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~ rn" '7 Underecabnd~n gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

F ran•ız lıabinesi topl antlı 
Pwia, 31 (ö. R) - Franuır. kabineai d iin 

aaat ıs de Eliu aara7JDda Cumburreiai B. Leb
nm'un bep•nlıfmda topı.IVDlfbr. Toplantı iki 
IUl dnam ebnİftİr. 

-------ıııiıma--' YENİ ASlll matbaasında bamlmıftır 

Vinston çörçil'in mühim nutku 
........ 
: ············ ··········· ' ı 
ı 

Büyük Bir Tarih .............................. : . 
• . lngiliz Nazırı Diyor ki .. 

• ' • • •• • • • --·Mjlj,,,_~~~~~~~~~ 
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Türk Milleti lNONU 

• • • • 

"Bitaraflar, 
lardı, harp 

bizimle beraber olsa
pek çabuk biterdi,, • • • • • 

t • • ' • 
' • • • • • ' • • • 
t • • • • • • • ' • • • ' • t • • 1 

Meydan Muharebesinin 
Yıl Dönümünü Kutluyor 
in önü 

-*--
l Kahramanına 
rlinnet ve şükran .. 
: l! .. -·--:ııııı\ltgijn Türk millt'tinin ynrahnağa 
:'İdir ilf!ak olduğu hüvük günlerden bi
~ııÜ 1~iinü meydan muhnrcbesinin yıl
~i kÜdiir .. Mücadf'le tarihimizde hu
~ b 1Ynıct ve ehemmiyeti hföz bulu
:\i c·· u 2aferi yaratan ismet İnöııii tari
~1 Unler yaşadığunı7. şu dakikada ,yine 
:"1 llıııda bulunuyor.. inönünde mille

~kus tnliini yenen kurtulull cida-
~ 7.aferi tattıran büyiik kahraman. 

n de hayat , e istiklalini en büyük 
b çlıkJa korumak azim \ 'e karann
lllunan miJletimizin en yiiksck san

' ~i İ§gal eyliyor. Milli şefimizin 
~NU 3 ÖNCO SAHiFEDE -

''Biz 
)erini 

Hitler ve Alman Naziyalnız 
ezmek • • 

ıçın harbediyoruz;, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LONDRA, 31 (Ö.R) - İngiltere bah1 arttırmışlar, müdafaa sistemlerini bir· 
riye nazın Sir Vinston Çörçil diln ak- leştirmişler, ekonomik hayatlarını milş .. 
şam bütün İngiliz ve Bazı Amerl.kan terek davanın icaplarına göre tevcih et-
r<.dyolarıncn yayılan şu nutku söylemiş- • mişlerdir . 
tir : Harbin daha ziyade şiddetlerunesinl 

- Vaziyet cllmdir. İlkbaharla bera- bek]jyebiliriz gibi geliyor. Fakat biı 
her, tnrlalarımız ve onnnnlarınuz şid- cundan asliı korkrnıvoruz. Fazla iti~ 
detli bir kıştan sonra tekrar yeşillenme- matla konuşmaktan war ederim : 
ğe başlarken, bütün düşüncelerimizi, Uzum müddet sulhu muhafazaya ça ... 
daha büyük bir şiddetle, harbin idaresi lıŞtıktan sonra nihayet bütün ınilletlc-
üzerinde teksif etmek mecburiyetinde ıin istikbalde serbcst~e nefes alabilm~ 
bulunuyoruz. leri için Nazi tl!hdidine nihayet verme. 

Altı ay evvel : •İlkbahara kadar bil- g~ karar ve:~iğimiz. znl!lnn başladığımız 
yük bir hadise çıkmazsa mühim bir mu- işm auımctinı ufak görmemiştik. İşimi-
vaffakıyet elde etmiş olacağınuzıı söy- zin kolay olınıyncağuu biliyorduk ve bu 
lemiştim. Bu mütemmim hazırlık dev- işin azametini bugün evvelkinden çoltj 
resinin müttefiklere büyük bir hiz.me- daha doğru olnr:ık ölçebiliyoruz. Geçir. 
ti dokunduğuna kaııiim. s diğimiz imtihan ve sıkıntılardan çoli 

Sulhperver milletler, parlamenter daha büyük imtihan vt• sıkıntılann biil 
milletler harbi tebcil eden ve delice is- beklediğini biliyoruz. İngiliz ve Fran .. 
tila emelleri be.sJiyeıı diktatörlüklerden sız milletlerinin çok büyük gayretle 
daha güç harp haline girerler.. İngiliz . harbctınelcri llizım geldiğine kaniiz. Bu-
imparatorluklarının birliği bugün artık nunla beraber esaslı bazı hadiseler var. 
kırılmaz bir mahiyettedir. İngiltere ve B.Vinston Çorçil - SONU 4 ÜNci) SAHİFEDE -
Fransa yüksek kuvvetlerini bu sayede 
yeniliye bilirler. iLKBAHAR AT KOŞULARI ,, 

• • • • . ...... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütün sahalarda muazzam bir terak
ki kaydedilmiştir. İngiltere ve Fransa 
harbin bu ilk devresinde kuvvetlerini ------~------~x*x-~~~~~~--

Harp 
l' -·~yeni lsfllıaıneııer 
lk~~ eylemeıı 
-..Qdaclrndadır -·-BA.KKJ OCAKOOLU 
~ 
~lllıbtr 111ü)ftbtmdan sonra Avrupa 
!ıt('' Yeni bazı istikametlerde inki
' ~j bekleniyordu. Yullandiya sul
~ttV)'etkiJe Alnıanlan §imalden em
it; ll •ltına aldığma göre biitün dikkat
~ 1, alkanlara ve Ynkm Şarka çevril-

lıiıh;.l~uyordu. 
'tJte kika garp tcphcsindc iki taraflı 
~i t lÖstercmiycn muhariplerin ken
~ ~ lıc l'eni miicadt•le yolları aramala
i:" IJ~aYct tabii idi. Pek ani vukua gc
~ htler - Mussolini giirüşmesiııi mü
~"lit aıı hadiselerin takip edeceğini 
~lb.~dcntcr tahminlerinde pek tc al
~~~ fnr:ıohınamazlardı. Netekim o 
l~ ' 11 bugüne kndnr cereyan eden 
~.'::ası faaliyetleri bu mülakattan ne
~..: edilmek istenildiğini az çok ny-
~~lŞtır. 
"ılt tıya harbe tckaddüm eden gün

)t. ~~ harbın başlangıcında açıktan 
~ l>ır yıldınm b:ırbiyle neticeyi is
~ lltı ~U\•affnk olacağım iddia ediyor
~ ıddia tahakkuk e tmedi. Mütte
~ kuvveti, müttefiklerin harp 
' -

1 nıuvaffak oldu. Yani nihai za-
-- tıka~emet kudretine bağlandı. 
~ ._~Yet şüphe yoktur ki nihayet
• lllıla· vemet ve tahammül menbaları
~. ıp bulunan müttefiklerin lehine-

~nya hu defa plinlarmı değiştir
~ ltıecbur kaldı. Komşulariyle tehli
~ ~tlatıncaya kad:ır iyi ge(innıek ve 
~ nıuhtaç bulunduğu ham mad
~ 1 

\ e iaşe maddelerin i temin eyle
"\ Yoluna döküldü. Şimrudc liizımge
~ ~iyet tertibatını ele geçirdikten 
~)' llalkanlara dündü. Sovyetlerle 
' ~!ar arasındaki menfaat ayrılıkla
~ ıf ederek, Balkanlara garanti ver
' ~Uretiylc bu cephede siiküneti te
hitın e alışverişini idame Yc;>~laruu ele 
~ ek crneli~e. bağlandı. Uçiizlü an
('-~ 'elcv znhırı de olsa Roma - Ber
.._ f Gskova yakınlı!:'ını tcminen politi
~. : .aliyetini arttırdı. Bunun ncticesi
~e oJ?cağını şimdiden kestiremeyiz. 
"'-' n hır hakikat v:ırdır ki o da hö,·le 
~~IU-antinin Balkanları asla ta~in 
s.~l ği biliıki böyle bir anlaşmanın 
l.""li de Balkanlar için en biiyük bir 
~~ t kil cyliycceğidir. Harbin baş
""-' da, harp ıayelerini izah eden 
~ t~a, Balkanlan hayat sahası · ola
~ cerirmek istediğini gizlenıeğe 

IÖrnt<'mişti. Bugün aynı devletin 
hudutlarının değişmezliğini ga

~ - inanmak en büyük saf-

Sulh ihtimali Uzak 
Nevyork Sun'a göre, şimdi diin:Y a 

sulhu uzak bir havil olmuştur 
Londra :n (Ö.R) - Vaşingtondan 

bildiriliyor: 
Cürnhurreisi B. Ruzveltin ikinci defa 

Sumner Velsi kabul eylemesi ve uzun 
müddet görüşmesi Amerika gazetelerini 
ehemmiyetle alakadar etmiştir. 

Gazetelere gö ·e Ruzvelt, Suınner Yei
sin verdiği raporları tetkikten sonra ken
disinden şifahen bazı malumat ta iste
miştir. 

Beyan edildiğine göre Vels, Cümhur
reisine Avrupa ml'rkezlerinde yaptığı 
temaslar hakkımla izahat verdikten baş
ka hususi müşahedelerini de anlatmış
tır. 

Ingiliz matbur 4ı Velsin şahsi müşa
hedelerinin, Vele; tarafından hazırlanan 
raporlar kadar k·ymetli olduğunu, Ame
rika hariciye mümessilinin Roma, Ber
lin, Paris ve Londradaki siyasi havayı, 
sulh ve harp düşüncclerlni gxıyet iyi 
kavradığını kaydediyorlar. 

Amerika reisieümhuru hemen yapıla
cak bir sulh teşebbüsünün muvaffak: 
olamıyacağını anladığı için şimdi böyle 
bir şeye teşebbüs etmiyecektir. 

Fakat, bu veııikalardan ve müşahede
- SONU 3 VNCÜ SAHİFEDE -

·········································~ • 

Şimal 
---·---

Nazırları Fin iıini 
tetkik için ta plandı -·STOKHOLM, 31 (A.A) - Şimal 

devletleri nazırlarının konferansı, 
İsveç, Norveç, Danimarka ve Fin-

• landiya mümessillerinin i§tirakiyle 
: Finlandiyanın vaziyetini tetkik et
: mek Uzere dün öğleden sonra top
: lanmıştır. 
• 

• 

'········································· 

Amerika 
- *- --

Kukla Çin hükümeti-· 

Balkanlarda harp ihti
mali uzak görülüyor 

ni tanımadıfını 
bildirdi -·-Vaşington, 31 (A.A) - H ariciye na-

zm HuU Amerikanın yegane Çin bükü
meU olarak Çunking hükUmeüni tanı
yacağını bildirmi~1ir. -·-Bir ltalyan gaze.· 

tesi 

Paris, 31 (A.A) - Çin sefareti Çin 
l~ükümeti tarafmdan dün Çunkingde 
neşredilen beyannamede yeni merkezi 
Çin hüktimetinin mesru olmadığı teba-Y azıyor ruz ettirilmektedir. 

I<'ransadnld Çin sefaretinin alakadar 
-·- mahfillerinde beyan edildiğine göre ec-

uTür kiye harp istemi• nebi memleketlerde ve bilhnssa ParistP, 
yor. Çünkü başka yerde Londrada, Brükselde, Berlinde ve Va-

ö " kt şingtonda bulunan başlıca Çin diplo-
g zu yo ur ... n . matik hcyetlerr ınill1 Çunking'hüküme-

Roma, 3 1 ( b. R) ......... JtalvaJ mahfil- t.lhe bütün Çin millet.ine lıitiı~n mer-
leri, harbin yakın bir- ~maf•da genişli- kezi Çin hükümetinın meşru olmadığı 
yeceği ha}Çkıtıda Lohdranın •izhar eyle- ve bu hükümetin kraa~ı ve taraftarları 
diği ~ndiş~eri, Loparamn ~ticaline at- ile atana ihanet etttgl't1e a~ir 1elg~aflar 
f ediyorlar. ltalya, fU günlerde Sovyetler çeklnişlerdi.r. ; 

Büyük bir kalabalık, ko-
şuları heyecanla seyretti 

At ko§ularından bır safha 
Beş haf ta devam edecek olan ilk ba- zimam eden yarış merakı binlerce haı.. 

har at yarışlarından birincisi dün ya- kı Buca alanına topladı. Bu vesile ile 
pı1mıştır. baharın ilk güzel günü büyük bir zevlıC 
Havanın çok müsait bulunmasına in- - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Milli Küme Maçlarında 

Altınordu ve Al~ay 
Berabere kaldılar 

~------~x.x·~~~~~-

Ankarada Muhalızgücü galip geldL- İstanbul 
maçları da beraber!;kle neticelendi 

hlrli~i~i~ VeY<! Al~anyanın Balkanlarda Paris, 3111 (A.A) - 'kom1n1angııı A~ 
tazyıkını artıracagını zannetıp~yorlar. rupaaak~ merkezi konııtesi ile Fransa ,;. ~ 
Lon~ra, 31 (Ö. R) -. Dcy~ Ekspr~s ve Avru}Jlinın diğer memleketlerindeki Vefa ile berabere kalan BeşiktQ§ takımı 

gazetesmde bu gazetenın dıplomatık Çin ce.rDaatlerinin mtihtelif grupları Ankara 31 (A.A) - Bugün miJJi heyecanlı olmuştur. Neticede daha gU, 
• o..~- mareşal Çan Kay Şeke bir telgraf çe- kiline karşılaşmasını kalabalık bir se- zel bir Muhafızgüçlület1 

a ile s.,,,.ı "- Van ~ t Vt lannın ylrci ijıı Y. Muhafwcü-GeJaÇ- Ü~ 



1 .. 

:1 Beşinci Murad-
Ve Annesi 

Tefrika : 32 YAZAN: Şahin Akduman .................. .... ........... .... .. ........................... . . . 
Korkudan, helecandan gözleri karardı. Ne-
rede iae hemen oraya düşüp bayılıverecelıti 

EHiR HABERLERi 
Şehir -·-. M~clisi bugün 

lzn~irde kurulan birlikle
. rin statüleri tasdik edildi 

Harp -·-YenJyent~ 
lıaydeyleınela 
lsfldadındadsr -·HAKKı()CA&oGl'1 -----------

- BA.ŞTASA.n l Md SAYf~ 

toplanıyor 
ülik •lm. Belhnkna hakiki ~-

----------ıa•x kendi. kuvvetleri ve menf.aat(eriol9 ~ 

Ş h • • d b• ) h h cttirdlfi şekilde kench1erinfa • .,,,. Şehir meclisi bugün öğleden sonra e rımız e ır can 1 ayvan i ra- rJ kararlardır. Bit Wafta }öyle bir~ 
X4X' saat 16,30 da :reis Dr. Behçet Uz'un ri., eenaam '"dl•e± ~lırkeP ~ 

Bu sırada ..la.ret yaverlerinden dütüp bayıhverec:el.ti... ,uetinde Nisan denesi toplantılanna 1 b• ) • "' • d k ı t tlıinıfta u ;rille Balk-'"' alib~ . : 
fakat kuvvetli bünyesi ve çelik bqlıyaıeaktır. Reis cıelseyi açınca. 940 Ca Jf Jgl e UrU muc Ur mülıim bir mime cenıan e)·l~1t· 

bir zabit Serasker patanın yanına d h I _ _ı yılı belediye bütçesinin matbu nüshala- y Lo_.........cla t-'-- -nttefiJderill~Y-
_Lla rt b" t COO r~k gibi asabı derhal lllC mÜ a a e ~ip, 3018 .sayılı kanwıtın yediiıci madde.si bmirde paJamul ifu·aca•nıJarı birli"i, ı-a ...,.....an _.. YAA- şup ona ae ır cm a r- - :ı: d rı azaya tevzi edilecektir. h ı.. ~ "' sek harp meclisi, t--iltere ,·e~. 

L:- 00· l ··ı·· n b"r vazi'-•cte u" ıı- B k iUimlerlne tevfikan kurulmuş olan Gazi Antepte, Antep fıstıg· ı ihracatçıla- .uqo masını mütea.._...: onu Y c gu u Ç 1 J :ı:. ugün ü celsede şayanı dikkat b ir uaımd•ld ~~ı.: .. ı:ı:.uu· • •--:n ..ıt '-... Izmir kuru meyve ihracatçıları birli~, rı birligı"' Istanbulda hububat bakliyat --- ~""6 ..... _ _ .. ott r" 
_ T eıtrifinizle ne kadar isabet mekten kurtarmıştı... mevzu yo.uur. Gelecek celsede bütçe I •• ' ' 1·--p euava sulh kararlarını inık.i.....-~ :ı: ~ ,_ zmir pamuk ihracat"darı birli::, Tlir- ve ya!'Rı tohumlar !1..-acatçıları birliği .uar .... ,,. 

buyurdunuz dedi ... Sadrazam pap Tutulduğu korkunun teairilc bir- mi.iza-.ereacrine bapannıa.sr mılhtemeı~ kiye zeytinyağı ve n~atı ya~ ibra- ızırüı"de hububat, ~at ve yağlı to'. Mle bşduktan sonra AtmanyaY• ff 

hazretleri, büyük bir sabırsızlıkla denbire duran kafasını yeniden i~ dir. --· eatçıları birliklerinin stl'tüleri hükilmet- humlar ihracatçıları birliği kurulacak- tatltik 9lunan a'blokruun d~ ıP 
odalarında zatı devletlerin~in gel- letmeğe muvaffak. oldu... D k ı ÇC tasdik edilmiş ve rc.c:mi gazel~ in- tır. karadan şiddetlendirilmcs~ıı.il kar~ '!' 
mesine intizar ediyorlar... Hünkarın bu anda işi duyması, t tişar etınlftir. ** na aldı. Balkanlarda ''e ta ya et edir 0 0 r ara Teşkil olunan birlilcJcrirı 1' mi gazc- Hükümetiıniz canlı hayvanlar ihracat giliz sefirlerinin Londraya ~,· .... _.....,. 

Seıaslter pepnın merak ve kor- Hüseyin Avninin aleyhinde bir va- tcde çıkan U..tesi şöyledir: birlikleri teşkiline karar vermiştir, Bu mesi bu kararın tatblklyle •18:;i)-.. 
ku damarları yeniden yerinden oy- ziyet ihdas edebilir miydi> ... C h E •J • l - Ege mıntakası kuru meyve ibra- birliklerden birinin ınef'keıl Izmlrdlf. Yani İnrilten ve Fl'UJ8 artık de~ 
namıştı .•. Telaıını yavere belli et- Bu iş o kadar mahirane bir su- erra İ Ve ,pl mıyo- eatçıları birliğinin merke21 Izmlrdir. Oijerleri dolu ve ceaup vllA~etlertnde tmda Almanyanm koınşulariyle · ~ 
r'nemek irin kendiaini sakin bir va- rette hazırlanmış ve Hünkarı ihata loii kurslar acılı vor 'Ozüm, incir ve kuru mevveler ihraca- fanliyet gösterecektir. ettirdiği ikhsadf münasebetler~ .,, 

~- 1 k d k tli b J ı tiyle işfigal edecektir. · tzmlrdekl blrllk, -rp vilAyetleri can- Cazla miisamaha ile karşılaınaJJI ~ 
Zı.yette gösterme<7e ralı~rak : eden ağ ar o a ar uvve · ir su- Sıhh · t ' • k"l · "'Q • d-..ı:- t ·ı· d Nor"~ ı. "" r- r- at ve ıç ımaı muavenet ve n etı 2 - Izmir pamuk ihracatçıları birli- 1ı hayvan ihracatı birliği adı altında fa- mm CQ&r. ngı ız onanması ~ ... 

_ Ne vad ... Diye sordu.. Aca- rette örülmü~ idi ki, sultan Aziz ne. nin verdiği emir üzerine 8 Nisan Pazar- ğinin merkezi Izmlrdir. Pamuk ve dö- aliyet g6ıterecektir. Iımlr, Aydın, Ma- ra şulannda fiilen harekete ~eç j§tİ" 
ba yeoi bir iı mi çıkn} ... kadar uğraşsa bunları söküp atma- tesi gününden itibaren Izmir Halkevin- küntüleri ve çillt ihracatiyle Ege mın- nlsa, Mu~la. Burdur, Isparta, Antalya, Uitarafiılı: perde!lni AlnıaoYaıt1Pl""' 

Yaver - Ne olduğunu bilmiyo- ğa muvaffak olamıyacakh!.. de doktorlar için mesleki kurslar açıla- takasında, Marmara ve Sakarya havza- Afyon, Çanakkale, Istanbul ve Tetdr- Jnu eylemesine artık mUsaacle.;detlt' 
rum ..• Galiba efendimizi saraya ça- Bu düşünce ile soğuk kanlılığını caktır. Keyfiyet Sıhhat müdUrlüğü ta- farında ~tigal edecektir. daAdaki hayvan ihracatc:ıları lunirdeki yacaldır. Karadan ablokanın u~:.r" di~ 

rafından şehrimiz.deki bütün doktorlara 3 - Türkiye zeytinyağı ve nebati birliğe ba kaydedileceklerdir. dirilınesl nasıl mUmkUn olau• 
1 ~ sV 

ğırmakta imi§ler.. Biraz evvel baş tekrar elde et~e muvaffak Olan bildirilmiştir. yağlar ihracatçıları birliğinin merkezi lımirdeki birliqin tasdik edilen statü- hatıra bir sual gelebilir. Böyle b blP 
mabeynci bey gelip sizin Babıaliye Hüseyin Avni kuvvetli adımlarla Bu kurslar cerrahi. Epideıniyoloji ve Jzmirdir. ZeytinyıJı, nebatı yağlar ve ıilne göre, kurulan Uç birlik memleke- pek te yersiı olama.1,, Kared~ ;Jj~ 
uğrayıp uğramadığınızı sordu .• Ma- ilerleyip yaverin yanından aynldı.. . gaz Olmak lir.ere ÜÇ kısmı ihtiva ede- küspeleriyle bütün ıneınlc:!kette faali- tin hayvan ihtlyac nı ka~ıladıktan BOı\<o nan tiddctlendlrilmesi bir çok ıh.~~ 
ilcanunıza gitmif iaıe de sizi bulama- Seraslterin yaklaştığını gören nö- c:ektir. Kurslara Paz.artesi, Çarşamba yet gösterecektir. rn ihracı icap eden her türlü canlı hav- yol açabilir. Faloat hunun a" JJI~ 
mış ... Sizi burada da bulamayınca betçiler hemen fırladılar ... Sadrua-~-güıllerL saat üç buçukta baş- cı:.eniden kurulacak birlikler ~unlar- ~=ra:~~~;{:ı:~t ~:,~~iıb!':e:.:'•:~~ ~ 
Babıaliye gitmeğe karar verdi... mın oturduğu odanın kaplSlnı açtı- Derslere devam mecburiyeti vşrdu-. Giresunda fınd.k iluacatçıları birliği. sis edebileceklerdir. tekleri tahmia eülemes. hg~~ 

Zab şahanenin size ıifahen teb- la.r... Htt derste yoklanw yapılacak ve kurs- şıldıfma ıöre Ahuay•• k.-ş~ / 
liğ etmek ist:ediJderi bir iradeleri Hü.eyin Avni.o.in odadan içeri- lann sonunda imtihan. icra edi1e.rek ah- !tatmağa mecbur oldukları ına~dek'~ 

• • • - .. --L=- L-- ~-L nan neticelere göre doktorlara vesika JLKBAHAR AT K QŞULARI mağı taahhOd edecek ve nıu.t . ,. 
ye gumeeuu ma~p ......,.J'l IC&- nn1ecektir. Almanyaya mal satılmamı!JllU: ~ Yal'llUf··· 

Sadrazam pap hazretleri de bu 
· itten çok üzühnüt ve sinirlenmiş gi
bi görünüyorlar . .. 

Bir kaç defa ıizi bulmak için. be
ni ~ kapıana göoderdiler ... 

Teşrifinizi içeriye haber vereyim 
mi?.. 

Sera.ak.er - Buna lüzum yok .. 
İp ben timdi yanlanna vanyo-
rom .•. 

Aman Yarabbi, Hüseyin Avni
nin yüzü. hUdenhire kireç ııihi hem· 
beyaz k.eailmişti. .. 

Seruker o dakikada, uyıf yü
rekli arbdqla.nndan 'birisinin va
ziyetinden eadifeye diiferek, mH& 

leyi g idip Hünkara haber venliği
ne zalüp olmuttu .•. 

Şimdi o, Hünkarın elinden ya
kasını nasıl kurtaracaktı > •• 

Sade memuriyetini. rütbe.ini 
kaybetse yine iyi... Bu işin ucunda, 
kayattan olmak, öteki dünyayı boy
lamak tehllkeai, bir umaa gibi it
te brpunda dik.ilmi,, muttasıl ona 
sanbp duruyordu ••. 

Korkudan. helecandan gözle
ri kararda. nerede iae hemen oraya 

rar k..,.mlar... x•Jt tir. Böyle bir taldl DIMd ~--........ ti 
Sen.ket hakb... l,te Sadrazam A ı d B k b leketler için müttefikler b~ ~ 

pap. aenit yazıhanesinin önünde tınor U •• •• • k J b ) k k mesele )'Gldar. hbt ~ ,.;_, otunnuı. tdith bir vaziyette Seraa- uyu ır a a a 1 ' o- siyle iktisadi münasebetlerini ~, ~ 
memleketlere karşt nuıt bir ua\'l 

kerin yanına yaklapnastnı bekleyip Kulübünde levha J nacaktır? :? ~~ == i;";"- asma merasimi şu arı heyecanla seyretti h~? ~ ~ 
N haz--~ı __ ., Ben Albnorduaun nlkiliktek.i binasuıda, BAS'l'A.aAFI l tNd ~ ihamiyesini alınıp. mBttefikJer: ae ~tal~ 

- e var paşa n:ucrt' .. - kulübün yeniden eski ismini nbnası mü- ve neşe içinde lwtlnlanınış oldu. Oçüncü Hendibp kofuya beş hay- rası aşağı ,.abft ketirile ...... dtıııı ~· 
denizi aratmı.panızL. fçerive Şltrer- nasebetiyle bir ım-rasim yaptlmsşW'. Yalnız itirafa mecburuz ki halkımızın van ~ eırlem4 ve lr.oplarm en he- Tahmin edi1e1Hlir ld ... ~ ~ 
iten, şimdi yaver bey söyledi ... Yeni Tam saat zı de bütün Altmordulular ~ karşı daima artan. alihsm.a yecanlw bu olmll§tur. Yerli yarım bn maııyara iktıwn ~ ~ 
bir mesele mi ccıktı acaba~.. . ve davetli olan diğer kulüp mensupları rağmen alanda intizam muhafaza edi- lngiliz at ve kısrak1anna. mahsı.ıs olan memleketleri ele UIOb altı• ~ 

yerinden kalkarak Seraskere doğ- da hazu- olduğu halde söz. alan kulüp lememekte ve bifhassa mütekabil bahis bu koşuda birincllili Fen! LUtfi Kara- dır. Böyle 'hJr ahlekwll ~...,..,. • 
R

.. .. rei.1i bay Reşad Leblebicioğlu. kulübün k.işeJeri bir astırap vesilesi olmalrtadır, omwnollunun N'ırvanasa. ildndl.iii Va- dofuimamast da yine ___............ ~ 
ru ~~~atan Mehme_? uştü ~aşa 926 danberi geçirdiği safhaları anlata- ~et eğ)emne\, JIPOf zevk.ini tatmak yanofuıi Frofrosu. iic;Undllütü Kamber oaeiıaleyh priiHi}'w ki ._,_ ~~ 
tc:la! ıçmc:'e bulundugu~u sez41ren. rak kulübün yurd içinde sporun her . u- ve kopa atlara balais yoliyle allb cJu.. Nıirve'in Yıldırımı~. oıek yeni, yem~~ fi 
bır ıEade ile cevap verdı : besinde tomİ% ~masiyle iyi bir nam yarak heyecanfanmak için Buca alanma Dördüncü koŞ'U yerli ham kan lngiliz bydeylemek. ~~ 

- Vallahi ne olduğunu bil- b~kıt_la~ muvaffak oldugmıu · tebarUz k.oşan halkı lti.şeler: önünde birbirini ~iğ- a~. ve kısraklarına ma~us~u. ki.~~ da memat ınfteaclelesi yaı-n w~-4 
memt.. Demin buraya beş rnaheyn- ettmniF. . De~ hiç te bakKınm. yoktur. Bilet dört bayvUl ~tirak. etli. Birinciliği Fev- elbette beJnebniW 1-m • ıtftl ~ 
· H fı Mefı ed ~. I k H" Altınorduluların bundan sonra dayı- almak. bir mesele, kazanan ,bileün pa- zi Lütfi Karaosmanoğlunun Yatağanı, ananelerin esiri ol.mak di\'11.:oı ,,,.,-

c~ a ~ . m _ uı;;~. ge ~re ' un- ne aynı esaslnı: dahilinde çalı§acaklannı rasını tahsil etmek birincisinden daha ikinciliği Halim A,vsinin $ipkası. UçUn- c:Urübnek yollaTı üzerinde r..... . 
karın sızı arattıgını soyledi... Bura- söyliyen bav Reşad Lebleblcioğlu, genç- zor bir meseledir. Klşelerin adedini .art- cülüğü Asını Çiri>anın Tomrusu aldı. mezler. . ,.el_.~ 
ya gel~~n evv.el Sera:ı~r kaplSl- !ere muv~ffnkıyetler temennisinde 'bu- tınnak ft . elleri çabuk ~olan bura- B':1 lmşuda ~~.bir. n~tice _be~~en- .. Alm~ya h!'y~ti.~fa!t~er~jıl_·_Jj· 
na dahı ugramış ıse de sızı orada ela lunmu~luı · larda tavzif eylemekll• ınumktin olan mıyordu. Ikincı gelişı hilyuk bır surp- çuk mılletleruı ısüklallc':111 ,· ı ~r 
bulamamış ... Babaiıliye kadar gidip .. Bunu mü~cakip sporcular larafın~an basit işin bir türlü düzene konulama- rlz oldu. Ve mütekabil bahiste en yük- kılarken mUtte~r oıü!e~a":.,~,,.,, __ 

~~•'-. • L,ı_L_ b la _ "fad soylenen lstıklil marşından sonra, Tu.rk ınnsına hayret etmemek elden gelme7.. !tek ikramiyeyi bu hayvan verdi. yenlere karşı oıenfaatten"'!1.:a11~ 
zaua.uıuzı muuaa.a u cagını ı e ba ~ --•-·· ı Altı--_:ı di~' t db' ı · '--~ ı .,..... yragına ~ .... ·~ 0 an < .uornuıı Bu noktayı böylece tebarüz ettirdikten Beşinci kosu saf kan arap at ve kıs- gı e ır en a_.-a . ~ 
ederek yam~ a~ldı... . 1e".'h~ .alkışlarla kulüp bina..~a talik sonra koşuların neticelerini kayde ge- .raklar.uıa ınahsustu. Dört hayvan işti- mezler. ~~odan Mliıı.r~ ki i '85İ ~ 

Acaba Hunkar. böyle aakı hır su- edılnıı ~tır. çehiliriz. rak etti. Hayvanların birbirleriyle bo- ki aylar ıçınde çek muhı~ 5 ) ıJ 
rette sizi nttlen arattınr dersiniz>.. M,.._

55
._ •

8
._ .,. a .. a Birinci koşu üç yaşındaki yerli yarım ğuşmaları heyecan bakımından en üs- keti hareketler beklencbıhrg. (J61' 

- BITllEDI - "&t &il' an ~.ua kan Ingiliz taylara mahsustu. Bu koşu- tün olanı idi. Çünkü çifte bahiste bu ko- RA.K.Kl ttCA 
Dün ilk at yarışlarını seyretmek üze- ya sekiz hayvan kaydedilmişti. Sahaya şunun ehemmiyeti büyüktü. Rifat Bay- - -·_......- J4 

re bir ata blnerek kosu alanına gelen yedisi çıktı. Ismail Aksoyun. Alberi bi- salın Borası birinciliği, Salim lnak'm A6J:. k • f L nantJfl 
eczac ı Bay Kemal KfimU Akta.5 arka- rinci.. Fevzi Lütfi Karaosmanollunun Yükseli ikinciliği, F'ehmi Simsaroğlu- ınu& ıra RO ·ı~t 
c!nşımız yolda ra~-tladığı otomobillorden ~eh.likaın ikinci. u~~ v_e Sami G~l- nun Çelengi üçüncülüğü aldL yapılacak taJt " Halkevi Sineması ürken hayvarurun üzerinden dilşmiiş, cüoğlunu.n Ceyllnı uçüncü gelm.iştır. Knşulara iştirak etmek. üzere lst..mbul 

- ---- ----x*x vücudunun bir bı.; lerinden yaralan- ~ye~~ ~ye 55 lira. üçün- \le Ankaradaıı altmış kadar hayvan şeh- Şarabın sab$1 

1 ı d 1 1 d ? 
mış ve hayli müddet baygın kalmLŞtır. cuye 20 lira verilmiştir. , rimize get.il'ilmiş bulunuyordu. Bunların be t b ~ J 

zmir köy erin e OaSI k;.a fŞI a il 1. İlk tedavisi yapıldıktan sonra B. Ke- lkinci koşuya Fevıi. Lütfi Karaosman- pek. çoğu birinci koşuya iştirak. etmedi- ~. S ıra pılaO'ıc ~ 
ınal KAınil Akda$ otomobille evine oğlunun Tays adındaki saf b.n Iııgiliı ter. Ikraıniyeleri daha büyük olan mu.. M.uskirat kıuıunulnda ~~tır· ,,,acr 
naklolunmuştur. Arkadaşımmı geçmiş ab yalnız bqma iştirak etmiş, muayyen teakip ko..-ıularda bu hayvanları da gö- lAtı::U esasları ~; ~~ proj~ri b"l'. lzmir Halkevinin fimdi7e kadar yap· 

11111 olduiu bqanlan aayacak deiilim. 
O fÜpbeaiz ki vaz.İ.felİni tumuliyle be
nimeemif Ye bapmufbr. Ben lzmir Hal
bYini:n yeni ça}lflllalanndan biraz bah
sedeceğim. 

Malılm olduğu üzere Halk.evinde bir 
çok kollar olmakla beraber bunların 
raaında köycülük ve ıoayaJ yaıdım ko

miteleri de vardır. Bu iki komite Köy
lülere tehri, cumhuriyetin vermiş oldu· 
iu bir çolc nimetleri, onlara sundurmak, 
onlara kültür vermek, onlata Alb oku
muzun prensiplerini, hedeAerini aııla
malc, yapılan de.VYi.mleri. ye.nililderi ta.. 

mtmak için luııir köylerine ııinemayı 
göndermeyi münuip görmÜf ve bu iıe 
çoktan bqlam11tı.r. Bu karan uuıneder• 
sem ilk defa olarak lzmir Halkevi ver
miıı. yapmııı ve yapmaktadır. 

Cösterilen filimler alelade 6liml•
dcn değildir. Bu filimler lrmirde göste
rilmediği gibi bir çok yerlerde de gö ... 
ıeramernİ§tir. 

Bir Amerikalının sureti mahsuuda 
çekmif olduiu cYea.i Türkiye> ve cHa
tayuı Anavatana ltavutmasu• filimleri· 
dir. Cöjüaleri kabartan devrimJeri bi· 
rer birer göıteren filimler ya.km köyler
den h..ılamak üzere BaJçova, Narlıde
re, Pınarbllfl, ltaklar, örnek köy ve Kar. 
fl)'&b Halltevinde ve lzmir Halkevi 
merkezinde göeterildi Bu yerlere ve 
köylere ai.oema gönderilmif, Halkevinin 
arzu ettiği randımandan çok ful ... elde 
edilmittir. 

Halke.vi yaln12 fi1ian cöndenn.iyor. 
Y alna bir sinemacıyı göndenniyor: ai
nem.a ile beraber evin doktorunu. evin 
baytarını ve ayni zamanda evin öiret· 
menlerinden birini de gönderiyor. Dok· 
tor. baytar köylünün saifdt ve hastalık 
derdlerini dinliyorlar çareler anyorlar. 
Nüıbeten fakir olan köylere iliçlar, tor
balar ile sabun götürülüyor. öirctmen 
de halk için )ıazılınq. pratik bilgileri ha
vi kitaplar dajıtıyor. HalkeYİnin kültü
rünü, ışıklarını köylere kadar götürüyor. 
Ben de bu gidenlerin arasına katılmı.ş

l:unir Halkevinin elamlaruu götü· 

fdaıuyordulı.. Bu ahun torbalan. iliıçlar, 
kitaplar bana ü.tadtDU%. lümdullab 
Suplıi T annöveri hatırlattı. Bir gün köy· 
lümüz ona demiş ki• Ver dediler verdik· 
cöb dediler öldük> bakalım ne zaman 
cAh diyecek.ter, o günü bekliyoruz.t o 
gün bu gündür. Cumhuriyet o günü on· 
lara gö.tcrdi. Ben de bu günü gördü. 
ğüm için çok mea·ud ve bııhtiya.rım. Ay
rılırken her yerden her köyden şu cüm
leler kulağımıza çarpıyordu. Çok Ya,a. 
yın... Yille gelecek misiniz? 

olsun der acil şifalar dileri2. mesafeyi. muayyen zamanda katederek receğiz. sar umum m r Uc; • f P 
lerde. vekilcte gönderecektir. ııtı' pi 

Milli Küme Maçlarında 
-~--~~~~--x*x-~-----~ 

Altınordu ve Altay 
M. öZTARHAN Berabere kaldılar 

- BASTAKAFI l İNCi SABİio'EDE -
IUSACA: 
••••••• • 

izMtRiN BAHARI 

lBtanbul 31 (A.A) - Bugün yapılan 
ınilti küme maçlarında Fenerbahçe -
Galatasaray 1-1, Beşikta~ - Vefa 2-2 be
rabere kalmışlardır. 

----tr- IZMIRDE 
YAZAN: •ezacı K. Klınal A.ktcı Milli küme müsabakalarına, buglin 

Altınordu - Altay arasında yapılan 
maçla, şehrimizde de başlandı. 

Sakın kolonyamın reklamını yapıyo- M L- k h.mirin açın lea.ni neticesi 2-2 beraberc-
rub-~sed~·· ._ , .• . ·. balı.anndan dir. 

iLLi:ı '1.iyorum. ı.mıirWcr henüz bahara Oyuna .srıat 16.15 tc AltınordunWl bir 
doyamadan yazın kızgın sıcaklarını id- vuruşiyle başlandı. Rilzg!r altma düş
rik ederler. Bu sene 939 un birinci k!- mesine rağmen Altınorda canlı bir 
nununu büyük sarsıntı ile geçirdik. Er- oyunla rald bini sıkı~tmyordu . Dördiin
zincaıı fellketi. bütün dünyayı sarstı.. cü dakikada Altay aleyhine üstüste ikı 
Av:rupa aten zelzele ve ateş içinde idi. korner oldu. Sait ikinci vuruşta Altın-
940 ın ikinci kinunu sulh propaganda- ordu~~n ilk golünü çıkardı. Bu golün 
ları ile karşılaştı. Kışın en soğuk gün- verdi~ı şevkle bir müddet daha hakim 
!erinde her ağazda ilkbahar smü dola- oyunlarını idame ettiren Altınordulular 
şıyordu. tıkbabarda büyük: h.Adiscler yava~ yavaş Altayın müsavnar temin 
olacak deniyordu.. Arap fel.sefeslııin etmesine mani olamadılar. 
.. Kül ltiyen k:arip• diyen bir sörü var- 25 inci dakikada güzel bir akınl:ı Al
dır. Evet bütiln yannlar yakındır. Bun- tınordu kalesine inen Altaylılar bir 
dan üç~~ ay~el, soğuk ~ v~~~ penaltı kazandılar. ömer. yerden sıkı 
mh-~-~· ~ı L p leka'";.~~i, ıj : ı bir vur~la beraberlik ı?Olünü yaptı. 

;u;uau ~ çoa. şey r ~ıut:UU'U.I. zmı- Bundan sonra oyun tekrar Alt d _ 
• L-L-- buL B .. 1 hir ınor u rm l.Jil1MU'J ça a. geçer. u guze .şe nun hAkimiyeti altına ~imıişse de baş-

bahardan ziyade kızguı yazdan ~r şey ka sayı olmadı~ından birinci dC"Vre 1-1 
bekler. S&cak günler İmıire ve Izrnirli- berabere bibniştir. 
ye toprağın emeğini ödiyecek, onun yü- !KINCI DEVRE 
ıünü güldürecektir. Türk, emelini, ümi- ikinci devreye baslnl'kPn, birinci de\'· 
dini yaza, kışa, bahara, g~le değil , h ı"ı- redeki oyuna nnuı ran, Altınrırdunun hu 
di-;ata ve vakayic bağlıyor. iklimin ınev- devrede' rüz,,i'ırla hrnber (1 11h;ı ivi bir 
simin her türlü tecelli ini güle güle kar- o~mrı C'tkrırncanı beMeniyordu. · 
ş•lıyacak bir kudrete sahip olduktan O\' ıın ba~lad•nı z .. .,, ~"l Aftııy ın E-nPr-

t vi ·n r va ra nı her ün Hk hir fl"lln C'ıbırthnı hu · 

tempo tutturan Altaylılar sık sık Altın
ordu kalesini ziyaret ediyorlardı. Bu 
hücumlar onuncu dakikada semeresini 
verdi. Hakkı soldan güzel bir iniş yapa
rak Altınordu kalesine kadar sokuldu 
ve Morise güzel bir pas verdi. Moris te 
topu Altınordu kalesine sokarak ikinci 
galibiyet golünü yaptı. 

Dakikalar ilerledikçe Altayın hakim 
oyunu devam ediyor. Allınordu ise bir 
türlü anlaşamıyordu. 
Maçın Altay lehine neticeleneceği ar

tık kat'i bir şekil nlmış olduğu bir za
manda, kırkıncı dakikada, topu yakalı
yan Sait güzel bir vuruşla beraber1igi 
temin eden golü Altay ağlarına takarak 
takımını muhakkak bir mağlubiyetten 
kurtardı. 

Maç hu suretle 2-2 beraberlikle niha-
yetlendi. 
Maçın hakemi Feı-it Simsaroğlu idi. 
Takımlar şu şekilde idiler: 
.ALTINORDU: 
Necati, Ziya. Halim, Ali, Nurullah, 

Fehmi, Salim. Maı.har, Sait. Mustafa, 
Muammeı· .. 

ALTAY: 
Süleyman. Mehmet, Ali, Muzaffer, 

Ömer. Tevfik, Hakkı. SalA.hiddin, Moris, 
Ilyas. Saim .. --·--Tİ1m OR'J'A nKUL 
Mtb>tt1lLöCtt-. 
Maarif vektifefi ta-Jim ve te.rbive he

v,.ti daires i !ıPflPrinden B. Uh•i Yetkin 
Tır<' orta o\rnl nıüdiirlü iine ta in edil-

JHHiSARLARJJf 
Çıltarıım§ı ltolonycı 
Inhisarlar idareı.i tarafından reple 

taşınabilecek kadar ufak ve yassı şlşe
lcı· içinde piyasaya çıkarılması dUşünU
len temizlik kolonyaları yakında satışa 
başlanacaktır. 

FRANSANIH 
ROMASEl1RL 

Tad.il!tın en mühimmi şara~. Ş' ...ır 
ve satışı üzerinde yapılacakt çı)ll.i_ııı 
bir inhisar maddesi olmalctBf11 c,tftl"' 
cak ve hiç bir te2:kereye rnaha ,ııı· 
her yerde satılabilecektir. ·tc ~~ 

Yalnız şarap imalatı telcOl ~ r 
dan inhi1Jar.lar idaresinin '?ıcıe f'~~ 
altında bulunacaktır. Böyl~lı ol~ 
kalitesinin yükselmesi temın tıl' 
tır. d~ 4' 

Yeni tadilit ile bir yerden tJ ~ ,<t 

Roma, 31 (A.A) - Fransız .sefiri B yere yapalacak şarap nak"-~~f0,ı· 
İrancois Poncet yeni Fransız hükümeti bugünkü gibi birçok fo~~ JY 
il" -~en temasta bulunmak üzere Pa- tez.kereler çlkartıl.masına lUZ ~· 
ri~e hareket etmiştir. yacak, nakliyat serbest <>~ 

il 

············---



oöaoCKı~ srmbaatM... ......... ....... 
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Yeni bir sulh plim var 
Yazan : Şahin Akdwnan 

Biyük t;.ransu şiiri Viktor Hüco 
esederindea taiıiıule ~all;J- : 

•Blr gÜla IMr "-lr--Cllllll diikM=t
lla ufradun .. Dotramacıya baktmı. Elin· 
de rende, mütemadlyen çalışıyor... O 
biçi•si:ı, etti büir& tahta parçaları. 
..... .tine ı~ca,_ ....., ~en ... 
dümdüz bir şek.le firiyor .. Ve eVfflco 
hiç bir mana ifade etmiyen o kap kan 
acaçlar, sanatkiran bunlu ii&erinde hi· 
raz çalııpnasmı müteakip lıir :mua, Wr 

--*-Bu plinın ilk-maddesi karada, hava-
da ve denizde silihsızlanmayı imirdir 

-----...,.aıııııı:ı:r-•·---------- !>aDaiye, ---- ..... Y9al' '-.ka 
rı!.~ 31 (A.A) - Ordre gazetesinde ~istedi. iği kadar iptidai ma?~e alabi: taraflı bir devlet teşkil edeceklerdir. bir tlf>'• .......... ...,_._ ~ 
"'Qlle Bure şöyle yazıyor : lccckti.r. İktısadi sahada tC§riki mesaı 9 - Avusturya Almanyada kalacak- mı çıkanp doğramacıyı hürmetle selim-
- Son zaınanlarda ortada dolaşan sulh edilmek üzere Amerika ile sıkı bir te- tır.. ladun .. Ve ona : 

~~ arasında ,....~ist hükümeüne at- mas halinde bulunulacaktır. Almanla- 10 - İtalya Yugıoslavya. Romanya, - Sizi hünmtle selinılarun, dedi-.. 
'"' ·~ t Bohem""' sıo-1..- .... u-.... .:..--- ;._ Siz im••an fa)"cWandumağa -ı·--

d bir pılin vardır. Gayda tarafın- nn ve talyanlarm hicretleri kolaylaft.ı- .1-. ... ._,. ...... ı.-...-......auı.u '"'lf ~~- ~ 

t~ neşredilen makaleler de bu iddiayı nlacaktır. tirakf ile bir Tuna konfederasyonu va- bir sana....i.n.u:a.. 
'Yit eder görünmektrdir. 5 - Almanyaya 20 sene sonra müs- cuda. getirilecek ve bu memleketler Doğramacı dükkinmdan çıkıp bir de
~u planın ba§bca maddeleri tunlardı: t.enilekeleri iade edilecek, veya mDa- aramdaı bir gümrük anlaşması yapıla- mirci dükki1- uğradtM- BUl'IMla da 

trıt ı;:;:~. deoiu1e ve havada umu- tcınlekeleri tazmin ~ilecek, yahut ta ~~ Cibutide italyaya hus··-~ hır' :~=eth:.~ı:"::kıeri~ 
" uunsıı.lanma.. . Almanların 1---ı Afrı"ka mıntakalarına WSJ k b l d · la c t_ ..... , UöL ..:~..:~ı.. ..... best151• • • ..-ıı ....... ktir. Tun·us- ı·e un ar an ınsan rın işine yarıya· ~ - J.Qgİ.ltere, Fransa. Alma.o ve ltal- hicretleri himaye tıdilecektir. 6uıu• u.n. .,... yçıı ... ..... 

• ll'asuıda dörtler misakı usulilııe av- ta.ki ftalyanlann statükosu tekrar tet- cak iıetler riClllla ptiıı fır v' i,.. 
ıı.. bu d vletJer milletler cem.iyethıin 6 - Merkezi mıntakadan mürekkep kik edilecektir. l>emirdye de tl.lr- IJ• ..,111• 
~etini~ lan bir d.irektuar teşkil on milyon nüfuslu müst8kil bir Polonya SUveyş muka\-elesi feshedilecek ve ğim 9ideri tebaa...._ ft Pl

1 9"' 
~d......._; ....... 0 

.. ihw edilecelr:tir. Gidonya Polonya için 1945 senesinden itibaren bütün devlet- k-. - ela lm1P ile • 0 
h• lr~• Avrupayı dört nUfus mmta- best 'Lı... ,,___ ıa-~- C!'- L..1.- a.. L •• .:.-- L.:.-. ~-

~ ·--·1.1-- ve icap _ ... _ Bol- ser UU" .um.an ° ÇIU\~. Jer sıerı.......... transit suretiyle geçebile- ._.. _. •e '"6&.Y• _. ~--
~b';blı. ehlisalip=. ge- Daming ile ticaret serbest oı.c.k ve ceklerdk.'""'" ,..... talehesiae karşı sıiJWiii tabir-
li---.~ -::"". Po~yanın deniz tiCW"eti kolaJlafbnla- Bilre, netice olar.ık dörtler misakının lerilli .tiNeıneie lmyalaaa.. ......... 
3~- --best ol.,..ktır. t_., .. _ caktır. I:eşfedilmesi kolay bir tuzak olduğunu Jawliciai • • n d.ioli,.. lriirpe .... 
~ ~ ;udilerinin Filistine ~ 7 - Polonyada \"e Tuna havzasında ve milttefiklerin aralarında bUyük ihti- lan olcmı Wr hale ıetiı + içia çabt
t~ llrkl Afribya, Fransa da Medagn- elailliyeder meselesi muhaceret mulü IAflar bulunan düşmanlar kal'ŞlSUlda makta, 6liaip tlmmalda idi. 
:-.. hicret etmelerine yardım edecek- ile halledilecektir. kuvvetli bağlarla hlrlcşmiş oldukları S.- cloinımaa •e ılem.irci tiiik
~- 8 - Çekler, Slovaklar ve Macarlar lıalde azimle durdukları kaydedilmek- kiulaıwla tluydafmn lııihlMtia iki-... 

4 - 'ncaret ..rbest ohıcaktır. Ve her Almanyuwı müttefiki olacak 'Olan üç tcdir. 1i Wr SllJ'P wzdiw Ve malliaai --

Nafıa Vekilimiz Bursa Lise ve Kız;;::~~§:-=: 
~- Sk .. ----- ....... "' 

enstitüsü ile San' atlar okulunu gezdi~....::;;~·=~ 
~~lıiır- ........... .. 

R.- Az.iz d..ln~Jar :~f- • •• .. 9 ............ he .... _ .\l ~ 31 (A.AJ - Nafia wkiHwm m altmda bhna- batak lıir hale aıel- yur ~ ını; su ......,n mu.tema.- Bins &is v .WU. .. rillle-
"~ ~ dün nıfalretlaiud& meaini mucip olmaktıa ve ı.m de bu ~ ~dele ~ bakımı icap ettire~ ınü- ala ta' t ı:<t. ı' ... 4 ~ .. ..,..._ 

B. Refik ıtoNtaa olmatu halde yerde bu:man balkm salblmı tehdit ~ işlerdeodir. Yalna: ~ vucu~ ı ' k içia ._ ,.;.... iilifltme411t.ı .. ı ;::tlar mektebi ile liseyi. bz emtitil- etmekte idi. Cilmhuriyetin kuruluşuna getırm.ekle blau.varak bu ~~mil- ı. t.4'• f phn'f Jw m' h 
ı.... ~ ._ aaked mektebi. zifanıt etmi'1- kadar Bursa ovasuun istikbalini tehdit teveccih bulund~ ~eye oogru ~- y • • l eab ~ ..._. 
~. Vekil enstitüd&dd biçki dilı:if ve eden ve buraları banıulmu, yaşanılma. mesiai temin ve idame etmek en esadı. 1 

Ti' 

"1 ~atölyelerini birer birer ıezerek bir hale koyan bu ubiJ hadi.eler ele hedeflerimizdendiı-. Bwımı için her 1ilr- ı- ~ ~· . . 
~tta bulunm~. almımmaştı. 1il tedbiri a1mş b11bınm.1ktayız. Bütün . _lmıir böyle g~redi, ~ . işlk 

• ~ ... ı:_ ı. ·- ·1 d d · ı · ha k . Qiretmenlere aaalik olQiu ı.çia. tUWeA 
. - vekili Enstitüde bilhassa sun'l .lslahat işine cü.mhuriyetin ilk deYre- ~ı. ı e ... ~vam e e~. su ı~ en ~ etı- iftiltar etmelidir. 
~~lik atölyesindeki işler üzerinde !erinde Ahlat köprli ile Dere Çavuş kö- m~zı bbulutun yurd :.!'emlşelerkıntime. ~il et- Bfi7(ik hiı ıtessizlik ve malnıifet icia-

•wtyli durmuşlar ve izahat alarak yü ansmda 8 kilometrelik bir kanalın mış unuyoruz. - e e mn zıral de çUqao öPetmml · · ade IMk 
~heso;heğenm;~lerdir. General Ali Fuat ·-•-- ı'le ı..-..•--·'"'· Sonn nayük. ve iktmcll kalkınımqnm tıel'"Qııtli olan. su •--ı • ..ıı_ ~tımA .a~ -o:-ı ~ -'-e -...,.- .......,..._ --t~..... gu :...ı.. . d!l ·---' ;ı.+;._ .....,..,rua ıeçen ZM'lm.aruu. ...,. • ., •-• 
l~-.. öğleden sonra kadın erkek bin- Millet Medbince kabul edilen tahsisat- ~rı uvıuwzı , ....... umuzwı ._.,,.,. ve · • bütü.u aaatleriDi leke*e faytla 
~kişiden ibaret halkın ve köylünün la 930 senesinde Bursa ovasının um.uml !~,:ı>ları~. gbizl're tdahakkulctettkirmt ire bü-~ yoluada tar(:" il&nal edi.Jw: 
~arasında Go1başı mevki.indeki ıslib işlerine başlanmıştı. Bu ısıabatm wa• enerıım e e~am eme eyız. ı.r_ Şu dakikada, llİİI• gilai. ODiarı .. 
~ aı. ~ ile bmajım mera-~ bedelleri Nilüferin ısWu onda 1 :n ;yılmdanberı plaruı ve programlı limlamaktan ve vwffelerjne ı.11 kadar 
~ 8Çnuftır. Vali. kam.uta., daire di- mevcut batakhltların bırutulmaa. mu- bir eas _içerbinde devam eden bu faa- aşık 'ördüğüm öğretmenlerimizi öğ
~l rleri ·ne Parti erlı:Anının da hazır ayyen bir rejimi olmıyan seylabi karak.- lfyetimlzin ~ududlarma Susurluk hav- naclaea bendin bir ttkW. a!umJorum. 
l.:.--un

1 
dukları merasime başlanır~ea bir tenle bulunen .derwin düııeltilme9i ol- zası da dahıl bulunmaktadır. Bursa ~ AKDtrlUN 

1::·0 vatandaş Cüıriburiyet idaresinin mıntakasında ilk olan mevı.ular üzerin- - -·-
~cı ...:ı.. il ..ıı___ .,__,, __ bil·.:ıı.. muştur. de çalışmaı..+-ız. G- • d 
~ cu e meyWIDll geunKD yun. Bu nmc.dele 1 aıhk .,.Ü ....... ;r t 
11 lllinnet ve şUlcraola ifade etmiş --~-- yap 

00 ~!hu ve Her itte olciuıu gibi bu dAvamızlD da 0 rCIS 8 0 a 
~"alimiz Refik K itan da h anlı zOmrüt OVlUIK"la bezıe~ uıwa ,er- başarıcı büyilk Türk milletinin azim ve 

" İfadede bwurun':ur. eyec lerde zirai. iktısadl ve içtimai hayawruz iradesine dayanarak tahakkuk ettirile- Askeri idare 
e.,.~U takibeu kürsü}'e gelen Ali Fuat daimi bir tehlike altında kalacaktı. cefine emin btılunmak.tavtt. Cumhuri- vazifeye bqfaclL.. 
~Y gerek ken<liai ve ıerek mma1 .. cümh~~ h~ hen~ ~- >:~ hükClrnetimizfn hedefi Türk mille- Londra 31 (Ö.R) _ Cenevreden al:ı-
lr ... ~daşları hakkınch söylenen sözlere yuk su ı.şlen faaliyet ve hareketine gı- tını servet ve refaha kavuşturacak her bir ~eı' afa .. ~-L- y·•ı ___ L 

~_"""ll olan tahas.çüslerini bildirdikten rfşmeden çok enul Bursamızın istik· imka .. d r kf B' ka .. nan • gr gare, -.u::>&UVa u~ 
..... _,, • l..:~ ...... aı.. bir ıt.L ola b :.1- -lnbı üvu;~ a ~etın_ne .. ır .. lkır ~ glun Sovyeti, Gürcistan Sovyeti.ni iskat et.

le...-.. halkın sUrekli allı::ı.şlan ile karşı- uaıi M:İD ~,.;... ııw:t n u ':"" ~ T T" yurı: su ış crımrzrn ı esen o an nıiş b ıoalih" etlıtt" . Tiflisc 
~ aşağıdaki nutku iradetmişfer ve elini koymuş müteferrik i~ ve ıma- Tıtl'!OL'J ovasındaki inşaatımmn ve yine g·· d ve.

1 
~askeri ıy ali ı.n.t miştir 

~b açmışlardır: litı icap ettiren asWı ameliyesine plan- 1933 tarihlnde baslamış otan küçük ~:.;.~;;hin emri altı~./~~ gizİi 
~Sayın~ ulu~ etek- 1ı ve programlı esaslar~ de- Mendre3 havzamndaki ıslah ameliyat ve pOlisl dır y · ask.at valinin _ 
~den başlıyarak uzıyan bu . ovada vam etmiş, bütün ısWı i~ ~ !»- inşaatının göğsümüzü kabartan hic:te!'le rine ~va~: kuvvetli polis me::
~ .. 1..~ tahribe.tını önleyici tedbir- rer t.mamlıyarak gayesuıe yetişmiştir.. ~ olarak işletmiye açtık. Miilt Şe- rezeleri gönderilmi~tir 
.. ~adılı takdirde buıtin her tür- Cümhuriyet idaresinin ilk gf.lnl~- ~ gösterdikleri yol çizdikleri prog.. "" -
~ qbiliyet ve giUellili ile ~Uzü den beri sürüp gelen bu mücadelenin ram esasları dahilinde .IU dlvammn 'ba- snır GAiı-DE 
.... ~ bu yqil Bu.na •besmele ge- sona ermesi ile Bursa ovasmm kum ve şanlmasma çahşmayı milli bir borç ~ 
~ ve sailıklar yer alacaktı. çakılla dolması ttyezanlar tesiri1e mah- büyük bir teref telikki eltiğiıui ıekraf- Zirai ha.,ntuule 

"-~ ve onu ilwta eden daJlarm rulibn mahv ve barsp olması ~taklık- lıy~ Bum ovası ısllh işleri inşaat kurulacak-
~bıı~ Ulu datın co~ vaziyeti !ardan husule gelen bu gı"bi mi.il! haya- ve 1esısatınızı huzurunu.zla işletmiye ESkişehir 31 (Bu ") Şehrimize 
t\...~ olarak seyllbı karakterde olan tmmda ~k zararlı olan Afetlerin önU açıyorum. g 1 h :_'ı. __ le susı - .• dü ~ t , 
-.U unmak d B ha e eu . ap~üW.e r umum mu ru e..-
aa,.,., ~~ N"l!Ufer Ye dilera kan su1arm slmm.ış bul ta ır. ursa lkuu büyük bir sevinç için- kikl b ı t Se "d -d hl · 
ı.;:~iği teressübıtt ovayı doldur- Bu ameliyat sıra!Jlnda kurtulmuş olan de bırakan bu glizel açılıs resminden r • ~re. ~ am~ ıl'. ~t gaı.ı e d' r u-
rı~ ve bu yüzden feyeuıı sulanıı Serme bataklığı bugün .sllrillmekte ve sonra Nafia Vekilimiz Ali ·ruad Cebe- aı apı.s ane ınşası mu esavver ır. 
~tn er:ı milnbit ve mahsuldar yerle- ekilmekt~ urat istihsal hayahmızda yer soy merasimde bulunmakta olan }tliylü- - x-
......__ ~ hem ekilebilen araz.inin almış bulunmaktadır. terimizle hasbıhalde bulunınuşlarclır. Yeni RUllleft•YUgoslav 

- Ticaret oda-· 
Türk Milleti Sulh ihtimali uzak Amer;ka kakla Çin 

hükümetini tanıma
dıfını bilJirdi 

lıtdnii meydan muha- - BAŞTABAFI ı fNct sAHIFEDE -
lerden belki de pek uzak olnuyan za. 

'ebe.inin yıldönü- ~~~~~surette istifade edihne-
$1 mwıu.u.u.uur. 

rnünü kotlu yor Deyli Telgraf gaze~ diyor .ki:. 
...._ c Yakın zamanlarda bir sulh ihtimali 

8ıt\şTABAFı 1 iaci SAYFADA - yoktur. Sulh. harbın fiddetlead.iği gün
~-- milli Wrtik iPade tek · lerde alacağı vaziyete göre, en yakın 
"r .......... 1 elan Tttrk milleti = bir zaman sayılan belki de son baharda 
-._ ,_..erilli. lltikb.U. ~ kD- ümit edilebilir. 
~yolunda her ttirlö fedalirlaldara Hitler, harbın bu kadar uzıyaca~ıru 
~ ,- im mlı:tır Milli hesaba katmamıştı. Her ne kadar mılle.
~is. iltikbele ~ .... ,;,.. ıp- tine dört senelik bir harbe hazırlanma
~· ller la tnı.1...wd ruh, ı.a.1 q.. mnı emretmişse ~ ~u söcder kalbinden 
-.., ~ he bl,ı.tmi ı.. çıkan sesler değildi. Sırf Avrupa ve 
~';':_.. ze " dünya efkarı umumiyesinl kandırmak 
~ • "çlııdl 

açdış resnd
Londra, 31 (Ö.R) - Yem Rumen 

Yugoslav ticaret odasının resmi küşadı 
dün Bükreşte yapılmıştır. Açılış mera
sunıinde YueosJav fabnkatörlerioden 48 

- BAŞTARAFI ı tNCt SAHiFEDE _ kiŞl.ik bir bıe~t te haı.ır lrulunrnuştur. -·-ihanetini takt.ih etmişler ve mareşale H A R P T E 
Çan Kay $ek milli hü1dlımetine ve itil- ...._ .,._._ 
kümetin mU.dafaa etmekte ol~ ma- .,........._.KAYBI 
kaddes davaya karşı beslemekte olduk- Helsink.i, 31 (Ö.R) - SovyeL harici-
ıan -taıuöıet twdı "-ta leminM vw-- ye komiseri B. Molotof nutkunda, Sov
m'I' dir. Jet - l'in l.rp WArtço-- ait nildran

PAJds. 31 (Ô.R) - llilll Çin ,.... lan verirken Fin Clnlv-mım '5 lım lltt 
leri Aımrikma haıid;re llMln B. KonW ft 251 lıiıı ,.... ~ ~ 
Bulln ~ -:ıaacaıd)ede'" bü- Bu~- t.Mjlrate unua cleiil
,Gk harflerle Dqletı• 'ı' ... Bu be- dir. Fmleria i5ll w ır-alı ni9beti. bu 
7wta nmıaa Ameab Jımvwt lsüma- nkk-nm anaık ymmadan binrı nok
li71e elde edilen hal teldUerinl w wa 1n1...Jadir. 
etıneu.ekfedir. ~ dnletlerin de z 

SON I -IABER 

Bir mübadil kafilesi fua
nmızı ziyarete gelecek 

~----~--~~s41:----------------

Atfna. $1 (Ö.R) - G.ztıteler, bit fuarı mUm1elaetiyle Ywıanistanda\i 
muhacirlerin Izmirl ve Istanbulu ziyaret etmeleri için Türkiye hii.klimetinlo 
vadiji mil•aadeyi p.)'.el iyi bqalamatJudu. 

Elefteron Vima gazeteM, bu jestin, iki lll81tlleket araamdaki sıkı dosıluk
tan dolduğunu yazmakta, Tilrkiyenin eski ~aasına brp ltlmaduu ihya ey
leclilbü teber&: ettlrme.ktedlr. Bu pıete diJ'Ol" ki : 

cYunan.istadaki ınuhacir Alemiııin 'mık mahsullerini ve Türk piyasasını 
çok iyi bildikleri muhakkaktır. Ancak bu aeyahat vesilesi, ik.i memleket ara· 
amdaki ücari ınünuebetlwiıı inkişafmda büyük bir rol oynıyacaktır. Ge
rek Atina ve gerek Ankara iki memleket arasındaki ticari mlibadelelerin art
masını pek arzu ediyorlar.> 

Ayni gazete fuar m~betiyle lznıire 509 kifilik bir kafilenin gldeceAinl 
haber veriyor. 

Fransa ve lngilterede 
yeni hükümet şekli 

------~--s.x:~~--.-.---

Bedin. 31 (Ö.B) - Son milttefilı: yüksek harp §Urasının deldAraB)'Onu mU
AUebetiyle Tayın.is gazete-si fU müphedede bulunmuştur : cŞQ..ranm çar
pıriba gUnkii celsesi hasebiyle iki devletin hükümraniyeti milhlm mikyasta 
tahdit edi.lmiJtir. Ingiltere ve Fra.ıuıa mutlak hilkümraniyel şekliui filen ter
ketmifler ve yeni bir Ingiliz - Fransız hilkümet şekli tatbik mevkiin.e koy
mıqlardır. iki devletin mfqterelc bir otoriteye teb'iyeti suretiyle aralarmdald 
itüfakın Ahenk ve tesirinin artacalı tahmin edilebilir.» 

Alman propapndul bu tefsirden şu manayı çıkarıyor : Ingiliz hilkilmeti, 
kend.isbıe karşı u çok mukavemet cüreti göstermiş Olan Daladiye lcabinesi
nJn sukutuna mllesslr olduktan ve onun yerine - siyast bakımdan - bir Ingf
liz tebası sayılıbllecek olan B. Pol Reynonun riyaseti altında bir kabine tet
kil ettikten ~ şimdi Jillnıoqnın hıgiliz kudretine taı'namlyle mutaveatmı 
ft Franıanm blr lngiliz domhıyonu halin~ ilrağını hazırlamakta Jmif!! 

Amerikalılar beyaz ki-
tabı nasıl karşıladılar? 

~----------x.x:--._~~----

Pan.. 3 t ( ö. R) - Alman .Be,ıız iti tabanın netri takip edilen pyeııin 
abi Ddiıı:eyİ ......-. Amerika Ullllllni e&ln bu nepiyatile ik.İJ'e ~ 
7•de Wik8ııaetia .....-kiiai kın-Yetleedirmittir. Biitiin li,yut malıfiller AlmM 
d(fllatmm> 1870 harbine Yeme ofan Enus telarafı ıibi aahtc ofduiu nolı:
tumda.n hemen hemen müttefiktir. 

<N.Tyork Heralcb Beyaz ki.tabı Almaa propqaada111UD bu becerikaizlil 
taahirii addediyor. Amerikan efUn umwniyea Amerik.ıuun dahilf ıiyue
tne AlmanyllDla müdahalesinden iibiı•r duyacakt.ır. Amuilada Al
man diavaa bu B~z kitapla luıYTetlenmit olıruyacalr.t.ır. 

F raMa111a yalım kendi canıue fabrikalarının imalltit~ Almanların ayf ık 
imalat yekOauna ~ olduklanm beyan etmifti. 

Amerika · Müttefiklere 
------"-,.;.L..~x~x-----~._~~ 

• Son sistem silahlar verıyor 
Londra, 31 (Ö. R) - Amerika .bi.ikliınetinin en eon ailtelft tan-enıleri 

Müttefiklere satmak. müaa.adcaini vermesi Ameriken gaz~ıinde Mütte
fikler lehin.de. iyi bu ali.met ola.ıak kaydediliyor. 

cNevyork Herald • T n"bun> gazetesi §Unları yazıyor: 
Bu hadise Müttcfilcler için çok mühimdir. Zira bundan 80nra Müttefikler 

Amen1canın tayyare imal aanayiinden istediJı:leri gibi iıltifade cdebitecekl«
dir. Tem muz ayma kadar müttefikler için her ay 2000, ondan aoora ayda 
4000 tayyare imal edilebilecek ve bu da miittefı1dere havalarda kat'i bir 
faikiyet temin edecektir. 

cNevyoti T dgram:t da buna tcyid ederek Müttefiklerin Amerika tayyare 
fafr.&alarına SO milyon JngiJir firalıi yeni bir aipariıp verdiklerini bilcliryoc 

Bir Yunanlı profesörün Atinada 
verdiği mühim bir konferans 

~~--~~~.x•~----~.-~ 

Atina, 31 (Ö. R) - Yanan akademi9i •za..dan profeeôc' Keramopulo .. 
(Aftreon) salomrnda kadim Trakya rrklan hakkında bir koa.frnm Yef'

miftir. 
Profc.öT Kenmopuloe Tr&kyaldarın cenuba akın eımderinia .d>ebleıriM 

izah ettikten .onra, fJea aoyunurı ceddi earlan Ldeg&ere ııeçmit ve bmala
nn Anadoludan geldiklerini söylem~ir. 

Bundan sonra profesör. Leleglerin yahudilere nisbeten yiik.elı medeni
yete malik olduklarını ve Beni l.ailin haaedin& uyaadudaldannı d• ili•e et
ıniftir; 

Hükümetimizin Yunan vapurları hakkr.n. 
daki kararı Atinada iyi kar,ılandı 

---~~~x,.x:--~~~.-~ 

Atiaa, 3 1 ( ö. R) - Elehuoa Vime ırazeteei yauyor: 
c Tiirk.i,-e hükUmeri. ı-ork Jimenhmna uin7ecalr. olaa küçük Y wuuı v ... 

purlarından daha az rüsum almıya karar vermittir. Bu tedbir Yunan vapur
lanndan btr kamına ait olmakla beraber. Tüılderin yaptığı bu jeatin m.a
mevi laymeri biyiktür. Bu tedbir iki doet memlekeıia vapurculuk iflerindo 
ele tctriki mesai ederek bin"birinin vapurlarına kolaylddm aöetermelerini. 
temeaıü etmemize veaile olaıufttır. Binaenaleyh Türkiye hiitWmctinin bu je.
tini Lu ümitk sdinllaıız. > 

Balkanlarda harp ihti
mali uzak görülüyor S: ~ bnlariyle, Clllllari7Je 

1 
Bitler, Alman milletini zorlu bir harp

~ neslin ~.Onlara J.i. te yıpratmak. mecburiyC!tinde hJdığ.ını 
"'"--~dar olmak amünclqiz. Aziz.:'!' daha şimdiden anlamıştır. Hi.tlu cZ:t 
'-'~ ruhun~ tim edeUen mo- harfuaa gelmiştir. BU ise hen.Uz cA> 
~ -aramaııma minnet ve Ş'ii.knaıJarı- ı.-..L-d 

AIDerlbnm ömetbai takip ekc;ıkledni llAIYBWfL DfJIO 
'" Vanc Çin Vey tanfmdan tePil edi- C T il .. YQ82F111 x,.x 
~ ~edi--ı~. ~ &.alı.a..... - BAŞTARAFI t iNd SAJllnDE - Türkiye halkı. Kaffcasyada bq yüz 

~~u vesile De de samnayı bir vazife UC&L".nıı ayı.x..» CIH.AN HARBi 

••• 
NevyOl'k. 31 (ö.R) - Nevyoırk Sun 

gazetesi. Sucnner Velsin Avrupada yap-. '--ı r.afeıiaiıa )'lldialıai Tftrti tığı seyahatte edindiği intı"balan anlabr-
~ ı._ tarafmıiıı llalbT--.. ~ ken Avruoada sulh ihtimali olmadığını 
h... ~· katlulnacakbr. Bu me- yazmaktadır. . . 
.... ~ baıün lzm.ir llaJln'inde t Bu gazete eliyor kı : 
''-3t d su cSulhu belki de uz.un seneler. uzak 
\e ~ Bfiy6k Mr tepluhık_ yapdacalı bir bayii olarak batırhyacağız. Umumi 
~ ~ ~~,.~~ ~· :e: harpte de böyle olmuştur. Bu da bir ci-"-eden bir fcmtfeı ttffl :C aı han harb& halini almaktadır.» 

._~şekilde Kaqı~.;::: ~e i1t A J1 &1 .-, K*-A 1f 
~~ falelaeJerin.in ft iştirakiyle ~ D 

ar:-rında teWıDrat yapılacak ve 17 de Elçllerbdn Nporl81'1 
~~aka Halkevinde bir konrenms ve- Bedin, 31 (A.A) - A1maA matbuat.ı-
~r. _ nın ortaya attığı meselelerle ve bilhas-
:~ mü.takip bmis ve "-· sa harbe müncer olan hldiselerde Aıne-

h" •n ...,_ ~ rikaıiln Pana ve Lo..,Jra Efirleri tara.-

_.. uıuu ,..,...,_. •-• ,..... bin kifil.ik bir Alman lcuvveri mevead 
..._..,.__ LGndra. 31 (Ö.B) - Yaklll Şukta ya aruındaki münuebederden bahse- olduğu hakkın~ki dedikoduyu hande· 

J • A Jr miWıelilderia umum ır....-.t.nı pne- detien ortada harple haBolanacak bir lcrle kaqılamqtır. 
sa~ .. I! ._ .. ._..1 nl V~ clün Par.iste l'tw harp v~t olmadıfınr söyledi. Diler" taraf• Türk devlet ada.rrlları derin bir Y'O-

g_ ..U ... L"()IQjtesbıin içfu-mda .._., lwdupdınk- tan Besarabyanm timdiki vaziyetini lcufla harici politika i~erini takip edi-
Loodra. 31 (Ö.ll) - Böyter ajansman lan sonra ~ B. Pol Be,Do Un- uzun müddet maLafaza edemiyeceğine yodaı. 

Beld.t muhabiri eemn1 Nuri SU1in fmdan bbul ectilmiı ve ınftlMki\en de ipret etti. Filhakika Türkiye diplomatik bakım. 
riyaset ettiil Irak kabinesinin bugün mill1 müdafaa nazırı 1-y :Wye ile Molotofun sözlerinden hangisi doğ- dan gıbta edilecek I.ir vaziyette deği-
istifa ettiğini~ &örilşmÜflÜI'. radur. Birincisi doiru iee mesdt: yok- dir. 8oiazfar, Müttefiklerle So.-yetler 

Tunada tuğyandan 100 bin dönüm
den fazla arazi su alhnda kaldı 

------~~x.x------------
Budapqte, 3 r (AA. ) - Tuğyanfarfa mücadele hükftmet komiserliğinin 

bir raporuna naz.u&n timdiye kadar 100.000 dönümden fazla arazi sular al
tında kalmıtıır. Macaristanın az çok bütün mıntalcaları sular altında lı:al..... 

tur. Sovyetler birfiii acaba, fU kanftk birliği arumda daima btt ihtilAf rneYZaU 
zamanda Baarabya meselesini hallet- olabilecektir. Törkiye bu bakımdan mü
mek istiyecek mi? Yoba. Ronıanyama usebetlcrini frenli bir ,ekilde idare t"l
kendi eliyle Be..rabyayı tC91im edece- mek arzusundadır ve fimdifik buna nw-
iini mi kaadcdiyor) vaffak olmaıur. den3cbilir. 

Roma, 31 ( ö . R) - Koryera Della Türkiyenin kendi hadudlan naricİft· 
Sera gazetesinde ~karu mahreç1j de bir pyesi veya talePICTr mevcud ol· 
hir telgraf haberinde şu cümleler var- madığı malômdur. Boyle olduğu halde 
dır: T"arkiyenin bir Jtarbe ptnf!llİRe ~lı 

<Türkiye harbi istememektedir. Her nedir. deniliyor. 
feYCfea evvel hqkalanmn diVUt yüzü• T"arkiyeniıt sultle ihti,.acı vanAıır 

• -ntakalarda amele ekipleri bend inpaı den meli topnldarmda c:enlJ'aft edecek M.Mac: oldtııi- ..ı... .. ... za ~e-

j 
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çOrÇil. Bitaraflardan şöyle bahsetti \1 . ... 
komşusu "Alman yanın 

anlıyoruz. 

olmak betbahtlığında bulunan bitaraf ları 
. 

Fakat onlar mütecavizi takviye ediyorlar,, 
~-~------------NW'lı ...... .,.,.. ............................................. ~ 

Biz Hollanda gemicilerini Alman -Sovyetyakınlığı 
~-------------------NljW·--.---------------------

Kurtardığımız sırada onlar, yolunu 
şaşıran bir tayyaremizi düşürdüler 

M ol oto f un son nutkundan mihim nis-
bette müteessir olmuş sayılıyor 

londra, 3 1 ( ö. R) - Soyyet Rua
yanın Almanya ile Jngiltere ve Fransa 
arasındaki harpte bitaraflığını bildirir 
beyanatı Berlinde alaka uyandırmıobr. 
Sovyet Rusyaoın Almanyaya ehemmi· 
yet vermemesi Alman halkı İçin ağır bir 
darbedir. Bu sebeble Hitleri pek ziyade 
kızdırmıştır. Hariciye nazırı Fon Ribent
rop da müşkil vaziyete düşmüştür. Ve 
hattA. kendi siyasi istikbalinden endişe
ye ba,lamıştır. Zira, Almanya için za
rarlı netice vereceği muhakkak olan 
Sovyet anlaşmaııından bizzat meııuldür. 

BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA..
dır : Gelirlerimiz inkişaf edince düşma
mn gelirlerini geçecek ve arada :kahir 
bir fark gözükecektir. 

İngiltere ve Fransarun nüfusu yüz on 
mifyondur. Buna mukabil Alırianyanın 
nüfusu 70 milyon kadardır. Filhakika 
cebir ve kuvvetle boyunları eğilen 16 
rnily-on halkı bu nüfusa katmamak l~-
2.1mdır. Müttefiklerin günden güne ar
tnn deniz hakimiyeti sayesinde bütün 
dünyanın gelir ve kaynakları bilyük 
mi1<yasta emrimizdedir. 

HARP UZUN MU SÜRECEIU 
•Bu harp uzun mu, kısa mı olacak?.• 

Suali bana çok defa sorulmu~"tur... Bu 
harp çok kısa olabilirdi, eğer esas mese
lelerde bizimle ayni kanaatte olan ve 
bize açık veya kapalf sempati besliyen 
bUtün bitaraflar bizlıiıle birlik olsalardı 
bu harp belki de hiç olmazdı .. Fakat biz 
buna bel bağlamanuştık.. Bu sebepten 
cesaretimiz kınlmamıştır. Allaha ve 
kendi bilgimize itimadımız vardır.. Bu 
bılcğin kuvveti, bütün insaniyetin seltt
metiyle hemllhenk olan davamıza bağ
knmış bulunuyor. 

Bazı ki.içtik devletlerin Almanyaya 
modem harp levazımını vermeleri bütün 
dünyayı bu çetin imtihanın uzamasına 
mahkum edebilir. Bunun neticeleri ba-
11 memleketler için pek müthiş olabilir. 
Bu sebeple harbin kısa ve kolay olaca
ğını temin edemem. Vazifemiz yalnız 
harbi kazanmak değil, fakat onun öldü
rücü devamını azaltmaktır. 

ALMANYA VE BiTARAFLAR 
Bir kaç hafta evvel, Almanyanm 

komşusu olmak bedbahtlığında olan ba
ZJ bitarafların harelretleri.nden bahset
tim. Bu bedbaht bitaraflara büyük bir 
sempati duyuyor'llz. Maruz bulundukla
rı tehlikeler sebebiyle noktai nazarları
nı anlıyoruz. Fakat hakikatte, onların 
takip ettikleri siyasetle mütecavizin kuv 
vetini arttırması doğru olıruyacak, uınu
mt menfaate muhalif olacaktır. Bir ta
raftan mütecavizin bütün insani hisleri 
ayaklar altına alması, diğer taraftan 
onun çiğnediği beynelmilel kaidelerle 
yalnız onun tecavüzlerine mukavemet 
'°tmck istiyenlerin ayaklannın bağlan
ması, geçirdiğimiz bu hayat ve ölüm 
mücadelesinde, adalete muvafık olmaz. 

Bütün Avrupa milletlerine karşı ye
ni bir barbarlığın taarruzları karşısın
cayıı.. Bitaraflann tkaret vapurları tor
piller, maynler, tayyarelerle batınl
maktadır ve gemicileri öldürülmekte
dir .. Danimarka, İsveç, Norveç, hatta 
İtalyanın ve diğer bitarafların gemici
leri Hitlerin öldürücü hareketlerinin 
kurbanı oluyor. Bu hayırsız ölüm ve 
onun yarattığı hain rejim zarar verici 
hareketlerini sözde dostane münasebet
lerle bağlı olduğu memleketlerin kendi
Jerir..i mildnfaadan Aciz gemileri üzerin
de teksif etmiştir. 

Ancak İngiliz ve Fransız gemi kafi1e
forindedir ki bitaraf ''ttpurlar emniyet 
Luluyorlar. Himayemiz altında seyahat 
eden 800 bitaraf gemiden yalnız bir va
pur batırılmıştır. Fakat bu kafileler ha
ricinde Nazi pençesinin yapıştığı ge
miler merhametsizce tahrip edilmekte
dir. İngiltere ile ticaret yapmaktan bita
rafları men için onlara karşı bu tedhiş 
faaliyetinin başladığından heri 200 bita
raf gemi batırılmış ve 100 kadar bitaraf 
ı;emici öldürUlınüştür. Son 15 gün zar
fmda yalnız bir İngiliz gemisine muka
bil 14 bit..ıraf gemi batırılmıştır. Halbu
ki Hitler yalnız biz. İngilizlerden nefret 
ediyor! 

ALMAN KORSANLI<'il 
Korsanlığın ilgasından beri bu tarzda 

bir harp gi.irülmemiştir. Bu yeni korsan
lıktan en ziyade ıstırap çeken bitaraflar
dır ki kendilerini ezen, istiklallerini teh
oit eden bu memlekete bütün vasıtala
rını vermek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Kendilerini esurete atacağını bile bile 
AJmanyanın zaferine yardım etmek kap 
ettiğini tahayyül ediyorlar! 

Dah<ı di.ın, bir tahlisiye sandalında ~ 
bitkin hır vaziyette bulunan altı Hol
landa gemicisi bir İngiliz denizaltısı ta
rafından kurtarılırken Ho11andalı t.ıy
~ :ırecilN, yolunu ~aşırmış bir İngiliz. 
t."yyaresiııı, tam bitaraflık prensibi na
mına, <lü limıü.şlrrdir. 

Vaktiyle kahraman mültefiklcrimi7. 
(lan Hollondalıları muaheze etmiyoruz .. 
Dır kaplanla a) ııi kafeste kalmış bir 
,ıdam gibi onları öliinı tehlikesi altında 
görmt>kJc mütecllimız. Bitaraflığın, bü
tün a\'antajları mütt-~avizlere ve bütün 
Mkıntıları bitaraflann - haklarını müda
faa edenlere verecek şekilde tefsiri kar
ş;sında baş eğemeyiz. Böyle bir tefsir 
müteveffa Lord Balfurmı bir sözünü 
bana hatırlatmaktadır : •Dünya mana
sızlık içinde yaşıyorn derdi. Fakat bu 

Harbı yapanlar: Çcmberlayıı ı.:e Hiıler 

iıtJer, Çeklerin ve Avusturyalıların ezil- milletlerin sinirlerini tak\'iyc ettiğini 
meleri, PoJonytılıların can çekişmeleri gördük .. Sovyet orduları ve hava kuv
yanında bir· şey dtığildir. Modern bir vetleri hakkında daima kararsızlık mev
hükümet kuran ve eski hükümet ana- cuttu. Kahraman Fin milletinin muka
ncsi olan 35 milyonluk bir cemaat bir vcıneti bir çok milletlere cesarc{ ver
kaç hafta içinde medeniyet aleminin dı- rrıiştir. Eğer Sovyet .Rusya emperyalist 
şuıa atılmıştır ve evvelce rakip olan iki sebeplerle biı.zat harbe girmeı.se hiç bir 
devletin düzeni altında ölen erkek ve şey Sovyet Rusyayı harbe girmcğc 
kadınlardan ibaret bir sürüye kalbedil- mecbur etmemektedir. 
miştir. 

Bu manzara karşısında bazı beyinsiz
ler veya kıt düşünceliler bizden arada 
bir soruyorlar : İngiltere \'e Fransa ni
~in harbediyorlar? 

HARBİ Gf<l~IŞI ..... 'TMEK 
ARZUSUNDA DE<'iiLİZ 
Niçin mi harbediyorlar? Eğer harp

ten vaz geçersek bu pek çabuk anlaşila
bilir. Biz onun bi1J sevkedeceği her 
yerde harhedeceğiz. Fakat harbi geniş
letmek arzusunda değiliz. 

Harp başlamadan bir kaç ay evvel 
İtalyanın düşmanııruz olup olnuyacağı
nı bilmiyorduk. Japonyanın da düşma
nımız olup olmıyacdğını bilmiyorduk ... 
Bir çok kimseler Sovyet Rusyanın, Na
zi taarruzundan dünyayı kurtarmak 
için bize yardım edeceklerini sanıyor
lardı. İyi veya fena, bunlardan hiç biri 
olmadı. İtalya ve Japonya ile düşmanlı
ğımız yoktur. Sovyct Rusyaya karşı si
yasetimiz de harp aramağa matuf değil
dir. Sovyet hükümctinin kahraman Fin 
milletine yaptığı tecavüzlere bütün 

ALMAN TEHLiKESİ HOLLANDA 
VE BELÇİKA UUDUDUNDA 
Bizim yalnız Hitler ve Alman Naz.i

leriyle işimiz vardır. Hakaret onlardan 
gelmiştir. Biz yalnız onları ezıneğe ça
lışıyoruz.. Bir milyon Alman askeri, 
motörlü kıtaları Lüksemburgdan Belçi
ka ve Hollanda hududuna kadar her 
dakika bu memleketleri çelik ve ateş 
çığı altına alabilir ve karar, Alman mil
letinin bizzat utanması lazım gelen bir 
cılgınlık1a ilah derecesine yükselttiği 
bir hayalperestin elindedir. 

Vaziyet işte budur .. Bu tehlikeli va
zlyete bir nihayet vermek için bizim 
sarfettiğimiz gayrete kim hayret edebi
lir? İngiliz ve Fransız milletlerinin da
valannın adalet ve kud.şiyetinden kim
se şüphe edemez. İngiliz ve Fransız or
duları bu davanın zaferini temin için 
kılınç.lanru kınından çıkarmışlardır. 

Adaletin zaferi kazanılmadan evvel 
kılınçlarını tekrar kınına koymalarını 
temenni eden pek az kişi mevcut olsa 
gerektir ... • 

Şimdiye kadar bu uzla~manın netice
leri şunlardır: 

1 - Bolşevikler Polonyanın yarısın
da yerl~mişlerdir. 

2 - Daima Bolşevik aleyhtarı olan 
Italya ve ispanya ile Almanyanın ara
sında eski hararet kalmamıştır. 

3 - Almanya eski dostu olan Fin
landiyayn ihanet zaruretine dü§Inüştür. 

4 - Rusyn Baltık denizinden istedi
ği z:ıma:ı Almanyayı korkutabilecek bir 
vaziyete geçmiştir. 

5 - Ribentrobun Hitlera vadettiği 
Sovyet malzemesi ümidler hilafına ola-
rak Almanyayn gelememiştir. .Moskoı•adan bir gürünüş re• 

Böyle bir vaid olmasaydı Almanya dan mada bir dünya harbine veya her Rusya bir Alman galebesine müzah;.)'İ 
hu harbe cür'et edemiyecekti. Şimdiki hangi bir harbe sürüklenmek istemedi- arzusunda olmadığı gibi Alınan i" 
vaziyette ise Soyyet Rusya Almanyaya ğini açıkca ifade etmiştir. mağlubiyetten kurtarmak için parm• 
yardım edemiyeccğini bildirmiş ve bun- •Obserbera gazetesi diyor ki: Sovy.et nı bile kımı]datmıyacaktır.:t 
--------~-------------------------~---------.:__ ____________________ __.,.,.. 

Moskova nutkunun 
·akisleri çok derindir 

---------------------------~.NW'lı·~----------------

.Skandinav milletleri ve Balkanlar 
halen kuşku içinde bulunuyor 

-------------~-----------~.oıwıw---------------------- . ô~ 
Paris 31 (ö.R) - Molotofun nutku Rusya bir taraftan Almanyanın az çok bil~ki'> Sovyet plAnları hakkında~~' ş b" 

iizeri.nde bütün memleketlerde tefsirle- şeriki; diğer taraftan şerikinin hasımla- heleri takviye etmektedir. Çünll" jı>IP 
re hararetle devam ediliyor. riyle temas halinde kalmak gibi iki yüz- planın tahakkuku ~imal devletıerttif" 

Cenevrede çıkan cSüis> gazetesi di- lil bir siyasetten istifadeler temin ebnek- birbirinden ayrı kalmalarını icaP e 
yor ki: tir. Her halde Molotofun nutku gösteri- mektedir. 

Be1Ji olarak görünen nokta şudur: yor ki, Sovyet Rusya Almanyanın kol
Finlandiya harbından yakayı sıyırdık- ları arasına atılma~a her ıamandan da
tan sonra, Sovyet Rusya şimdilik ihti- ha az mütemayildir. 

Italyan taraftar.ı olan cKurye dö Jö
lfıfın mümkün olduğu kadar haricinde nev.> gazetesi i~ Molotofun nutkunda 
durmağa çalışacaktır. Parls sefiri B. Arnavutluk hakkındaki telmihi ve Ital
Suriçin geri çağırılması hakkındaki ima- ya hakkındaki nezaketsizliği kaydedi
yı Fransa ile diplomatik münasebetle- yor. Zira Italyada Finlandiya harbını 
rin knt'i tehdidi takip etmemiştir. Bu tahrik hususunda en ileri giden memle
da kolayca anlaşılır şeydir. Zira Sovyet ketlerden biri olmakla itham edilmi§-

tir. Bu da Sovyet - Italyan - Alman an

BALK~N~~~ 

Garp cephesinde faaliyet 
laşması ümitlerinin boşluğunu gösterir. 

HOLLANDADA 
Amsterdamda çıkan «Telgraf> gaze

tesinin muhabiri nutkun Berlindc ihti
yat ve hatta hayretle karşılandığını, 
resmi mahfillerde gösterilen memnuni-

Skandinavyn memleketleri gıbı ıııil" 
kan memleketlerinde de nutuk çolt tlıl"' 
nakaşa ediliyor. Belgradda Ar11a~ 
ğun Italya tarafından işgaline ve d "ıet 
rabyaya ait olan fıkralar Alman ~es) 
mahfillerini müşkül mevkide bırak at?' 
mahiyette telakki ediliyor. Bu be>'ah\lt 
tın Alman - Sovyet dostluğuna ve ~ ptc' 
Moskova - Bcrlin - Roma müs~llcsı ~ 
jesine uygun olduğunu ispat içın ~ 
siyasileri çok zahm<?t çekeccklcrd ;,:o!-

ROMA~ bil• 
Romanyada cTimpub gaz~tesı cWI" 

hassa nutkun şu fıkrası üzerınde 
maktadır: . $0~ 

Alman ve Fransız kuvvetleri 
da dün yeni müsademeler 

Paris 31 (A.A) - Dünkü gün Fran
sız ve Alman topçuları Sar ile Vosges
ler arasında bilyilk bir faaliyet göster
mişlerdir. Maamafih bu faaliyete baka
rak hattA meY?Ji olsun bir hareket icra 
edildiği neticesini istihraç etmek doğru 
değildir. 

Alman cephe51'31 (A.A) - 31 Mart 
tarihli resmi tebliğ: 

Gnrp cephesinde MoseJJe ile Renin 
arasındn 29 Mart ile 30 Mart tarihlerin
de Alman ve Fransız keşü kuvvetleri 
arasında bir çok müsademeler olmuştur. 

Sarreguemines'in şimalinde bir Al
mnn keşif kolu bir çok esir almıstır. 
Bundan bnska i•/ara değer mühim bir 
şey yoktur. 

Londra 31 (A.A) - IngiJiz tayyarele
ri bu sabah Shctland adalarına yaklaş
mıs olan Alınan tayyarelcrini kaçmıya 
ıııccllur l'tn\i.,lerdir. Bir Alman üıyya
resi olduğu zannedilen diğer bir tayya
renin Orc::ıdes adaları üzerinde ucımık
ta olduğu görülmüş ve tayyare daH top
hırı tarafından firara icbar edilmiştir. 

Bir şehrin sokaklarına mermiler düş
müştür. Tehlike işareti kırk dakika de
vam etmiştir. 

arasın

oldu 

Garp cephesinde lngiliz tayyarecilen"' 

yetin zahlrl olduğunu kaydediyor. Ga
zeteler nutku kısaca telhis etmiş ve hiç 
bir tefsirde bulunmamışlardır. Nutkun 
Italyaya ait olan kısmı tamamiyle kal: 
dırılml§tır. Berlindeki intiba şudur: 
Sovyet Rusya Avrupa entrikaları hari
cinde kalmak, yani Almanya ile mütte-
fikler arasındaki harp bitaraflığını mu
hafaza etmek azmindedir. 

. ISVEÇTE 

Lwecte de, garp devletleri hakkında 
şitldeUi bazı telmihlere rağmen, Sovyet 
Rusyanın büyük devletler arasındaki 
ihtilafta bitaraf kaldığı müşahede edil
mektedir. 

Danimarkada çıkan cSosyal Demok
raten» gazetesi nutkun Almanyada de
rin bir hayal sukutunu mucip olduğu
n..ı tahmin ediyor. 

Tedafüi şimal devletleri paktı hakkın
da da şunları ilave ediyor: B. Molotof 
bir askeri pakt müzakeresine girişmek
le yalnız Finlandiyanın değil, aynı za
manda lc;vcc,: ve Norvcçin de bitaraflığı 
terkettıklcrini iddia etmiştir. Bu iddia, 
münhasıran bitaraflığın muhafazns.ına 
matuf olan bir anlaşmanın garip bir şe
kilde tefsiridir. Şimal devletleri hu ma
hi:vettc bir Sovyet cveto,. sunu hfümii 
lelfıkki edenıez. Pnklın akdi hususunda 
müşkülat' zuhuru muhtemeldir. Fakat 
hakikat olan şudur ki şimal devletleri 
böyle bir paktı akdetmek salahiyetini 
haizdirler. Molotofun lisanındaki şiddet, 
şimal devletlerini böyle bir ittifak ak
dfoe .sevkeden sulhun doğruluğunu te
yid etmektedir. 

Londra 31 (ö.R) - Muharebenin ip
tidasındanberi. yalnız lngi1iz kuvvetleri 
tarafından 133 Alman tayyaresinin dü
"ürüldüğü Londrada iişa edilmiştir. Bu 1a 

cStokholm Tidnigen» gazetesl de Sov-
1·et hUkilmeUnin §imal dev1etlqi ara-

r- -'L~ .--a 

Sovyet Rusyanın harici siyasc~ı., ıtı"" 
yet1er birliğinin sulh ve emniyctinl 

8 
~ 

hafazaya, bitaraflığını mubafazasıni.istt' 
harbe iştirak etmemek esasma ın 
nittir. şJJ,t 

Rumen gazetesi diyor ki: Bu beYrı~ 
Sovyet Rusyamn komşularını 8 bBtt' 
tatmin edebilir. Zira bunlar ger~re ~ 
hareketJeri, gerekse beyanatJarı cİ Jtlll~ı 
haricinde kalmak ve bitara 1 ]t)stııı' 
muhafaza etmek niyetinde oldu 
ispat etmişlerdir. 1 "' 

Bununla beraber Sovyet Ru5>' "Uf 
Romanya arasında bir ademi tjf fdq
paktı mevcut olmadığı hakkında ~~· 
Jotofun beyanatı hayret uyandıSo"1ef• 
Sovyet hükümetinin talebiyle ~;1'• 
ler birliği ve Romanya arasındak nııl,P) 
ten evvt>l tatbik mevkiine 0

1933 
Bri_yan - Kellog pakt~ ~3 Tenunuzlti f'~ 
tarihli taarruzun tarif ı hakkın.da ttt ol 
ris mukavelesi, iki taraflı 111ah1Y\tifl11P 
momakla beraber, taarruzdan 1 

taahhütlerini ihtiva etmektedir. ııet.3' 
Budapcştede çıkan ve hariciye fıJılıı1' 

ı <'tiyle münasebetleri malCıın b~eııi.;\~ 
cP~ ter Loyd> . gazetesi h?r~ın J;i1' ecl. 
mcsi veya tahdıdi mesclesını tc~nitı fi~, 
yor .. Yarı re!:mi Macar gazetcsı erıi~te. 
rincc Sovyet Rusyamn har~ı 1allğıl11 
meğe matuf her fikre muhalıf 0 

dan şUphe etmek caiz aeğildir~ rıvıı~~ 
Aynı gnZ<'tcnin fikrince Alma dtııı> ır 

cenubu şarki Avrupada sulhun ~ ceıt" 
zasında alfikadardır. BinaennleY }<eti ~r 
bu şarki A vrupada yeni bir ~s ft1e~ 
iktısadi esas kurulması ihtinınlı ~ıll 
değildir. 51111:~ 

Türk gazet<'lcri, Sovyel !,.~ 
Türkiyenin ademi taarruz taaıu• 
riayet hususundaki teminatınl 
--'-1- 1.......\.-- __ .,..ı. ı. ... nu.U ..... 


