ·t,.· k"Q· ı ıld ~-------•••••-._ Paris, 2 (Radyo) - İngiliz lfa<ı- verecektir. 

b k R 'k' 1 11 · · 1 ·· - y vekili Vinston Çörçil, salı günü Avam O crüıı, İngilterenin l\Ioskovaya I&" 
aşınız sı ın yn uşerse u ı ezıge ı 1 '>ı •v1 m r anıyor ve mıştır. Yaralı, hastaneye kaldırılmış, " ~ j Ç ' '"' 
a asınız eymondayı anasınız çün- ı 1 e e erımı a ıp opmege ugı·aşıy'Jr- uçlu tutulmuştur. ası ınar 6 

kuıı kil 0 da sizi anacal..i:ır. du. Başımı çevirip baktığım vak'1 •• kamarasında beyanatta bulunacak fir gönderip göndernıiyeceği BaŞ'•e-
dılan Bileziği elime alınca öptüm. Göz- Kotak ile Susoru tanıdım, alınlarm- Bpiişelim... Olümünün Yıldönümü ve şimali Fransadaki :Müttefik orclıı- kilden ııorulncaktır. 
geld Jerim yaşarmıştı. Düşman askerine dnn öptüm. Hakikatli oğlanlar elif'· J)urnmadım: Dün, Vaaıf çınarı kaybettiii - !arının kurtuluşu hakkında izahat 

otse karşı ö10me giderken ağlamağı merL rimi öpüyorlar, göz yaşlariyle ıslatı · _ Savulun bayrak geliyor. diye- miz gü.ailn yıldönümü idi. 
ye liie yediremedim, kendimi tuttum, yordu. Biraz sonra ~akrak bir ses bnc rek Cebenin bo:.·nuna atıldım... Daha pek genç yaşta iken, 
diler şimdi: şirin Reymon da gözümün ladı: Birazdan at oğlanlarım yine ardı~ memleket i,lerinde bir eün ken -
nda enilnde belirmişti. Bir aralık, anam- - Tuğcu başı Can bey! Seni bi• ma sıralandılar. Su sor anlattı. Biz 

dan dofalı beri başımdan neler geç- işe saldıkları vakit tez gelmiyor.sun IIangçöya çıkarken yığınlıkta bir bi-
sağ tiği:Ri şöyle bir dü-şündüm. Ne yazısı de bakalım!.. Sana kaç sopa vur,· rimizi kaybetmiştik. Uşaklar beni 

di.inin değerli bir uzuv olacağı 
kanaatini besliyenlerin aldan -
madıklarını bihakkın iabat etmit 

erişt çek adammı~. yın1? ·· göremeyince lıir arnlık araştırmışlar olan bu temiz vatan çocuğunun 
Davrandım, başımı kaldırdım Et- Bu ses, Cebenin se"i idi. ŞaklabaP ... onra burunlarının doğrusuna gide- hatırasını bir kere daha andık. 

Di,,•e )'eni bir kere daha öptükten sonra Cebe, eğeri üstüne kurulmuş. torc~· rck sokak arasında beni bulmak is-
J Vasıf Çınar öldü, fak at genç-

ispanya hükümeti 
Cebelüttarık için yapılan nümayişle

rin tekrarlanmamasını emretti Çe~a lar başbuğıma mertçe bağır- olduğu Uzere alaylı alaylı bana ba ~erken gece çatmış onlar '-'İne durma_ 
J liiin kalbinde daima yaııyacak r ae 

erdiı mm: kardı. Boynuna sıçramak istedim ınışlar karanlıkta ilerliyerek nihayet Paris, 2 (Radyo) - İspanyada duiuna &'öre; İspanya hükume 1• • 
ve böyle her sene hürmetle anı • h çbıt 

- llayii hazmın!.. bu yuca kişi önOnde sıkıldım, Orktilnı ı) 'zim ileri karakollara düşmiisler Cebelüttarık hakkında yapılan nü- olursa olsun Müttefiklere kar~ı 1 

- 1 lacak, yurda kartı aevgİ•i ve te- · v•""-Tlt• bu sırada dışanda bir gOrfil- Cebe beRim sıkıldığımı görerek atın '<endilerini tanımışlar ve beni de kay- ınayişlerin bir daha tekrarlanmama- harekette bulunmamağa karar · 
mis hizmetleri celecek neaiUere 

ları t140r lloptu, Davullar dövülmeğe, dan indi: t>ettiklerjni ağlıyarak söylemialer. sına şiddetle emir verilmiştir. miftir. 
'Y daima örnek olacaktır. 

ir~e~• ~a~mağa, o~u ~uşmağa -HQdi ~~.dedi ... HQdi gc' -ARKASIVA~R~~-~~~~~~~~~~~~~~~~A~li:k~a:d:a:r~m:a:h:a:f:il:d:e~b:ey~a;n~o:ı;u:~~---~-~~--~~~~--
al • 

çull 1l•••--~lSLAA M T' AR/H.t •••••• , bize hilcum ederler... Ebu Süfyanı di.nliyen müşrik- rjni çağırarak şu talimatı verdi: Nihayet Eb\l Süfyan: 
... .l"'l - Evet!. .. Bana da öyle geliyor .. ler, sarardılar: - Şimdi Mekkeye hareket ede - - Ben &'ideyim .dedi- Medinede 

H M 
Ebu Süfyan suratını buruşturdu: - Uğursuz, korkunç :bir rilya 1 ceksin... Kureyşe söyliyeceksin ki , bu iti halleder, muahedeyi yeniler 

Ze uhammed - Tüh, hlnet olsun!.. -Peki, ne olacak? kendilerine ilç teklifim var. ve döner, ~elirim. 
Diye mırıldandıktan sonra bu ha- - Elden geldiği kadar vaziyeti ta Birincisi: Beni Huzailerden kaç Ebu Sfifyan; l\Iedinedeki kıZl "'e 

•••••• .. •• rali uzaklaştırmak istermiş gibi, göz mire çalışacağız. kişi öldilrilldüyse, diyetlerini vere - Resulü Ekremin zeycesi ümmU ~~-
lerini kapıyarak başını saia sola sal- Ebu Süfyan; mütemadiyen söyle- cekler. hibeye a-uveniyordu. Gitti. Kendısı • 

- 221 - tehlikeli ılamazmıydı ? !adı. niyordu. Olmadığı takdirde Beni Bekir ka- ne; 
' O.lar ,_ __ ,;:ıı, :t--ı:ı.-..:.-.. •, Ah Ali h k h ta' • r--ı .. n r .. 

Aetl\I 'llnRI~-,~ - a a re ın' lle ıı:Mlç Abdullah sordu; - Bu işte hiç bir kabahatim ol - bilesiyle aralarında mevcud ittifakı - Kızım -diyordu- elbette ya 
- >lıuıl c:Hsa beni H\lZailer 'ta.ıuma çıkanklı bu hadise? - Ne oldun ya Ebu Süfyan! mad\.iı halde; mihılümanlar; belki bozacaklar, Bu da kabul edilmezse , dım eder, zevci Uzerinde ınoessir o-

ittar ·y.e tanıyamazlar! Diye söyliyenler fazlalaşmıştı. - Hiç! ... Karımın bir rilyası ha_ de beni itham edecekler. Ben tahrik 
1
bizimle akdedilen Hudeybiye musa. lur ve vaziyeti düzeltirim. . "f" 

»nı. tesem oluyorlardı. Halbuki; Bunlar meyanında Ebu Süfyan da tırıma geldi de ondan.. ettim, ben yaptırdım diyecekler. lehasının hiç bir hilkmil kalmıyn. Ebu Süfyan; biltün silratiyle ye• 
"rpri tv~ maahedeye C>lan ihaneti vardı. Kureyş reisi: arkadaşların - Rüyalara itikadı olan müşrikler , Kureyşiler lıu :1uretle dilşünürler - cak ! ti. Belki bu sadece yangını bastıra,: 
u A .._i..,.. 8Ue Dildirilmişti. dan Haris ibni Hişam ve AbdulJah telaşla sordular ken hiddet çalkalanıyordu. Murahhas: derhal l\lekkeye hare- bilirdi. irtikap edilen hatadan ço~ 

Çek te-lefat veren Hu.zaHer 11iha- ibni Ebi Rebia ile owrurken bu ;me.. - ~edir o rüya? Anlat, biz de din- ve hiddet çalkalanıyordu. ket etti. Mekkeye vardığı vakit, hi- endişe ve korku duyuyordu. F?k~. 

M ret kiM cibetinde Bikieyl ibn-i Yer- sele koouşuh1yordu. liyelim... Amr ibni Salim ve arkadaşları gel- Hl karışıklık devamda idi. ' okun yaydan çıkmış olduğunu bılIIl 
tAia kapwna gittHer, Büdeyl, ka - • - Fena oldu -d~dl- sükOnethı ih- Ebu Silfyan; anlatmak istemedi.. mişler, derhal Resul il Ekremin huzu_ Murahhas, kureyşin ilerı gelenle - yordu. . ·r 
1Rlaraı a~il ve onları lsiaıayeSıine al- lil edileeeiinden korkuyorum. Ha- Fakat ı!lrar karşısında anlatmağa runa çıkarak herşeyi anlatmışlardı. rlnden Kurtn.t ibni Amr ile kar§ılaş- nu öyle b'r hata idi ki. ne ta;ı~; 

Ke7• il. ll0frikier1n bir .k.&amı ise; bu hil ris; başladı: Amr, bOyilk bir tee~!'ür içinde idi. mış, fakat kureyşl iıılilm murnhha - ne de telafis;ne imkan varJı. t 

d~ h ıijaeGe. pişman olln\ıOlard.ı. Enai.şe - O cihet muhakkak .... Çilnkll bu - Kanm Hınt geçen gün bir ril- Sözleri. mescldde hazır bulunanların sına derhal red cE>vabı vermişti. Sufyau bir stirü uü~ünce ve heyecaı~ k; .Ciywiardı. nun gizli kalmasına imkin yok .. Ya- ya görilyor. Hacun dağı clhetinden hepsi üzerinde derin bir tesir yap - - 'Muahedeyi fe!'hedebiliriz. lar içinde Medineye girince, do~rucıi 
--·· - Ya islimlar duyarlarsa, ya bf - nn öbür gUn duyulacak.. bir Seyl kopuyormuş. Fakat bu oaeyl, mışh. Murahhas da artık müzakere ve kıımın; Habeşi ·tnndını g len 1:11" ı 

ılm mua...enetimizi haber alırlarsa!. El'.>u Süfyan; bir kan seyll imiş. Tabii korkuyor ResulU Ekrem ayafra kalkmış ve milnakaşayı lüzumsuz bularnk der - Habibenin evine gitti. Fakat b r~ı: 
Diyorlardı. O takdirde muahede - - Bu takdirde ne olabilir der- ve bu aralık bakıyor ki, bu Hande- kararını bile vermişti. hnl avdet Ptmi ti. Fakat Ebu ~Ufynn sonrn. evden çıkarken yil.ıiln~ir, ·ffı \ 

ilin artık hükmü, kıymeti vesairesi siniz? me seyl mevki:ne doğru akıyor, oradn l\1llttefikine yardım edeeekti. ve taraftarlarının teli~ı büsb~tOn art idet ve asabıyetten milte..ellıt ıı:. 
dmilen Mcy& iti.feeekti Bu va,zaet, - Ne .ı N\ı\'! cok -asit; islamlar kayboluyor. Derhal, emin olduğu zevattan bi- mıştı. itirUlüyordu. - A.rka•1 "ar 

Yazan : M. AYHAN 
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apı.acak majino 
. hattı 
ıoıı 
"; · ef;klerle İtalya ara•ında bir 

·htıınali günün en mühim mcv
;~~dan biridir. Bu mevzuu yalnız 
'deicil ta Hul.ıes harlıi zam:ı.nııı-

;;•r,. ~e aı;keri n;ahafili i~gal et-
~! •dı. Böyle bir harp esnasında 
. 

1 ıierhal harekete aececeii i~!!'l 
·ı . 

• Fransızlar Tunuı;ta tahki-

ltalyanın, artık A-ınan nüfuzu altın
da bulunduğu tahakkuk etti 

Marsilyayı bombardıman 

-d.\ I' ''!J
~~~ ----Amerika Neler 
Düşünebilir? 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

1 ~lPınışlar; ve son zamanlarda 
~iİlizler M1'ır hududlarında D''· kalktığı anlaşılıyor. 
~hkiınata benzer eserler vücuda p . 

2 tıııişlerdir arıR, (Radyo) - Alman tay- 1talyaya döndükleri 

eden Alman 
Bunla~dan 

tayyare~erinin ltalyadan 
üçü düşürülmüştür 

kuvvetle zan- melerini dikkate şa)·an bulmakta va zarfında bütün dafi bataryaları ha

Reia Ruzvelt, aylar varki Avrupa 
hi.diıelerinin en eıaalı nokta]arma 
ve mentelerine inerek, dünyanın han 
gi istikamette ve nasıl bir akibete 
kavuıtuğunu anlamak istemi§ ve anla 
mıştır. Ruzvelt, artık bugünkü Av • 
rupanın bütün illetlerini tanıml§tır. 
Bu, ilk merhaledir. Ruzvelt, bundan 
sonra kendi umumi efkirı ile hidi • 
seleri baş başa bırakmış ve araııra 
hidiselerin en bariz noklarını itaret 
etmek yolunu tutmuştur. 

~'ansız ga;eteleri Tunustaki ;stih- yareleri, bugün .Iarsilya ile Liyon _ nolunmaktadır. 
~itıııın zaptedilmiyecek kad;ır Marsilya şimendifer hattını bomba!'- Mar,ilyaya at!lan bombalardan 

1 etıi olduğunu yazıyorlar. İııtran- dıman etmişler ve ağır bombalar at- elli kişinin öldüğü ve yüz kişinin 

ltalvanın artık Almnn•aııın nüfu- rekcle gelerek düşman tayyareler·
zu ~ltınd•a l.ıulunduğu k~naatiııi gös ne ate~ açmışlar ve Fransız tayra-

t k d
. 

1 
releri de havalanarak, Alman tay

erme te ır er. 
·~~t gazete•i cTunu,taki i•th- mışlardır. yaralandığı ,örlen:yor. 

1 •rıınız geçilemeZ> başlığı altın- Alman taımareler:ııin İtalya:lırn Gazeteler· Alman ta,·yarelerinin 

yare 1 eriyle ç arpışmışlardır. 
Alman taryarelerinin '.\farsilya- Fransız tayrareleri ile dafi bat:ır

da yaptıkları bombardıman, 45 da- yalann açtıkları ateşten üç Alman 
kika kadar sürmüştür . Bu müddet tayyaresi düşürülmüştür. 

. •td t J ' ' • 

lbnu~t ı ~ki~ makalede diyor ki: geldikleri ve yine Akdeniz yoliy•le ltalyadan kalkarak Marsilyaya gel-
) · a ı ı müdafaa hattı vardır. 

~dan biri huduttan az içeride 
hıı •rdaneden ba,lar ve cenuba 
'Ilı devam eder. Bu havalide bir 
~ kum tepeleri mevcuttur. ~·-.ı. 
: tepeler hazan mevcutken bıı

I • fırtına neticesinde kumlar 
. ~tarafa gitti tinden ortadan kal-
ld Unun için kum tepelerinden Jq. 
I~ edilmesi düşünülmemiş ve ha~ 
, ~k:m müdafaa noktaları vü

ıı htırJlmlttir. Bu noktalarda he. 
~n Yapılmış münferit istihkllmlar 
''lı'.· llu istihkAmlar çok iyi tahkim 
·u ·Ştir. İçlerinde •onuna kadar 
te~llıeğe azmetmiş a•kerlerden 

kep müfrezeler bulunmakta-

!it h 
b\a •rp olursa bu müfrezeler ve 
d llılar düşmanın ileri hareketi
Utdu •h racaktır. Düşman bunları 

~ ara ederek iskat etmek, bunun 
't' epeyce vakit kaybetmek mec
j etindedir 
''il( . • 
lJin lstıhkamlar, yani Tunustuki 
ltıt~ hattı daha geridedir. Bu hat 
.. •ıten başlar ve Matınata dağ
"''n ı d • cenubuna, Trablus hududu-

._0Vru devam eder B 'r Franqız -•an . · b harbi oluna !talvan kuvvet-
\ Uradan geçmek m

0

ecburiyetin-
~ ~ünkü bu hattın cenubu ka
h ÇöJdar. Bu çölü geçerek i<tih

' •ttını çevirmek kabil değil nıi
•ı" Askerlik bakımından buna :m
~Ötülınemekted'r. Çölde ne ::tJI, 
;t •

1 
ne de in•an vardır. Buradan 

ın;.a kıtaatm da geçmesi kabil 
~~ ·~· Çünkü develer bir ka~ giln 
,1 l aşıya bildikleri halde motörler 
r lııuhta~tırlar. 
ıı;~u, Msjino hattı çok mükem
~ı.ır. ll eton istihkamlarda kuvvetli 
''t r hrdır . Al'azi müdafaa,·a son 
ı ;e lllüs:ı ittir. İstihkamlar; uzalc-
air'rlıetmek kabil değildir. 

A. man Aj~nsının Uydurdu
ğu Sa a aberler 

Türkiye, Elen Adalarına, 
çıl<armalc • • 

ıçın 

lngi1tere 
hazırlılclar 

ve Fransa da Selaniğe asker 
yapıyorlarmış ! ! 

Berlin, 2 (Radyo) - D. N. B. Ati
nadan Romadaki Popolo D'İtalia ga 
zetesine bildiriyor: 

Türkiye hükumetinin şarki Akde
niz Yunan adalarına askeri kıtalar 
çıkarmak için Yunan hükumetinden 
müsaade talep ettiği haberi, hil.dise
lerle ~ittikçe teeyyüt etmektedir. Bu 

ihraç İngiliz ve Fransız donanmala
rının himayesinde yapılacaktır. Ha
va üslerinin kurulmasına yardım ınak 
sadiyle olacaktır. Türkiyenin, Fran
sanın ve İngilterenin talebi üzerine 
bu tedbiri aldığı muhakkaktır. Son 
günlerde Türk gazeteler; Atinada 
top 1 a ttırıl mı~tır. 

Rus - lsvec 
' Arasındalci ticari müzakereler 

ağır tarzda ilerliyor 
Paris, 2 (Radyo) - Havas ajansı 

Moskovndan b'ldiriyor: 
istemektedirler. Bunun ıçm de ileri 
'ürdükleri şerait, İsveç fabrikaları -
nın imal ve teslim kudretini tecavüz 

Not: Anadolu ajansı bu haberle-
rin t.;ımamen uydurma olduğunu res
men bildirmiştir. 

Atina, 2 (Radyo} - Yunan ajan-
sı resmen bildiriyor: 

Müttefiklerin Selanige asker ih -
raç ettikleri, Türkiye radyosunda 
Y.ı.ınani•tan aleyhine neşriyat yapıl -

dığı, Yunan demir ve deniz yollan -
nın İngiliz kontrolü altına verildiği 

hakkındaki saçma haberler yalan • 
dır, tamamen uydurmadır. 

Not: Anadolu ajansı, Ankara me
hafilinin bu tekzip münderecatına 

tamamiyle iştirak ettiğini bildirmiş

tir. 

Maarif Vekilinin 
Beyanatı 

Yeni tedris 
v• 

usulünün 
kanaati verecegı 

iyi neticeler 
vardır Sovyetlerle İsveç arasında ki ti -

cari müzakereler ağır tarzda ilerle
mektedir. Sovyetler İsveçten tank -
!ara ve tayyarelere karşı top iste • 
mi~lerdir. Umumi vaziyetin tehlike
si karşı•ında İ•ve~in bu talebi b bu
lü çok güçtür. Ru<lar, ş'mendifer 

malzemesi, lıilhıı."a vagım ve dingil 

etmek edir. İstanbul, 2 (Telefonla) - '.\laarif - Yeni tedris usulünün neticeleri 
imtihanlar bittikten sonra anla~ıla

caktır. Ben, yeni usulün çok iyi neti
celer vereceğine kani'.m.> Demiştir. 

Ereğli 
Fırt111a 

Başka memleketlerle münakalatı Vekili B. Hasan Ali Yücel Ankara. 
kesilmiş olan İsveç de. Sovyetler - dan geldiler. 
den en az 150 bin ton petrol istemi'!- Maarif Vekili beyanatında: 
tir. Bunu almağa muvaffak olamaz-
sa, milli miicl:ıfa:ı ~aziyeli mü~küi 

bir hal arzedecektir. 

kazasında 
tahrib1tı 

Almanyada vaziyet 
Aç 'ık, gün geçtilcçe hal kı tehdit 

etmekte devam ediyor 

Bu hadiseler ise, hepimizin de bildi 
ğimiz veçhile, methur Monröe pren
sibinin dibine su yürütmeğe batla -
mı§ ve Amerika umumi efkirı, gün
den güne artan bir heyecan ve hat -
ti. heyecanı aıan bir asabiyetle göz .. 
lerini Avrupaya çevirmiıtir. Ameri .. 
ka hug'Ün artık bütün manevi tema
yülleri ile demokrasilerin yanında -
dır. Müıterek ideoloji ve menfaat -
ler, infiradcıların bütün mukavemet
lerini kırarak, Amerikayı mevcud 
kanunlar ve usuller dahilinde, Av • 
rupa hadiaelerine doğru geni§ adım. 
!arla sürüklemektedir . 

Bütün Amerika matbuatı, muhalif, 
muvafık ıimaları,liderleri ve Ruzvelt, 
Almanyayı tiddetle takbih ve tel'in 
etmekte, buna mukabil demokrasile. 
re karşı derin bir sevgj göstermekte.. 
dirler. Çünkü anlaıılmııtır' ki, Garp 
cephesinde vuku bulan harp, yalnı:ıı 
Avrupa değil ayni zamanda Amerika 
meseleleriyle de alakadardır. Müt. 
tefik orduların müdafaa ettikleri tez, 
bir bakımdan, Amerikanın menfaat
lerini de kendi çerçevesj içinde ta ~ 
§ımaktadır. Şu halde hiç düıünmedeıt 
fU kararı verebiliriz; 

Amerika, bugünkü- yardımını git • 
tikçe artıracak, kanunları tadil ede
rek tayyareci gönüllüler gönderecek 
ve bir gün zaruret görürse, Avrupa 
harbine de bilfiil iıtirak edecek .. 

Bunun h a ricinde hiç bir mütalea 
ve hükmün kıymet; olmıyacağında 
ısrarımız vardır. Ancak, Amerika , 
müttefikleri uçurumun kenarında 
görmeden bu son kararı veremez • 
Hakikati ıöylemek lazım gelirse, 
menfaati de bunu emreder. Çünkü 
müttefikler, henüz kendi baılarına 
dü manı e zememek 11ibi aciz bir Ya• 
ziyete düımemişler, bütün kudret .,,. 
kaynaklarını harbe arzetmemiıler. 
dir. Binaenaleyh, müttefikler için ıra• 
libiyet ümidi mevcud bulundukça 
Amerikanın yapacaiı şey, ancak, 
tayyare, tank, mühimmat ve saire ci
hetinden yardımdan ibarettir. 

Bu mülahazaların haricinde, Ame
rikanın harbe İştirakini tacil edebi • 
lecek yegane hadise, ltalyanın Al • 
manyanın yanında ailiha ıarılmaıt 
dır. 

Başvekilimizin 
Hitabesi 

1, h•rp çıkarsa, İtalyan kuvvetle. 
1ıi lıad~r süratle tanrruza geçerse 
ıı n~r hudud ile i. tihkam hattı 

Paris, 2 (Radyo) - Havas A;r.ı- temine çalışmaktadır. - Ba,tarafı 1 inci aahifed~ -
Ereili, (IIu~u"i) - Ilir hafta ev-ı Kazada ve mezkür nahiye merkez- mu"cadele ıısulu"dı'ı'r. Bu U". ulu"n tat-

, ndaJıi askeri mıntakayı ıreçmek 
•ıı~:eYce vakit kaybrtmek mecbu
ı, .dedir. Bu müddet zarfında 

••1/
1
• ve Fastan kafi derecede 

~,etler getirtebiliriz. 

~, A iman hududundan bild riyor: Bohemyanın Grostiyak şehrinde ·' 
vel Ereğli kazasında çok şiddetli birilerinde bir kaç gün kalmış olan zi- Alman şehirlerinde açlık, gün geç- jandarmalar tren ve otobüsleı·i tahar. bikatı bizim memlekete kadar geli-
fırtına olduğunu, mey\'alı mey\'a"1z raat müdürü B. Yardımcı, zarar ve v t d f 1• · . . tikçe tehdid edici şekil almaktadır. ri etmişler. üzerinde yiyecek bulu. yor. a an mü ıı. aa•ının teme mı 
lıir h~yl; ağacın hasar gördli~üııü hasaı· ıııil:tarlarınııı teshiti ışıYle ·ıı· · t k'l d 'I'll" · . . · Ahali, harbi umuminin son senelerin- nanlar şiddetle cezalandırılmışlardır. mı ı ıman eş ı e er. '' ı ı ımıı.n za-
bildirm•~tim. Mahallinde tetkikler me<gul omıuştur. Bu hu•usta, zıraat f · t ı· ld • 'b' b ı ·- . . • de olduğu gibi yiyeceğ'ni köylerden erın eme ı o ugu gı ı ozguncu u. 
yapan Yiliiyet ziraat müdürü Halil 
Yardımcı diln şehrimize dönmüştür. 

\•ekaletıne s:ıhıh ve es:ıslı malumat ğa karşı da başlıca silahtır. 
verilecektir. 

'ıııJ~nde. Tunu•taki istihkamlan 
~l dafaa tertibatını gezen mecli-

" t]ı-,, ü . . F ·ııı~. e enm ceni reısı: c ransa-

Öğrendiğime göre, fırtına. Ereğli 
kaza merkeziyle Z:ınapa ve Ayrancı B 1 ı k d 

Vatandaşlarım, 

Diğer taraftan edindiğim malU - a. tık mem e etlerı•n e Bizim harici siyasetim;z, vatıını-
matıı göre, bazı kazal:ırımızda mev- mızın sellimeti için en esaslı yoldur. 

'.~lir terih olarak dönüyorum.> D~-
nnhiyeler'ndeki ağe.çların yüzde yir
mie:ne hasar ika etmiştir. 

•im fırtınahrının ekinlere zararları Bu yolda •ergüze~tten eser yoktur. 
olmuştıır. F~k~t mevziidir. Bu itibar s 0\'V. et, er birligv inin göstermegv e baş• Buırün harp hariciyiz ve öyle kal
la bu yılki malı"ıl rekoltesine mües-

~İt}erizm ve r ardımcıları G. Marsha!lin 
mak isteriz. Ancak, dış:ırıda mUce-

<r olacak ehemmiyet ve derecede 1 ladıgv ı faaliyet dikkati celbediyor madiyen hazırlıklar artmakta ve bn
'd.•!ldir. nun nereye müteveccih, neden v~ k:

Hels'nki, 2 (A.A.) - Havas bil 

1ı~tinırton, 2 (Radyo} _ Ayan a- Harbiye Nazırırtın 
~.~•n Yeters, ırazetecilere beya - ısrarı 

bulunmuş ve Amerikanın, ne a Vaşington, 2 (A.A) - Harb!ye. 
•, oı~un mfittefikler<ı her husus. ''rd reisi general :!ltar•hall Senato muha- A~ilano ı.d. ıın etme ı lbım geldiP.ini 
> < ıltt filinin muhalefeti üzerine B. Ruzvel-
;~~ en sonra. Hitlerlzm ile ona Alman - tta'p:ı nnla~mft•ı. burada imza edilmiştir. Şimali t talya-

1'1; l~ edenlerin, kat'i surette ten_ te millı muhafız kuwetler;ni faal hiz 
• nın ~n büyük ~~hri olan Mi'fınc , zengin Lombordiya ovasında ve Olo-

1
• ııııı ıreldiiini söylemiştir. mete davet edebilmek üzere .aliihi -" nı. nehri kenarındu. müh m t;caıel yolları üzerinded:r. İtalyanın malj 
•i~ı· 1 • yet verilmes: için ısrar etmi tir. ve ticari kall.ıi gibidir. 
~t iZ tayyare eri I"" °"'\ Romudan ~olll'a ikinci gel er, eski bir şehird:r. Romalılar bu şehri 

t.,. ...... a_, tarafı 1 inci aahif~d-- T avyarelerimiz Mililddan en·eı ~22 de Gollulardan almışlardı. llfaamaf h şehir, elden 
ırtı:dra, 2 (Radyo) _İngiliz tay- • ele gPçmiş, ea".ılmı~. fakat )'ine ilerlem'ştir. Şehrin merkez:ndeki ka. 
d ıı dun gece ve bugün O tand Bcmba atışlarındaki edrP' hü:.ükliikte .\vrupadıı üçüncü gelir. Burada (40) bin kişi ibn-
~~ahil olmak üzere Belçika liman- Jet erl•bıl ı'. Kule"ir.ın y[i!<st"kl'ğ: 1 trı metreyi ge~er. 

~t~~ hoınbalamış bahri tesisat ve falinıe başladılar Mi!:cn'J i·t~clcıılıerl ilim \'e >ı.ıı'ııl merkezidir. Meşhur ressam Refac-
'-tııı arı tahrip ederek yangınlar çı- İot:uıl.ıul, 2 (Telefonla) _ Bü- 'in tı•blc•İarıııı ihtiv" edPn Zt'n;ıin lıir müzed, büyük kütüphaneleri, 
~a "ıtır. yük Çekmece ile Bakırköy arasın- musik P.kademisi. tivatro brnaları ,·ardır. Miliino, ayni zamanda mü-

~\,:Yareler muhtelif mıntakalarda da •ahilden denize on beş mile ka- him \ıı• sı·n'at •ehr:Liir. lllııhtelif im aliit Uzerine zengin ve büyük fab-
ltın tecemmilüne de mani olmuş- dar olan ve Ç!ll'şamlıa)·a kadar 0 _ riblur k•J•ıılınuşlur. Buniar şehrin etrafındadırlar. 

~1 •klneli tl\fenkler ve bombalar- lan sah:ıdu t:ı.yyarelel'imiz bomba M 1 il'1v~ıın tuyyare i•ta •yoııu da Lüyüktür. Yeni açılan demiry»!u 

1 tlı:ı koilar \'e piyadeleri daııt • atışluın:ı başlamışlımln-. Bu nıll- st;ı yonu, Lf.ypzikteı: •oııı·u Avrupanın ikinci büyllk gandır. Şehir nU-
ıı:r. iınha ctm.şlerdir. nıı~elıetle lıu sahalara kim>enin rusu b•r m '•)'<'ndur. Mil«nonun tar;hine bukılı'"a, burasının vaktiyle 

\litn, 2 (Radyo} - lng:liz tayya- girmeme•i teblii'ı: ed•ldi. Dükıılık şc!.;linde idare ecli diği unlaşılıı'. . 
'ıı-u' bugun Alman tayyareleriyl~ • • • Şehir, lıirinc' Freder kten •onrn yelen Vıskonti DUkaları zamanında 

0~ınışlar ve Lunlardan 79 zunu Mabye vekılı fstanbulda bir ı:ck ırüzl'l "'n'ııt e;crlerine kuvuımu~tur. Burası. Napolyonuıı da 
lr:llıeğe muvaffak olmu~lsrdır. 1-tanbul, 2 (Telefonla) - Mıı.l')·e "l'ne ~·cı:mi•, "" :-;,q,..Jyon. lesis ettiği küçük ltnlya krallığına burasını 

ttı..~ıı,~ tan·ureltrindon 16 s1 Usle. Vekili B. Fuad Airalı. l.ıuıclln Anka- merkez yaP~ıı~lı. Burası b ı!:lhare Avu,turyulılaru, 1~59 da ltalya kral-
ıi~nınemı~t r. radan ırelmi~tlr. l Jıiına ıreçmi•t.i.r 

diriyor: 
- me kar~ı kullanılacağı bilinmemek· 

tedir. 
Baltık memleketlerindeki Sovyet LU t kd' · d . . . ... . . z-umu a ırJn e ve zamanı ge ... 

faalıyetı Fınlandıyanın nazarı dık- ı· t . · ·ı·h 1 k . . . . . ınce va an ıçın, •ı a a sarı ma mec-
katını celbetmektedır. Bu faalıy~tın buriyetini biran iç'n hatırınızdan çı
hedefi Sovyı;tı~rin ileri istihkamları- karmayınız. 
nın daha serı bır surette tahkim edil- H · t d h 'ld ı k 'd ' arıç en. a ı en ge ece · uyu,. 
mesı ır. l t lk · l · rt b' h ·ı urucu e ın erı se ır çe re ı e 

.Rusya ile bu memleketler arasında reddetmelisiniz. En büvük kuvvet 
muşterek yardım paktının derpiş b' l'kt' \" t üd f · d · ·- . . ır ır. · a an m a aasın a azını-
ettıgi Baltık hükümetlerının himaye- ı· ld • d h · t k' . . . ı o ugumuz an arıç e ım3en:n 
sı Ru•yayı bu tedbırlerı almıya mcc- t ddildü ı ı d 
b k 1 kt d 

ere o mama ı ır . 
ur ı ma a ır. 

Sayın vatandaşlarım; 

Brezilyada 
Sivil giyinmiş Alman 

zabitleri dolaşıyor 
Vaşington, 2 (A.A) - Bahriye 

daire•i cenubi Amerikayn yeniden 2 
hafif kruvazör gönd~rmeğe karar 
vermi'tir. Dün Rloya hsreket eden 
Quincy gemisin; yeni gemiler t~kip 

Türk milletinin selametine çalışa
nı, Türk milletinin selim r!ü~üııre-·i

ne güvenen hükümelinizin bugünkü 
marnzatı burlur. 

Hep'nizi hürmetle selamlarım. 

3 Alman 
lorpifosu 

Belçika sahi.'lerinde 
batırıldı 

edecektir. Londra, 2 (Raıl~·o) - ~fll!t r·k 
Bu hareketlerin sebebi Uruguvay nakliye gemıleriııe taarruz mak<:ı ne 

ve Bernilynda sivil gi~·miş Alman zalllollnnd:ı ,.e Rel~ika rıhillerir.cl c1.ı
bitleı inin mevcud olduiuna dair a1ı-\ ıa,nıı Ü'" ,\ lm:w toı·pido•u lng iz • o.y-
ııan raporlardır. •rare:eri t11 :.tırıJaıı L.ıtırı.m.~tır. - ,.,. --
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• • r .·r z ·azır 

Ordularının ak· lngi iz Ve Fransız ransa 
Üçü e ngi tereye Nakledilmiş Bu unuyor 

Manş Sahi~indeki Ingi~iz Donanması, Geceli, Günd''zlü Faaliyette Bulunmakta Ve En Ağır Toplannı, 
Mütearrız Alman Kıtaatına Tevc.h Ederek, Ateş Ve Ölüm Saçmaktadır 

Bir Hayal Sukutuna Uğradılar /J· ., -• ı cBuxada en mühim noktalar şu üç,Malmedy cephesinden bU.yllk ~ 
'.:'"::":J:''tı:~~;: kısımdır: man tarru.zu. saniy:n lsvı~r~ıtl 

@ .,. 1 1 - Alman bahriye kuvvetleri, den İyon ıs:ıkametı~ . ~~ :ııib-' p
~ .. · harekata müdahale edememişlerdir. fak~t bu planlann h.çbınsı aııs'ıı1' 

Küçük botlarla nakliye gemilerine yesıne varaınıyacaktır. Fr .. .ı. 

• ,. 
• 

A eniz de hüküm süren un1umi ger
ginlik ve ita/yanın vaziyeti 

• • 
ışı sarpa sardırmak ta 

Londra, 2 (Radyo) - Akdenizdel olarak tatbike başlamış 
hüküm süren umumi gergin havada tadır. 
bir teueddül yoktur. Bugün Londra Britanya ve Fransa hükünıetleri , 
resmi mahfillerinde şu mütalea be- kontrol meselesi \'esair meşru arzula-
yan edilmekte idi. rını tatmin etmek istemekte oldııkla-

Britanya ve Fransa hükfimetleri , rını İtalyaya tebliğ etmiştir. Fakat 
İtalyanın meşru arzularını tatmin et. İtalya hükumet; bu mevzuda hiç bir Yedek ...;ubay/arımız 
mek istediklerini her fırsatta gö•ter- müzakereye girmek ;stememis1ir Jl /I. ld 
mişlerdir. Bunu filen dahi isbat ede - )iüttefiklerle" 1taı;·a a~

0

a•ınd~ iı~lİi ı il J. u aye 1~ eye c ag'"' ı r l l 
rek, kontrol müzakerelerine başla - muhakkak musellah kuvvete .-tın ad 1 ' 
mışlardır. eden; mütekabil hüsnü niyetle h'llle- 1 - Hazirnn 940 ba""dan itibaren ~ı•bPmizde kayıtlı umum yedek 

Britanya hükumeti, taahhüdlerini dilemiyecek bir me•ele yoktur. subayların mutat >enelik yoklamaları ba~lıyacaktır. 
yerine getirmek istemiyen ve bu se - Brit:ınya hükumeti, ltalya hiikfı _ 2 - İzmirde l>ulunaııların nüfus cuzJanı ve bütün askeri vesika!::ı -
heple görüşmeleri kesen İtalyaya meti ile hakiki dostluktan ba•1<a bir riyle birlikle yoklamalarını yaptırmak üzere bizzat şubeye müracıat-
karşı mezkiıt anlaşmayı bir taraflı şey istememektedir. Ancak ltalya !arı meclıııridir. Hasta olanlar raporlarını şubeye göstereceklerdir. 

ayal içinde bir hayal 
Mussolini ve Hitler, müttefiklerin 
mağlup o dult1arına inandı:-\larından 

sulh teklif edeceklermiş! 
Nevyork, 2 (Radyo) - Nevyork tir. 

Post yazıyor: Yapılan teklif, !fitler ve )fus oli-
Vaşingtonda iyi haber alan mah- niye göre Müttefiklerin tam nıa:{lii

fillerde beyan olunduğuna göre, biycti kabulleri şeklinde olacaktır. 

Flanders muharebeleri biter bitmez İtalyan metalel>atı da bu muhtırad~ 
Almanya ve İtalya müşterek sulh ayrıca zikredilecektir. 
teklifinde bulunacaklardır. Bu sulh Vaş ngtoıı m:ıhfilleri, böyle bir 
teklifi İtalyanın bir ültimatomu il~ teklifin }iültefikler tarafır.d:ın der
b:rlikte verilecek ve sulh şartları ka- hal reddedileceğine emindir. 1 
bul edilmezse İtalya harbe girecek-
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Elhamra 
s:nemasında her akşam 

Saat 9,30 da 
PROFESÖR 

Zati Sız gar Tenzsilleri 
T::::KMIL YENi PROGRAM 

____ * ___ _ 
Almanların hoşuna 

gi tmedi 
Stokholm, 2 (A.A) - Dagbladet 

Norveç gazeteai Belçikalıların te5 -
limi hakkındaki baş makalesi ile bil
yük •erlevhaları Alman !arın hoşuna 
gitmediği için bir hafta müddetle 
kapatılmıştır. 

FlYA TLAR: Koltuk 75 Salon 50 Yeniden inti~ara başladığı zaman 
Eıı!kon 40 kr. bu gazete makalelerini ne~ı'l!tmedea 

L.l!:ı,;;,;ı ıLUıtl::lll!llllllllllllllllllllllllllllll san.;öre göstermiye icbar edilmiştir. 

3 - lzm;r Yila)·eti dı.;arı"nda bulunan rnl>ayların yoklamalarını yap
tırmak üzere taahhüllü mektuplarla şube)'e miiracaalları lazımdır. 

4 - Yoklama a~ai!ıda gösterildiği ~ekilde subayların rütbe ve s•nıf
lol'Jlıa göre muayyen r:ünlerde yapılacağından yedek subaylarımızın 
mutlaka gö~terilen bu :~ünlerde şubeye müracaatları ve zamanı!1da 

yoklamasını yaptırmır:• ılar hakkında 1076 sayılı kanunun 10 n•1•ıcu 
maddesj tatbik edilecef.inden yedek sulrn.vlarımızın gösterilen günler -
de yoklamalarını yaı:tn·ma!arı rica olunur. 

1-6-9,10 General Ye kurmaylar 
3-6.!l40 Piyade asteğmen ve teğmenler, 

4-6-940) 
5-6-940) 
6-6-fı40 

7-6-940) 
R-6-940) 

P'vade üsteğmen. yzb. ve dahıı yukarı rütbeli ~ubaylar 
Topcu Ye ölçme aste;;men ve teğmenler, 

10-6-9'10) 

11-6-940) 
12-6-940 
13-6-940 
14-6-940 
15-6-940 
17-6-940 
18-6-940 
19-6-940 
20-6-940) 
21-6-940) 
22-6-940) 
24-6-940 
25-6-940 
26.6-940 
27-6-940) 
28-6-9-10) 
29-6-940) 

Topcu ve ölçme üsteğmen yüzbaşı ve 
Top . sb. lar 

Dütün suvari subayları, 
BOtlin mulı:ıbere suhaylnrı, 

Bütün Mihkam ~ııhayları, 
Bütün nakliye subayları, 
Bütün le\'azım subayları, 
Deniz ve ha\'a subayları, 
jandarma subayları, 

Bütün hekim ve di~ doktorları, 

Baytar ve ecz.:.cı ~nbaylar!. 

Dem. Yol ve harp >anayi <ubaylnrı, 
He•ap ve mu:ım~le memurları, 
Erbaş ve başçavuşlar, 

• « 
c c < 

daha yukarı 

, . . . ;:aç" 
bir kaç hücum yapılmışoa da harp daha geçırecek çok çetin bit 14'rJll" 

1 gemileri veya taht~lbahirler tarafın-· tası vardır. Maamafih zaınan • 
dan teşebbüste dahi bulunulamamış. sa ve İngiltere için çalışacaktı:- e pJ• 

tır. Londra, 2 (Radyo) - Hs~bi>'öylef 
2 - Yüzlerce Alman tayyaresi, de- zırı Eden, bugün radyoda bır 8 ani•· 

mirli olarak asker alan ve asker yük- vermiş ve şimali Fransad• ~1~0ııa 
lü olarak hareket halinde bulunan rın kıskacı içinden sıyrıhP kO diiPY' 
gemilerimizi batıramamıştır. Bu de- İngiliz ve Fransız ordu!artJllll• rıPı , 
rece muazzam bir harekatta üç dest- tarihinde bir harika yarattıklaclt~ 
royer ve bir küçük nakliye gemisi iki yüz kırk kilometre yol kat~ • ..-

"h" '!"hl çekere .. le.ayıbı zayiat sayılamaz. Bu, donan- ve en mu ım sı a arını ııl••· 

manm ve deniz sevkiyatının tayyare- vatana iltihak ettiklerini, ~ı_ın•~,.ır 
den müteessir olamıyacağını bir da- büyük zayiat verciirdiklerJll.I 
ha ortaya koymuştur. miştir • 

3 - Almanların fazla hava zayia 


