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Roma Moskovaya itimad etmiyor 
Brenner m-OIAkatında 

Mussolini Sovyetlerle itti

............... Milli müdafaa işleri ............... : 
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Hakkında aldığımız 
tedbirler iyi karşılandı 

-~-------·x•x---------

• . . . . 
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: B İ r Rumen gazetesi ordumuzun bü-5 
fakı kabul etmemiştir 

ııww*ııww-~~-~--~--

Italya Berlinin niyetlerinden ciddi aur~tte şüphe etmektedir. Al.' ~ yük kudretini tebarüz ·ettiriyor ~ 
• Londra, 2 4 ( ö.R) - Gazeteler, • 

l> BB. Mussolini, Hitler manyanın komünizmi kabul etmesi de ihtimal dahilinde aeniliyor Türkiye müdafaa tahsisatı için ayrılan ~ 
L "'Urkis, .24 (Ö.R) _ Sovyetler birligıv• t" tof Ciano mülakatını pek mevs' · l 'd 1 -il k d 1 l tahsisatın arttırılmasını, Türk.iyede bu 
l\'t,. ır. - ımsız ı co OJ eri en i prensip eriy e telif et- ••hada •arfedilen büyük gayretlerin tabii 
\ıııd 0rnıtcsi reisi B. Molotofun pek ya- Roma mahfilleri, son zamanlarda Al- bulmakta~ırlar. • 

1 

mek arzusunu taşıyamaz. İtalyanın, Sov- - "' 
~ ~ Berlini ziyareti sırasında İtalyan ınanyanın bir Roma - Moskova yakın- Roma diyor. ki ; . yeller birliğiyle ayni maksatlar için e] bir neticesi olarak tefsir ediyorlar. 
lınd cı~b·e nazırı Kont Cianonun da Bcr- lac;masmı temin zımnında sarfettiği gay- ~İtalya, Faşitmın hedeflerıne tama- ele vermesi dü.şünül.?mez .. ıı Bükre~. 24 (ö.R) - Romanyada çı-

e ulunacağını Roma teyit etmemiş- retleri gizlememekle beraber bir Molo- men aykırı maksatlar taşıyan yabancı _ SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE _ kan Kurentul gazetesi cTürk ordusunun 
--..:~~~..;;;.. __ ..;....;..,;;;.... __ "'!""",;........,~~:;;.........,"""!'!!!!'!"!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!"'!"""~.....,~~~~~..;..;.~~~~~~ ...... .;:::;~~:;;:;;;;..:~~;;;;~~ kuvveti> başlığı altında neşrettiği bir 

Rom..-.. n-y-- 8 Kra- l ı K-
8 

ol ma_kale:rü:~r;:.ya~;;~~lmitcl pilanda 

CI
.,...,. r pek mühim bir mevki jııgal etmektedir. 

O, Avrupa ile Asya alemini yekdiğerine 
birleııtiren halkayı teııkil etmektedir. 

O, Boğazlara sahip olduğundan, harp 
esnasında, garplı milletlerin filolanna 

R h b k 
Karadenize girmelerine ve bunun aksi 

U d •ta a l b •• •• k olarak da Sovyet filosunun Akdenize DieD Of usuna l en, y ID aşan uyu ~:h7ı~~.annadilersemüaaadeveyamene-

tehıu .. keyı• ehemmı·yetle l•şaret et • t• hi!ua:~~ü:e;i~Je.;:n;;icn~~·~ıık:~v1:~: 
~ . mış ır ~ü~~~r:;t;;ah :~!i~~l~~i. ü;;:;:t1:;1; 

müttefiklerinin himayesine ve yardımla-
t §SCı!R!H'ı~~~· rına kafi derecede hiç bir vakit mazhar 

Başvekil - .. -:.~~.ı:'..~ .. ~.~~.~.~~:~.: .............. ~.:~:'.'.~==~~·:.~.:::'. ........ ı 
-·- ~ Amir ı no en fluauıi bir ziyaret · 

için lstanbula 
giderek d6ndü 

lsıan ·---\>eltiı bul, 24 (Husu.si) - Sayın baş-
~nl Dr. Refik Saydam bu sabahki 
lla~de Ankaradan şehrimize gelmiş, 
~ trı>aşa istasyonunda hararetle 
~r~ atımıştır. Başta vali Dr. Lütfü 
~ar olmak üzere İstanbul koınu
~i ~Emniyet müdilrü, şehrimizde
Sille ~bUsJar, her vekfiletin mümes-
lia l'ı başvekili karşılamışlardır. 

--~~-----~-x.x-----------

Şe lıri n müdafaası için 
dün ilk tetkiklerini yaptı 

~~--~~-~x.x·--~----~-

K ü l t Ü rpa r k ta belediye reisinin 
verdiği öğle ziyafetinde bulundu 

bu ~darpaşn garı önünü dolduran 
~~- ~ir halk kitlesi başvekili al- Romanya köylü halkrnın yaşayt§ından göriiuü§ler İzmirin havaya karşı pasif müdafaa pliıunı huırlamağı der\lhte eden manıC 
llıof:'~r. Dr. Refik Saydam polis Londra 24 (Ö.R) - Romanya kralı hassa şu cümleleri gazeteler tarafından tahkirnattır. Bu hatlara taarruz edecek .Fransu Kontr Amiralı Moren dün tetkiklerine başlamıştır. Burün mihmandar-! 
~ :-U ile İstanbula geçmiş ve doğ- majeste Karolun ~1;1men ordusuna hita- bü~ük puntulu harflerle kaydedilmek- bir ordu, karşısında yalnız Rumen mil- :ıariyle birlikte tetkiklerine devam edecektir.. : 
~ atk?telc gitmiştir. hı !--<>nd~a meha_filınde ve gazetelerde tedır: •. Jetini ve Rumen askerini değil, bütün : Kontr Amiral Moren dün sabah vali B. Ethem Aykut, Belediye reisi DrJ 
"hıi e.kıl, hususi bir ziyaret için t~~sır edilmektedı~ .. Romanya kralı, he- cOrdu, yur~u .mudalaa vazifesinin Balkanların enerjisini ve kudretini bu- EBehçet Uz ve mihmandarlariyle birlikte İzmir palastan ayrılarak şehirde U%UD5 
İatanlllize gelmiştir. nuz mey.da~a ~etırılcn Karol hattının y.apılmak teh~~kesı aneden ~u badirede lacaktır. Böyle bir vaziyet karşısında :bir gezinti yapmış, Gü:ıe)yalıya kadar gitmiştir. Bir aralık Milli kütüphaneye: 

~il D bul, 24 (Telefonla) _ Başve- her ~-a~~ı ~u· duliman Uıarruzu ~a~ısın- sızler~ te~eccuh etmemesini temenni et- müttefik orduları da hemen Romanya- ide uğnyan kıymettar misafirimiz dönü§te Kültürparka giderek uzun müddeti 
iJl' J\ r. Refik Saydam akşam. 
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treni 1 da buyu.k >jl«. baş;ırneağma emmd" ve ~~k "'•.:'m. Fakat bwuı hiç tc kail de- _ SONU 4 tlNCO SAllİFEDE _ :mcsııul olmustur. - SONU 2 iNCi SAHİFEDE - : 
rıkıırava hareket etmi 'r. bu emnıyetledır kı, Rumen ordusunu gılım. Eger sızler, sılnhlarınız elleriniz- ----------------··_•_11

_•_
11

_•_••_•_•_ .. _,_ .. _•_••_• __ ••_•_••_•_•_••_•_••_•_••_•_••_•_••_•_•_••_•_
11

_•_••_•_••_•_••_•_•_••_•_
11

_•_
11

_•_•_••_•_••_•_••_•_
11
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-........__ va7jfe başına çağırmaktadır_ Kra]ın bil- de düşmanı karşı1amak zorunda kalır-
.________________ sanız yılmadan harp edecek ve bu mu- A l d 

kaddes hudutları koruyacaksınız.> man propagan a hücumu F • s lh Rumen kra1ının enerjik sözleri, Ingi-l n - ov yet su liz askeri garantisi altında bulunan bu ~. 

hk r::~:;ı;~!{!:;;~~~~~:~~~; Ren üzerinde hoparlörlerle yapılan 
Q ômı tamamlandı azmini göstermektedir. Yeni Rumen s x*x müslahkem hatla" pek yeni sistem bir sulh taarruzu da akim bırakılmıştır 
ovyet kıtJ aları Hango- Hitler .. ~;:•·;.,2.~ •• <t.:~k.-n ü~~:ıı:e ıı::::ı: 
~u da işo .. al etmişlerdir Paska_l_y-~\ortusunu ~=·:r~~::~::~~.~~;:~;E:~~= 

!it Brefzgaden ele ro1larla risaleler ve hoparlörler vasıta
siyle yapılmaktadır. Dün hakiki bir 

• • propaganda taarruzu karşıaında kalın· 
geçırı yor mı~tır. Bir yandan havadan risaleler atıl· 
--*-- makta bandrollar ağaç dallarına aarıl-

AJmanlar yortu makta ve Renin sağ sahilindeki duvar-

ı ı d 
lara sarılmakta idi. 

giin eP n e SeyaJıa~ Hoparlörler her tarafa sulh lehinde 
yapmaJıtan menedildi propaganda yapmakta idiler. Nehrin sol 
Berlin, 24 (Ô-R) - B. Hitler paskal- ııahilindeki istihkamlarda bulunan F ran, 

ya yorlularını geçirmek üzere Bret:z.ga- 11ızlar bu faaliyete sinirlenerek tiddetli 
dene gitti. Şansölye Hitler hareketinden bir otomatik tüfenk ve mitralyöz ateşi 
evvel Romadan avdet eden Almnnyanın açm~lar ve propaganda levhalarını delik 
Roma s~firi ile İtalyanın Berlindeki se- deşik etmişlerdir. Hoparlörlerde konu· 

. iirlni kabul ederek görüştü. ıanlar saklanmak mecburiyetinde k.al-
Hitler, Paskalya yortuları milnasebe- mışlardır. Alman askerleri mukabele et• 

tiyle Moravyn protektornsı reisi Hahaya tiklerinden Renin her iki tarafı arasında 
bir mesaj göndermiştir. ıiddetli bir ateş teatisine başlanmıştır. 

lı«ttj Fin lıalkındeıı çehreler 
"'t:ll s 24 (ö R ~ eli b .. · ) - Sovyct askeri kuv- cHango yarım adasına vazıyed eden 
J~l ed Ugun Hango istihkamlarını da Sovyetler Baltık'ın Cebelüttarıkı sayı-
'"ll erek So F' . . 11-ı <!rt anı vyct - ın sulhıyle ışaret lan bir kilide sahip olm~lardır. 
"~~dır. ra hükümlerini tamamla- Sovyetler şimdi bilyük Petronun ve 
ılltl) ede kncak, Sovyet garnizonunu Katerinanın politikasına dönmüşlerdir. 
~go':va ce 1 kuv~etlerin tamamı heniiz Eğer bu siyaset diğer hatlar üzerinde de ... t•ts.ı ge memıştir. 
~ ~ llıoya geı- 1 devam edecek olursa Ita]yanın derin 
~ ... Yet k ıncc, an nşma mucibin-

ltad r ~~vetleri Pe~ amo,ru 10 Ni- itimatsızlığiylc karşılaşmamasınn imkan 
ınlere teslim edeceklerd'r. yoktur.> 

Berlin, 24 (Ö.R) _ Paskalya yortu- Diğer taraftan Fransızlar Sigfrid mcv• 
ları münasebetiyle neşredilen bir karar- zilerinin arkalanna keşif tayyareleri 
nrunc ile Alman halkı seyahat yapmak- göndermişlerdir. F ransnnın şark kısmı 
tan ve hususi otomobilleri kullanmak- üzerinde üç Alman keşif tayyaresinin 
tan tevakkiye davet edilmiştir. Bu ha- uçtuğu görülmüştür. Oç tayyare de ln
dise Almanların petrol tasarrufuna ne gilterenin cenubi şarki eahilleri açığında 
kadar büyük ehemmiyet verdiklerini görülmü§tÜr. Diğer cihetten Jngiliz tay· 

yareleri timal denizi ilzerinde uçuılar 
gösteriyor. yapmıılardır. 

Roma, 24 {A.A) - Pa.skalya hediye-
si olarak memur ve işçi ücretlerinin Londra, 24 (Ö.R) - Taymls gazetesi 
yüzde on beş arttırılması gerek memur- Almanyanın petrol mevcudunun azlığı 
lar, gerek işçiler arasında derin bir hasebiyle Garp cephesinde geniş rnuvaf
ınemnuniyet uyandırmıştır. fakıyet ihtimali olan bir taarruza girl§-
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EHiB HABERLERi 
JIA&'I' PAZAR'DU 

Amiral Moren -·-Şel,.rin müdafaa•• 
için diJn ilk tetlıilı

lerin i yaptı 
- BAŞTA.RAFI l inci SAYJI'~ "' 

.!..!.!.~.~~!.~ as r!.!.~~.~: .. i':!~!.~ .. ~~.~!!.'!!~~. - ·- --------- ,.:m.:--:.~~ 
San .. da laf anlatmak, Deveye Marmara gölü suyundan istifade edi- ~~~ı;~:;::= 

Nafıa Vekili Salihlide 

hendek atlatmaktan güç !.. mik manuruını 5'!yretmiştir. ~ 

V.J.ıe ... lamnbuklakilRitün~" fabı Allah verede HayruUih, lerek bir baraj inşası muvafık görüldü :-:E::a:...:~.::: 
lı lcuvveti Boma Herıcke, Sırbia~ bu defada ters bir iş karıştır- dl .....,. i'i~Beh~~ ~':8:iıe vakti~ 
tana, Bulgaristana, öteye beriye da· masa} ... (") Ya Serasker kimi ede.- Baraj infa e i ince bu civarın elektrik ihtiyacı tesia ıuinoeuaMI• hususi bir .... .,,,. 

ğıttık. .. Şimdi burada hiç kuvvet lim der sin~ ... Softalar Hüseyin A,;- edilecek aantralclan temin olunacaktır bu ziyafette vali de bulunaa...-· 
'- d ...... :.. Sera•lcer Dervi• niyi iıterler... -x-yo& eacm ...__.. " • "Y Şehrimizde bulunmakta olan sayın sayın Nafıa vekiline villyet hududwı· için evvelce mütesavver jelile gözden Ot b k 

bir az evvel gelip vaziyeti anlattı.. Pertevniyal - Dervişten ne ziyan Nafıa veldli general Ali Fuat Cebesoy da Manisa valisi B. Fnik Türel, Manisa geçiri~, Vekile bu husu...ta uzun uza- 0 ÜS 3 z3SI 
Maazallah iş sarpa saracak gibi gördün? ... SCbepaiz yere şimdi onu dün sabah saat 6.30 da Afyon treniyle tüm komutanı ve nafıa baş mühendisi dıya izahat verilmiştir. Vekil buradakl . .._ ... 

görünüyor... Heriflerin dediğini azletmeğe kalkarsın~... Izmirden ayrılarak Salihliye gitmi5, tet- iltihak etmişlerdir. Saat on buçukta Sa- i.Şlerle pek yakından allkadar olmuş- Otobtis ve ınolOSllY""" 
yapmaktan batk.a çare yok ... Ne der- Sultan Aziz _ Sana da laf anlat- klklerini ikmal eyledikten sonra saat on lihliye var~lır. tur. çarpışanasıncla ~ _..... 
Sı.n) ... Mahmut Nedimle Hüaeyini mak Deveye hcı~dck atlatmaktan birde hususi r~ otobüsle şehrimize av- Salihli halkı vekili pek parlak su- Burada yçılacak bir baraj hem elek· 1rı.a-ı- a•aldarı idi""". 

det etmiştir. sayın vekil bu sabah Azi- rette istikbal etmişleırdlr. Halkevl ban- trik lhtJyacmı, hem de Salihliye kadar ._........ "' - .J 
azledip Mithata Sadrazam ve Hüte- ((Üç!... İki saattir nefes tüketiyoruz, ziyeye hareket ederek Çamlık istasyo- dosu da karşılamada hazır bulunmUJ- uzanan geniş havzada sulama ihtiyacını Dün alqanı üzeri Şehir pııı"""i~ 
yin Avniyi Serasker edeyim miL laf anlatamadık. mıL. nunda inşa olunan yeni tüneli tetkik tur. temin edecektir. Bu mevzu Uz.erinde önilnde feci bir çarpışma olmUf"' 

Pertevniyal - Bu acninkisi de ne Yobazlar Dervişi azledilmeli, onun ettikten sonra gece hmire avdet edecek- Haz.ı.rlanan otomobillerle hemen Ada- Vekil lcap eden direktHleri Anka.raya kişi ağır surette yaralanmıştır. j 

d hlıL nk., s· . H" . A . . ·ı r d. tir. laya giclilm~ ve Adaladald demir köprü avdetlerinde vereceklerdir. Bir muharririmizin vab ~; 
biçim Pa i~ dır sa 1'.. ır avuç yerme useyın vnı gcçırı me 1 ı- Manisa muluıbirimiz., dün gece tele- Ue yapılan 30ndaj ameliyesi tetkik edil- Marmara gölllnden salihliytt avdet yaptığı tahkikata göre Wise ~ 
topeuz, tüfenksiz 10ftanın hakkın- ye barbar bağınyorlar... fonla Salihli tetkikleri hakkında aşağı- miştir. Adalada yapıhnakta olan regül&- eden Vekil, h8lkın rilk.ışlan arasında ml1§tur: >" 
dan gelemiyeainL. Madamki heriflerle uyuşmak icap daki mahlmatı vermiştir: tör tetkik edildikten sonra Vekil öğle Salihliyi terkede.rek gece saat on do- Al.sancaktan hareket eden Hak-k,1__. 

Aliosman padi§ahlarının bütün ediyor ... Onların bu dileklerini de yemeğini y~. Yemekten soma kuı.da Manisayı şereflendirmiştir. Vali, manın idaresindeki 420 sayılı beP", 
cihanı titreten şanı. şerefi nerede kabul etmek IBzım... SALtHLlDE Marmara gölilnde yapılan tetkikler çok şehir kulübünde Vekil şerefine bir ~i- ye ait Kültürparlt otobüsü TaY1'r ı< 
Luı~. Sultan Aziı: _ ben buraya Şimdilik sadarete Koca Rüştüyü, Manisa 24 (Telefonla) - Afyon tre- ehemmiyetli bir safha arzetmi§tir. yafet v~. Sayın Vekil saat yirmi nemasının biraz ilerisindeki dur•:-_H 
JUUO niyle bu sabah Salihliye hareket eden Adalada yapılacak elektrik santralı birde Izmire hareket etmişt.ir. rinde durnm§ ve müşteri indirip ~ 
atqi mi .öndürmeie geldim ... Sen mqihate Ravur imamı, Serwskcrliğc elikten sonra tekrar hareket e~ır 
İle yangına körükle gideninL. lıte Avniyi, Şurayı devlete de Mitadı Almanlar T .li M 1 Bu sırada arkadan süratle geJP~ 
kan tepeme fırladı .•. Btnk timdi bu f,{cçirelim ... Hele §U patırtıyı bir at· emsı aç ar . olan 96 sayılı bir motosiklet, l)r. tJI 
Jlflan. .. latalım... Zamanı gelince şu yobaz. -•- tala Enver caddesine dönm~ fi. 

Elde kuvvet yok ... H erifleri t~ larJa onları kıfkırtanlann ettiklerini SUSAK İSTİYOR bu oto'bWe çarpmamak için inide ıl 
lemek imklmaz... Ya maazallih yanlarında korsam bana da Sultan Sovyetler birliğiyle bir müddettenbe- X • lt r~~~~a~:= a;:;,::;~~ 
M urada, o yaramaz <>ilanı pacliph Aziz demesinler ... Anaaile hu auret- ri teVakk.uf halinde olan ticaretimiz ye- M · ııA K .. ı .. .. deme neticuiode :moeıo.1klette b? 
yapaverirlene o zaman biz ne edC-: le iatiprede bulunmasını müteakip, ~:=~.:ııy:~::-ukpi; ı 1 ume maç an onu- =~ ~~d:ı:ı ~~~ 
riz).. Sultan Aziz aoftaların bütün iıte- satın alacaklardır. tanesine kaldınlmışlardır. Müdde11P' 

Pertevniyal - aman •ua... Oetü- diklerini yerine getirmİftİ... Almanlar da piyasamızdan Susam sa- •• d k • h ft b ı mUik tahkikata devam etmektedir· 
me hafakanlar buecak .. Allah bana Mütercim Rüttü pap Sadrazam, tın almak kararındadırlar. Bu hususta muz e } a a aş ıyor - •MMll 
0 aün1eri göetenneein. .. itte Mura- Hayru11ih Efendi de Şeyhülislam bazı müracaa~i~· . lfEHJ.BKBrE 
duı anuı Olacak 0 Şevkefza denilen nasbedildilcr •.. • x•s S ııcd'. 
kadının Junta kınta earayda dolaş- Şurayı devlet reisliğine Mitat pa- B B R L t N D E (B.) MDli taıwnunız Roınanyaya gidiyor.. Ma· olıalacalı mens t' :j 

Se k l k k H Zelzele felAketzeclele· Yilzde yirmi beş nisbetinde S~...c,, tığını aörür ıibi oluyorum... şa, ras er i ma amına üs~yin carlar da memleketlınlze &eliyorlar ihtiva eden pamuk ve ylin menJllP~ 
Aman, timdi dütüp bayılacağım .. Avni paşa geçirildi... rine iane 940 yılı Milll klime maçlarına Öll\1· Milll kUme maç.laruıın. fikstUril gel- rifesi üzerinden memlek~te so~"" 
Sultan Aziz _ aördün mü Veh- Softaların artık bir diyecekleri Berlin büyük elçimizin başkanhğt al- müzdeki hafta Pazar günü Ankara, la- m~tir. M11ll kUm~ maçları 2 Haziranda kararlaşnuşlı. GUmrtik ve In}ıis8l'-' ~ 

ninin kerrak.ieiniL. Hadi d urmada kalmamıştı .. Eaasen bu kıyamın mü- tında Berlindcki Türk kulübünde ~·a- tanbul ve I.zmirde sekiz ınilU küme ta- ikmal edilecektir. kiJeti bu karan alikalılara teblil., 
,... b L d . f I b' nılan bir toplantıda 8656 mark iane top- Jnmının b.rplaşması ile başlanacaktır. lıltW MAÇ ve gUmrilklerimize ,.ımış olan 1ııd J' 
söyle ... Mitadı mı, yokaa Koca Rüş- rette İ, "-en isme tara tar 0 an ır ~ Berlln büyük elçililimi% Ber- llk: haftanın maçları mahalli takımlar Romanya federasyonunun. ınüracaat.:ı malların üç ay için~ yurdumuı3 ~ 
tüyü mü Sadrazam edeyim dersin: .. kaç müderris hoca vasıtasiy]e talebei linde yeniden toplanan 840 mark ianeyi araıwıda yapılacak ve deplasman n1119- üzerine (B) mil.it tAkunmuz Nisan ayı labilec:eğini bildİımqtir. 

Pertevniyal - Bir bu beli ekıik .. ulfunu kı,kırtan Mitat paşa idi... Kwlay cemiyeti emrine göndenni§tir. lannın ilk puvanlan takımlar arasında içinde BUkreJe giderek Rumen (B) mil- -·.:r--- _ _.. 
M.ithab Sadrazam et de başımıza Mitat paşanın maksadı, Avrupada - • - kaydedilmiş olacalttır. it takımı ile bir ımıç Y~· Buma- POLONYA GEMtLV't 

lı ı l OIRACI YASAK Asıl depJ•nnan maçlarına gelince. çm tarihi (H Ni9n) dır. BU.kreşe sön- ~ ~ 
püeküllü bela ka ilein)... M~lie ?"1uiu gibi O~ m~r~tor ~· bunlar N1-nın ilk Cumartesi ve Puar derilecek takını, t&biyeli Ankara muh- 1:-°ndra, 24 (A.A) - .Polo~..ır 
midir. ne karın ağrwdırL. fıren· gunda da .Meşru.ttyet uaulu n u tesı.a 0~ KITJIB~ . ıu.nı.t Anbrada ve hmirde uıı hızını telitl olacak" .._huldaa Uç oyuncu g~lı ~~şimal ~enizinden / 
giatanda olduğu gibi buradada öyle etmekten ıbarettı. .. GUmrük ve İnhisar~ vellleti, ihracı alınış olacaktır. Istmbulun Galatasaray ile tam şekliııl alacaktır. Bu takımı An- hır~~~ pil~ e~ÇI ~ 
bir şey kurmağa kallupmL. Mahmut Nedim sedarette bulun• yasak olan !?ymetlerın yun! dışına çı- ve Feııerbahçe takımları Izmirde, &. karada antrenör I.eoder çalıştırmıy:a v~ .. 0 arduru:ıuz 0 on~-"'Cl ' 

.. d·-,_ b k--.:ı 1 . H karılmasını önlemek için yolcularla be- pktq ve Vefa tllmılan da Ankarada bqlatru1tır • m~ınm y mayn ~..,:~~ 
Koca Rüştü de bana pek aaglam ~ça u ma .saoına ~u e ımKAn ğajlan hakkında yapılacak muameleye oynıyacaktır. Illt ve lldnci baftalarm ne- · UYPt:ŞT GBUYOR haline konuldukları, ötre~ 

ayakkabı gibi gelmez ama, ne de ol- qoremeyen Mıtat pasa ılk hamlede dair bir taliımtn:ıme hazırlanmaktadır. ticeleri milli küme pmpiyonası üuriıı- Macar şampiyorı11uvl. ikinci derece- ---w - -~ 
- o pinpon herif bizim gibi eeki bu engeli ortaclan kaldırmıftı... - · --- de esulı surette müessir oldutundan yi muhafaza eden ~ UYP!ŞT ta,. Anka' a RadyF 
lıtafahdır... Buraya firen'lt adetinin Mahmut Nedim ~ibi bir destekten Q 0 M R V K bu maçlara verilen ehemmiy~t hami- kuru memleketimize 1e1me11 teklif et-
girme.ini pek istemez... Şimdilik mahrum kalan hünkar bu vaziyette Resimlerinin belediye dir. . mlJ ve bu kabul~·~ ta~ı- ~ 
scdarete bu bunağı geçir... bütün kuvvetini elinden kaçırmaş hlssele..a _ hmirk Altatılumrdlar mbdan geretamk Alftay v~ mıly' evvtielcelce det-~ketinıize gelmı.s, BU~ON 

b l rd M
• .. --- ....... "~re DO U, U Jelle ormun l ne er auı~w. • ~ 

Sultan Aziz - Ya Şeyhüliılam u unuyo u. ıtat paşaya . gore, Şubat ayı içindeki gümrUk resimleri- da değillerdir. Bunw\la beraber Altın- SOMERSPORUN BlR MEKTUBU - - Vftl• 
kimi edelim dersin?... Yobazlar şu bundan ı~n.ra ynpılacak telkınlerle nin yüzde onu olan belediye IWseleri o~~un vaziyeti. ilk nazarda ~ ~min Nazilli Sü~r lculübü ?yasetin- DAl.QA llZUlfL ~ 
bizim gavur imam HayrullAhı ister- Sultan Azızı yola yatırmak ve Mq- 220 bin lira tutmuştur. Bu para önU- ıo~ekte, hatları arasında bır insi- den aldı~ ~ mektu~. SUmerspo- ıat m. * 183 gcaflJ' .,. 
1 F lc:at bT · · ? N hile- rutiyet usulünü ona nih;-yet kabul mlizdeki günlerde oolediyeler bankası cam goze çarpmaktadır. Tik haftanın run Iunır Dcmırspor kulübryle yapttğı 1,1 ~ 
er... a • 1 ır mısın ··· e • k k l Ikla .. Jc"' lab. vasıtasiyle belediyelerimize tevzi oluna- neUcesi ne olursa olsun, ikinci hafta futbol temasında bir çarpısma netice- T, A. Q. 19.74 m.lSlff Ka./ I". 

kir, ne düzenbaz heriftir buL ettmne o ayı mum un ° ı· caktır. yapılacak temaslarda her iki takımımız- sinde ayağı kırılan bir Demirsporlu I. A. P. 31.10 m. MU Ka./ 11 /. 
Biraderim. Sultan Mecit. 8?ğ~.en lecekti... I- - • - dan birer ga~biyet beklemek hakk.ımıu ~ncin u~~ ~Jl~ett~n.. dolayı kulü- 12.30 Program ve memleket~~ 

sarayda beru gördükçe ellerını gok- -BITNED YENİ GCJMRCJK muhafaza ediyoruz. biln teemtirlen bildiri.lmiştır. 12.35 Ajans ve meteoroloji ha~ 
yüzüne doğru açıp yana yakıla he- KANllNV 12..50 Müzik : Muhtelif şarkılat er~ 
men dua etmeğc koyulurdu. Herif (•) Tarihlerde Sultan Azizin .... Altay Takım· 1 13

·
30 

-
14

·
00 

MUzik: ~!:'~''· ,___..ı • • u_ Haww.•Dih Efendi hakkında kullan- Yeni gümrük kanununu hazırlamak (Pl.) 18.00 Program ve memıe-- , 
o zaman 1UUUCfune unaJDll1 yapı- ' • - maksadiyle Gümriik ve İnhisarlar · ve- ayarı, 18.05 Müzik : Radyo cas '" 

rd ..1..::.. cümle aVl'W'ft ya21lvlll'. uı B Mahm Nedim -~ yo u... ..._. , •• ___ ırnıeti müsteşarı . ut rası 18.40 Konuşma (Umumi ter-;. 
Bana her rastlayışında hemen du- Fakat bu cümlede çok ağır bir Gündüzalpın reisliğinde Ankarada bir Beden terbiyesi) .. 18.55 Ser~ .,,1 

aye ba lıyan veli nimetinin ölümünü kelime mevcut olduğu için biz bu komisyon toplanmıştır. Komisyon güın- x*x 19.10 ~~leket ~at ayan, AJ~1': 1'. 
ve bizim onun yerine geçmemizi tarzda yazmuım münasip bulduk. rük tekniği ilerlemiş memleketlerin Aydına galip geldi. Altınordu tcorolOJl haberler! ... 19.30 ~uzı~ 1 

. ed bö I .. f k b' h .,A, mevzuatını da tetkik etmek üzere bu- nşık program .. Saz. cserlen ,.e .~ 
temennı en ye rnuna l ır e- VAZİFE BAŞIHDA g~n~ şartlara ve ihtiyaca göre yeni bir D . v l'" ett1• 20J5 Konuşmu (en ve tabiat bı 
rife nasıl itimad eder de, getirir, onu gumruk kanunu hazırlıyacaktır. emJfSPOf U mag Up 20.30 MUzik '/./ 
Şeyhüliılim yaR8rsm?... Bu ahlak- Bir bekçi yaralandı - • - ı'kı' ÇALANLAR : Vecihe. Cevdet 

O 
Şehriıııiz.c gelen Aydın sporcuları dün Neticede Altay Lakıını bire karşı 

da bir kimaenin kime hayrı doku- Menemenin Çıtak köyünde bekçi İb- K Y ögleden sonra AJsancak stadında güzel golle galip gelmiştir. Reşat Erer, Ruşen Kam.. · ~ 
-ı. rahim oğlu Veli Çıtarı vazife başında ECl.TMEN KURSU bir ı. ........ ıe .. ma yapın••lardır. Avdmlıla- 1 - Tamburi Ali Ef. - SU%İdil nurr... . ---~...ar" -s J Izmir şampiyonu Altınordu, Demir- OKUYAN : Nccıni Riza AhısJ.catl 

E l bo bul b d f Uzun Hasanlar köyünden Mustafn adın- ille A•ıft k olan rın karcısına çıkan Altav takımı güzel k i 1 ı..n ... ,,,ıft .. m•" Al il Jı!L vve cc f unup ır c a da bir Şllhıs bıçakla }aralamıştır. Nisan ayının gilı.ü a~ca ·ıı " spor tn un Y e -..~~u.r. tınor- 2 - Tamburi Ali Ef. - Suzid' ,. 
onu bu mevkiye ıetirmiftik. Fakat Yaralı hastaneye kaJdınlmış. suçlu Kwlçullu köy eğibnen kursunda son bir oyun çıkarmıştır. dululaı- De.ınirsporla yaptlkları bu ami- mai (Kani yadı lebinle) 3 - ~ /, 
bu makamın ehli olmadığını göstc- tutulmuştur. hazırlıklar yapılmaktadır. Beş vilayet Ötedeılberi Iı:mirde iyi oyunlariy:le kal maçı ikiye kartı doku:ı golle kazan- puz - Suzidil Şarkı (Tıflı ı~ ( 
rip i•i yuzu·· .. ne gözüne L..L-.rdı.. - • - köylerinden alınacak eğitmenler ayrıl· kendilerini alkıJlatan Aydınlılar dünkü Dllflardır. Iki takını da iyi oyna- maz) 4 -.Tamburi Ali Ef. - S'-'. 

3' ~ BDl ya .. a" & .._. & m•-+ır. Bu eg~itmenler hafta irinde mek- oyunda c0 dd ''k l d mı<:tır k (H b '--1• ..:ı _ ) 
Be G.. ·· C:.--=fi c._ h '"lisl" t- ~_.... ~· ,. ı en enerıı oynamış ar ır. "" . ı er ır UUl\.IŞınua 

n urcu ~· .,ey u ~ e tebc geleceklerdir. OKUYAN : Mi.izeyyen Senar ~ 
mek dilerim ama, yobazlara hır tür- Şehitler caddesinde şoför Alunedin - x- BI,. & .,., & y • n & " & nı DE.-.-" *-"'E U:l.l!W!.E ı - Kürdili hicaı.kir şarkı (Ne#. 1 . ed' illa Ha l ıdaresindeki 454 numaralı otobüs mu- ~........ ~ .na.;....,, ___ ...:.&,_ r 
lü kabu ettırem ım... yru • ı..abil aemtten gelen Menemen 23 sayılı BALJK BUHRAlıfl Birinci Kordonda deniz iln'lelesinden Evvdki gün .saat 12.35 le Dikili ka- ~en) 2 - Suphi Ziya • Kürdi 

1 
) ~ 

lahı iıterler ·· · yük anbuuıa çarpmış, otobüs müşteri- Son günlerde havanın muhalefetin· Ahmet oğlu Ramaun kendisine iş ver- zasının Çandarlı uahiyc merkezinde şarkı (Ba~~~~zdc '5Ünb~l oısı:; ~ 
Şimdilik onların bu dediği de ol- 1erinden Avram yüzünden yaralanmış- den İzmirde balık buhranı vardır .. Bu nliyen amele başı Hüseyin Avniyj hı- dört saniye devam eden pddetli bir zel- ~)- 4Kurd~~rı~ K~:~ 5 / !'") 

baL-h br • .::.~en balık fiatleri yUk.sclmiriir. cnkla yaralamıştu·. z.ele olmuştur. Hasar yoktur. -r-, .-ı.. f'p 
sun &a m. ·· • .Y u.<AI ~· na türküsü (Çıkar yücete.ıUo-~ I 

Arkadaşımın 
---= Kocasını sevdim 

- iyi düşünelim Zehra .. dedi, bu işin 
hallini biraz zamana ve kadere bıraka
lım.. Hadiseleri zorlamakla elimize bir 
şey geçmiyccek ı>:annediyorum. 

Ben alevlendim: 
- Ne demek.. diye bağırdun. Bana 

kaç defa beni sevdiğini söylemedin mi? 
kaç defa Sunayı sevmediğini it.iraf et
medin mi? söyle .. söyle .. şimdi ne diye 

Yazan: 
1 bana söylediklerini karına itiraftan ce-

Üç Y ılclız ••••••••••~ kiniyorsun .. Sen erkek değil misin? S:ı--
naya sen söylemez.sen hen söyliyece-

7 2 - gim. Kocan seni değil beni seviyor .. 
Yalnız nikahını istiyeceksin diye kor
kuyor .. Sen nikahından vaz~rsen o 
da senden vazgeçmeğe haz.ırdır, diyece
ğim. Hem vallah hem bill&h söyliyecc
ğim ... 

hını verirsin. Kim bilir beliti o da iste
mez. 

Bu sözüm üzerine Selimi kızardı. 
- O istemese bile kızını boşadım eli· 

~ e babuı ister .. 
- Varsın istesin .. Nikihı ne kadar? 
Selimi solur gibi cevap verdi. 
- On bin lira.. Beş bini müeccel beş 

bini muaccel. Yani senin anlıyacağm 
ben kanma boş ol derdemez beş hın H
ayı bayılmaklığım lizım 
- Pana mı ,,.., 

Sellminin bu garip düşüncesi benim 
üzerimde ilk defa olarak onun aleyhin
de bir tesir yaptı . ilk önce yanlış anla
dığıma hükmettim. Beni sevdiğini söy
liyen bu adam sevgisini, hele parası ol
duktan sonra üç beş liraya değişir mi 
idi? Meseli ben pek ili kocamdan ni
kah falan istemiyordum. Ve eğer param 
olsa idi üstelik Sunanın nikahını da \ rr
mege hazırdım. Bö.) le olduğu halde Se
limi neden başka türlu düşünüyordu? 

o benim 

Kendimi kaybetmiş bir halde olarak 
bunları bağıra bdıra söylemiştım. Çün
ki.i evde yalnız olduğumuza emindim. 

Fakat sözümü henüz bitirmiştim ki 
bulundugumuz odanın 'kapısı birden ve 
şiddeti<> aı kıı ınn kadar acıldı. içeri ilk 
on('(' S •n Ark ınclan da ko"'a n Nt>-

Suna odaya girer ginnez. evvela koca
.~ına dönerek: 

- A ... ! ... 
Diye haykırmış ve sonra bana döne

rek manalı, ihtarlı bir: 
- Ya!!! .. 
Demişti. Sonra da kocasını bana mü

dafaa etmek ister gibi onunla benim ara
ma girerek durmuştu. 
Sunanın arkasından giren kocam hiç 

ağzını açmamış, sadece odanın bir kö~
sine çekilmi~ kollarını göğsü üzerine 
çaprastlam~. hem beni. hem SelAmiyi, 
hem de Sunayı süzüyordu. 

Soğukkanlı göı.ükmeğe çalışıyordu 
arnnuı.. heyecanı gözümden kaçmıyor
du. 

Selamiyc gelince. o kapının açıldığını 
görüp te içeri girc.nleı·i tanır tanımaz 
gayri ihtiyari dudakları arasında uzun 
bir: 

- Hiiihhh: ... 
Çıkmış ve sonra başını önüne eğerek 

'>iıt dökmü kedi gibı durakalmışlı. 
Ne benim ) üzüme b3kabili) ordu, ne 

l uvalar) .. 6 - Suhi Ziya - "ti' 
Kafamın içinde şimşek süratiyle şöy- ,,.n (Dün gece yeis ile) 2.LtS _) 

le bir d~Unce geçti: Bunlar bizim ne takdimi : Halil Bedii Yönetkefl f' 
haltlar karıftırdıtunu.ı öğrenmifler ve Müzik: Radyo orkestrası (Şef: Jı. ~f 
ihtimal burada konUJtuldanmıı:ı da ka- Alnar) L. Van Beethoven : ~,..,; 
pının arkasında kUlak vererek dinle- Keman ve orkestn için.) Souıı' JT.ıf 
m.İfler. Binaenaleyh giUemeğe, yalan Vinkler.. 22.15 Mdrileket -' ~ 
sö-!lemeie hiç hacet yok. Dananın kuy- Ajans haberleri. Ziraat. esbaJll"' ~ J 
rugu artık kopacak.. Fakat nasıl duy- Kambiyo, nukut borsası <~9~ ~ 
muşlar, nasıl ötno.aüşler? Gözüm kö- m : Hindemith - Ressam ~ f.'..ı' 
şede duran kocama ili.pi. Onun duruş 23.25 _ 23.30 Kapanış ve ~ lY 

hali bana =-~ ... "'lllllMI fonisi (Pi.) 22.55 Müzik : c.P"""" 
aaa~ ram .. 

lzmir ESNAF ve AHALI Bankssı - ---- si 
lzmir ESNAF ve Af!":LI. BANK.Adi 
Atatürk cadde.inde (Bmncı Kordol1 ti 
J,Banka~ının bitİfİğindeki yeni bin011 

• • 
Keyfiyeti muhterem l 
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i-\ nkara 
ltız lisesi talebeleri 

~~~·~-Dün ehriınize 
&elen Ankara kız lisesi talebeleri ile öğ
l'etıneruerinden mU.kkil 65 k:i.fillk 
~e Maarif mensupları \'e talebeler 

"- ·• ından karşılarun~ ve ereflerinc zi
Yuetle.r verilmiştir. 
t Vali ŞUkrü Sökmensuer talebeye Ha
kii}~ın tarihi, coğrafi, iktısadi, turistik ve 

tilrel durumu hakkında mufassal 
lilaluınat vermiştir. Halayda ~ördükleri 
1 ·~~ kabulden çok mütehassis olan ta
e~t coşkun tezahürat arasında An
~Yadan ayrılarak lskcndcruna gitmiş-
~· Oradan da bugünkü ekspresle 

nkaraya hareket edeceklerdir. - ·--Eskişehir 
l'enasu kolu Antakyada 
~ 24 (A.A) - Eskişehir Halk
~ temsil kolundan 25 kişilik bir ka
:_e dUn Hataya gelmiş ve lskenderun
r I Akın piyesini temsil etmişlerdir. Ka-
1 e hugun Adanaya gidecektir. 

-z:..-
KAYSERI 

&.ıqyt lllitöphanesi 
\ .... leaYBeri, 24 (A.A) - Yeniden tertip 
"' t&nziın edilen Halkevi kütüphanesi 
~ ~ ve bu mlinuebetle yapılan 
ı_-WQQe vali ve bütün Halkevi mensup

l'ı hnır bulunmuşludır. 

Burdur ................ 
~·••ttılt .. 

w....;-:~· 24 (A.A) - Halbvinin te
~ ile muhtaçların tedarileri için 
~ tesia edilen polllnlnikte feh
-~ bulunan bUtUn do1dorlar da 
~ ve bir çok hastalar istifade 
~lr. -·-~ 
•••eUa1e7alaatL. 

t. ~. 24 (A.A) - İngllterenin or
'lı lll'k kuvvetleri lmm•rvlaru General 
1, ~~~ tayyare ile buradan şirna-
~ etmlftlr. 

._ ~ Vavel geQell cuma günü Ka-
~lerek cenubt Afrika hUkUmet er
t1tt .. il@ ve ulı::ert mabmatla g&ilpnllf-

... Aınerlkaa 
~......_ 
h~ndta 24 (Ö.R) - Amerikalı meş
"'9 Raıeteci Marulel Hongkonga uğra
~ \re. beyanatında Japonyanın dahlll 
\'11:).l'el! çok fena olduğunu söyliyerek 

atı ilave etmiştir: 

lstanbulda maçlar 
Aperetifsiz günler -·-YAZAN: Or. G. A. Bir lngiliz tahtelbahiri 

~--------~----~.x:~------------------------·x•x----------- Feliketin de bir iıe yaradığı olur, o•• b• Al b d 
Fcnerbahçe Beşl.ktaşı, Galatasaray derler. Ceçen seferki büyük harp Fran- un ır man vapuru atır 1 

aada apaentli içkinin yasak edllmeane 
eebep olmuıtu. Bu eeferk.i harpte de, Londra, 24 ( Ö.R) - Bir lnailiz tahtelb&hiri bugün Hamburg sula-

) t b 1 P U m ag"' 1 U p ettiler ırene Franada, baftada üç KÜn. Cumar- nnda büyüle bir Alman vapurunu batırmıftır. Bu suretle tngiliz tahtel· s an u s o r teai, Perıembe, bir de, Salı aünleri bar· bah L -f . . de .k. Al ba ı • iri aynı nA ta ıçm ı ı man vapurunu tırrnıı o uyor. 
lstanbul 24 (Hususi) - Bugün Şeref 

stadında futbol milubakalanna devam 
edildi. Hava, spora çok müsaitti. Gü
nün en mühim maçını yapacak olan Ga
latasaray ile Istanbu]spor takımları hal
kın sürekli alkı~ları arasında sahaya 
çıktllar. Her iki takım aa kuvvetli gö
rünüyorlard ı. 

Oyuna Galatasarfiy oyuncularının vu
ruşiyle başlandı. Ilk dakikalar& pek 
öyle heyecan göıstcrmiyen oyun gittik
çe kızışıyorciu. Galatasaray hakim oynı
yor, [stanbulspor kalesini zaman zaman 
şiddetli akınlar yaparak sıkıştırıyordu. 

Birinci devre çok qalışmahmna rağ
men Ga1atasarayın 2-0 lehine bitti. 

!kinci devre birinci devreden çok da
ha artan bir heyecanla devam ediyordu. 
lstanbulsporlular büyük bir enerji sarf
ediyorlar, fakat kuvvetli rakipleri kar
şısında bir tek sayı bile çıkarmağa mu
\•affak olamıvorlardL Devrenin son da
klkahmnda Galatasaraylılar ini bir hü
cum daha yaparak topu Istanbulspor a~
lanna takt1lar ve böylelikle miisabaka 
0-3 Galatasarayın galibiyetiyle neticc
lendL 

Bundan sonra sahaya Fenerbahçe -
Beşiktaş takımları çıktılar. Bu iki takım 
da en kuvvetli kadrolaı·iyle sıralanmış-

lardı. !arda ve birahanelerde alkollü içki Y•· Asıl ~yanı dikkat bir nokta da lngiliz tahtelbahirlerinin Alman mavn 
Uk dakikalarda takımlar biraz gev- aak edilmi!J. :ır- ., 

şek oynıyorlardı. 12 inci dakikada Fe- Aleni içki yaaajuıın o günlere ayni· tarlalarını muvaffakiyetlc geçmeleri ve Alman sularında bir Alman va-
nerliler .sağdan bir akın yaptılar ve ilk muı Franmzların bizimle doatlultlanrua purunu batırmalandır. 
golü attılar. Top ekseriya Beşiktaş ka- yeni b~r. alimetidir zann~diyo~.um .. ~ir Alman.vada eıdaaızlıil-a ltmsı çocuklara 
lesi önünde gidio geliyordu. hafta ıçınde aept ve hamıı gunlerının 

FencrliJer parlak oynndılar. Ve birin- mübarek olduğu bizde öted.~nberi meı- Vitaminli haplar veriliyor 
ci devreyi 1-3 kendi lehl~ne bitirdiler. hu~dur .. yakıa baz~ları o ~ubarek gün• ------x*x.------

lkinci devrede büyük bır enerji sarf- lenn bın Pazarteaa oldugunu aananlk 
eden Fenerliler biraz sonra dördüncü Pazarte•İ günü yola çıkmayı .everlene Alman hududu 24 (A.A) - Milli sıhhat ofisi ilk ınekuwlerc vıtaminli 
golü, topu ayağına nlan Melihin güzel ~e franıızlar. cezay~rli .~e f~!ı askerle- haplar tcvzli işi ile m" gul olmaktadır. Bu haplar gıdasızlığa ve meyvesizliğe 
blr vurusiylc de beşinci gollerini Beşi\- rın?en, sept ve hamı• ~uynlerını~.~uma~- karşı çocuklara elzem olan antiskorbutilt vitaminleri ihtiq etmektedir. 
taş kalesine soktular. Artık Be ·ik~lı- te11 ve Pe11embe oldu~u o~re~ Esuen pek ye~k olan gıdalara bazı kimyevi maddeler bnıtırılınakta 
!arın maneviyatı bozulmuştu. Gelişi gü- ol~caltlardır. S~nr~. ~~ dogruau, ıç~ı ya· olduğundan bunların zararlannı izale için bu haplann tevziine lüzum görül· 
<Gel oynaına~a baslıyan Bcsiktaslılar bu eagını Pazarte11 gu~u~e. "-.o>:mak ~~f- milştUr. 
oyundan l-'i ınai'rluo olarak çıktılar. eızlık olur: Pazar ~~~ ipizlıkt~n ... ~~: Pleetzinsee tevkithanesindeki mahpuslarda sarih iskorpit µlimetleri gö-

BtStK.LET KOŞULARI: de ederek fazlaca ıçki ıçenler, çıvı çavıyı .rlilmüttUr. 
Istanbul 24 (Hususi) - Balkan bisik- söker, ~aid~inc~ erıe.i sabah da bir az T roc· ki, Sovyet har ici siyaseti 

let müsabakalarının besinci hafta koşu- daha .~ege, adeta, mecbu~ o.~url~. 

larına bu~ün devanı edilmiştir. ~u~ ~!n, Franaada Pazarte81 ~nlen- hakkında du·· şu•• DCel•f•I" •1 anlattı 
Müsabakalar çok heyecanlı ve neşeli nın ıçkı !çe~lere bıralularak Y~. d~- ~ & ~ 

olmuştur. Daha bidayette öne geçen al- h~ erteaı. gune .. ~mmua Salı gununwı ·------x.x:--''-----
tı koşucu ~rubu 37 kilometre süratle bızde salibi.er gunu sayılmuından dolayı Londra 2• (Ö.R) - Meksikada bir lngiliz gazetecisini kabul eden sabık 
ilcrliyen Orhan, Talat ve Suvariden olsa gerelttı~:·· .. .. . . SoyYet erklru.ndan Troçki §Öyle söylem.iştir: 
vakıt vakıt ayrılıyor \'e yine birleşiyor- ,_Haftada uç eun ol~un alkollu 1~ Y_~- c934 yılında Bitler, ne zaman istersem Moskova ile anlaşırım» demifti. Bu 
du. sa1r1nı aerçekten tat~ık ~~ek m~~ olmll§tur. Sovyet hUkümeti harici düşmanlara karşı ihtiyatla hareket etmek-

Basta sonuna kadaı· iyi bir şerait olsa bu kadannan bile ıçlti aleyhındek.i ed" K emlinin bari t si tlnd d . "k' aın·ı 1 
altında ~ereyan eden bu koşularda An- heki?11er - hekimlerin he~i .. de":'~ - t ır. r . c yue e aıma ı ı ı ro oyna~tır.> 
k· r güçlü Hasan 3 dakika farkla birin- haylıce memnun edeceaı fUpheaızdır. Adanada esrarengiz zannedilen bir 
.~.:. k ıştır Çünkü alkolün en büyük zararı her ııün • • • /h / 

cı ıgı azanın · içilme.indedir. Bir zaman alkolü sacla Ctnayetın garıp •a a arı 
---·------------------ - - -------- olarak tavaiye eden k~qerler onun ------x*x:-----TR AK YA H A RE R LE R ; ' vücut içinde yandıiı vakit çıkardıiı ka- Adana 24 (Huaust) - Adanada çok prip bir hldi.te OlmUflur. Adana ~ift.. 

loriyi heeap etmitlercli. Bulduklan mik· çilerinden Savnınlu Ibrahlm adında bir şahsın esrarengiz bir cinayete kur-• --ı dar yajın verdiii kalori derecesinde de· ban gittlll ve ceeedinin suçlular tarafından imha edildlii zabıtaya haber ve-

Edl•rne şehı•r p aA nı· iibe de etten ve tekerden ıelen kalori· rilmlf ve bef klf1 tevkif edllmiştir. Yapılan &ra1tırmalardan aonra Ibrahim 
d en fazladır. Adana jandarmut tarafından sat olarak bulunmU§tur. HMiN tahkikatına 

Ancak. içilen alkolün hepsi vücutta ehemmiyetle devam Nil.lyor. 

V k d k d. ld yanmaz; hepsi yanD\lf olsaydı b ir gram ç b J r k b k e iletçetas i e ı i ~:~~~~n.=:..~:,k0~~~ em erlayn ng ız a inesini pe 
~~~~-~~~-:x*x~~~~~~~~ 

1 S derecede olacak kadar eu.lanmaa il· k d t k • d kt• 
zundır. Vakıa alkolUi içltilere daima au ya 10 a 3 Vlye C ece lr 

Pldnın ta•Jiki EJirnenin imar ue umran 
hareketinin ba,langıcı olacaktır 

-1t*x:-----
Edinıe, (Hususi) - Edirne şehir pla- lacak ve bugünkü muallimleri başka bir 

nı Nafıa veklletinct: tasdik edilmiştir. merkeze taşınarak ikinci devre kursu 
Plinın tasdiki Edime şehri için mesut orada açılacaktır. 

bir imar ve umran hareketinin başlan- Köy kalkınmasının bUyUk esaslarını 
gıcı demektir. kuran bu pratik kurslar köylüyü bqlı 
İmar pllnında inşa edileceği yerler başına harekete ve şehirlere kadar en 

işaret edilmiş olan postane, inhisarlar, ufak bir tahta ve demir tamiri için abn 
İş Bankasl ve şehir oteli ile Şehir ku-- eden köylilleri bu bUyUk külfetten kur
lübU, gibi devletçe aptırılacak binala- larmış olacaktır. 
nn inşaatı için hazırlıklara başlanın~ EDİRNEDE MEYVE BABÇELEld 
tır. Ayrıca 50 bin lira sarfiyle kontfor- Edirne (Hususi) - Villyet bUtUn 
tabi bir ordu evinin yapllması da ka- köylerde her köyün bUyUklilğilne göre 
rarlaştırilrnış bulunmaktadU". on dekardan aşağı olinamak ilzere mey-

ve bahçellkleri meydana getirilmesine 
DEMİRCİl .. IK VE MARANGOZLUK karar vermiştir. 
K~LARI İPSALA BELEDiYE REisLtOt 

kantbrmalt adet .i8e de alkol mideye ııir· ------.x*x:-----
diii vakit orada bulacaiı su ile birlikte Londra 24 (Ö.R) _ Bqvekil B. Çeulberlayn hafta talilini, kabinesinde 
ne kadar aulu olacaiı bUinemiyeceiin· :yapalacak tadilltı buırlamakla geçirmiştir. Başvekil temaslarına başlamıştır. 
den ne kadarının yanacağı da önceden Ingiltere harbın a.uerl sahada vüsat kesbetmesi ihtlınallnl dalma göz önUn· 
tahmin edilemez. Zaten yanan kısmı da de bulundunaaktadır. Çemberlayn milli gayreU daha liyakatli ellerde top
daima aiır ve aeç yanar. larnak amılndedir. Hariciye nezaretine Edenin geti.rileceti hakkında Berll

Alkolün yanmayıp kalan luımı \'ÜCU· n1n verditi habere siyasi mahfillerde ihtimal verilmiyor. 
de zehir olur. Onun vücuttan çıkmua b 
da haylice zamana bailıdır. Bu zehiria Danin1arka Al manyaya ~r 
biri çıkmadan üstüne yeniden alkol İçi· 

lirte onun zebiri de öncekine katdır. itin protesto notası go··nderdı· 
ahi çihetl ıudur ki alkolün vücutta yan-
mıyaralt zehir olan kıunı onun yanan -------x*x-----
bmından kalan tortulann çıkacaiı Kopenhas, 2.f (ö.R) - Alb Danimarka vapurunun batmlmuı 
uzuvlar, yani böb relded e akciieri de. 
bozar .. Bundan dola)'I alkol içenlerin rnünuebetiyle gazeteler Danimark.daki heyecana maku oluyor. Bu 
baltada üç sün ol.un fuıla verebilmeleri. vapurların mürcttcbetınm en mühim kıımı kaybolmUf ve daJatlar 
gerçekten mümkün oln, kendileri için arasında boğ\ılmuıtur. 
bir iyilik ohar. Danimarka hükümcti, batırılan vapurlar münaacbetiyk AlQlanya 

Fakat b u yaaaiın gerçekten tatbiki n·_ 
mümkün olabileceğini pek de zannede· hükümeti nezdinde proteatoda bulunmuıtur. Almanya hala vanimar-

,,, 

l'~~r göilerimle gömıeseydinı bu de'1ne inanamaz.dım. Japonyada bil
~ ~Öınür, ,.eker. tuz ve elbise no'k
J,~deUe hiSsedilıncktedlr. Çinliler 
"~kı la ınUcadelelerinde mühim mu
~il\ k Yctler kazanmaktadırlar. Bir 
it J olu maden ıruntakalarından birin-

EDİRfl.'E, (Hususi) - Maarif veki- İpsala (Hususi) - Kazamız belediye 
letinin geçen sene Trakyanın Haı;kö- reisliğine Ali Riza Saygı seçilmiştir .. 
yünde açtırdığı köy gençlerinin demir- Muvaffak.ıfetler dileriz. 

miyorum. Y aaak yalnız barlarda ve bi- kanın ve Norvcçin notalarına cevap vcrmemiıtir. 
rahanelerde tatbik edilebilecektir. Cu· l•••••••-••••••••••••·~~--NI--~· 
ma günü kuaplarda et aatılmuı yua• y ı • b 21 f 

'Pe a~n kuvvetlerini imha etmiştir. 
~erı kın - Hongkong demiryolu bir cok 

erde j-'L- dil 1.+t nuU1 e m~ ... r. 

cilik ve marangoilUk kursları yakın KÖY EGtrMENLEal KURSU 
günlerde bitmek üzeredir. Bunun kıy- Edirne (Hususi) - Lüleburgazda 
metini çok iyi tanıyan köylUlerin dile- yetişecek olan köy eğitmenleri yetiştir
ği Uzerine bir kurs daha 15 nisanda açı- me kursu nisan başında açılacaktır. 

Balıkesir MANiSA ~ A: LA R DA Ko;rua yetlştll'llle Gençlerlnln tetkik 
~ • tr.U.YAll serpsı_ seyabatlerL. 
ita IAt --~Kt Balıkesir, 24 (A.A) - Ziraat vekile- Manisa, 24 (A.A) - Halkevimizin dil 

.,,, 24 (Ö.R) - İtalyan gazetelen ti Merinos yetiştirme şefliği tarafından ve tarih koluna mensup 12 kişilik bir 
~ nıatbuatının Balkanlardaki .Al- 16 nisanda şehrimizde iyi koyun ve ku- kafile tarihi tetkiklerde bulwunak üze
~~e İtalyan mesal iştiraki mUnase- zu yetiştiren koyuncular arasında bir re Somaya, müze komitesinden bir grup 
~ted·VUkubulan neşriyatını tenkit et~ teFik sergisi açacaktır. Bu sergl kesim, ta Akpınardaki Eti eserlerini inceleme
-..~~irler. Bir İtalyan gazetesi •Bal- süril ve ağıl olmak üzere üç kısımdan ğe gitmişlerdir. Köycülilk kolundan 30 
~ -;::;ıa fesat. serlevhası albnda yazdı- ibaret olacaktır. Sergiye iştirak edecek kişilik bir kafile de Halkevi ve köycü
~tı P bir makalede Alman manevra- olanlar muhtelif mikdarda nakdi mükfi- lük başkanları ile birlikte Saruhanlı kö-

tn rnUdafaasıru yapmaktadır. fat alacaklardır. yüne gitmişlerdir. 
h ... __ 

8 
.& .:;.;;;-- Kafilelere iştirak etmekte olan doktor 

:.~ .._..an 0LDtJR1JLEN ziraatçı sporcu elemanlar köylüler ile 
l ·~&si b-•-••• Alman askerleri... kendilerine ait işler üzerinde temasta 
'-'Ol\~-- .....-... .._ bulunmaktadırlar. 

~--:a 2( (Ö.R) - NeyYork Tayrnis Amsterdam, 24 (Ö.R) - &ki Avus- Sallhll Gen 
lıı ~ ı Fr-aniadaki siyasi buhranı tah- turya ve Çekoslovakya hududunda iki çleri 
1tfi~ ~k diyor ki: cBitaraflar için ınüt- Alman askeri öldürüldü. Katilin bir ManiS8da •.• 
foJttU rın Werinden korkacak bir şey Çek olduğu zannediliyor. Manisa, 24 (A.A) - Salihli Halk.evi 

~'il ~kli~lınan zaferinden ise her fena- Macar ba•veldli Telekl mensuplarından 30 kişilik bir kafile 
Yebilirler. Alman --'eri bizzat ., Ma · Halke · · · k .. re 

uu ----ine bir zlyalet rusa vıru :uyaret etme uze ~~ lllilletinin ferdi hürriyetini ve ,..--.-a dün şehrimize gelmişler ve gece Halke-
~ ı.af haklannı nazan itibara almıyan Roma, 24 (A.A) - Kont Ciano, Ma- vi salonunda bir müsamere ,·ermisler-
hi; llUUr olacaktır. Almanya hariç hiç caristan başvekili Kont Telekinln şere- dir. · · 
~ ~et, rnlittefiklerin zaferinden en- fine bir akşam yemeği vermiştir. ·- -·,,' ..L_ 

..., Ittı em~ Avrupanın bUtün millet- tniçrede hazırlık Hollanda üzerinde >'' Yı da dahil olduğu halde Alman- ti 
ıalerfnden korkmaktadırlar. Bern, 24 (A.A) - Sırf bir ihtiya Ucaft m-hul tavvareler 

tedbir olarak icap ettiği takdirde tatbik . "'~· r1 r1 - +- edilmek üzere halkın şehirlerden tahli- Amst~tdam 24 (A.A) - Diln. gece 
tayyareleri · · · bir plln hazırlanmaktadı saat 23 ıle gece yarısı arasında hır çok 

yesı ıçın r. meçhul tayyareler Hollanda üzerinde 
L.... -:.. Ya ttzerlnde Ro_., _ _.._ m-•-ba..a 1 

ı ..ı~ J .ca-an una ara uçm~tur. Tayyareler bilhassa şima i 
~ but~ 2~ (Ö.R) - İngiliz tayyare- Roma, 24 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri Hollanda üzerinde müşahede edilmiştir. 
~ ~ ~mali garbi Almanya üzerin- Royterin Bilkreş muhabirinin Romanya Bunlar garpten şarka doğru olduğu gibi 
~ bll' keşif uçuşu yapmışlar ve hükUmeti tarafından hudut harici edil- şarktan garba doğru da uçmuşlardır. 

dıt. Aı~ >uman şehirlerini dolaşmışlar- diğinl haber vermektedir. ~-
' ·~ Şehirleri Uzerinde uçan in- MUS&o• ._.. i ı bir ;ı._,<let Q?are1erinden yalnız bir tane.ı;i ........ R t er natuk 

rncıniştir. Harbiye ve hava söylly ecek... 
- · - - nazırlarını kabul etti Aınsterdam, 24 (A.A) - Allcgecrucn 

~evy 411ERiKADA Roma 24 (A.A) - Mussolini harbiye Bandelsblad gazetesinin Berlinden bil-
~•daorf•. ~4 (A.A) _ Amerikanın nazırı general Balbo ile general Bensia- d~rdiğine gö.~e .HiUer .yakında mühin~ 
ıa~ii tıuet~ısı Cromvell, Taroutoda söy- yı kabul ederek Italya topraklarının ha- bır nutuk soylıyccekür. NutkWl ınetnı 
"~"rne lll:.Ut\ ınetnini evvelce Ruzve1te va taarruzuna karşı müdafaasına ::ıit şimdiden haurlarunı.ştır. 

.. 
ııı olduğunu le;rit etmiştir. bazı meseleler hakkında görüşmüştiir. PANAMA KANALINDA 

Os - +- BİR BALON BULUNDU Meksiko, 24 (A.A) - Bir Amerikan 
~ .. koy A • SOPY A Budapeşte, 24 (A.A) _ Bir Belçika parlamento heyeti Panama kanalını z't-
Sot; ,\ SEl'ERLERİ balıkçı gemisi şimal denizinde bulduğu ynret ettikten sonra bir deniz tayyaresi 
'~ 24 (A.A} _ Moskova _ Sofya İngiliz hava müdafaası servisine ait bir He Mcksikaya gelmiştir. 
~ dun ~1~a~a sef Prlerinin ilk tayya· balonu Zcebrug limanına getirmiştir. Skandinav pakb 

'"51eYln Sofyaya gelmiş ·e Sov- İtalyanın miidalaası Roma, 24 (Ö.R) İtalyan gazeteleri 
tı are 24 - M .. bu-

ğına karıı iatiyenlerin bir ıün Önceden er ı ve ya ancı sın ı 
et alarak cuma ııünü dostlarına ziyafette 
roato ikram etmelerine bir mini olma-

dığı gibi alkolü de bir eün önceden ala- ı·hıı·yatın yokla malan ralt evlerine götürenler olacaktır. Hatta 
Şamıterifte, bqları sarıklı bazı zatlann 
kahvehanede narıile içerken arada•· ---------x.*x--------
rada koyunlarından ya ... bir tite çıka- jzmlf' Aslıettllll Şallesf llaflıanl...,..,.,. : 
rarak duman mezeaiyle rakı içtiklerini 
franaızlar aörmüt olacaklarından o fite· 
lerden birer tane edinenler de buluna· 
caktır. Bir taraftan da franaızlar balığı 
etten saymadıkları gibi tarabı da alkol
den uymadıkları için alkolün yasak 
edildiği günlerde birc;oiu da taraba hız 
vereceklerdir. 

Bununla beraber, barlarda ve biraha· 
nelerde haftada üç gün içki yasak edil
mesinin bazılarına faydalı olacağı tah
min edilebilir. Her gün meyhaneye ci· 
derek orada içeceii yerde evde içmesini 
teklif eden etine adamın verdiği: 

- Hanım, o senin dediğin feY rama
zanda olur. O zaman da içki tataız gelir. 
Onun keyfi utl meyhanede ve doıtlarla 
bir arada içilmeaindedirl 

Cevabını bilirainiL Onun ıibi, içkinin 
keyfini dostlarla beraber içmekte bu
lanlar Franaada da haylice olmalıdır. Öy 
leleri. barlarda ve birahanelerde doatlar: 
la birlikte içemiyecekleri eünlerde bel· 
ki yasağı ıerçekten dinliyeeeklerdir. 
Bu kadarı da bir kir sayılır. C. A. -·-İHGİLİZLER 

BU'J'UH ÇAYLARI 
SA'J'IH ALDILAIL. 
Londra, 24 (Ö.R) - İngiliz iaşe neza

rE:-ti Seylanın bütün ç-aylannı satın al
mıştır. Çinden de Almanyaya çay ihraç 
edilmiyecektir. --·-PRANSIZ 
Kabinesi etralmda 
Paris, 24 (Ö.R) - Bütün Fransız ga

zeteleri Fransız kabinesinin vaziyetiyle 
meşgul olmaktadır. 

Fransız milletinin harpte daha şiddet
le devam hakkındaki azminin parlAnıen
toda da ayni şekilde karşılanması gayet 
tabii görUlmektedir. _,,. __ 
GARİP HABER DİYE 
BUNA DERLER
Berlin, 24 (Ö.R) -- İngiliz ha\•acıla

rının Sylt adasına ı>0n yaptıklan hava 
bombardımanı esnasında yakrnağa mu
vaffak oldukları biricik l'V tamir edil
mektedir Daha evvelce 

1 - Tarihi ilirundan iübaren 939 
senesi ihtiyat yoklamalannı şubemiz
de yaptırnuş 311 dahil ill 331 dahile 
kadar doğunllu yabancı erat aşağıda 
dercedilen gUnler zarfında §Ubeye 
müracaatleriyle 940 ihtiyat yoklama
larını yaptırac8klardır. 

2 - Birlitke getir~kleri vesaik 
§Ulllar olacaktır : 

A) NüfuJ clizdanı ve ayrıca altın
da İzmir Rdresli bir kiğıda yazılmış 
örneği .. 

B) Askerlik terhis vesikası .. 
C) Terhis vesikası olmayıp ta Arı

za raporu alanlar :raporlannı .. 
D) Muhacir veya mUltecl olmasın

dan dolayı ihtiyata nakletmi§ olanla
nn buna . dair vesailtini.. 

3 - Yabancı olup 939 yoklamala
nıu şubemizde yaptırrnıyanlar ayni 
veçhile şubeye mUracaatle yaptıra
caklardır. 

4 - Yabancı olup yaşı bu doğum
lar dahilinde olup ta hlç bir nüfusta 
kayıt yaptırmam~ nüfus mektume 
olanlarla şimdiye kadar nüfus cüzda
nı almadığından şubeye müracaat et
memiş bulunanlar da mUracaatleri 
menfaatleri icabıdır. 

5 - Şubeye bu maksat için müra
caat günleri şunlardır : 

DOOUMLULAR: 
A) - 331 21-22 Mart saat 14 te 
B) - 330 25-26-21 Mart saat 14 te 
C) -!.. 329 28-29 Mart saat 14 te 
D) -328 1- 2 Nisan saat 14 te 
E) - 327 :ı-4-5 Nisan saat 14 te 
F) - 326 8-9-10 Nisan saat 14 te 
j ) - 325 11-12-15 Nisan saat 14 le 
K) - 324 16-17-18 Nisan saat 14 te 
L) - 323 19-22-23 Nisan saat 14 te 
M) - :~22 24-25-26 Nisan saat 14 te 
N) -321 29-30-1 Mayıs saat 14 te 
T) - 320 2-3-6 Mayıs saat 14 te 
S) - 319 7...S-9 Mayıs saat 14 te 
Ş) - 318 10-13-14 Mayıs saat 14 te 
O) - 317 15-16-17 Mayıs saat 14 te 
Ö) - 316 20-21-22 Mayıs saat 14 te 
R) - 315 23-2'-27 Mayıs saat 14 te 
U) - 314 28-29-30 Mayıs saat 14 te 
V) - 313 l-4-S Hatiran saat 14 te 
G) -312 6-7-8 Haiiran saat 14 te 

cı erat yoklamaları öğleden cwel 
devam edecektir. 

7 - Yabancı 311 ve 331 doğumlu
lar dahilinde askerl.ik yapıp la vesi
kaları cüzdanlanna geçirilmemiş 
olanlar için muayyen bir müddet 
yoktur.. Her giln öğleden c\•\·el mU
racaat edebilirler. 

8 - İhtiyat yuklanıası bili kaydü 
sart resmi hususl bUtiln devair ve 
müesseselerde çalışan ihtiyat yabancı 
erlere de şilmulil olduğundan ayni ta
rihlerde müracaatleri 18zımdır. Gel
miyenlerle bunlan göndenniyen mli
essese amirleri hakkında kanuni mu
amele yapılacağmdan i!e önem veril
melidir .. 

9 - Tayin olunan mihiller zarfın
da şubeye yoldamalannı yaptırmı
yanlar hakkında kanun! muamele ya-
pılacaktır ilin olunur. . 

tzMia YERLi A..~KERLIK ŞUBE 
SİNDEN: 

Her sene yapıldığı gibi bu sene de 
İzmir nüfusunda mUkayyet yerli era
tın yoklamaları tarihleri aşağıda ya
zılı gilnlerde yapılacaktır. Bu doğum
lu eratın gösterilen günlerde şubeye 
mUracaatleri illn olunur. 

19 mart 940 salı, 20 mart 940 çar
şamba, 21 mart 940 perşembe gUnleri 
311 - 312 - 313 doğumlu erler .. 

25 Mart 940 pazartesi günü 314 do
ğumlu eratlar .. 

26 Mart 940 salı. 27 mart 940 Çar
saınba. 28 Mart 940 Perşembe günleri 
315 - :n6 - 317 doğwnlu eratlar .. 

1 Nisan 94-0 paUlrtesi gUnU ~18 do
ğumlu eratlar .. 

2 Nisan 940 salı, 3 Ni!llln 9•0 Çar
şamba, 4 Nisan 940 peıJeJtlbe gilnleri 
319 - 3ZO - 3%1 doğwnlu eratlar. 

8 Nisan H40 pa7.&rtesi günü 3H do
ğwnlu eratlar .. 

9 Nisan 940 salı, 10 Nisan 940 Çar· 
şamba, 18 nisan 940 perfembe günle
ri 323 - 3%4 - 3%5 doğumlu eratlar_ 

15 Nisan 940 pazarte i günü 3ZI do
gumlu eratlar .. 

16 Nisan 940 salı. l 7 Nısan 940 Çar
şamba, 18 Nisan 940 pe~mbe lille
ri 3%7 - 3Z8 - m doiwnlu eratlar. 



~A.HIPB • 'l'Slfl ASIR 25 MART PAZARTESi 

Mart ayının son haftası içinde 
Hitler, bütün dünyaya büyük bir sürpriz hazırlıyarak Berlin -

Moskova - Roma ittifakını ilô:n etmek teşebbüsüne girişmişti 

Roma buna yanaşmamıştır Alman Ordusunun 
--------~~------------· ~.lltNw-------------------~ 

ltalya, Almanyanın Balkanlar keli- Büyük bir taarruz hazırlamakta oldu-
mesini telaffuz etmesini istemiyor ğu artık Berlinde gizlenmiyor 
BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Stokholm, 24 (Ö.R) - Berlinden alı
nan bir habere gör~ Almanyada son 
~ünlerde komünizm cereyanları kuv
\·etlenmiştir. Bilhassa fabrikalar men
supları arasında komünist fikirleri ya
panların faaliyeti Gestaponun nazarı 
dikkatini celbetmekte, ancak Sovyetler 
ile Almnnyanın malılm olan dostluğu 
münasebetiyle bunlar takip edileme
meldedir. 

Moskova, 24 (Ö.R) - Tass ajaru.-ı B. 
Molotofun yakında Berlini veya diğer 
bazı baş şehirleri ziyaret edeceği. hak
kında muhtelif kaynaklardan verilen 
haberleri sureti resmiyede tekzip etmiş
tir. 

Londra, 24 (A.A) - Sunclay Times 
gazetesi Roma ile Moskovayı birleştir
nıck için Alman siyasetinin sarfettiği 
gayretleri mevzuubahis ederek diyor ki: 

- İngilterede şu intiba mütemadiyen 
artıyor ki ne İmlya, ne de Sovyet Rus
ya Berlin - Moskovcl - Roma üçler itti
fakını akdetmek hususunda hiç tc teha
iük göstermemektedir. Bu proje ikinci 
plana atılmışa benziyor. 

Sovyet Rusya komintem aleyhine bir 
siyaset üzerine kurulan mihvere gir
meğe mütemayil gözilkmiyor. Madem 
lı.i İUılyan - Sovyct münasebetlerinin sü
ratle iyileşmesi tahakkuk cbnemiştir. 
itnlyanın dahi Sovyetlerle .şümullü bir 
anlaşma yapmak istemiyeceği aşıkfu-dır. 

Binaenaleyh Alman propagandasının 
geçen hafta ilun ettiği mühim hadisat 
\lukubulmıyacaklır. Bununla beraber 
~1man - İtalyan ağızbirliği harbin ya
kın şarka sirayet eLnesine \Uani olmak 
hususunda mevcuttur ve en muhtemeli 
her üç devletin ayn ayn birer deklrt
rasyonla Balkan memleketlerinin bita
raflığına diğer devletler tarafından ria
y<>t edildiği müddetçe riayeti teahhüt 
~tmeleridir. Bu birlik Balkan statüko
runu tanımak demektir. 

Sovyetler Balkanların Sovyet Rusya 
tarafından hiç bir _eyden endişesine 
mahal olmadığını temine ha7.ırdır. Bun
dan İtalyanın memnun olmaması için 
de hiç bir sebep yoktur. Sovyetlerin bu 
vereceği teminat Sovyetlerin Balkanlar
da yayılmak fikrinden vaz geçtiklerini 
ispat eylemeğe matuf olacaktır. 

Faris, 24 (Ö.R) - Ekselsiyor gazetesi 
bugünkü .sayısında diyor ki : 

•Fin meselesi tasfiye olunduktan son
ra müttefiklerin Balkanlardan bahsedil
diğini duymaları gayet tabii idi. Bekle
nen olmuştur .. Bütiln gözler Balkanla
ra tevcccUh etmiştir. 

Brennerde Mussolini ve Bitler: Bal
kanlardan bahsetmişler ve bu hususta 

Milli 

bizce malüm olınıyan şeyler konuşmuş
lardır. 

Hitler Balkanlardan bahsedince Mus
solininin bunu nasıl karşıladığını tah
min ediyoruz. Mm.solini Hitlerin Bal
kanlardaki Alman haynt sahasından 
bahsedişini somurtkan bir çehre ile kar
şılaması gayet tabii idi. Hitlcr bu çehre
de iyi manalar bulmamıştır. İtalya, Al
manyanm Balkan işlerine müdahalesi
ııi iyi karşılamamışsa bundan Alman
yadan önce İtalyanın a15kalandığını 
göstermesi içindir. 

Berlinle Moskovanın Balkanlara ga
ranti verecekleri blokuna İtalyanın iş
tirakine jhtimal verilemez. İtalya, Hit
Jerin ·Balkan• kelimesini ağzına alma
SJnı istemiyor. 
Başta İtalya olmnk üz.ere hiç bir Bal

kan devleti Almanyanın bloklarına ka
pılacak kadar hayalci değillerdir. 

İtalya biliyor ki, Stalin, Hitlerin her 
hareketinden Moskovayn aslan payı çı
karıyor. Romn, Moskovn ile Berlinin 
elinde oyuncak olma..lt istemiyor. 

Pnris, 24 (Ö.R) - Molotofun Berline 
gideceğini iki gün evvel haber veren 
D. N. B. ajanSl bu ak.şanı bu haberi 
tekzip cbniştir. 

Moskova, 24 (A.A) - Tass Ajansı B. 
Molotofun Bcrline veya her hangi bir 
Alman şehrine veya garbi Ukranyaya 
gittiğine dair ecnebi memleketlerde do
laşan haberlerin asılsız olduğunu bildir
mektedir. 

Roma, 24 (Ö.R) - Roma mahfilleri
nin kanaatine göre Sovyetler Birliğiyle 
İtalya arasında siya<;i bir yakınlaşma 
imkanı görünmemektedir. Belki de Ro
ma - Moskova arasında bir ticaret an
laşması imkfuu bulunabilecektir. 

İtalyan ~iynsi mahfilleri Sovyetlerin 
emperyalist. emeller beslemesine rağ
men her şeyden evvel komünist oldu-

Müdafaa 
~~~~----------~~*----

- BAŞTAUAH 1 inci SA Y1''ADA -

olamamışdır. O, Avrupada köprünün 
başına sahip bulunması sayesinde, Bal
kan milletlerinin mukadderatları ile ala
kadar bulunan pek karıııık bilumum me
selelerin 'inkişafı hususunda tesirini gös
terecek faaliyetlerde bulunm.ağa davet 
edilmi~tir. Türkiye, biri, istihsalat, buğ
day ve petrol nakliyat merke:.ti olan 
Karndenize, diğeri de, bahri Avrupa 
kuvvetlerinin canlı menfaatlerinin çar
pıştıkları Akdenize doğru iki geni, sah il 
üurinde yayılmaktadır. 

Şimali şnrki hududu, Hazer denizinde
ili petrol hnvzalarına ve nefti Bakudan 
Karndenize isal eden yollara yakın ol· 
mak üzere Sovyet Maverayı Kafkas ile 
daimn temas halindedir. 

Cenubu oarki hududu da, mezopo
tamyadaki petrol mıntakalarının yanın· 
da bulunmaktadır. Binaenaleyh diyebili
rİL ki, Türkiyenin, Yakın şarkta sahne 

olabilecek her hangi bir harekat karşı
sında oynayabileceği pek mühim rolleri 
vardır. Nufus snyımına nat:arnn silah 
kullanabilecek insanların adedi bir bu
çuk milyondur. Türk hükümeti, 19 39 
senesinin Mayıs ayının sonlarına doğru 
umumi kuvvetini tezyit etmek için, müd
deti tamam olanları terhis etmeyüp ihti
yatlardan muhtelif sınıflorı fasılalarla 
davet etmeği kararlaştırmı~tı. 

TVRK ORDUSUNUN KUDRETi 

Türk ordusunun, sulh zamanında üçü 
istihkam olmak üzere yirmi fırkadan 
müt~ekkil on kolordusu vardır. 

Bunlardan maada üç muhtelit dağ li
vası ve üç süvari fırkası da vardır. Ha
len büyük kuvvetlerin kaffesi harbe ha
zır bir vaziyete getirilmiştir. Bazı fırka· 
ların teşkilntları da tevsi edilmiştir. 
Türk ordusunun materiyeli yenileşme 
halindedir. Tank, hava dafi topları gibi 
modern eslihn henüz mebzul değildir. 

R omanya Kralı Karol • 

Rumen ordusuna hitaben. yakınlaşan büyük 
tehlükeyi ehemmiyetle işaret etmiftir 

HAŞTAltAFI 1 inci SAYFADA - ,Romanynya geniş mikyasta kredi vere-
da vazife ba ına koşacaktır. cektir. 

lngiliz siyasi mnhfillcrl, Almanya tn- Paris 24 (Ö.R) - Popüler gazete~i 
rafından petrol temini için Romanya Sovyetlerin Besnrabyndnn asla vazgeç
i.izcrine yapılacak bir taarruza yakın miycccklerinc kanidir. Bu ~azcte diyor 
günlerde ihtimal vem1emekle beraber, ki: 
müttefiklerin hemen Romanyanın yar- cSovyet hükümeti şimdi Balkanlarda 
dımına koşacaklarını ve ikinci bir Fin istikrar fikrine müsamnhakfır görünü-
f iiciasına meydan vermiyeceklerini be- yorsa, bu vaziyet Karadenizin serbestli 
yan ediyorlar. hareketini muhafaza etmek içindir. 
Bükreş 24 (Ö.R) - Bu hafta içinde Sovyet Rusya daha bir müddet har-

bir Rumen ticaret heyeti Londraya ha- bin yakın prka sirayet.ini istemiyor. 
~__;,~~·_:___::..ı.:.:~·~·;,;,:;·~-:....:;~· .... 111ıııiliıi11 

Moskovadan lıir yüriinilş 

gunu hatırlatmaktadırlar. Düçe, Brcn
ner ınüluknt.mda İtalva ile mukareneti 
reddetmiştir. · 

Paris, 24 (Ö.H) - Epok gazetesi Ro
ma - Moskova - Bcrlin ilçüzlii ittifakı 
teşebbüslerinin muvaffak olamıyacağı
na kanidir. 

Paris, 24 (Ö.R) - Salahiyettar Fran
sız mahfillerinin kanaatine göre, Bitle
rin Roma ile Moskovayı anlaştIIarak 
martın nihayetinden evvel •Moskova 
Roma - Berlinı anla~masıru ilana teşeb
büsü zorlukla karşılaşmıştır. Gerek Ro
ma ve gerek Moskova Berlinin bu te
şebbü~nc sempati göstermiş değiller
dir. 

Faris, 24 (Ö.R) - Bir İtalya - Sov
yet yakınlaşması etrafındaki vaziyet 
Roma siyasi mahfillerinde münakaşa 
ediliyor. Brenner mülakatından sonra 
İtalyanın Moskovaya karşı vaziyetinde 
ufak bir tahavvül mevcutsa da bu Uı
havvülün bir ittifaka gidecek kadar de
rin· olduğu iddia olunamaz. 

Roma mahfilleri, mart nihayetinden 
evvel Almanyanın bir sürpriz hazırlı
yacağı hakkındaki sözlere clıemmiyet 
vermiyor ve innnınıyorlar. 

işleri 
Türkiye, büyük bir hava kuvvetine ma
liktir. Türk askerinin fevkalade meziyeti 
darbımesel haline gelmi9tir. 

Türkiye, yekdiğerine makus iki cihet
te cephe almnğa mecburdur: 

Türkiyenin Avrupa bakiye kalan top
raklarını muhafaza etmek için heklemeğe 
ve Sovyetlerin petrol mıntakalarını ko
rumak kaygusile daima tehdit halinde 
bulunan Maverayı Kafkasdn, bu mınta
kadaki, Ermenlstanı teşkil eden bu kuv
vetli ve sarp yerlerde, dağ muharebeleri 
için ancak cüz'i kuvvetler bulundurmak 
kabildir. 

Tiflisten gelerek Kars ve Erzurumdan 
geçen ,imendüfer yolunu duble eden 
güzel bir şöseden, biricik itinerer ile, 
bazı mühim gruplar için münakalat yo
lu olarak istifode edilmesi kabilidir. 
Aras ve Kora çayları, yekdiğerine karı
şan kuvvetli mecraları ile Türkiyenin 
Gürcistana doğru vahşi yollarını çiz
mektedir. 

ITALYA 
Maariı nazırmm 
bir nutku ... 
Roma, 24 (A.A) - Maarif nazırı Pa

-!"olini Roınnda söy ]ediği bir nutukta, 
1 tnly\lnın Avrupa ihtilafı karşısınclaki 
vaziyetine temas ederek demiştir ki : 

Gitmekle beraber gideceğimiz mese
lesi tetkik edi1ecek hir noktadır. İtalya 
ke11di meŞru menfaatlerinin yolunu ta
kip ediyor. Faşistler için harbi mi sul
hu mu keyfiyeti ikinci derecede kalır .. 
Bizim için esaslı ihmal edilmiyecek olan 
nokta İtalyanın bugünkü tadilattan bü
tün meselelerini halletmiş olarak çık
masıdır. 

ıwıw*ıwıw~~~----~~-------

A l manya harp cephelerini genişleterek müttefiklere 
bir darbe indirmek azmindedir 

Londra 24 (Ö.R) - United Fress'in 
Be.rlinden istihbaratına nazaran son yir
mi dört saattenberi Alman büyük er
kanıharbiye dairesi büyük bir faaliyet 
içindedir. Gece yarısı yapılan ictimaa 
bir çok yüksek rütbeli kumandanlar ve 
Mareşal Göring tc iştirak etmiştir. 

Pek yakında bazı sınıflar silah altına 
çağrılacaktır. Söylendiğine göre Alman 
seferber ordusunun yekunu altı milyo
na iblağ edilecektir. 

Londra 24 (Ö.R) - Alman ordusu
nun yakında büyük bir taarruz yapacağı 
artık gizlenmemektedir. Fakat taarru
zun karada mı, yoksa havalarda ve de
nizlerde mi olacağı malum değildir. 
Diğer bir habere göre de Alman bü

yük <>rkfunharbiyesi muvaffak olabil
mPk i~Jn harp <'ephesini geni"1etmeğc ve 
diğer memleketlere de sirayet ettirmc
ğe az.met~tir. Ancak bu suretle, yeni
den silaha sarılacak memleketlerin ta
vassutiyle Finlandiyada olduğu gibi bir 
sulh ihtimali derpiş olunmaktadır. 

.Paris 24 (Ö.R) - Jurnal gazetesi Al
man politikasını tetkik eden bir vazı-
sınıla diyor ki: -

- «Almanya, cenubu şarki Avrupacla 
hayat sahası addettiği hinterlandı ha
zırlayıncaya kadar Zigfrid hattı önünde 
milttcfikleri faaliyctsizliğe duçar etmek 
hedefini 1akip ediyor. Almanlar abloka
nın şimal ve cenubu .şarkideki delikle
rinden istifade ediyorlar. Harbı kazan
mak için bu delikleri mutlaka kapat-
mak lazımdır.> Majino hattı öniinde bir görimüş 

----------~~------------~----------------------~----..--/ 
Alman tayyareleri Hollanda ve BeJçj' 
ka üzerinde uçuşlar yapmışlardır 

~~------~---------ıwıw*ıwıw------------~--~ 

Berlin, bitaraf memleketler üzerinde uçan tayyare-
lerin Müttefiklere aıt olduğunu iddia ediyor 

Lahye, 24 (ö.R) -- Alman erkanı 
harbiyesi ıon günlerde Jngiliz tayyare
lerinin Hollanda arazisi üzerinde müte
madi tekilde uçtuklarını iddia eylemek
tedir. Hollanda hükümeti, lngili:z tayya
relerinin Hollanda arazis.i üzerinde uçu
şundan haberdar değildir. Bu iddia ka
tiyen varid görülmemektedir. 

Londra, 24 (A.A) - Alınan bazı 
haberlere göre üç gün içinde üçüncü de
fa olarak Alman oldukları zannedilen 
bazı tayyareler dün lskoçyanın şark sa
hiline yaklaşmışlardır. Tayyarelerin de
niz nakliyatının vaziyeti hakkında bir 
keşif yapmak istedikleri zannedilmekte
dir. 

Kopenhag, 24 ( ö.R) - Bir çok meç
hul tayyareler gece yarısından sonra Da
nimarkanın üzerinde uçmuşlardır. Bun
ların lngili:z değil, fakat Alman tayyare
leri olduğu sanılıyor, 

Kopenhag, 24 (ö.R) - Alman tay
yareleri dün gece müteaddit defalar Hol
landanın şimalinde göründüler. Alman 
hava filosu pek yüksekten uçmuştur. 

Pariıı, 24 (ö.R) --Alman büyük er
kanı harbiyesinin dünkü tebliğinde müt
tefik tayyarelerinin Belçika ve Hollanda 
şehirleri Üzerinde alenen uçtuklarını ve 
hu memleketlerin bitaraflıklarını boz
duklarını kaydeylemiştir. 

Bu büyük yalan, Almanların yaptık
ları bir hareketin mesuliyetini ba~kaları
na yüklemek içindir. 

Belçikadan gelen haberlere göre, Bel
çika üzerinde uçan tayyarelerin Alman 
oldukları anlaşılmıştır. 

Nevyork, 24 (A.A) - Son hava mu
harebeleri esnasında alınan neticelerden 
bir çok Alman tayyarelerinin hava tek
niğinin tekemmülü sayesinde inşa edi
len son model tayyareler ile rekabet 
edemediklerinin anlaşıldığı Fransız ln· 
giliz nıübayaat komisyonunca neşredil::n 
bir tebliğde ·kaydedilmektedir. 

Kopenhag, 24 (AA) - Milli işareti 
müşterek merkezli Üç daire olan bir tay
yare Nyminde sahili üzerinde pek alçak
tan uçmu,tur. Tayyare mitralyöz ate~i 
açmış ve tarlalarda dolaşan beş avcu 
kendilerine ate§ edildiği kanaatine var
mışl ardır. F akut hiç biri yaralanmamış
tır. 

Paris, 24 (Ö.R ) -- Ingiliz ve Fra09ız 
tayyareleri bugün keşif uçuparı yaptı-

. 1 . . . . 

Iııgiliz havacıları işte böyle hazırlanıyorlar 

MEKSİKADA 
YİRMİ KİŞİ ÖLDÜ 

Meksiko, 24 (A.A) - Cuatzoajanda 
_çıkan kargaşalık esnasında 20 ki~i öl
müş, 30 kişi yaralanmıştır. 

Bu kargaşalığın mahalli rekabetler 
yüzünden çıktığı söylenmektedir. 

---*-
KOMEDİ FRANSEZ 
ARTİSTLERİ... 
Bclgrad, 24 (Ö.R) - Komedi Fransez . 

CE NUBi AMERİ~> 
BİR TREN F A<:iASJ sıo vt 
Riodejaneiro, 24 (A.A) - AU~~f ~ 

Vierira arasında vukua gelen. 
1 ~1ııı11 

çarpışması neticesinde 14 ]<işı 
bir kaç kişi yaralanmıştır. --·isviçrenin yeni _...a 
ticari müzakere•~:~ 
Bern, 24 (A.A) - Resmi bit 

bildirildiğine göre . İsviçre ile 


