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ı nill lDasyon heyeti ~ 
· ~. S1 ydam Reisli- ~ 
~lrıde d .. k < • 

Türkiye-Suriye hudud ve 
dostluk paktı imzalandı 

un Ü içtimaı · 
~ 4nkır . , '''"im· •. 30 (Hueuel mu 
·~''h •Zden) - Koordi-
ı 'ht~ı heyeti bu •abah 
ı:ıııı," 11rnızın riyasetinde ( ''''"i mı,, ruznameaindeki ~ 
... Döru,muştur. ~ 

Suriye ile aramızda muallak 
artık hiç bir mesele kalmadı 

- - ,., ..,,.w.__... Fransa 11n Suriye 
~~--~--~-~------
aşvekilimizin reisliğinde 
tecil erin yapacağı 

gaze
içtima 

., 

ali Komiseri yarın 

Anknra: 30 (1 luııus1 muhabirimiz
den) - Turkiye - Suriye arasında 
bir hudut ve dostluk anlaşma•a imza 
edilmiştir. 

Bu pnkh Turkiyc hariciye Vcki· 
li Şııkru Snrncoglu Numan Menemeo
ci<'ğlu ile Frans:ının Ankara sefiri ve 
Suriye f cvkclade Komiseri imznlnmış· 
lnrdır. 

Bu suretle Turkiyc - Suriye n· 
rn.sındn tr. unllfık hiç bir mesele kal· 
mnmıştır. 

Harici,•e Vekilimiz imza sonun· 
da Tuı·~iy; - Suriye mUnnst:betlerin· 
den bahsctmiştiı-. Fransız elcisi de bu· 
nn mukabelede bulunınu;;tur . 

Suriy.: f evkeHhle Komiseri yarın 
Toro-; ekspresiyle Ad,,nnyn hareket 
edecek ve oradan lnyyarc ile Suri· 
yeye geçektir. ----

İngilterede on bir 
vapur yaptırıyoruz 
Londra : 30 (Rovteı) - fki mil· 

yon ln~ılız irasma mal olacak olan 
.d:'- t on bir vapur için İngiliz • Türk mü-

IJ01 -- messilleri arasında bir anlaşma ol 

l tr/,ı/ımizırı reislıf!ıtıde grçerı ) ıl ) npılım top/ant dan bir gürütıİİ§ m~tur • 
lq Nisa d -----__.:;= _____ __:.... ____ _ 
t~ ti>'ascrrı a Ankara Başvrkılimi- 1 R it'. tec ı· ı r ~~·t~Cjl ~n.de toplanacak olan lüık uzve ın gaze e e 
~ tt ~a Crı ıc;timaına iştirak etmek 1 t 
~~~~lk,~,~~i.zByazı işleri mGüdÜ•Ü dün verdi·ği ma Oma 
) ijrı~G cısı ay Nevzad üvtn 

~ t:d, 10
tos ekspresiyle Ankar:ı- Vels'in topladıg"' ı malumatın müstakbel sulh 

Ctktir, 
için pek istif ad eli olacağı kaydediliyor· 

l
.l(Ose lvanof dün Vaşington: 30 (Rad)o) - Aıne· ı Dün bit Alman 
Sti rika bırleşık devletleri cumhurreisi 

~ Sarsa:c·:hata Çekildi Bay Ruzvelt, hariciye müsteşari Valsin vapuru batırıldı 
e,hc~·ı? (Radyo) - Eski Bul· Avrupa seyaha ı hakkında gazeteci· Londra : 30 (Royler) - Ursula 

'-,~t tt 1 1 Köse lvanof bt.gUn, is· lcre malümat vermiştir Buna göre denizaltısı bir Alman vapurunu batır-
. tııck Uıere Sofyndan ayrıl- Velı., Amerika namına hiç bir hükümete mıştır. 

~ ~'-c lv sulh tcklıfınde bulunmamış ve hiç bir Bu denizaltı bir müddet evvel Elin 
"'tt{llıd aıtof Başvekil ve nazır· hükümelte l sulh teklifi almamıştır. ağzında bir Alman kruvazôrünü tıa-

~~i;ik:;r. ve ( Geri~~k=:~ ~::~iı~•:::h::;~rİmız 
Şuranın son kararı 

~\il(.\ 
l)~t{)~ SAM1Mi HAREKETİNDEN EMİN uLARAK BUNDA.N 

1\~tii~, YMAMAKT~ YALNIZ ABLOKAYI DÜŞÜNMEKTE 
~ aı el · 30 
~'•ııı dutu· . . (Radyo) - Heı ta· 
''d~ •tı Vcrli~ı, müttefıkler yüksek 
;ı11 <t, b' 1k1 mühim kararlar Bel· 

ı. 11' uyuk alaka ile karşılan-
,.._ "t~·L 
b.;·~llı~~a, doı-. . 
~lld "ile ıstu hır hattı harc"ct 
ı.'lltt ~>.. Ve S . 
~) · ~'"rıdarı . 8mımıyetine ümıd 

1 .ı, ~ası bır endişe duymamak· 
"~- rrıahr ' llrı(i;: ıllere o-öre Bclçi 

f" .. rcrı b ' 

'ltrJ.· , Yegane mesele ablo· 
~ı Uç' 

Uncü 1'1lhif ede ) 

MOLOfOFUN 
SON NUTKU 
Londra : 30 (Royteı) - Molotof 

dün akşam bir nutuk vermiştir. Mo
lotof bu nutukla Sovyeıleıın Fınlan· 
diyaya hücumunu mazur göslcrmeğe 
çalıştığ'ı anlaşılmaktadır. Molotof bu 
nutkunJa kati bitaraflıkdan da bah
setm:şıir. 

Dün Eskişehire gittiler 

Ankara : 30 (Hususi muhabirimiz· 
d~n) - hava kurumu gedikli 

yuvasını bitir en havacı talebeler bu

gün Eskişchire gitmişlerdir. Hazırlama 

Türk hava koru'11U başkanı Bay 

Şiikrü Koçak genç havacılarımızın ay
rılışı esnasında kendileı iyle çok sa· 

mim.i bir g5rüşme yapmış burada ma• 

reşalımızın geçen günk Ü teftişlerinde 

beslediği ümidleri tahakkuk ettirme-

leı inde hiç şüphesi olmadığını 

ctm şiir. 

izhar 

Adanada olacaktır 

Üçlü mihver 

"İtalyanın iştirakte hiç 
menfaati yok ,, 

Bükreş ; 30 (Radyo) - Politike11 
g.ızetesi, bugünkü şartlar içinde Jıal· 
yanın Rusya ile birleşmesinde hiç bir 
menfaati olmadığını yazmak•a , e böy 
le bir paktın tahakkuku halinde Ber
lın Romanın Balkanldrın garbkısnıını 

Berlin ile.Moskovanırı ıse !:alkan ları~ 
şark kısmını garantı eınıek losavvu
runda bulunduğunu h<ıbcr \ eı mekte 
ve Rusyanın Romanya)a garanti ver
mek meselesinde ise şübhe edı ldiğini 
ılave etmektedir. 

Ron1en nıeclisinde 

------. ------· 
Erzincanda kurulacak 

yenı köy Un hhalsall i ttlfak. 
ta kabul edildl. 

* 

Romanya Kralı Karo/ 

Biikreş : 30 (Radyo)· - Tüıkiye 

de zelzele felaketi mıntıkasında Ro
manya tarafından yeni modern hir 
kôyün inşası hakkındaki teklif bugün 
Romen meclisinde müzakere edilmif 
tir. 

Romen hariciye naıı'ı Gaftnk<> 
bu mevzu etrafındl\ beyanatta bulun· 
muş ve bu köyün inşası teklifini hüki 
met namına kabul etlil!ini anlatmıştır. 
Romen meclisi bu bepnatı .ıılkışlarl• 
ve ittifakia tas,ip elrniştir. 
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ATINA MEKTUBU 

Türk limanları 
Yunan vapurlarl 

- - ' ---- -- ""9 .. .........-~::..----z::;:;:- ~ - - - -- . -

· de Ha\kevimıı. 
~ 

Büyük Türk şehirlerini 
ziyaret edecek 

Bomonti Bira fabrikası 
satın alma meselesi Vasfi Raşidirı ~ ı 

geceki konf eral1 ' muhacirler 

Türkiye hükumeti, Yunanistan· 
daki muhacirlerin su gi münasebe
tiyle, f zmiri ve buradan fstanbulu 
%iyaret etmelerine müsaıde vermiş· 
tir. fki memft·ket arasındaki sıkı 
dosHuktan doğan bu Jest, Ankara 
hükumetinin eski iktisadi teşriki 
mesai de bunları harekete getirmek 
nihayetinıie olduğunu da göstermek· 
tedir. 

Şirket mümessilleri 
görüşmelere başlanmış 

ile yeni 
bulunuyor 

ıılt~ 
1. hukukç d~ .. 

Tanınmış kıymet ı ·ı- .,.. 
"d sevlJ .. ıt 

mızdan Bay Vasfi Raşı . 1.1ı, IS"' 
. . r tçı '"' ~ gece halkevınde " Mıl ı~e .. ,driO . 

çılık ve laiklik,. mevıuu ·utir. ~· 
mühim bir konrcrans v,.r1ı1ıŞ ; 

Yunanistandaki muhacir ilemi-
nm Türk mabsüllerini ve 
Türk piyasasını çok ıyı 
bildiklt-rİ muhakkak olduğu gibi, iki 
memleket arı5lndaki ticari münase· 
betlerin inkişafında, biiyük rol oy· 
nadıkları da anlaşılmıştır. Velev iz· 

mir sergm münasthetiyle olsun, 
mübıdılletin Türkiye seyahatlerine 
minaade edilmesi sayesinde, ilci mem 
leket aru.ndaki ticari muameleltrio 
geniıliyeceti muhakkaktır, 

• 
Türkiye hükumeti, Tüı k liman· 

larma uğrayacak olan küçük yunan 
vapurlarından daha az rüsum al· 
maya kırar vermiştir. Bu tedbir yu 
nan vapurlarından bir kısmına ait ol 
makla beraber, Türklerin yaptıtı 
bu Jestin manevi kıymeti büyüktür. 
Bu tedbir iki dost memleketin va 
purculuk iılerinde de teşriki mesai 
ederek birbirinin vapurlarına kolay· 
lılclar göstermeltrini. t'min etme· 
mize veaife otmuştur. 

Binaenaleyh Türkiye hüküme· 
tinin Jestini bu ümitle selimlarıı . 

Sovyetler artak Fransaya 
elçi göndermiyecek mı ? 

Londra: 30 (Royter) .- Molo· 
tof ua dün akıam IÖylediti nutuldAn 
•na...ldıtına göre, Sovyet bükQ 11e
~ ~ böyle Fraua nezdinde bir 
t içi •ıundurmaktaa fayda ıörme· 
mek\edir. 

İstanbul: (Hususi muhabirimiz· 
den) - Senelerden beri metruk va~ 

1 ziyctte duran Bomonti bira fabrika
sının nihayet inhisarlar idaresi ta 
rafından tı.ati surete sstın a!ınması 

kararlaşmış, hu yolda Bomonti şir 

ketiyle müzakerelere girişmişiltir. 

Daha şimdiden inhisarlar u· 
mum müdürlüğü fabrikaya kendi 
mütebassısiarını göndererek tecrübe 
imıfatına başlamıştır. 

Bu imalat iki ay sonra piya· 
saya çıkarılacak ve t-sasen fabrika· 
da o zamana kadar satın alınarak 
tam randımanıyle çalışmaya baş· 
lıyacaktır. · 

Bu tecrübe imalatiyle fabri
kanın bugünkü imalat kabiliyeti de 
anlaşılarak ona göre tc-sisata kıymet 
konulacaktır. --
Profesör Caferoğlunun 

ı talebelere verdiği konfrans 

lstanbul üoivcnitesi Türle Dili 
profesörü Dr. Ahmet Cateroğlu 
" Türklük ve Türkçülük için çalı· 
ş~nlar,, mevzu'u nalkevindc verdiği 
deterli koııferansmı dün gündü:z ı-ız 
Ji,esi talc:belerine de tekrar etmiş. 
tir. Kıymetli profesörümüz bugün 
Diyarbalma gidecektir. 

Otuz seneye 
·mahkum oldu 
Kıbti aıiretinden Muıtafa otlu 

Aliyi öl Jürmelden auçJu O.ımaniye. 
nin Alibeyli mabalJeıinden Mı-bmet 
otlu .Cadir hakkındaki şehrimiz atır· 
ceya mahkemesinde devame . en du 
ruşma bitmiş ve katil Kadir 30 se· 
n~yc mahkum edilmiıtir. 

li"'ürksözü 
GAZETE VE MATBAASI 
Bürolariyle birlikte Abidinpaşa 
caddesinde it Bankası kerft· 
•ınd•kl binaya tafınmlf bu 
lunuyor. Gerek Matbaa ve ge
rekse Gazetemb;le işleri olanla· 
rın yeni bln•mıza gelme••· 

ı •ini rlc• ederiz. 

1 

Tayyare pos aları yarından' 
l itibaren faaliyete geçiyor 

Adana . Ankara arasında tay· 

yare seferleri yarın.fan itibaren tek· 

rar başlıyac.ktır. 

Tayyareler evvelce de yazdığı· 

mıı gibi 1 Nisandan 15 nis.ına ka

dar şim Jilik ya Tınız posta ve ba~aj 

nakliyatı yapacak ve 15 nisandan 

itibartn de yolcu taşımağa başla· 

nacaktır. D~vlet bava y\)lları Ada· 

na meydanından pazar günlerinden 

mada her gün ıaat 8,05 de lcallca· 

cak olan tayyare saat tO,lS de An· 

~araya varacaktır. 

Bir köy yangını 

labalık bir dinleyici toplulu~~i ~ 
ehemmiyetli v,. alaka "t' feııl 
mevzua temas eden bu k011 dJ 
dikkat ve alak4 ile taki~. ı~k ~ ~ 
milliyetçilik, halkçılık ve laı~ ro-J' t• 
kında esaslı malumatlar edif1 t 
dir. 

Şehir meclisi yarıfl f 
çahşmağa başhY0 

r mec ısı yarın ı Şebi 1• • ıçıl•~~~· 
. eler_. M Bu hususda azalara davetı)' b"" 

derilmiştir. Elyevm seyahatt• ~ 
nan belediye reisinin de b.u ;I 
sebetle bu akşam avdtlı 

mektedir. ~ 
. 1 

Ruznamede belediycııır1 

yılı bütçf'siyle yeoi tayin edile" g 
1 

•• t, 
mur arın memuriyetlerının 

,,~ 
Tayyare kupası pıaÇ 110t 

finali bugü o yapılıı 

meseleleri vardır. 

lıd 

Tayyıre kupas• maçlır•"~ ~· 
gün şehir stadyomunda fitıllı ~ 
ptlactktır. Ayrıca Demir 5p0r c'tl 
lübü fotbol takımiylc Malılf~ ~ 
sucat fubrikası kulübü fııtbO ç :;1' 
mı arasında da hususi bir oı• , 
edilecektir. il 

··fet' 
Sıtma mücadele ınu . 

·ıt• dün Ceyhana gı 

Koyuncu köyünde M{°hıned otlu tıl~ 
Ahmed Nacinin evinde bir yanrın Şehrimize rclmiı buluol" ~ 

mücadde müfettişi Dr. S.Y .. J:t,a, 
çıkmış ve evin yarısı yanmış'1r. Bu A ,_ f flldO"'~il 

srıır. re akatinde ziraat •t_.İr ı.i 
meyanda evin cnasiylc birlikte 2000 bulu..arak dün Ceyhan• I' ~ 
lira tutaıında maliye, bcl""ye ve Ceybın, Osmaniye ve S.~ ıı-
muhasebei huRJsiycye ait bir çok çeltik sahalarını tetkik ede' l' 
vergi makbuzları yanmıihr. 11668 mıntıkalardaki 11tma iıtidade"' 

~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kmc ~dbi~eri a~~klırd~ 

ı gizli işler kadınlar şEHtRoE HA"~"-
BrHanya hava nezat eti en mah. 

rem şübelerinden birini kac\ınlımn 
eline tesliCD etmiflir. Onlatt giz· 
1ı parola, işaret ve emirlerin tesbit 

Şehıimizde dün gök yii~~A'~ 
- bunu söylemezler. fusanların aldaıma· fif ,.,,.Jr 

1 -"NON MEVZUU · d"kl · . men bulutlu, havı ha ~· av yı sev ı erı ıçın Lir sır saklamayı 

ve tariniae memur etmiştir. Bu me· lcr; fakat bu hiç b;r şey söyleuıemtk 
seleden bahseden Deyli Mtyl gazete· ıçindir. En gevezeleri en ~ıyade sır 
sı: • saklayanlarıuır. Bir sürü laf altında 

- Bu bır ihtiyatsızlık değildir. (ınlar bildıkleri şeyi saklarlar. Bunun 
bıllkis kadınla, ın ketümiyetine için de onlara mantıksız citJs denilir. 
karşı gösterilen bir hürmeıtir; di · Kendılerine sörulan suale do~ı udan 
}or· doğ'ıuya cevap vermezler. Etrafta 

1 R. A. F. nin şeflerinden biti de dolıtşıılar. Kadı . lRra bir sır tevdi e-
r bu işin sehebini şöyle izah etmiş· diniz. Bundan büyük gurur du>arlar 

tir. ve onu gayet İ)ı saklarlar. Akıllann· 
Kadrnlıır, doğuştan sırrı sever- dan geçen her şeyi söylerler, fak.at 

pek iyi bilirler. idi. . 
E ı. k En çok sıcak 2& · dereeef' rae ler kendilerini d~ba çok be 

Q'endıklcri tibi da ha ar i<elumdurlar. 
Sır sakhyabileceklerini zannettikleri 
için sözlerini kontrol etmezi.er. ıı. adın 
kendini zayıf gördü~ için her daki
ka kendini kontrol etmektedir. Ağ'rın. 
oan laf kaçırmaz. 

işte Jngiliz hava kuvvetlerinin 
~urrı bu psikolojık tahlillerden sonra 
kadınların ketumiyetini teslim etmiş· 
tir. 

muştu. 

Yeni bir Ald1311
11 

beyaz kitabı ç•" 
,_ıl. 

Lorıdra : 30 (Royter) - tiJf. 
hariciye nezareti Amerıkad• 
yaz kitap d&ğıtmıştır. 
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Borcunu veremiyen 17 
Alman vapurunun hali 

~b l - Dı~ ın l k 1 . • 
~ııc b " eın e et er ıçın 

~cısta edeli dc~şmcz yalnız 
tııasrafı 2 zammedilir. 

l ıt~r - İlanlar · · ·d· " ııeaat . ıçın ı arcye 
rl ,.,, cdılrnelidir. 

~~~ 7 

Hollanda liman idaresinin 
tatbik ettiği usul 

,ı~ ı.}- ~ıtt '-'ES-E-LE_L_E_R____ Londra : 30 (Radyo)- Hollan-
ıft lı a da limanlarında bulunan 1 i Alman 

.. b Car Başvekilinin vapuru liman resmini ve!'mediklerin· 1 

J f\()llı den alıkonmuşlardır. Bu gemilerin j 

Çinde yeni bir 
hükumet kuruldu 
Londra: 30 cRoyter> - Nankin. 

de Vauk - Çıng - Vey ;ı dJı bir ltü· 
kumet kurulmuştur. 

~' ~ a seyahati mühim aksamı alınmıştır. Parayı o· 

rJ' "\ ~nt Tclclti ltalya hariciye dediklerinde iade tdilr cck tir. 

~ akın Kont Ciano ve Baş· 
1 ~i ioı~~ i~ Musolini ile uzun uza· 
I t ltıı~ ~ş~uştür. BtJ görüşmelere 

t;·ıı M:ın ılk hafta:ınaa Venediğe 

İki Alman tayyaresi 
daha düşürüldü 

akfnj Car hariciye nazırı kont 
otckttcln ~Ont Cıano ile yaptığı Londra: 30 (Royter) - lngi iz 
k~ııhı/Ln ?rv mı şekli veriliyor. ve Fransız fıloları garb cı-pbrsindc 
1'~tll~. hıstanın Alman ve R .s ki istikşaf uçuşlaıı esnasın la iki 

Bu hükumctın teşekkülür.de ja, 
ponlar yardımcı ol nuştur. 

Bu hö&...Umet ancak Japonya ltalya 
Almanya tanıyor. İngiltere ve bütün 

I di~er milletler ise Şanghay Şel... hü· 
I kumetini tanımakta devam ediyorlar. 

Belçika ve yüksek Şura
nın son kararı 

~~bı ~;ıktardır.clan işgali tamam Alman tayyaresini daha düşürmü~· 
l 4 da ızılor du Macaristan hucfu lerdir. ( Birinci sahifeden artan ) 
.:~Q:ıı ttnmış oldu~undan Macar kanın sıkı bir hale gelmesiyle kendi· 
\~~•~arı' ~Üı ih konferansındıtn son sinın de göreceği zarardır. 
~,h~bak a lop!anan Alman -1· BERL NE Macarl•tandaki akisler 

o.j ~11'~~a "ın heyeti tarafındın Ma İ Budapeşte 30 (Raılyo) - Fran· 
' ~ Verilrn Karpat Rusyasırıın Aı• R sız . lng.liz yüksek şurasının verdiği 
~i ~~/Clfıadan işgal edilmesinden kararlar Macaristanda ehr-mmiyetle 

9', t
0
} ~u tıyanın bu işte Rusyaya kdrşılanmış ve Macar matbuatını meş · 

•ql tt'a~drkarlık gös~ercceğin ien Almırnyanın merkezi olan Berlin gul etmiştir. 
d· hl' lllışti. 5İ ~~ 'ıtıaı 1 on üçüncü asırda kurn!muştl'r. C.ıd Ruzveltin gazetecilere dün 
t~ ltıi"I talyanın tavassut ve mü E h ıaltlj I t Macaristan yt'nİ aldığı deleri geniş ve: düzdür. 'ki şe ri çe verdiği malumat 

9~ lıı Şıtıiubafaza edebilmiştir. viren duvarlar trmamen kalkmıştır. - rlı.ıncı sahifeden artan-

a' t., 11nı 11 'sdc Finlandiya aailcsindcn Bcrlin, yeni "bir Amt'rikan şehrine Al F . 1 " ~ & man · ransız · lngiliz · talyan 
l ~dı y hvyet Rusyanın orta Av· benzer. 187! deki nüfusu ~ 820 bin hükumetlerin in verdiği malümat ka· 
~:le tc " ut Balkanlarda bir hare· iken bu rakam şimdi 4 milyonu geç tiyyen mahrem tutulm ktadıt. 

tıd '4ıı ~llllaç:,k~c serhes kalmasından miştir. Şehrin bü)Ümtsi, ayni zamıtn Ruzvelı, sulk imkanlıırını temin 
yf ~ 1ıı bu ~a ıle anlaşarak Macaris· da cografi ve tabii vaziyetinden dog • ihtimalini az görmekte ve fakat Vel 
~ tdl Ya,

1 
gun~ü menfaatlerini veya· muştur. D~miryollar burada hir ağ sin topladığı son mahima' ın müstait· 

"''~· d. c~tk !\ta ait emellerini müteessir ibi to )anır. Bu suretle şehir• Al· bel s~lh için pek istifadeli olacağı 
"' l~ h tşcbb- ı d ı g P . • . • • . noktaı nazaı ındadır. 
t•'I ıı~. rc,t us er e bu unaca~ın· manların sıyası, tıcaı ı ve sırıaı bır 

•ı'I. li ede e d' d'I · · ş·· P · l A ·k F jd1 \ ~· ''lac n ışe e 1 mıştır. up· merkezi olmuştur. Fabrikalarında bir arıs e, merı an - ran-
ı. ıliııj . ar hükumeti kendi Baş d 1 k , 'tııi Yın 1 milyondan fazla i~çi çalışır. Demir, sız ost u tezahüratı 

,,ı dtı llat al c ta.lyadan yardım ve k d ı 
tlh lllliştir ıtıak ı.izcre Romaya gön· çelik, elektri aletleıi, emiryo u 

l t · malzemesi1 kumaş, otomo'lil, ecza 
~a "'Ya h·· lı İle ukumeti yarı resmi mat: möble imal eder 

ı.~dıiın1 Ortada bir değişiklik ol· Be~inci asırda Hobenz'er 
~ Qldul Ve olrnıyacağını ilan etmek kontları burasını Brandenburga 
~ldtfa ~ndan ~acaristan hükumeti paytaht yaptırmışlardır. Şehir bun· 
~ı:a her h tcs~ın edilmiş demektir. dan sonra ehemmi)'et kazanmıştır. 
\;· A"ıu angı suretle Sovyetlerin BüyüK Fredeıik Ş!' bri kaleler· 

t~'l.c &ar~~ ve Balkanlara ve Ak. le çevirdi tanzim ettirdi, inşaatı tah 
n ilz asına müm~neat etme· 

~ a,~n~etıniştir. did etti. .. . . 
~! ~ilta r rnüıakatında Musolini Bu Kralın en muhı n esen 1 
~~ d~tllıi;ını şüphesiz Hitlcre (lhlamurlaraltı) caddesidir. Caddenin 
~)~1 &lJrttJ Ve Almanyanın her 1 iki iarafmda ıhlamurlar vardır 

lf l.ı i~~İne ' .. Sovyetlere yardım et- Bu cadde hala Beri inin en mü· 
• ·~ .. lt \la .. · Soz almıştır. him caddelerinden sayılır. Burada 

;r "qti t '•Yet ka d 1 d L ilna t . rşısın a taJya a eski imparatorlar sarayından Brarı· 
>. .~tb' ernınat · f Y 1 

Paris : 30 (Havas) - Bugün 
Pariste, ilk Amerikan büyük elçisi · 
nin h·ykeli etrcıfmda toplanılarak 

Amerikan Fransız dostluk tezahü 
ratı yapılmış ve heykele ç•lenklcr 
konmu~ tıır. 

Vatandaş ! 

Hava Kurumun• aza ol 

1 

Hava kuvvetlerlmlzln ço

t;almasana yardım ediniz 1 

ı.ııl ''l11k· ın son vermış ır. a · denburg kapısına kadar uz nır. 
V"" ~ ı ı~ Uııa kad T ·ı ı. ı. •vıacarı ar ransı v?.n Bn kapu muhafaza edilmiştir. kütüphane vesaire vardır. 

't t'Ylac . aıın davasını ve bu· 
' tr llrısta~a ·ıh k .. . . . Üzerinde mt'şhur zafer arabası de· 181 O da kuru!.m Bedin iiniver 
~ llles· . : ı a ı umnıyesını . B h t(l ;ılka 1nı ıst,.rnişı · niltn tunç hır heykel vardır. u ey sitesi Almanyaııın rn eski ünüvrr· 

Garb cebhesinde dü 0 

oldukça faal geçti 

Londra : 30 (Royter) _ Garh 
cebhesinde faalııct artmıştır. Voj 
dağları garbindc yapılan çalışmalar
da düşman müteaddit ölü bırak~ 
mıştır. 

İrlandalı 
tedhişçiler 

Muhafızları bağhyarak 
bir hapishaneyi yıkmağa 

teşeboüs etmişler 
. Lond~adan bildirildiğine göre. 

Prınstovn daki meşhur Oartmur ha-
pishanesinde 24 Mart tarihinde şa• 
y~nı. dikkat vakalar cereyan etmiş
mı"tır. 

Ayni gün saat on altıya doğru 
h.apishonenin " D .. bloku namında· 
kı kısımda dumanlar yükselmiş ve 
büyük bir yangın başlamıştır. 

Anlaşıldığına göre irfanda cum
huriyetçileri ordusuna mensup ted-
h'.şçiler iki ~uhafızı yakalayıp bağ· 
lama)a ve bır hücereye hapsrtme· 
ğe muvaffak olmuşlar, sonra yangın 
çıkarmışlardır. 

D.utmur hapi~hanesi idarecileri 
s~a.t tam 18 de vaziyete tamamen 
hakım olmuş ve sü ... unetin avdetin& 
temin etmişlerdir. 

Bu hadiseden sonra " D ,, blokunun 
ç.~tısınd~ büyük bir delik görülmü~
tur. Şa.hıtlerin SÖ)'lediklerin(' göre 
tsas bına at~ş almış ve y ngın her 
t.arafı sarmak istidadım göstermiş
tır. 

Darbenin gayet büyük bır itina 
il_~ hazırlanmış olduğu görülınüş
tur. 

Hadise tam çan saatinde husule 
gelmiş ve dah~ muhafızlar hapso
l~nmadan harıshane at~şe verilmiş
tır . 

Bu hadiseden sonra İrlandalı 
cüm?ur.iyetçiler ordusuna mensup 
tedhışçıler tamamen tecrid 'edilmiş
lerd 

Yangın hapishanenin elbise de· 
poları kıs;nında tahribat y~pmıştır. 
Zarar ziyanın ehemmiyetli olduğu 
zanno'unmaktadır. 

Bu ha~iseyi çıkaran tedhişcilerir> 
~efleri ayrı ayrı hücerelere hapso· 
lunrı,uşlardır. 

Satılık ev 
Eski hamc: m mahallesinde 3 

eda fevkani 2 oda tahtani su ku· 
yusu ınevcud 19 numaralı ev sa· 
tılmaktadır. 

~ I' tılard 1 ır . p . . 1 ~ iltıırıd a tal)a Almanyaya keli 1807 Napolyon almış, arıse sıtesi o mamakla beraber, mühim 
t~ı ~" ır, Çu- k- b • k - ·· · b k b. · f k · 1. b' k "I' 1 

1 

~ h "'Şı l · n u ur ada rcendi· g turmuşıer, ır ac,. srne sonra ge· ır ır an mer ezı . ır, ır ço a ım er 
~ ~;ı b it Cc h J . ' I . . t' . t' t ' 

İsteyen lerin foto Musaya rr Ü. 
racaatlaıı. 

29-31-2 
11 b56 1•at or 

1 
P e aı;ı l mı:.ımasını rı ven ınıştır. ye ışmış ır ır. 

't~ ıtııı ~u~ Udur. Bunun için Ma . f Caddenin üzerinde eski impnra · , Rayiştag binası, Royal tiyatrosu 
atYay

1 
Yaya karşı himaye ede· 1 tor sarayları, hükumet binalan, se · ı Prusya meclisi şehrin en güzel bi-
rtıernrıun etmiştir. 1 farethaneler. müzeler, opera, umumi nalan i\rasındadır. 

l 
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"laır? 

yok? 

· Alrnanya h arbi 
----

• 
Belediye reisinin aşık 
olduğu telefoncu k1z 

Alman 
,. 

Çelik Kralı Thyssen ıI1 
dikkat bir mektubtl 

A 

Fransanın cenubunda Valensol 
kasa!Jasıodıı şimdiye kadar belki de 

çok şayanı 

<Almanya harbi kaybetmiştir. > 
eşin e tesadüf edilmemiş garip bir Alman çelik k alı Herr Fril7 
haJise cereyan etmiş, kazanın bele- Thyssen, Bcı:ınos Aires'de çıkan 
diye reisi bir te1efoncu kıza aşık ol· cArgentinische Tageblatt> i,.,nıindeki 
muş ve bu aşk macerası feci bir Alman Cumhuriyetçi gazetede neşret-
surette neticelenmiştir. lirdiği bir mektupda bu neticeye var-

" Telefoncu kıza aşık olan bele- j maktadır. Mumail yh diyor ki: c 'arbe 
diye rei i ,. ismi verilebilecek olan sebebiyet vermek'e. Hitler afaki ve 

en'üsi bütün hakikatleri inkar etti. 
b u mtıcera şöyle cereyan etmiş· 

Bizım gibı, bütün a~keri şefler de 

na o1an it:m .. dıııın öli üğüni ve Fil'\ · 
landiyanın ınarkz kaldığı ıeca\.·üziin 

Alman gönüllülerinde Rus müttefikle · 
rine karşı ebdi bir nefret uyandırdı
ğını, gere< Almanyanın ve gerekse 
mütt::fikl ·rin Sdh:p oldnkları teknik 

vesailde müsavar o1duğ'unu, lakin ham 
madde s ta ·da rı oın bu vazıyetde bulun 
rnadığını ve dola} isiele Almany.ııın 

harbi kaybetdiğini beyan ecıiyor· 

311 ır 

atmış t ır . Lak in 'tombr.l~~~ıJe'' c 
nı müteakip, tehlike dtı,, dtı~ı ~ 

t ' "3 ç' 

• 

mn~a başlamış \e mı ı: ııftŞ e 
defi tayyaıe bataryaları attşdtll 
göğe doğru yükselen . 

· ıerdır· ı.t duvar vücude getirmış 11.ı ı• 

Müteakip tayyare grtıP ırŞ b• 
!erine \arabılmek için bu 8 ~~I 
nın ıcine <: t ıl mağa mec_b1:rk çııP ,ı 
\ ' C alçaldıkları t·akit bu> 0 ı~şır. 1• 

ıcarcı p 

tir : 1914 Müttefiklerine karşı veni bir 
Mösyö Aiber Rişo, cenubi Fran· haıbe girişmenin apt ıı lca bir cinaret 

1 rın devamlı ateşiyle . -w81eş 0 

- --------- --- -- dır M;ımafılı, lıu şidJe ı Jı bSI 1 

- k"' . d' e boııl .ı sada Va1ensol kasabasının belediye 1 olacag-ına kanı idi. Hiç bir t .. hlike 
reisidi•. Ayni zamanda Kanto n be· 1 Rayh'ı tahdil elmivordu. Biz artık ne 
lediye meclisi daimi aza~ı. bar.ker bir p:ırlinin, ne o:dunun. ne tek bir a·: 
ve sigorta memuru olan Mösyö Al- 1 damın, ne de ünifo rmalı bir genç! ğin 
ber R şo bir kaç zamandanberi 

1 

d kt:ıö~lü~ünü,_ kısaca hiç bir diktatör-

d 1 O .ı T . . d b. lüğunu ıslemı y oruz. Saadet yerine 
ma mazc .:ıet erason ısmın c ır b" k · ı ı d A 1 k 

A rgenlinische 

Tageblatt 'tan 

k 
~ ce ır aıın o mama ı ır . r ı , ne 

genç ıza tutulmuştur. 
proğ'ramldr, ne temerküz kampl1'rı ve ---------------

Belediye reisi Mösyö Alber Ri bilhassa, ne de Bolşevıklikle bir itti-
şonun odası zemin katındadır. Bele· fak olmamalıdır. Biz hütün bunların 

lng li ı ha\la ku \·vetlerinin Almeın 
S vlt üssune salı günü yaptıldaı ı ta· 
nrruuian bahsecien Times ga7ett"Sİ 

hava muhabiri şöyle demek ıedn: 
diye dairesinin hemen karşısında bu- yerine Jsviçredeki teşkılatın ana hat-
funan postahanenin birinci katında laıı iizerine kuıulmuş Federal,bir Al-
da güzel Odetin küçük odası bulun· m .:ı ny<t istiyoru • intikam ve zafe ar-
maktadır. zulan bir tarafa bırakılarak Avrupa· 

Anlaşıldığına giire. ilk taHare 
gı upu Alman müdafaasını gaf ı t av
lamış ve Almanlar f.ız l a bir mukabil 
hareke Ue bulunamadan bom balaı ırıı 

Bu şekilde belediye reisi pe-rde· nın s ı lahsızlanmaı;ını istiyoıuz. Herr 
Thyssen Alman arduiarı komutanlığı· 

yi aralayıp gözlerini biraz yukaııya 
kaldırdı~ı z ıı man sevgilisini görebil· 
mektedir. 

Nit<"kim b~ l ediyc reisi ile genç 
kız uzuo zarpanrlanberi bu şekilrle 

kur yapmaktadırlar. 

Fakat iş ler böyle devam eder
ken bir gün - rom:n1arda olduğu 
gibi - bir t ayyareci makin~si bo 
ıu1arak küçük Valensol kasabasınil 
ınmcğe mecour kalıyor Sanki gök· 
ten yere dü~yor. Bu g ene şık ve 

güzel la)·yareci de küçük kasaba -la 
kendisini meşgul edecek bir iş bu· 
1 ımadığından postahanedc! çalışan 
telefohCU kız İle aşıkdaşlık elmeğe 
başlıyor. 

Yeni macerayı yalnız genç kızın 
pencere komşusu belediye r~isi bi· 

( Gc, isi nlhneı sahift:dc ) 

j Şa!Kalaır 1 ------Saf 
Yüzünüzcic u'tura kesiği var. 

Sizi hangi se rsem traş toltı ? 
Ben daima kendim traş olu-

r H'D. 

Bed bin 
Kadın - Oğlumuz evlenemez, 

çok ıerıt:.m 
Erkek - Sersem olduğu içindi: 

&: i evlenecek, • 
Tabiatın ve r iği ders 

- Sj nüklü böceklerin aile ha· 
tında en mes'ud g~çin" n çift ol· 

dukları muhakkaktıı. 
- Neden? 

- Çünkü karı lroca aynı evJ~ 
ot1Jrmazlar, tabiat onlara ayrı ayrı 

evler vermiştir. 

Hatay Valisinin 

1 
kö~ yaptığı 

Hatay sebzeciliğinin 

fskenderun : 30 [ Hususi muha. 
birimiz len J Valimiz Şükrü Sökmen • 
süer, nahiye köylerinde teftişlere 
başlamıştır. Bilhassa oto.nobil git· 
meyen köıle. Je atla )'apıla:ı bu tef• 

tişlerde kendisine vilayet jandarma 
komutanı binbaşı Mucir de refakat 
etmektedir. 

Teftişler şimdilik merkez kazası 

Dnyduğumuza gore. 

hl ahı meselesi 

nahiyesine bağlı kö)ı: .:rde yapılmak · . 

tad ır . 

H3ta y Sebzeci 1er birlı.ği kendi 
azasından bi : ini Mersine göndercrtk 
o adan yeni sebu fideleıi getirn.e 
ğe kara r ve rmiş ve bunun için la 
ıımgclen tahsisatı da kabul etmişti r. 

Mersinden getiri ecek fideler sebze
cilere daR"ıtılacaktır. 

Ordu ve kadın 
Fran ... ada fobrikalıır ordu için çalı şmakta iken halk da gayretini e· 

sirgememektcdir. Herkes ı:vlerinde dinden :elen gayreti gi:htı:r.:r..,k. ordu 
için çıılışmaktadır. 

Pnriste 35.000 çocuğu yedi ya~ına geleııe kadar yetiştirmek işi,rlc 
meşgul olan bir mUessc:.e çocuklarır.a lıir yandan da evl c- rdc fılelcr ha.ur· 
lanmarnıa nezaret etmektedir. Bu fılcler (ağlar) beton istıhki\ın kulclı:riııin. 
topların Te hangurlnrın ma.,kl'lenmesi içi11 lazımdır . 

Frnn anın butun kadınları hıı el işini bihlikl,.ri için çok l'vlerde 

kadın işçi çalıştır:rn mUessesd erdc ııglar örulmekteclir. Kadınln ra hukôınet 
lnrııfınılan ipliği veril mekte \•e l>u şekilde işsi z kntlrnl r h em vat:ınn hiz· 
met etmekte hem de hayatın ı knzan•ıınktadırlıır . 

Kndınl :ı r hnftad n iki buçuk til e ağ) ·' apabil:uektedirl er . Bu n
0

la r 
dört metre uzunlu0u ve ddrt m t rc geniş liğindcdirler. 

Buna nıukalıil kadınlar J:fü fr an k (dört lira kııJar ) haftal ık nim k· 
tndırlnr. Şimdi.\ e knd :ır Fran sız or dusuna bu Şc!kılde 3 JOl) fılc hediye ed il
tir. 

rı ut utmemış ıı \ · ~11b· 
eberisi ~oğukkan'ı lıkla ,e ':cab 1 

f ıf1U' tfl 
nışanla atılmıştır. Bitara tıV 

kA~aatına göre, yüzden fa1

1
: 1 

atılmışdır. Oü~111an tav~are de 'r' 
bıl laaruz için \ ükseımı;ıse ı:ı~' - . o. 
tayya reler ine .karşı müc·S1~ 1~f . . o ıı 
!ardır. lugılı z Tayya re]e rın ı 

1111 
• 

da bulunan makinel i tiıf::k le d•' 
ile kar;ıılaşıncıı uza kla şnıışl~r dtJ 

Daily Telgraph gazetesııı\ı' 
ri bir mütehac;sıs da ayni ~1~tl 
mas ederek diyor ki : ' 11111 

taarruzuna İngiliz bombardılltıfi.l 
yarelerinin cüı'i bir kı.~;ıııı ş 183 

miştir, ve başka daha buyiik Ô~ 
d- b 

hırda bulunmak mümkün ur: ~ 
bildiğime göre, taarruza iştır~e~ 
bombardıman tayyarele ı in n 8 ti' 
riben 40 dır. On beş ton bofll 
nıış o l ması muhtemeldir. lıı~ ~· 
bir tek bombardıman tayyare~ı:ıı' 
etmiş olmalarınJ mukabil, ııı 
cumartesi günü Orkoey adalıı~,ı ı 
ne yaptıkları taarruzda on d dıf· 
yarelcrinin ikisini kaybetmiş:er ıarı 
ile 30 dakikalık fasılalarla yaP

1

8
,rJ 

tayyareli veya ufak gruplu 18
• 5 

rın müdafaa kuvvetlerini azıı 1111fıı 
te ü zeceği hesaplanmaktad ı r· 

1 
~ 

rafların letkikile dahi hesaplar• 0 ' 

etmek imkansı7.dır; lakiıı zarııt1~1efll 
000 lngiliı lirac;ını geçmesi rııı.11118rı' ( 
dir. Bununla beraber, Alm~n dB"' 
yatının sarsılmış olması ÇOI'- yıJl 1 
tıemmiyetlidir. İngiliz hava ~ı.ı p. 
ayni kolaylıkla her hangi bır 
üssünü de bombalayabilirdi . . ~ıesı~ 

Times gazetesi başmııı.: ,9 ~~ 
şöyle demektedir: " lngiliz h3

\ pi•~ 
yetlerinin devamlı şekıt~e . '1

3 
b r f 

keşif uçuşlaı ı, iyi keşfedılmıŞ 111ıı\~; 
defe yapılan son taa?ru:u~ ·bİ• 
kiyetiyle tebarüz ettirildığı gı 

11 
5~ 

derece faydalıdır; buna r~k~e e bel 
ve cesur lngiliz tayyarecııerı~ ~e 
yeknasak gelebilmiştir. Kudre ·rıı~j~I 

1 k 1 sarel erini meydana vurma 1 çıll 
bahşeden Syll taarruzu oohJ' 
vinçli bir değişiklik olmuştur· 

in gil terede 
stoku çok 

jpf 
/~ 

Lon rlra : 30 (Royter) §e 
• • A eoto . ,e 

tere ı aş e nezaretı parlaıtl · ınf ~,ı 
reterı beyanatta bu 'unarak•. ~e A' 
rede vesika usulünün iyi oır tıfJ1e' 
de d vam dmekte old 1ğllrıııb,ff' 
riyec t> k mad .:lr leri stok urııJtl 11doı~ 
evv lkmd <'n çok fazla btJ•ıı 
söylemişti r. 



~ttarap inıalcitı I· 
est bırakılıyor 

~ttk -----
~d es.şarap imal 

~rılt ebı,ecektir 
•ra .. 30 

Cn) ...... M. (Hususi muhabiri· 
~~ , uakirat kanununda ya· 

sasıa 

lngilterenin bugünkü 
askeri stratejisi 

YAZAN ----------ı 

TUÖGENERAL SIR CHARLES GVYN ı 
ı ____ _ 

t. fnh· rın tadilatı kararlaştı · 
·~i bu!)~sarlar umum müdürlü~ü yeni bir siyaset Bir müttdıkle birlikd~ bir A

1
v. 

ı •unlcrd rupa harbinr. k rnşıtıg-ı takdirde n· ~d ~tir e vekalete gönde· 
,tİ ?1d.'• fngiltrrcnin yeni stratejik siya giltcreııin kendini deniz ve hava fa. 

~, 'alın en -h· . . .. 1 seti şekli almağa böylec~ başladı. aliyetioe mi hasredec ·ği yoksa müt· 
~.llı,, u~ .... dnıu •mı şıuap ıma a D d . il h 1 k f k 1 

c.~rı k ş t)nanma, emz yo arının aş ıca tcfıki "ıle elbirliği yapma üzere u a ıı j11k · n e yapılaca tır. a· 
ıl'Cak ısar rnaddtsi olmaktan muhafızı ve düşn~an üzerinde tar bir sefeı i kuvveti mi yol aya cağı 
oı111,d ve hiç bir tezkereye ma- ) ik icra t-tmek için başlıca bir va "~ya Terı itorial ordusunu askeı i 

ilrı b sıta olmak vazifesini muhafaza edi kuvvetlerin tevsiine esas tut'Jlak pla . er yerde satılabile· 
y yordu, fngiliz hava kuvvetleri ise mnı tatbik ede-rek mücadeleye ; ş· 
~~ıt h Anavatanın müdafaasının en eht m · k ı - h Ld •~ İııh: rap iınalatı teknik ba· tır.ı etme< uzerc geçen ar<J e 

Slrl miyetli unsuru oldu ve kuvvetli bir d ğ ·'"· t . ı · b" ··k b. lltı d ar idaresinin müra- yap ı ı gı 11ı, eurıcen uyu ır or· 
ıı a b mukabil hücum !ılahına malik ol· d ı - k-ıd-hra ulundurulacaktır. Böy u mu top ayacilğı muş u u 

Y 
ulu P kalitesinin yükselmesi du. Avrupadaki vaziyetin gitdikçe 

!la,. k Ordunun rolü (denizaşırı toprak tıı· -.a tır daha gergin bir hal alma~ı üz,.rine 1 
tad'I' . • . larda bir garnizonul ve zabıta kuv· 

\,t" 
1 
at ıle bir yerden dığer bu ihtimallnr logiliz matbuatında 

~- 'aPıl veli olmak vazife~i) bir zaman de-
"' -t bu ~ acak şarap nakliyatı _ ihtilaf mevzuu teşkil etti. 

ı:r . t ~tiUııkü gibi bir çok forma· ğişmedi kaldı. Anavatanın ordusu. Aazıları Avrupadaki karışıklık· 
ı.. ~•I t"zkcreler çıkartılmasına nun stratej·k ihtiyrıt kuvvetleri hala !ardan tamamen uzak durulmasını 
~l !tııya k b ve bilhassa d nizaşırı ordusunun ll ~r. c~ , nakliyat ser es müdiif aa ediyordu. 

"'- muhtemel bir ihtiyatı telakki edil· 
""-. Nüfuz. sahibi bir askeri muhar ~ı .............._ _________ --: mek te idi. 

'ti, Birbirini takip eden f neiliz hü- riı in liderliği altında lıuluna n diğer 
..., '" Çocuk Bayramı) bir fikir ceryanı de geçen harhde 11 kumctlerinin hiç biri ordunun Av. ~lı',rr1ıre.ı Sahipleri: d . ki siyasetin tekarı iir etmİ}CCeğine 

& r. I d Ço rupa harplerindeki ro1une müte aır ~ ~h §ı nıemleket §' ir. · kat'ıyttlc karar verilmesini, bir müt {'.. Q11ı,,, s d ıı · t · siyasetini tasrih etmemişdi. Ve or· 
"'Cıı '' ız e ıtrırı erı· ttfık~ yapılc\cak yardımi hava, de-.,,~~'' llgı lendırecek suretle dunun techizatı hassaten Avrupa niz paıa yardımlarına münhuır kal. 

'flırak ediniz. r.. ş~raıti göz önünde tutularak hazır· 
lanrrış değildi. masını; veya, en fazia olarak, 1914 

fogiliz stf ~ri kuvv~tı~rindc-n daha 
ufak b'r " Sembolik,, ordurun gön· 
dtrilrnesini arzu ediyordu. 

Üçiincü bir f ıkir ctreyanı da 
büyük bir harbe mahdut mes'uliyet 
tsası üuıine ı(İrilmiyeceğini iddia 
ediyordu ve Terrritoriol ordusunun 
azami suret~e takviye ve asrı stan· 
dardlara göre mükemmelen teçhiz 
~di l mesi için kur'a usulünün ihdası
nı veya askeri talim ve terbiyeyi 
mecburi kılacak bir projenin tatbi
kini dahi memnuniyetle karşılaya· 

caklardı. 

Hükumet i;e harp hali haricin 
de gönü lü askerlik sistemine bağlı 
kalmak niyttinde olduklarından gay. 
ri bir b .. yanatta bulunmadı. Hüku· 
metin ikinci fakir cer yanına taraf tar 
olduğu umumiyetle ki\bul edilmek· 
te idi. 

Gönü lü sistemi daimi ile Ter
ritorial ordularının kadrolarını dol· 
durmaya kafi gelmiyordu 

Gönüllü ask~r kaydına bir hız 
vermek üzere büyük gayretler sarf 
olundu ve şayanı dıkkat neticeler 
dde r:di 1di. Lakin 1939 Martında 
Çekislo:.ıakyaııın Almanyadan ma· 
ruz kaldığı muamele üzerinedir ki 

lngiliz hükumetinin askeri siyaseti 
öz itibariyle yepytni ve kat'i bir 
şekil a ' dı 

Yeni A 'man tı>cavüzlerinin teh · 
didi altında hu1unan nıt-mleketlcre in· 
gıitere ile Fransa tarafından veri len 

( Gni5i altıncı sahifede ) 

~~-----------------------
' hh Emrah Kızı düşünmeye koyulur. >• , ın vüzi.i güldü Emra· 1 1 
1•1 ~t11~<>1ürdü: "değen brğendi· 4 Dramatik halk hikayeleri ------------- ı G elelim kıza. 
b ~ta~~rı düğüne başlayalım,, :ı Acem şahı mahiyetinde kullan· 
tıı•dı .. A.bbas şaha rica etme 1 makta olduğu adamlarından Ker· 

~ B='l'r Da @o Da rc:::=a m r c§l h m HiŞ h isminde bir va 'iye kızı bir h~~'-' Acemistanda, kaldı O:::. U ~ ~ O:::. ~ mektupla gönderir ve mektubunda 

~ A 

1 '•ın b S ı · 1 ue benim kızımı orada birile evler-"c ana izin vn. e . vı· -1dı '-'c 'd ~ Tefrika No: 10 ••••11!!1•••- Yazan : R . Yalg1n dir der. Knman şah hu mektu1 u ()\. gı eyim, anamın so ' 
7ı ~n d· al ınca haytf't eder. Kf!ndi evlidir, ıe ~Ilı. t-t . ıiğiinü memleketimde Öldürseler işte boynum Ahmet Tutan bu babayiğidin 

ıı' 'tıı ı:. c Z rıı r zor kızı vezirıne verrntye mec-ı.•.;' \t' 'Ycslılara üııümü gös Sizden kanırr> alanım } ok sözlerine hak vadi "Pekala oğlun, 
ı•" ~"il hur ka l ır. 
el ~ .\bb ._• • All&h duğru yolundan ayırmasın, 
',/ ~dha as h~, ne dediyse E'TI · aş:Cını ~ksitmesin. rfiyerek E'11rahı tı !tı-ad k Ya zehir verseler içsem 

M ~ ()ldııı ı, an yalaştılar kan Ya izin ver~el'!r gitsem yo'cu etti . 
~,, 

1 

~İt ar, nihaytt Abbas şah Hal mi arzuhal et<ıem Emrah Eşkiyafardan bir konıtk 
~d ~tr to~ ı · ·ı h ı ı k ;!_ ı illa ve ganaım ı e A"rıu a im a anım yo ayrıldıktan sonra yoluna gide1ktn 1~ ~ ~I ~h.,. . • • • öniin l•n binlerce camuz süriisü 
~"' , ttııı., ~t.. Emrah, Selvıhan ld geçti. Ar kalaı mdan ko~tu. Fak at ~ı "'\ ' 0 Havran çöllerine ge i 
• , ~Ct~ ~· h '' gün Aceme ulaş· Demeyinki camız buldu bunları toplamak mü11ıkün olma ~ı. 
~/ 1lı s • 

1 kızının görünce se· Sefil Emrah seyis • ldu Bir giin canı sıkıldı. Şu camuzlara 11-' •ra 
ev '- k•bv/a aldı, Emra~ ve H ç halimden bilenim yok bir türkü söyleyim dedi : Hillhuki 

' '~ ocağına aHı. Aşık * camuz s-lndıllrı •eyler camuz dtğıl ... _~ '"• d * * 5 y ~ •tı G en edi, Emrah akla domuzdu. 
t • t •y ~ t' 5 d Haramilerin başı Ahmet Turan ~rı 6eç ı es st: a 
(\. lah Enırahı huzuıÜna lıu yanık türküye içerledi. Emrahı 
'1 aldı güzelce tıraş ettirdi. Y ı.irü bire 

~·~u~, .. Hhran çöllerinde Türk genci dedi. Sana bir diyece· 
~ıt~ u Caanızlaıım var, git ğim var: 

\' tan · · b 1 k ~~ili esıuı al getir. Dü Senin kayın aban o ac.ı 
'•L 

1
ll\ l l k ıı hain bir adamdır. Ge >iz a'i er 

d lcvıtı 1 
1
• bır ç c Yola düşEi. Hav- toplaya 1ım s ı::niole beraber onun üs 

t ~oıı, ley göremedi Şaş- tüne vardlım . Vu .u fonu ortadan 
tq tı (> d d . s 

•\
1 
~•ırı~ 6 eıerken bir eşkı· kaldıralım. Seni evla e eyım. ana 

~ Y;ı\.ı, .~s" Oldu. Üç buçuk Selvıh .nı kendi elimle vere) İm. Si-
~ ata d . tı" s sırıda can ı çıktı. zi dün)a ahiret baş göz e eyım 

a~ıı;ıı ld 
a ı bakal ım ne dedi. 

Emrah d ayak öptü yal vardı . 
Bu ş :ı nımıza ayıptır de~i. Yalnız sen 
ban~ müs .ade et. 

Ayakları öküz izli 
Tüyıi kırçıl sırtı tozlu 
Söyleşir kalı avazlı 

Çağırırım gelmel üneye (*) 

• "' . 
Yaylaya ~ılcarlar yazın 

O vaya neıler güzün 
Beıynu kı sa burnu uınn 
Çağırsam gelmez üneye 

S fıl Emrah eder niyaz 
Geces ı gündüzünden at. 
Duda~ı yok d ış i beyıın 

Çağırsam gelmez üneye 

"' • • 

V t"Zir h,.m yaşlı hem de çok çir
l<in bir adam : Sakalı sarı, kaı kip
rik boz, gözler mavi, Hayber çufu· 

tu gibi htr adamdı Kız bu teklife 
razı o~ur, f .. kat b=ızı şartlarım var 

der. E~er ol'lları lıu1up getirirseniz 
varırım 

1 - Yedi \cat bir saray, içinde 
elması, cevahiri htr Ş~}İ tekmil.. 

2 ·- Bir altın bahçt, altı meyve 
ağacı, a)va, elma, nar, aımut, şefta-

li. gül. Üstlerinde mryveleri olğun 
olacak. 

Vezir Acem şahının kızım kaçı· 
m mı? Borç harç sarayı yaptım. 

Fazla olarak saraya ı•k ta cariye 
kor. Bahçeyi de İsttdiğı gihi süslu. 
F akAt kız siyahlar geymış bir tür
lü çirkin vrzire göriinm<'Z. 

Emrah dalgın dalg•n domuzların 
koşuşmalaıına st-yr<'Ôt>rken domuzun 
bı ı ine all lı ı jl V<' rdı: 

SONUVAR - · 

(• • Suruu: g lmez Y':h .. i. demektir. 



İngiİterenin bugünkü~ 
askeri stratejisi 

( Beşinci sahifeden artan ) 
teminatlar bu iki kefıl m'mleket 
arasında müşterek faaliyetlerine da 
ir nrih bir anlaşmaya varılmasını 

't~cm kılmaktaydı. 
iki hakikat kendini gösterdi. 1 

l>irinçisi: lnıilttr~ ile f ran,:ı, Al~an 
ya \'~ mubtenıtl olatak fuibver or· 
takları ile harbe giriştiği takdirdt, 
lngiltercnin harbe iştirak hissesi 
mahdut mesuliyet esasın t artık da· 
yanamazdı. 

ikincisi: Hava tehlikesi yüzün· 
den, şimali Fransanm bir i~ti ladan 

masun tutulması fngiltere için ha 
yati bir themmiycti haizdi. 

Majino h ... ttı ile sahile kadar u 
z~tılan kısmı hakikat halde lngi tc· 
renin bir hududu oJırıuştu. 

Bun:f an maada, Mısır ile olın 

fngiıız: ittifakı, ltal}a da lngiltt re}e 
karşı harhe gird·~i takdirdt, fngi· 
lizlcrc • ir yeni kara hududu daha 
temin ediyordu. 

Stratejinin esas noktası 

İngiliz kara shatl'jisinin esas nok 
tası evvelce Fransız hudutlarının 

müdafaası için; imkan nisbetindcn 
Fransaya her türlü yardımda bulun 
mak, ve saniyen, bu ilk yardımın 

tabii bir neticesi olarak, Hollanda 
ile Belçikanın bitaraf ıkları ihtal e· 
dildiği taktirde, Fransa ile el birliği 
yaparak bu iki memlekete yardım 

etmeğe hazır bulunmaktadır. 

ilk halde, lngilterenin kara stra· 
tejisi tedafüidir, lakin harbi z~f erle 
ncticelendirebilmesi için ilerde taar· 
ruza g ·çm · ğe hazır olmalıdır. Bina· 

enaleyh, f .. giliz ordusunun te\iSİİ sa 
dece müdafaa ihtiyaçları i e tahdit 
edilemez. T tdafoi v.! taarr uzi hare
kat gerek denizde ve gerekse ha· 
vada ameli bakımdan birbirlerinden 
tefrik edileaıiyecek kadar sıkı bir 
elbirliği arz eder; düşman memba· 
!arını müteessir eden her taarruzi 
tedbir ayni zamanda bir müdafaa 
tedbiridir. 

Hırpde, sadece tedafui veya ~a 
dece taarruzi olan bir stratejik teo 
ti kabul ve tatbik etmek ameli ve· 
ya şayanı tavsiye değildir. Harbin 
muhtelif sahalarında ve sahnelerin· 
de, m~vcut şerait \'e düşmanın tat. 
bik ettiği siyasete göre, ya taarruzi 
veya tedafüi stratejisinin tatbiki tav 
siye olunabilir. 
. Tevsi edilmekte bulunan lrıgi 
lız ordusunun ne ehemmiyet arzt t· 
tiği sorulabilir. Taanuzi bit hare· 
kete elverişli midir ve. bu maksatla 
mı talim ve terbiye edilmektedir? 
Yoksa esas itibarile tedafui bir kuv 
vet midir? 

Bence buna verilrc<:k CC\ ap şu
dur: Ordu her iki şc kilde de istih. 
dama elverişli olmalıdı • Talim ve 
terbiyt'ce,~taarruzi barcketleriıı te 
dafui ha reketlerden daha ziyade i· 
nişya tıv ve zekaya ihtıyaç gösterme 
sınd,.n bilhassa mülhfm olarak, ta· 
arı ı.ızi ti: kt iğe daha fazla ehemmi 

-- ,. --=======~==~~~===~~~~~~.,e çr 
Belediye reisinin aşık Adana r oğuff1 1,biP 

BUGÜNKÜ PROGRAM · 

TÜRKiYE RADYO OIF0Z1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

AN~ARA RADYOSU 

Pazar 30 - 3 - 1940 

13 30 Program.ve Memleket SaatAyarı 
13.35 AJANS ve Meteoroloii Ha· 

berleri 
13.50 Müzık 
13. 301 
14.30 Müzik: Küçük Orkestra (Şef: 
Necip Aşkın) 
18.00 Pıoğram ve Memleket ~aat 
ayarı 

18 05 Müzik: Radyo Caz Orkestrası 

18.30 Çocuk saati 

19.10 Memleket saat ayarı, Ajans 
ve metcroloji haberleri 

19.30 Müzik ; 
20.50 Türk Besttkirlarından Berki 

Ağa, İtıi, Mehmet Ağa ve Tabi -
den 
2 l.lıO Müzik: Halk Tür kileri ve O · 

yun Havaları 

Adanalı Aziz ve Sadi Yaver 
Ataman 
21. ı 5 Müzık: Beethoven hakkında 

ko ıuşma - Cevad Memduh 
21.35 Müzik: Oda Müziği - Bcet· 
hoven ( Septet) 

Çalanlar: Rauf Oktem (Klarnet) ; 
Dr, Paul ( Korno ); Mustafa Scsar 

( Fagot ); Gilbut Back ( Ktman); 
Valter Grrhaıdt (Viola) ~ nver Ka· 

kıcı ( Çello ); Rrcf'p Duğal ( Kon· 
trbas ). 
12 oO Müzik: Operet Seleksyon'l.ı· 
rı (PJ) 

22.15Memleket Saat ayarı AJANS 

Haberleri; Ziraat, Esham Tah 

vilat Kambiyo- Nukut Borsası 
22.30 Ajan spor sergisi. 
22.40 Müzik: Virtiozlar (Pi) 
23 00 Müzik: Cazband (PJ.) 
23.25/ 
23 3o Yarınki Broğram. ve Kapa 
nış . 

yet verilmektedi. 
Görülüyor ki lngiliz askeri stra· 

tejısine ve kontinental milletlerin 
hiç Liı inde benıtrine tesadüf edil· 
miyen lngiJiz muharip sınıflarının 
mahiyetine bir çok amiller tesir et· 
mektedır. lngiliz Stratejisi daha az 
sabittir, ve lngiliz Ordusunun rolü 
beynelmilel vaziyete göre ıiyadesi 

ile tahavvül et mt:k ledir. 
Mamıtfih, Jngilterenin üç muha· 

rip sınıfı, pek farklı roller oynamak· 
la beraber, a> ni gayenin elde edil 
mesi için her an teşriki mesaide bu. 
lunmağa hazır olmalıdır. Pek tabii· 
dir ki içlerinden her hangi biri ah· 
val ve şeraite göre lngılız impara· 
t~rluğuııun askeri sratejisinde ha· 
kım bir ıol oynayabilir. 

- SON -

olduğu telefoncu kız çuk Bakımevi Bat 
( Dördüncü sahifeden artan ) liğinde n: dl yt~ 

1. b d b k Müessesemiz binasın lf'. 
ıyor ve un an ir i i gün evvel lir• 

güzel sevgilisine telefon ediyor. Bir yapılacak olan (2500) ,.,er 
takım sözler söyledikttn sonra, şa· 
yet kendisini terkedip tayyareci ile 
evlenmeğe kalkarsa müşkül vazi
yette ~alacağını ilave ediyor. Ayni 
zamanda genç kız telefonda bir si· 

keşifli harici betonarme ~ 

inşaatı 15 gün müddetle '' 

siltmeye konulmuştur . ..O P• 
ihalesi 81Nisan19 d' 

günü saat 14 de Sıhhat ~ii 
binasında yapılacaktır. ,11,ıfl 
teminatı (1 ~7) lira (50. ku b•ftl 
siltmeye gireceklerin bıt I~ 
vtl Nafia Müdürlütündefl 'I 
liyet vesikasiyle kayıtlı bil ~f 
Ticaret Odasından aldığı~ 
ve teminat makbuzunu ~ 

lah s si i;itiyor, 
Çı'gına dön~n kız derhal tele

fonu bırakarak odadan fırlıyor. Mer· 
divenlcri inip karşısındaki belediye 
dairesine ve belediye reisinin oda · 
sına dalıyor. 

Aşık belediye reisi nereden gel 
diği belirsiz bir kurşunla yerde yat· 
maktıtdır. Üt'rhal celbolunan Lir dok- l 
tor belediye reisinin kalbinin altından 
yaralanmış olduğunu ve yaranın pek 

1 

ibraz etmeleri lazımdır• 
Plan ve keşif evrakır11 

.. ro' 
istiyenlerin Nafıa MüdurhJ 

teminat yatıracaklarındaP 11, 
evinden tahsilat müzekkere 1 
maları lüzumu ilan olurıu'6 

tehlikeli olmadığını ~öylüyor. 
Şimdi merak edilr-n mesele be· 

tediye reisinin i}'ileştiktr n sonra va
ziyetinin ne olacağıdır. 23-27-1-

r 

• j} 

Çocuk insan a ın çiç('ğidir. Seviniz okşayınız fakat öpınetill. 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merl<eıı 

Milletler Tarihi Zaferler Yazarlar ••• 
Hayat Tarihi A•klarla sUalenir . . • ,.at 

Sinema Atemi Şaheserlerle B•:J' 

ALSARAY ve TA 
Pek Yakında Pek Yal<

111 

Sc nenin Harı kası Olarak Yükselen ___.() 
• : - .: ':~ :.:. :.-:. ~':. ":. :....::....::...ı:...::....:-. • .:;. -:: :: :: :: :· :.: • ~ 

Vatan Kurtaran ArslS 
: :... :: -:: :=. ::: :. :: ":'"' = -:-:_::_-:: :: :: = :: .. ·: :: "!~ 

ırüır~çe SözDü 
Şaheserler Şaheserini ~ 

Gösterecek ve Mü :Javimler ini sonşuz bir heyecan ve giite 
içinde bırakacaklardır 

Sineman1n yeni GUne•I 

- ERROL FL YNN _,p 
· - .. Dünyanın En Ateşli., 

.• tblf 
nı, Tarihin en mu 
. . M E" rın1, aceranın .. ~ 

' canlısını Bu Büyıı" t 
yar attı Vatan ~~~I 

Arslan tsmi G". 
. C' 

Dillerde DolaŞ9 ş 
~BE ı · f · ·kG ·· · L 1 ab' ~ u msa s ız ı mın ı ı ~c1: sı ıçın ocalar satı maY 'f-' 

Tdefon Alsnrny 21::? Telefon 

ALSARAY 
SiNEMASINDA 

Bu Akşam 

YANIK 
Si RE 

Türkça ~ozlü ve Arapça Şa ı kılı 
Bugün 2.30 da anık Esir e (Memiş 

T A rJ 
SINEMAS 1~,1 

y;·~·;i kyi' 
M~:W,if 

Bugün 2 .30 da Meff11ş 



Tüıksözü Sahife 7 

r. 4SRi 
iNEMA 

Bu Akşam 
R A Ş i D R l Z A ER T U G R UL S AD 1 

Tiyatrosu 
8,45 de 

Beklenen 
BEŞİNCİ TEM Si L 

büyük temsil 

L 
Piyes · "3,, 
Yazan: 

E 
perde 

Ali Süha 

1 

Bugün gündüz matinada: Umuma 
1 
1 

· ı 
tenzilitlı matina 

( Saçlarından Utan ) 
Vodvil 3 Perde 

Tiyatrosunun kıymetli artisti 

·~ dünkü ekspresle şehrimize 
kat : Localar ve Numarolu Koltukİar satalmaktadar 

[ Halide 

gelmiştir 

Pişkin ] 
1 
' 

l'e}~fon 250 
-----.... --------------------------------------------------------~---

'tf il. 
~: . ltatufhınnak iltiyorsamz Çocuk Elirreme Kurumuna 

~it~ Ore olunaz 1 Çoculc Milletin ea kıymetli hQioeaidir. 

Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

Lokman 

hastalarını kabule 

ilan 
BürQcek köyü ihtiyar 

heyetinden : 

Köyümüzün mül~ ü olup ~öy Çar. 
şı11nda ve Ç•tıak mevlciindeki Fu· 
mn, Kahve ve Han ile Kasap ve 
ıebztci v~ bakkal dükkinl•rıoın 

1 
940 senesi yayla mrvıimi için ki· 
rafarının ihale günü olan 28. 3. 940 
tarihinde bazı dükkanlHa sürültn 
peyler haddilayılcında olmadığından 
ve bazilerinde müşteri çıkmajmdan 
bu mülklerin pazarlık ıuretile kiraya 
vcrilmt-sine karar verilmiıtir. fsttlc• 

Gaip f ezkire: 
13S inci alay lcararıihmda oo. 

bafl rütbeıile afdıitm tea biı tezki· 
remi gaip ettim, yenilİni alacat-m· 
dan i•ibinin hülcmü olmacLia i'ln 
ederim. 

Ctybımn Alcdam köyünden 1.. 
otlu R•maıın Manr• 

11666 

Gf'ip izin kağıdı 
15 inci fsli}l iye Dat alayından 

aldıtJm nişancı rütbeli izin nsika 
mı gaip dtim, 1111 terhis tczkertmi 
alıcatımdan gaip ves ıkanm hükmü 
olmadım ilin edtrim. 

Ceyhanın Hamitb~ybu-
catı köyündtn Hasan --ollff!ILln-~-.&DIJIMAL...n&Al _ _ .._..__ ____ ___._ 
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Sahife: 8 

1 

HER AYIN YEDiSİNDE l 

, 

•• i 
• t 

Bu 

.. 
I l't> 

MI LL 1 
PiYANGO 

ayın büyük ikramiyesi 

150,000 liradır 

• ' 

i ı an 
Devlet Hava . Y 0119 

U M .. d .. r·vüııde mum u ur ug 15~,,, 
lıNısan/1940 tarihinde Posta ve Bagaj nakliyatın• ıerİ11e 

·h· d · 'b J · sefer k~ arı ın en ıtı arcn e muntazam yolcu Posta ve bagaı dt'e 
yacak olan ta, ya relerimiz aşağıda yazılı saatlarda hareket e 

( Pazardan Mada Hergün ) ~o"'., 
Ankaradan Hareket lstıınbula oık~' 

Saat Dakika Saat rfl 
15 00 17 

lstanbuldan Hareket 
Saat D .. kika 
8 10 

Anlca ad i n Hareket 
Saat Dakika 
14. 50 

Adanadan Hartkct 
Saat DaVika 

8 05 

Arıkaradan Hareket 
Saat Dakika 

7 30 

İzmirden Hartktt 
~aat Dakıka 
10 30 

lstanbuldan Hareket 
Saat Dakika 

8 15 

lzmirden Hareket 
Saat Dakika 

Saat 
17 

- , 10 40 -- -- .. --------·-----------~ 

TURKSOZU· 

GAZETEC iLiK- MATBAACILIK 
• • • 

_Getirilen~ yeni makinelerle Türksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

J:ürksözü 
matbaası 

il · l=ür=ksöz ü 
Cilthanesi 

Son getirttiği zarif , 

liarflerle . 1 
• 

yenı t j p 
i 
1 

Kitaplar, mecmualar • gazeteler, ! , 
cedveller, çekler , biletler, kart-

vizitler, haritalar , planlar, mak· 
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa kan nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanız TürksÖ%Ü 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istei'rl ti 
b~r sene çalışa 

BataFyalı 

Nevyork 
"' 

Modelini mutlaka gô' 

Muharrem Hilmi R~1 Abidinpaşa cad"' ıı 
ıı' 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 

: ıl Bir cild. bölgede ancak Türk- Mürettip alacag"' ız 1 
sözünün sanatkar mücellidinin 

edilir • 
• 

elinden çıkabilir. Matbaamızın gazete kısmında 
çalışmak Üzere bir mürettibe ihti· ı 

--------------------------------t!.L~y~a~ç~va~r~dı~r ...:.....· İdarehanemize o.Ü· 


