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Norveç Harbi lliinci 
Cenubi Norveçten çekilen müttefik kuvevtle
rinin dün şimale ihraç edildikleri söyleniqor 

NARVi .YOR 
ve denizden Şehir kara a 

bombardıman ediliy r 

\- , 
• 

Safhadadır 
1 

•• 

• 

gemisi 

Loid Corç Bedbin ! 

Hükumetin Siyasetini 
Doğru Bulmıyor 

Başvekilimiz 

---*·---

Amerika hükumeti, harbin vaziye
t:ni gözönünde tutarak Alaska 

yo unun inşasını durdurdu 

Bu taarruz ağır zayiatla 
püskürtülmüştür 

Paris, 5 (Radyo) - Havas ajP.nsı 
garp cephe~inin dünkü vaziyeti r.ak 

kında şu bülteni neşretmiştir: 
Bugün Almanlar sabaha karşı mu

taddan geniş olarak ufak bir taarru-

za teşebbüs etmişlerdir. Bu taarruz , 
şimdiye kadar olduğu gibi, küçük bir 1 

hücum müfrezesiyle, bir mevzie ya -
pılan taarruz değildir. 1,5 kilomet -

relik cephe üzerinde yapılmıştır. 

Takriben 300 kişilik bir Alman 

. kuvveti, Fransızların işgali altında Norveçliler 
l bulunan bir koruya taarruz etnıiş-
ngi/tereye hicret tir. Otomotik silahların ve biraz son-

ediyor{ar ra haberdar edilen topçunun baraj 
•. 

1
ton .. dra, 6 (Radyo) _ Norveçlilerle ateşine alınan Almanlar, taa:Tuz 

.., ~ hareketini bile yapamadan ve hisse-
l'fıı Uç vapur, bugün iskoçya sahille- dilir derecede zayiat vererek geri 

e telrniştir. k 
~~ çe ilmişlerdir. 

rin çoğu kadın ve çocuktur. Sabahın dördüne doğru Fransız 
----*• Amrr:J•a orclustınun "'" lıahar manevra1an.. keşif kolları buraya ilerlemişler, boş ALMAN y A Va•ingtnn . o (Radyo) - Ameıika ralarını takip eden 6rdu manevı·ala- sahada ne ölii ve nede yaralı görmüş 

l ordu"1ı. ilkbah:tr manevralarına baş- rına fazla ehemmiyet atfedilmekte - !erdir. Fakat birçok silah ve kanlı 
~gQ[ ettiği 1/erlerde örfi !amı~lır. Orduııuıı bu manevrası, dir. üniformalar bulunmuş olması, Al -

• _, • .. • sulh zamanıııda şimdiye kadnr y2pı_ Moskova, o (Rad;·o) - Amerika- manlann ölü ve yaralılarını kaçır - Dün tehrimtzde güzel bir spor günü yaşımmıttır. Erk~k füesinin Al -
~ . htare zlan ettı lan mıınevralann en muazzamıdı.r. yı Alaskaya bağlıyım yolun inşası - dıklannı göstermiştir. sancak •tadyumunda, kız muallim mektebinin de Kar,ıyaka<frki jim • 

İfil! ~ 1 
• 5 (R~dyo?. -~ Almanyanın Manevra sahası Lilıiyana ile" Tek - ~m ~a~p- d~l:ı.yı;iyle ger; bıra_kıl_dı - Havanın g~zel olma;ına rağmen naatik bayramları büy~k al~k~ "'ö.:müttür. 

~~ ornt".1ış ol~u_gu bu.tu~ n:emleketler- sa• ara.•ındadır. Mane\'ralar 2u l\Ia- gı bıldırılmı~tır .. Bunun. sebebı, ıa -
1
tayyare faalıyet; he_men yoktu_r. ..A.~~arada devam edılen mıllı kume meçlarınd~ ~a. Altay _ Muh~fı.;ı.-:a/ ıdare ılan ~ılmıştır.. . yısta nıhayet bulac~ktır. . pony_a:ıın Amerıkaya hır t~arruzu . Alman ~ayyarele~ı. Fran~a ~ıma - ııucu ıle 2-2 ber~b~r~ kalm'.ş, ~llıno:du Gen~lerbı~lı.gıne _s.o yenilmL~tır. 

lıtq'1 tler, buna daır olan enurnameyı Vaşington a•kerı mahfillerınde, takdırınde bu yolun fevkalade e - lınde ve Şımal denızınde cıddı faa - Spor yazıları ıkıncı aahıfemı7de dır. Resmımız, ıkıncj Iıse bayramında 
l.ln.ıftır. yakın zamandaki donanma manev • hemmiyet kesbetmesidir. 1 liyet sarfetmişlerdir. atlatlara madalya verme merasimini ırösteriyor. 

• 
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CALİP BAHTIY AR -56- Avrupanı"n Kendini 

Buluşuna Doğru !. <İstanbui mebu u İzmir P ni Müfettişi 

- Üğ ! u u ki bur sı ·marn 
Aliyi Şehid eden İbni Mü cem ha

bis: in g .. m .. ld .. ğü yerdir 

BAHRi SAVCI 

H LER 
Ifayvnnlan kö tekledikten sonra 

çnyıra snldık. Ee:deviler, bizim için 
Lir koyun getirip pişirdiler. Sonra; 
hurma ve bal suyu ile yapılmış bir 
şerbet içirdiler. Bu şerbet Ba rada 
çok güzel yapılır. Çünkü; Ba ra tam 
hurma elidir. Hurmanın altı okkn:.ı 
bir dirheme satılırdı. Geceyi, orada 
geçirdik. 

J.~rtesi gün, bir eyam ) ürü dük . 
Bir de uzaktan büyük bir alev gör -
düm. Sandım ki bir yerde yangın 

vardır. Belki obalar yanıyor, ben de 
yardım edebilirim veya ate ten bir 
iki insan oğlunu kurtarabilirim diye 
o taraflara seğirttim. Yangın, alev 
alev göğe doğru yükseliyor ve orta -
lığı kızıllığa buluyordu. İyice bakın
ca bana geldi ki, bir çok ki.,.iler ateş 
uyandırırlar. parlatırlar. Biraz daha 
yaklaşınca türküler, bağn.,malar i -
şittim. Fena mereklandım. Bir tepe
ciği iner inmez tuhaf bir seyir gör -
dUm. Bulunduğum yerin ucunda, Fı
rat suyu vardı. Suyun kenarları hur
ma kümeleri ile kaplı idi. Gözümün 
önünde ise, dört çevresinde bir tek 
kalesi görülmiyen Kufe şehri durur
du. Şehrin üstünde yuca bir sarayın 
yıkık duvarları göğe doğru yükselir
di. Bu sarayın İran elini alım (Ebi 
Vakas) ın olduğunu sonradan öğren 
dim. Sağımda ise, bir türbe görünü -
yordu. Türbenin aşağı çevrelerinde 
çorak ve geniş bir ova uzardı ki ova
nın ötesine berisine ak taşlı mezarlar 
serpilmiş, saçılmıştı. Bu mezarlığın 

bir köşesinde iri bir odun yığını kur
muşlar ve altından ateşlemişlerdi. 

Bu odun kümesinin etrafında ko -
yu bir yığınlık bağınr çağırır, lanet -
ler okurdu. Ateşin karşısına gelen ta
rafa, yüksek bir kiirsü kurmuşlar, bu 
kllrsüye çıkan büyük sarıklı, uzun 
sakallı altı tane molla ate.~in bulun
duğu tnr.nfa HinetlPr, beddualar yağ 
dınri rdı. Ben d kalabalığa kar* 
tım. Gördüğilm şeyden birşey anla -
mıyor ve çok meraklanıyordum. Et -
raf1ma göz gezdirirk~n başı traş , 
bıyıklı bir adam gördüm. Bu ada -
mın Türk olduğu lnyaf etinden belli 
idi, hemen yanma sokuldum ve se
lam verdim·: 

Yoldaş!.. .• Dedim. Adamcağız ba 
~nı çevirdi ve, selamımı aldı. Ben 
SÖZÜ yürüttüm: 

- Ben, çok ırak yerlerden geli -
rim. Buraııın göreneklerini bilmem. 
Böyle ateş başında ne işlersiniz, bn
na anlatırmısmız? 
Yanımdaki adam söze girişti. Gün 

batımı çevresinde barınan Tükler • 
çok eski zamandan beri Fergane çı -
kıp &aralara göç ettiklerinden bizim 
ana dirmrizi eyliyemezler, söylese
ler de bir çok Arap, Acem dilinden 
aöz katarlar. 

Türle dedi ki: 
- Oğul! Şunu bil ki, burnsı, imam 

Aliyi şehit eden İbni Mülcem Habi -
•ia •ijmtildüğti yerdir. Her yıl, rama
zanm yirmi birinci günü Kuf eliler 

Her zaman tekrar etmekten usanma 
dağımız, bilikisı tekrarlarında, mu
ayyen bir ha ·ikatin üzerinde ısrar 

etmenin zevkini tntbğm11ı1 bil' umu-
şehit ettikten sonra, kcnd~inin de di mi görüş vardır: Bugün ırk ve siyasi 
ri diri yakıldığını, hem de tamumın hudud mefhumlnrmı aşmış, müşte -
kızıl ateşleri içinde cayır cayır ke - rek, külli bir Avrupa medeniyeti ve 
bap olacağını anlntmak için burada, bir Avrupalahk vicdanı vardır. 

z • 
ır i yramlar ve 

Ista bul m çları 
nkar 

Karşıyaka Kız ve ikinci Erkek lisesi 
bayramları güzel geçti 

, 
bu odunlu~u ateşe .. ·erirler. Mollalar Fakat bu hakikat bugün, kendisi· 
daha birçok Jiinetler pü kürdüler. ni aadece politika knyıdlanndan aza
Bu da bitince halk akın akın süziil - de olan fikir Avrupasına kabul et • 
du dağıldı. Benle lafeclen Türk bizi tirmi§tir. Büyük halk kütlelerinin 
aldı, evinde iki gün konukladı, din- maşeri karakterini milli ihtirasların 

lendik, iki gün sonra gene yol:'.' elli - mayası ile yuğuran siya&et Avrupa -
ziildük, kızgın çöllerden geçtik. Yu- sı Ue henüz, bol ı ık altında bocalı

ca korulgnnlar şehirlerde kaldık. yan gece l·u~larınm şafkın idrnksiz-
Ben hiç eğlenmiyorum. Buranın kM- ı:~i içinde, bu noktayı görmemeltte- İkinci .erkek lisesi, dün .Alsancak sa- Muhtelif atletizm mils::ıbakatarmı ih- netice değişmedi devre 1-1 ~rabere 
leriyle canlaşamıyordum. Çabuk edi- dir. Halbuki, bu&\in, Avrupa, ayrı hasında jimnastik bayramını yaptı. th·a eden bayramı görmeğe gelenler, bitti. 
yordum ki Ş mn geleyim. Mahmud util·am tlcrd uz nan tefelıkürler - Bayramda büyük bir knl::ıbnlık içinde füenin bulunduğu kız muallim mektebi 1kinci devre Muhafızgüçlülerin 
Yalvacın ısmnrladığı ndamlıırla gö- den; birbiriyle, se~p ve netice imti- k.olordu kumnnJanımız general Rasim nvlusunu baştan başa doldurmu~ar - eri oyunu ile başladı ve sekız.iDCİ 
rü~eyim. Cengiz hanın buyuruğunu znçlarını yapam3mış yığ halinde-

1 Aktoğu ile müstahkem mevki komuta- dı. dakikada Tur hanın müsaid bir pasını 
bitireyim. ki terkiplerden ib ret·de-ildir. Av-im da bulundu. Bayram, istiklal marşı ile başladı. alan Celil 11.Iuhafızgücünün ikinci 

Yolda dile gelir birşey olmadı. rupa bugün bil' küldür. San'at, eıte· ı ::Müsabakalar çok alilkah geçti. Tö- Bunu, progl'am dahilinde müsabaka - golünü kaydetti. Fakat bu sayıya, 
Bağdadı da gördük. Bağdatta pu- tilt, politika, ilim imtizac;ları yani kı- rene askeri bandonun çaldığı istiklal !ar, rakıslar ve diğer bedii spor eğlen- Vahap; birazdan mukabele ett: ve 

satçı Süfyan diye biri i vardı. Mah- sacası, umumi medeniyet aev·yesi marşı ve bunu takiben bayrak mera- celeri takip etti. Programın her safha- Altaya berabeı·lik sayısını kazandır· 
mud Yah•aca buna bir bitik vermiş - unsurlarının birbiriyle kayna,ması simi ve geçit resmi ile başlandı. Ço- sı slaka uyandırdı ve talebenin muvaf- dı. Oyunun son dakikalarında Mu -
ti. Bu adamı görmeli idim ki bitiği neticesi meydana elen bir küt! .. Bu cuklar çok alkışlnndılar. fakıyeti silrekli bir şekilde alkışları - hafızgücü tekrar bir penaltı kazaD • 
..-er~yim. Silahları hazırlama mı ıs - sebeple onun siyasi kombinezonları Banu mütcakıp ik:nci li e yar direk- dı. clıysa da lıu fıı-sattan i.st.ifade ed•
mnrlıyayım. Bağdaddn Süfyanenin yn istikamette, tefel·kür ve ilim törlcrinden B. M. Üzbekin sporun genç ! Ankara, 5 (Hususi) - Bugün 19 medi. Oyun da 2-2 be.r bere netic~ 
eyini buldum, mektubu verdim. Süf- nkışlerı ayrı yönlerde olamaz. Böyle ltğe temin ettiği faydalaı·dan hah- Mayıs stndında milli küme temasla - lendi. 
yan mektubu alınca bize büyük ria- olduğu takdirde bir Avrup dan b h- -eden bir nutuk verdi. \'e sözünü şöy-~rına devam e<lildi. Havanın ~·ağ - İ:stanbul, 5 (Hususi) - Şehriıuiı
yetlik go terdi. Bi:zi konukladı. Ya - setme w e im..\an yoktu•. Eğer bugün le bitirdi: murlu olmacı.ına rağmen sahada beş de bulunan An karanın Demirspor ta 
nımdnki kadınları bizden nvırrlılnr. politika Avrupasının temnoım, fik - - Bize bu çalışma hızını Yeren, bin seyirci \'ardı. 1 klmı bugün Beşiktaş stadında Şişli 
Konağın başka yerine götrirdüler. rin Avrupasına hassa& bir int"bak te· medeniyet nıeşalelerini eHrimize ema-' Müsabakalara; Altınordu-Gençler takımı il~ ikinci müsabakasını ver " 
Bura müslümaıı kişilerinin türcsi i - min edememisze bu fiİphe-si.z bir ge- net eden cıımhur!yetin, Türk milleti- birliği takımlnnnın karşılaşma iyle di. Hakem Şazi Tarzanın idare etti
miş kadınları erkeklerden ayırırlar I riliktir ve Allah da ahiddir ki hu_ nin Ye onun Yüce Şefine hür Ye giiçlü başlandı. Bu ornnun birinci clevresi-1 ği bu maçın birinci devresi Demir .. 
sıkı kafeslerle örtülil odnlnrn tıkar - ntın seb,.bi sadece diktatörlerdir. bir sec;;le hep bir ağızdan bağır:ılım: nin ilk dakika lan tamamiyle Genç ·,sporun faik oyunu ile geçti. Devre 
lnr. Ne yaparsın ses etmeğe gelmez! Çünkü diktat rejimi sadece iyaı:.i - Yaı:;a~ın ! lerbirliğinin tevali eden hücumlariy-ı 2-~ Demir.spor lehine bitti. 
ki! Benim de yoldaşlarımızııı da ,.n.

1 
nizamda bir ta:ıyık olmak! kal~ı - Bu nutku müteakıp atletizm mü.sa- le geçti. Nitekim Ankara takımı 8 İkinci devrede DemirSJlOrtın snr -

rekterimiz cendere irin de idi. Diz 1 yor. O, ayni zamnnda
7 

bir mcmleke· bakalarnıa başlandı ve cok güzel ne- inci dakikada bir fırrnt yakaladı ve f ettiği g:ıyrete rağmen Şişli takıtn1 

Türkler ı::erbe:o ahşm1şız: kadınları - tin, tefekkür müesseselerinin topunu tice1er a!mtlı. Atletler geçen seneki ri!- ilk . ayı mı kaydetti. Bu s:tyı Gf'ııç - daha miie:: . ..::ir bir oyun çıkardı ve bl· 
mız da bizim g:bi ı::erbeı::tirler. Bizde irdcn, kendi idC'Cllojİ$in.i.n iunet - korlarını l>üyük farkla.ı·Ja kırdıl:u. Bil- lerbiliğini daha fazla çalışmnğa ı>ev rinci devrede kaybeltiği oyunu ikin
kadınlar evin hanımıdır, begiimU - ke.t'hğma, hizmetine değil ha.met - hası a ·100 mctr~ koşusunda alınan ketti. Fakat 25 inci clak:kadan sonra ci devrede iki gol at.makla maçı 3-4 
dür. Bizim saraylarımız yoktur. Fa-, kiırlığma,. mecbur kılan ahlak, dü - 55 1/10 saniyelik derece, disk, cirit, oyunu açmağa muvaffak olan hmir kazandı. 
kat obniarımızda biz buranın en ki - şünce, vicdan taayıkı haline giriyor. gülle, yüksek atlama, tek ve 3 adım at- şampiyonu Altınordu takımı oyunu --------------
barlarından daha ziyade Beyiz!! 1 Bcıerin ir.kişaf etmek haysiyetine lamalarında alınan neticeler, geçen tamamiyle Gençlerbirliğinin ıznhacıı- Bir vapur karaya düştü 
Hanımlarımız da evlerinin beyleri - •ir engizisyon hP-di.yesi olan bu haki. seneııin bi.itün rekorlarını kırmışlar- na intikal ettirdi ve Gen~lerbirliği N . k 5 (AA ) R erai'" 
dir. Konuğu onlar ağırlnr.. lci barbarlık atmosferinde is~ f'kir dır. kale ini adeta muhasara altına al - .e"~ord_',_. . : . · - adyo "tla. 

· · .. · • d d d f . ge ısmın ~ı mgıhz vapurundan P~ 
Ne dıyeyım burnya knrısnn Tıık - Avrupa111, kcndı sıyo.scl. Avru~ &Ula Müsaba'lrnlat n birinci deVNSİ ni- ıysn a mü n aanın can ıperane o- l'f k r . • 

l r de Uirelerini unut n 1 r: vn~a -;1 kabul eUirm k oll~rını hu nmı or. hnvet ~rdikt:en sonra derece al:uı at- yunu kar~ısındn İzmir takımı gol çı- 1 
.. a s kımanı medhalı~de Egg ad~ ... ..ı. 

· · · · • · • k w ·aff k 1 d • d , nun araya oturdu na dair bır w-
da bılmezl.er.. Dlllerıne de Arnıı lfo suretle. ıkısı arasında.~ derin uc;u- lctlcrin milkafaUarmı ve mndah-aları- armaga mU\ a o ama ı 'e e•- · h be . 1 ışt 

.. •• • J ..ı_ • • lOG 1 b·ı·v·lh' t• Rız n rıaınm ır. 
Acem s~zlerına o kadar ~atmışlar kı mm arın ı=~b ye.r alıyor. V~ bu nı k€>lor<lu kumandanımız korgeneral re ~ .enç er ır ıgı e ıne ne ıce -ı 
artık Tukçeden başka hır şey ol - uyurnkluk dıger mılietlere de sıra - Rasim Aktoğu verdi. Atletizm müsa - lendı. -------------- _-i 

muş... . • y t ediyor. bakalnrın<lan :.om·a jimnastik gösteri- İkinci devrenin ilk dakikaları mli - r~ A o-v- c51 
Siüyanın <>vinde bize toy çektiler. Simdi bir mfü:ahededen bah~ede - leri yr.).'ıldı ve gençler nlkışla.ndılar. tevazin bir oyunla geçti. 5 inci daki-~ 1 ~ 

Güzel ofralar, kuı·dular görünüşü ce·i . ; pôlitika. Avnı1nuının mt'!- kadn Gt>nçlerbiliği, yaptığı c;eri bir "-----·~---------~ 
şirin yemekler buyrettiler amma biz sud bh- cbym,,.t rsıntm" r,-ecirdiği. Karşıyaka kız Fsesinde akın neticesinde ikinci golünü kay_ BUGÜNKÜ PROGRAM 
artık bizim tutmaçları arayorduk. ni ve d .. nya nizamında, ha iki vazi. u Dün ayni zamanda I\arşıyaka kız detti. Altınordunun semeresiz gc•çen 12,30 program ve memleket saat S" 

Süf)'anın evindeki tuhaf bir türe fesini idrak doğru g·tt•nini itaret e•· lisesi jimnastik bayramı yapılmıştır. akınlnrmclan sonra 15 inci dakikada yarı, 12.~5 ajan~ ve meteoroloji hs. -
vnrdı . .ı. • e yemekler gelirse ardımız- mektediT. ·Bu iş ret, belki henüz çok ·· tekrar Gençlerbirliği bir fır~;lt yaka- beı-leri, 12,50 müzik muhtelif şarkılııl"ı 
da durnn kara bulgun (1) bunların. iliktir; adeta bir vı-ı.:-.,, hali _.e - azim tiiten kararları halinde derhal }adı ve topu üçüncü defa olarak Al - (Pi.), 13,30/ ı.t müzik karışık pı-Oi .. 
adını birer birer Payar döker sonra dir. Fakat ne de olsa bir İ§a.rettir: tedbirler almışlardır ve b·r muka - tınordu kale~ine taktı. Aitınordu ram, 18 program ve memfoket saat a
da bu yemekler Ü tüne birçok türkü. Son giinlerde Şl\hid o?duk ki Al - bil kafa tutmanın ' pabuç bırakma - mağlfıbiyeti tahfif etmek için r.nnla yarı, 18,05 muzik U\'ertür \'e opera ar~ 
ler ırlardı. Katak ile Susorun bu tü- manya, vr t"Oan 1"l b"'tün temeller•ni manın emniyeti içine girmi~lerdir. ba~Ju calıC1m:ığa bn~laclı. Faknt şeref yaları (pi.}, 18,30 müzik radyo c~~ 
re hoşuna gitmiş olmalı ki hem ve - yıkacak bi• kand k olmaktadır. Sa- Hep~i, kaleyi içinden d,.virrnek için golünü atmağa muvaffak olamadığı orkestrası (şef: İbrahim Özgür). 19,l 
mckleri yiyeceğiz hem ele türküleri rutu hazır, kıvılcımı bu baruta git - üşiişen kundakçıları, gizli üniforma gibi Gençlerb"liğinin 4 iincü ve be - müzik katlın geçit konseri 8 oku)-ustl 
:sesli.receğiz diye her ağızlanna bir-ıtikce yaklaşan b·- kun ak. taşıyan omuz! rından yakalamış ve ~inci gollerine de mani olamadı. Ye sıra ile. Çalımlar: Kemal N. Seyhun• 
şey ı-oktukları vakit kafahtnnı bul - işte bir 48 sııatt,., hür Danimarka, l:ale kapılarının da sımsıkı· kapalı İJU suretle oyun 5 _o Gençlerbirliği _ RuŞ€n Kam, Cevdet Çağla, Fahri ~o· 
guna dikerlerdi. Su!'or az kalsın tı - köle oluverdi. Küçük Norveç !!ilahı- kalacağını gösteren bir jedlt> onları nin lehine neticelendi . lpuz, Hasan Gür, izzettin Ökte. 19,

40 

kanıyordu. (Arkası var) nı çekmeie zor vakit balda. İsveç hududlannın dıtına bir kir gibi fır·: İkinci müsabaka Altay _ l\Iuhafız- memleket ıaat ayarı, Ajanı ve ıneteO"' 
kan ııraıını bekliyor. Bel~ika, Hol • latmıttır. Bunun ilk manası iç emni-' gücO takımları arasında icra edildi. roloji haberreri. 20 muzik: fasıl heYe· 
landa, Yugoslavya, Balkanlar ate, yetj kurmak, end~eaidir. ikinci ma- Oyunda daha ilk dnkiknlardan iti_ ti, 20,30 konugma (umumi terbiyt <;t __ S_U_I.-k-a_s_d ___ m __ l_?.--- bayramının an!fe::inde gibi gözükü- nası da beynelmilel nizam dü§ınan- 'lıaren hakim oynamağa lıa8lıy3n Al-lbeoon terlıiy i), 20,45 müzik çaııııı-
yor. larınıı artık etraflarında kafalarını I tay takımı 14 üncü dn.kikada bir pe-,lar: Re • d Erer, Kemal N. SeyhUD1 

Fnknt bu memleketler Avrupada- paralıyacak davarların meydann gel- nalb kazandı ve Saimin nynğındaıı İZU!ttin Ökte, Fahri Kopuı.. 20,10 k:O 

(1) Bulgun: Köle 

Nevyorkta bir barutha
nede infilak oldu 

dır ve Avrupa, kendi beynelmilel nİ· diğini ihtardır. ilk gollirıü kaydetti. Bu golden 8011- nu.şma (f~n ve tabiat bilgileri), 2lı., 

l>un.ya toplawri r. Zira bu vakit , Nevyork, 5 (A.A.) - Nev jerseyde 

zam ve şuurunu gittikçe ynklamak- Bunu az görmeyiniz, bu bir teka - ra OJ'Un mütevazin bir şekil aldı. Fa-1 kon er takdimi Halil Bedii YönetgeD 
la, bu Alemde , ve düny muvacehe- müldür. Bu dıvarlar, bir·hirine mÜş· kat 32 inci dakikada :Muhafızgücil j22.30 IOErnleket nat ayarı. AJans ~ 
sindeki hakiki vazifeaini ittikçe d • terek bir harçla örüldüğü gün, düş· mukabil bir penaltı ka~andı ve bera- buleri ziraat, e ·lıanı - tahvilat, ~ 
ha aydınlık bir sarahat halinde sez- manın silahı, ancak kendisini öldür- berlik sayısın!,..kaydetti. llevreniıı soıı 1biyo - nukut borsa ı (fiy~t). ~ 

ki kır ı ı senesinde Esadullah bir baruthnne vuku bulan bir infilak 
A · • it edildiği güne rastlar. neticesinde hnrap olmuştur. Hadise-
Kwt , 1 Olcemin mezarı ba- nin bir suikasd eseri olduğu zannedil-
poa top Aliyi mektedir. 

mektedir. Bu sebepledir ki bütün meğe yarayacak bedbaht bir vasıta o- dakika lan seri ve ayni za -
1
.Müzik: Caı.band (pi.), 28,25/ZS 

bu memleketler, en dinç enerjilerin lacakbr. manda sert bir ovun la geçti; fakat yarınki program ve kapanış. 

l
•SL ""'M T' AR/.H/• 1 ıerin artık zevale mahkfim olduğunu cek bir müalflman halkası te~kkül et- - Artık Şama gidemiyeceğiz. ve Utbe bu mektubu aldığı vakit, >'': 

~-••••• L'i, takdire başlıyordu. mişti. Bu zatın hakiki ismi Utbe idi. müslilmn.n olanlar da Medineye d~ğil ra.,.ının tesiriyle ağır ha Uı o~k. ~e 
Müslümanlık bir fazilete istinad e- Yalnız Arap teamfilünce oğlunun is- doğruca Ebu B sirin yanımı gidecek- tıyordu. Mektubu göz: ynşlaı=J k:tl 

Hz U a m !
diyordu. Hayat, bir fazilet mücadele- mini ileri sürüyordu. ler .. Binaenaleyh maddenin bu husus- okuyup öpiü ve kokladı. ·t-

• si ve f azli et teçhizatı ile kazanılabilir, Bittabi muahede abkAmı buradaki- taki hükümlerinin kıymeti kalmadı. Fakat Eb.l BasW içm MetU»efe gı t •llllll•••••., Yazan: M. AYHAN gUzelleşir ve insanlık mefhumu ancak tere teşmil edilemezdi. ÇünkO mute- Bilakis zarar tahakkuka başladı. mek imkanı yokta. Bttyük bir hn!re 

E l ~ . Eb Süh 
1
. ~ 1 Eb bu suretle tce~süs ederdi. ber olan, Medineye gelen milslümnnla- Diye düşOndU!er ve resulilekıeme içinde gözlerini hayata kapauııŞtı. _ 

-11Ml _ vve a şaır u ey ın og u ~ u B ,. . . d . . . · "ıl\tt 
Ce del 

'il .. kk de d h d w b b _ u ntt!yanda Kureyşm Halid ibni rın ıa esı idı. müracaatla, bu maddenin mü aleha- Arkadaşları onun cenazesını • 1' 
ir; Şam, Mekke yolu üzerin- n :ue e n, a a ogrusu a a V 1.d . . l\{ • . Utbe ı-A' ed rt. 

1 d k k Eb B 
. . e ı lbnt ugayre, benı Sehem<len. ve arkadaşları mühimce bir nnrneclen kaldırılmasını istediler. dılar ve onu topra.klarn lıe""'ı 

delıHEın aha11e varınca bu- sının zu mun en açara ~ u asırın Ö . . , . . . . . . . •tt' 
0 

.. .. lü 
1 

mer Amr ıbnıl ns \'esaırc glbı ılerı kuvvet halını aldıktan sonra burada Resulüekrem ek: :\Ieclineve gelıliler " 
ip gördü .. Çünkü yanına gı ı. nu goren mus man ar . . A . · . . . . . . . . · · 'bioC 

. . .ad . 1 ~ d . 
1
. b. .k. l\I kk •. te k .1 rrelenlennde ele ıslamıycte karşı bır kureyş tıcaretını tehdıde başlamışlar- - Pekı -dedı- öyle ol un.. Aktedilen muahedename mucı d n· 

ıdi Mekkeye ı esı u- n gız ıce ırer ı ışer e e) ı r ı e .. . . . d Ç" kü b 1 . . - . . . :kn t • . tasd' . B .' . t f d • J.e rı B temayuI baş göstermıştı. ı. un· u unduklnrı mevkı, Mek- Artık ıslamlnr ıçın mukabıl ve da- artık mü~lümanlığı kabul eden ..,t·te 
:ızmdı Bwıu ısı de ık edıyor- Ebu asırın e ra ın a )er ş ı er. u- H 1.d K • . .. l k h ı. ş 1 - . de ·d· B' h b- ··k f d 1 · ·h ı· b nelnlW' 

• • • • • &'. .1- b. 
1 

il lü d' a ı ; ureyşın en guzıc e ·n ra - Ke - am yo u uzerın ı ı. ınaen -ı a uyu ay a ar ıstı sa ıne aşlan- lar da erkekler de Medincye ., 
fi. e avdeti takdı e lSe ış- rası l:lUeta ır nev m s man ıyarı . Eh . ·~ .. .. .. . . ' .. r . 

1 
şt manlarındnndı. Hatta re~ulüekrem o- aleyh u Basır ve dıger muı-ı!Oman? tmıştı. Çunku c.Mekkc ıpUslUmnnJarın- serbest hnlun11yorlardı. . .. 

~ lmumve- ilam m.u~~akk: ha:~~,-kaedmı .1•
1
_ • t •-h· b. nu çok takdir ederdi. Ve Uhud harbin- lar kureyşin karvanlarını sık sık teh- dan biri :\Iedineye iltica edecek olursa Simdi her iki taraf biribirine h.il~ -a Biı~mıiuJfb.~t>ulraıl~yerieşip ıuu.w ~ e ıs amıye n: ıne ır cere- • _ . • 1 k d'd d. 1 !!t • • • • • hııknıe · • . t V b • ·ırk de bır mufrezenın yagmacı ı S€Vdası- ı e ıyor, on aı:ı teluşa sevk eylıyor gene l\Iekkeye ıade edılır> kaydı kal- met eclıyor, eski kinclnr ve •' Artli· 

tan · Vekayie tizar yan başlamış ı. e u cere~an gı 1 
- k l k · 1 · · t k tt'kl · h tt t• ll · · 1 d k 'I kked · lA ··t · - · J dı fsl:ı 

{ 

..U: esek. te--.1düd .. il - . k .
1 

na apı ara sıper erını er e ı erı ve n n ıcnre erme manı o uyor u. ınca ı• e e ıs ama mu emayıl olnn amız tavırlan bırakıvor ar · .. ıu· 
eıtaıek h~. çe ı reu un • yanı ureyşı er d b · ı · · 1 ·ı Uh h Eh B · k k!!t I ·ı I d' · ·1 · 1. h. . 1 '"tı. " 

t 
. rd' B d k ld d esna a u sıper en ışga ı e ut ar- , u asır ureyş urvan arı ı e arın en ışesı zaı ve l" ama da ı1 ol- yet, btından istifadr\•e b:ı~ anl • f{t 

ys ır ye ı. ura a korkusunu a ırıyor u. b' . k .1 k d 1 t - b" .. d d h t . 1.1 . 1 k d ki n1 bil" Blr .dd t lI 'k' ta f b +-,. te 
1 

mı ureyşı ere azan ıran o o muş- \·ap ıgı son ır musa eme e mecru ma nrı temın et ı mış o :ıca tı. rey,.Herin. \'eni d'ıı haklın a. sil 
kayab:ı.k~ ~ ıyorb du. mü el ekr. 1 dı ranlınğ ser des...,et mı ~arı tu. BiUihare Suriyeyi fetheden bu zat, dGşmüştü Ye yarası iyilec:miyordu. l\Iuahedenin mezkur maddesi kaldı- alevhtarlıkİarı vP pr0p'\' n<ltılı.lrı 1~ ... 
eonra J:.NU Bamr:rıl ulund ğu maha ve es ı aşma ı a ve a e mc en ne- . . . .. . . . . . . · . · n::ıı .. • . . . . . . lkureyşın ılerı gelenlerınden olmak ıtı- Maamafıh arkadaşlarının fanlıyetınde rılchktan sonra re::;ulüekrem Vtbeye olunca Arabi t~ n k lı ı r n 11 n ! 
J4ekkede ışitilmiş ve rfe bulu - tıcesı olarak kureyşın kendını bılen ef- bariyle şimdilik temayiilleriııi gizli hı- hiç bir t.eı:akkuf yoktu. şöyle bir mektup gönderdi: brı ı;;a'im bir clinwA"la \'en: j,;;'Ürll tfl \lf• 
aup ta muahede yüzünden Medineye radı müslilmanlığın yeniliklerini an- tuyordu. Amr ibni L'as du en bUyük Kureyşiler bu v<!ziyetin böylece de- - Artık bizden anı ynşaıııaklığı- se::c ini tetkik e•nı w fır:.tıt bulıll 

, aidemiy.ea mQalQmsulan ~ lıyor, -.görüyor ve cahiliyet devrine ha- kumnndanlardandı. vnmın<lan duğacak zararları çabuk an- nı:zı mecburi kılan ahkam kalkını~tır. ılardı . 
...ı-.c..+c. kim UlU~ 9lrldıı itikaci ve &dit· Artık Ebu Basirin etrafında bUyil- laJılar. ~ • . Mc<liıı~de sizi l.iekll}tıı u.z. - ARK.4.SI r AR -...-.... .. _ ........ 



(ANADOLU ) SAHll'E ( 3 ) 

~rada Sırada 
KORKAKLAR 

/~~ 
l,._ .. 
d vuz hareketinin, totaliterlerce 

~"' • olarak ka bul ed ild i fi bu za
it, o..., hayrete şayan bir İnadla 

A lf kalan devletlerden şu lsve -
'"t "' • ''-k ••~eti, cidden nefretle karşıla-
!,~ hır mah iyet almııtır. 
~.,, •ç, daha düne kadar iatiklilini 
....,. lrtak İçin muazzam bir devlt!te 
'l!ıı.~0Yınaktan çekinmemiş ve top· 

Alınan yada nıa01u eşya kalmıyor 
Slovakyada yeni demir rayları sökülüp yerine 

eskileri konuyor, vagonlar müsadere ediliyor "'lllı ••il kaniyle aulamıs koııı -
lı,Finlindiyanın yardımına kot • 

~~~~~; :~.~;.~:ıa~rü=!~i.. Sovyet Rusya, dün ya i le iktısadi münasebatını kesip b ü tün ihracatını AI
~~,;~:~i!id~uf:~~:ıb~::: a:~:ı:~~ manyaya yapsa, A l man yanın i h t ·yacının a n c ak beşte birini karşılıyabi:ir 
·..,_"1İYen lsveç; timdi de, diğer b. · Al k' ı · ı k t d "l~ıu., dı . . b' b' Paris, 5 (Radyo) - Havas ajansı lanmışlır. deki ihtiyacının ancak beşte mni man ma ıne erme mem e e a-
" ı.. '.'orveçe yar m ıçın ın ır 'ld ·ı L k .... .,. 1 _ Slo't'aky:ı hududundan bı irı i:;or: ondra, 5 (Radyo) - (E ·oııo - temin edebilir. hilinde ihtiyaç şiddetlenmiştir. Lii-

1 r •ra katlanan müttefiklerin B h 'I d k' Al 
''~• • o. emya ve " oravya a • r:ıan mist) gazetesi, bug;_ln So\-retlerin Demektedir. yipzing :<er&i<inj gezenler, marnu -

ı ~ r ı tedbirler ine hiddet ediyor le · · 1,, iti dil uzatıyor! makamları, Çek muharrir rının eser- Almanyaya yapabilecekleri yardımı i\Iüttefiklcr ablukasiyle sar;ılan Jitın azaldığını müşahede etmişler. 
'" · b 1 terini ortadan kaldırmaktadır. Üç t tk'k t kt d' Al 'dh 1 • tı k ·· ·• d ç k .. h · ·ı · h · 

li~T'. en iiini kaybetmiş, vatan k . h . e ı e me e ır. man ı a a nın) pe cuz ı yar - iJ·. .ün ~u mu ımmat ve 51 a ıma-
~•n milyon nüsha Çekce itap ım a edı-
ilı 1 anlamamıı bir sürü insan· lecektir. Yazının muharriri, Ru>yanın nıec- dım görebileceğini kaydeden nıu - liyle me~gul bulunan Alman •;)ah 

.' • ret bir devlettir. Orada ser· mu ihracatının·, Almanvanın tabii hanir, vakti,.le bire ok Alman mlite- fabrika lan, <imdi makine ve div0ı· ••• Almanyada iyi cim de mir i htiyacı , , ' ,. oC 

rf e k erl emel er 

Kahvehanede. ihtiyar bazı zevat 1>

t1rrnıuş, can ~ıkıntı~ı ile, bazı sual ve 
cevap tekerlemeleri yapıyorlıırdı. Din
ledim, bazılarını hoş buldum ve sütun
larıma geçirmeğe karar Yerdim. !şte 
duyduklarım: 

- Ribbentrop kimdir? 
- Hitlerin kargası. 

- Biri bağırır, öbürü susar! 
- Birinci,;i İngiliz donanmasının 

düdüğü, ikincisi Faşist matbuatının 

borusu .. 
- Negı1s kimdir? 
- Müstakbel Habeşistan imparato-

ru .. 
- En güzel kal"dlama nedir? 
- Harita ... 
- Gazeteler hakkındaki fikrin ne-

dir? 
- Zavııllılııra yalancı deriz amma, 

üç !'eneden h<-ri .redi devlet yutulmuş
tur. Beşi Almanyanın, iki:ıi İtalyanın 
midesind€dir. 1

\ ııı ·İıterakki var, b ilii vardır; fa- şiddetle hi;sedilmektedir. Slovakya- zamandaki idhaliltının ancak yüzde h'ı sıslarıının Ru"yada çalı~tıklarını mamiıiıl:1t yapamamaktadır. 
1,.

1
' i karakter, yurd sevgisi ve - Palavracı siyasileri ne ile te • 
ııı f da yeni rayların sökülüp yel'!erine yirmisi nisbetinde olduğunu rakam- şimdi ise Almanyanın bu ııi\ıi mllte • Almanyanın Poloııyadaki şimen -

"' d e humu lıveç milletinin a n- k' 1 d.. d'" · ·· ·· l kt larla tesbı·t etmekte "'e: h l f 1 'ht' ld • d d 'f k l" d h b k k dııvi ~tmelidir~ ,,._ ı"- es ı ray ar oşen •ırı goru me e • • assıs ara az a ı ıyacı o ugun au ı er tes i atını a esa a "Lma 'li ~• feylerdir. Hatta Norveç de ' · " Hind,·aıı· ı ve tn~T t ·ı 
''ı' dir. - Sovyetler dünyaya yaptıkları eskisi kadar mütehassısın Rusyada lazımdır. Bu sebeple Rusya.va şi - - ' "' 1 '~ uzu 1 e .. 

bn 'Yettedir. Son zamanlarda Slovak vaaonla. . 'h t h · · Al 1 · d d · ki d'f ı · d · - 1940 senesindeki Alman moda. · .~. ~0rv .... : du"•-•na p-'-eı ~·- ,, ı raca ın epsını manyaya verse . ça ışma•ına mıisaa e e emıyece · e- men ı er ma zemesı e veremıyecek - h 
"" · -.,.. .-- -·• ,.... rına Alman damga•ı vurulmağa baş Almanyanın normal idhaliit dPvrin- rini )•azmaktadır. tir. ~ından aberinoz 't'ıtr mı? • 

, 'İıı<f •\lrii etha11n ihaneti, 1937 -------------;-------------------------------- - - - ---------- - E\'et, açları propaganqa ile do-

l., e Ve normal l>ir vaziyet için- Sovyet-Yugoslav llAacar - Slovak mu"na- F evk ala" de yurmak için bir u~uı icad edilmiş. 
"'ç<fe de belirmemif mi idi. O J V.I j - Peki, ya 1940 Roma moda!lD· 

~,~!:.,ıw.•ur İmzl a ~··ıby~n bir müzakerel eri h d Tedbı" rler dan ... 
' 4.ı 1 mlf ve •veçın, ıran ev- b t Ad d - Onu da biliyorum: cVarsın dilin 

"'1 "''"Yaya yakını.ımaaı ıüzu • Bir ticaret muahedesi Se Q l Q e Vre e Ing iltereden paket gön- ~e,·~ek 01sun, eh·erir ki elini oynatma. 
•~1,;Ya ablmıı tı ! Mahzarı imza · ak Jedı"lecek J ·z . k d.ld" ş~klinde bir ltalyan darbı meseli .ı . 
... 6 ltl'a11nda beı ceneral olmak uı uerı mesı y asa e ı l mış, yürümüş .. 

:~\,~.Zabit, 22 profesör T O 14 Moskova, 5 (A .A) - D. N. B. a - Peşte radyosu, artık Macarların Londra, 5 (A.A.) - l.tihbarat ne- - Brenner mUlalcatı hakkındaki 
~~. 8°' de vardı ! jansı bildiriyor: zareti bugünden itib ren Fran"a ha- fikrin nedir? 
ı'iı ~ii:~tıdinavya devletlerinin ta- Seliihiyettar kaynakla r dan h abe r sab1', ı tu""keDffil•Şt I" r, dı"yor riç olmak üıere ecnebi memleketlerine - ::ltestanelerin biribirine arzı hu-
''• 'Yeti.... verildiğine göre Yugo<lav iktısad he- içinde gazete, kitap, el yazısı. fotoj'ı;- liı•u. Een mülakata değil, tatbikata ba-
~..,ç dltı~tbuatı, Alman gazete le · yetinin Sovyet hariciye komiserliği Nevyork, 5 (Radyo) - Pe)te rad- tana kar~ı da be"lenen fena niyetle- raf, po~ta pulu ve her nevi gıda mad- karım .. 
'f • ıleri giderek, aıkerlerin i ile yaptığı müzakereler devam ei . yosu, bu sabah Amerikalılara bir hi- rin •aklanmadığını söy!emiştir. deleri bulunıın paketlerin gönderilme- - lki ahbap çavu~lar? 

" iç;,.ltı bazı noktalarından çektik- mektedir. Sovyetler birliği ile Yugos- ta bede bulunmu~ttır. - Sabırları artık tükenmiş olan si menedildiğini bildinnektedir. - Ta~-,-are ile donanma!. 
~, ı h llıüttefik lere dil u:ıatıyor. lavya ara•ında bir tica ret ve ikt ısad Spiker, bu hitabe.<inde Slova!;yaya ::IIacariar, bu tahrik edici vaziyeti Bi rı'tlfıııı· kıınıpımıı~·'" - Alman turi. tleri. .. 
\~t' ii görmelidir. Zira, milli muahedesi ile klering anlaşma81 ve şiddetli hücumlar yapmış, )·alnız büyük endişe ile takip etmektedir. faaliyllİ'lti durd~du - lllcmlekete ithali zararlı mahltl.-

1•ıı:'d•ıı mahrum, korkak bir Yugoslavyadaki Sovyet ticaret mii- Slovakyadaki Macar ekalliyetine de-ı Diyen spiker, Slovakyaya ihtarlar- Londrıı, 5 (A.A.) - Felkestone ile kat. 
'~~ ~~· haıka ne beklenebilir ? messilinin istikbaldeki mümessilidir . ğil, Macar hükiımetine ve l\Iacnris - da bulunmuştur. üstende arasında posta paketleri ve - Sulh nedir? 

, it te .. • 1 1 
~ , ı.ı, cavu:ıe ua:rar araa •veç- Jsveç hı.taraf yolcu nakleden bir Belçika vapur kum- - 'e idiği, nerede bulunduğum~ 
· •ıı,..; •tun yerine düımanı çiçek ı:;" b panyası vaziy~teki kararınzlık do • hul olan Anka kuşu .. 
' ı.~1e karıılamıyacakluını Rusya lsveçle mutabık r eci ir kaza layısiyle pazartesi gününden itibaren - Peki, harp neye derler? 

edebı1ir?.. faaliyetini tatil etmeğe karar vermi§- - Anka lctışunu yaka]ıyacak oları 

...... Ahm*ea KO.mi ORAL kalmış 1 kız. 4 çocuk parçalanmış 16 ti r. tazı köpeğine derler. clMDlx 

. --- Londra, 5 (Radyo ) - Sunday Tay. • -
.t' h mis gazetesi bir makalesinde, is,·eçin k• . d 1 Balkan TASHfH - Dünkll yazımda 69 
)le ir içinde Alman taleplerini katiyen kabul etmi- ı şı e yara anmıştır U~Cll ~~tırdan s~nr~ tam bir •atı_rın 

~ l\ıı k } ? yeceği yazılmaktadır. İstanbul, 5 (Telefonla) - Kartalın 'mıştır. Devleflerı· ı•ktısadı.. ~urettıph.anedekı_ bır y~nl~~lık netice • 
.. ~.,.. açın ır mı ı d k ı ı.t ö do B ~ • _ Bu makaleye nazaran Sovyetler Bal Korna köyünde köy kızlarından Mü • Yapılan tahkikata göre, çocuklar k . sın e e "'' ~ı ıgmı g r m. ıı •a· 
~'-ın~ tun Tepecikt~ Kağıthane tık muvazenesine azami ehemmiyet nevverin kına gecesi yapılırken $aman \ıulduklan eski bir bomba ile oyna r _ . onseyı hr~ takaddilm ed~n satı.rla onu takip 

~ ·~~e heyecanh bır kız ka • vermektedir. Hatta Finlandiya ve is- !ıkla bir infilak olmuş, bir kızla dört !arken onu patlatmışlar ve bu feci ka- Pari>, 5 (Radyo) - Balkan devlet-(~·Lyen ".:'tırda, cumlenın t~m şekli 
11.l'l'ın~<ı olmu?tur. Ha•an kızı veçe, bitaraflıklarını muhafaza etme- çocuk parçalanmış ve l6 kişi yaralan- 'zaya sebebiyet vermişlerdir. leri iktısadi konseyi bu ayın yirmi ye-ı •- Ha~a. ~n~n ?a top.r~gı ıı~rdan 
'\~d e . a Ha•bıye Başar, Kemer. !erini ihsas eylemiştir ve bundan cesa- dinci günü Ygusol:ıvyanın Dobrovnik olsun, fakat bızımkı kan ıçındedır.> 
~ı•dafı Cemalin evinde bulundu- ret alan isveç her türlü Alman talebi- şeh ri nde toplanacak ve haziranın iki- son, fakat bizimki kan içindedir.> 

'ıı~'@Yin.\hınet oğlu Şevki Yılmaz ni red edebilecekti r. Avam Kamarasında sine kadar müzakere1ere devam ede- ç. 
\ l! Avni oğlu Sıdkı Irga eve cektir. *- --

·1Lus •sbiyeyi zorlıı kaçırmağa zın feryadı üze rine bütün mahalle ıı 
etııı tş ve dövmüşlerdir. Kı- halkı toplanmı~. suçluları yakalıya-yarın çol ( şiddetli münakaşa olacak B v Bakırköy 
~N DAKoD KA a ayan agner l\Tu·· .tus sa·ııımı qapıldı "'--'Y ~ Paris, 5 (Radyo) - Londradan uzunmünakaşalarceryanedecekiir. ıv, } ' 3 

"'llıııı..... a haber veriliyor: Muhalefet liderlerinden Mujor Alman yadan Londraya İstanbul, 5 (Telefonla) - Bakırköy 

4 Norveç harekatı etrafında müza . Atlle ile Sir Ar•pal Sinklerin hükıi. kaçtı nufos sayımı bııgün yapılm·~'tır. ek ı Ak kerelerde bulunmak üzere salı ııünü meie şiddetle hücum edecekleri söy- d 5 (R d ) V . t Kunnın nufusu 32423 dur 
1'\.1ıerı anın a a ası Loıı ra, a yo - agnerın o- '. . : . • ı ( t oplanacak olan Avam kamarasında !eniyor. ru nlarından madmazel Vagner, bugün ~3.5 sayımına gilre 4 bın kışı faz · 

~Ussolini teminat vermekte 

ad " devam e d iyor ,. • 

t1 \'a4i 0 
(Radyo) - Yugoslav-ğu söyleniyor. UMUM/ HARB/N SEBEBLERJ 

~~ate~f0n sefiri, Amerika hari- An_ıerikanın gös~er~i~i alaka mlina- . . _ . . . . . " . . , . . _ 
"lı1 ;k! sı.Jn temaslarına de • sebetıyle ftah·a, bırbırı ardınca ienıı- 1914 19J8 harlıı konuşuluıken bazılaıı, e.,kı umumı harbın 24 ha 
~~r. B~ temruıların, yalnız Yu- nat vermekle. ve Balkanlard:ı 1ıulh ve ziran 1914 du ::>aray - Bv;ı•aıhı Avustury:ı velialıdıııııı öldürülmesini lıu 

'~ ~iil, bütün Ba!kan devlet müsalemdin devamına taraftar oldu- hadiseye _s<lıep ~l~ruk gösteriı:ler. Halbuki yapılan e~a~lı tetkikler, lıar-
Yet ve seJJ.rneti için oldu- ğunu bildirmektedir. bın hakıhı ""Lebıııın 1Ju olm>tdıgıııı, bu su.kasd lıadısesının ancak ve ancak 

dünyayı ateşe veren bi r kıvılc ım rolü oynadığını göstermiş ve göstermekte 

h 
di ı·. Avusturya ve l\facar istan hilkılrneti, bu suikasd hadisesi üzer ine Sır-

Bir adise bistanı, katili te~vikle itham etmiş ve ondan haysiyet kırıcı dileklerde bu-
~ lunmu~tıı. Jlfosele L:ıhey adalet divanına gitti. Verilen karar Avusturya 
{ \l tarafından bfjienilnıedi ve ası l maksadın istihsali için Avusturya Sırbis-

~OS}avya _ ltalya hududlarında tana karşı harp n;;n etti. c2s temmuz 1914.) 
Halbu ki harp ötedenber i hazırlanıyord u . 

~ Avusturya • Macvar ist:>n bir çok seneler Balkan yarımadasına hakim 
''iv çarpışma olmak istedi. Sırbistana denizden bir mah reç vermeğe de razı olmuyor Y.e 

l!ı~l~·t; C~adyo ) _ Havas Ajansı- ıateş açmışlardı r. onun kllçüi< bir de_vll•t olarak kalması .. g~ye_sini istihdaf ediyo.rdu. Sırbis-
. r ır habere göre, dün gecer Hayvan kaçakçıları hemen kaçmış- tanın Balkan harb:nd,.n (1912 • 13) buyumu~ ?!arak çıkması ıse nnu bü•

'_~ ~~slavya hududlarında bir lnrdır. Çarpışmaların vu~u buldu~u bü•tiıı si'li r lendirdi. .Çünkli Sırbistan bu_ hal~. '.~e Avu~turynnın Ba.lk~nla
lı fu u tur. İtalyan hudud ma- yerde, delik deşik olmuş bır kasket ıle r:ı sarkmasına maııı olacaktı. Avusturya .. duş.uncelerınde, Alman).a) ı da 
'~ i ~o lavyadan !talyaya at yaralıınmış Lir at bulunmuştu r. kendig;ıı6 yardımcı olarak bulunyordu. Çunku Almanya dn gayrı mem
,~~:•Yen bazı e,hasın hudud-1 Alakadarlar, bu Mdiı;eye ehemmi- nunnu. D:inv~. ~.a~:ır:nrının kendisine . k:pa~ıldığı~ı id~ia ediyordu. 

iııu ıönnüşler ve derhal yet veriyorlar. Alman ~:ınayıı !Re, hayret" ~ayan bı r ınkı~af go..•U>rıyor , mamulatı sar-
. fedec~k ;·er bulHr.' l)'orclu. P azarlar, eski imparatorluklar arasında tak

~it"!, •·diJn~j~ yibi ~rli. İP~iJterenin Yt'niq, ma~temlekeJcr ~ahibi olmasını ve 

1 Ton sı·st Fransanın Fa• ı işıı:al etmesini çek~miyordu. Or dusu kuvvetli idi. F akat 
Y ~ ı:U>nizd• de hiıki:ıı olmak lazımdı. Bu sebeple bir donanma in~aat pl 11n ı 

~. İll'ctt ""h Si k kl • nı tathike basladı. Donanma ve ordu kuvveti nrttıkrfl, Almanvanın da ~-rı k-'';'4,. ga ını ova yaya na ıettı sek sesle konu~maj;a, guru.~nı'. kahartmağa bn~la~.'~" görüldii. t'."parat".~ 
1<1ıı. (l't dyo) _ Aimanyanın Von Sist, dün diğer bazı Alman ku- l<ayzer •'yasi nutukhr:ı ınr.-tı. Almıınyanın da ı>:uneş altında bır m<'Ylm 
~1~ı \~uıııandanı Von Sist, ka- mandanları ile birlikte uzun b ir kon- ol<ln)rtınu :<>~!iherek harp t<'hd'rll!'r;~e giri,ti. ihn~-e -· ~vııstı'.ryıı. veliah· 
;, •it ~va~Yaya nakletmiş ve f&nıns akdetmiş ve şarki Av r ııpada bir ılının kntlı bır vesile ~hin ve harp dunyayı •ardı. Gorıılııynr kı, 1 ~ 14 • 18 
' ldeını binımnı Iual et • karışıklık zuhur ettiği takdirde ahna.1

1

harbi. iktı!acl1 Pmper\·a!izm Ye militarizm "'ilıi ,.,honl•rp davanmı~ ve da-
cak tedbirler i müzakere ey lemiştir. yanmaktadır. Buaünkll ha r pte de ayni tesiri ııörmüyor muyuz ? 

buraya gelmiştir. 

Alman kızı, iııgiliz gazeteler inde 
intişar etmek üzere enteressan maka
leler hazırlamıştır. 

M:ulmazel Vagncr, yazılarında Ilil
leı~. Sezan taklid etmek i<tiyen \ıir a
dam olarak tavsif eıliyor. 

------- ı 

l ngilterede 
Millz müdafaa bonoları 

1 adır. 

- - - -·*---
A l manlar 

Guya 23 tahtelbahir 
batırmışlar 

Ilcrlin, f> (lbı.lyo) - 9 ni>ıırıdn~ 

bu gilne kadnr 2:ı lngiliz talılelbahi· 
rinin Norveç 'alıillerinde \ıslırıldıiiı 

re•men te"bit edilmişlir. 

satışı arttı f 
Londra, 5 (Rlldyo) - Geçen hafta ı 

zarfında beş milyon liralık ta"8rruf 
kopunu satılmıştır . Şimdiye kadar mil 

TEBLİGLER 1 
li müdafaa bonolıırının satış yekunu 
140 milyon İngiliz lirasını bulmuştur. 

Yunan Kralı Make
donyada 

Atina, 5 (A.A) Kral Georges 
yen; ::II irina T•ayazi demir yolunun 
a~ılış tö reninde bulunmak üzere dün 
akşam Makedonyaya hareket etmiş
ti r . 

Ankarada zelzele 
Ankara, 6 (Telefonla) - Dün 

akşam burada iki hafif zelzele ol -
muştur. H asar yokt ur. 

Türk -

Paris, 5 (A.A.) - 6 mayıs sabah 
tebliği: 

Garp cephe•inde keşif kolları faali
yeti olmuştur. 

Par is, 5 (Radyo) - Fransız karar
gahıııın akşam resmi teb:iği : 

Düşman, topçu•unun himayesi al • 
tında Sar havalisiııde üç müfr!'::emize 
karşı şiddetli bir taarruzrta bulun • 
muştur. ::II üfrezclerimiı, ansızın ihata 
ed ildikler ini aıılamı~iar ve kahraman
ca müdafaa ed.,rek. muavin kıtaatın 

vuruduna kadar düşmanı meşgul et
mişlerd ir. ~len kı taat Almanları püs
kUrtmUş ve ilendi hatlarına sUrmllt • 
tür. 

Romen 
Ticaret m •• zal<ereler • başlama}( Üzre 

1 
t"tanbul, 5 (Telefonla) - Hük(ı- etme~ üzere Ankaradan gele.n ~tıyd, 

metimi2le Romanya arasında ba,tıya- I:ugUn Bukreşe hareket etmıştır. 
cıık olan ticaret müzakerelerin i ida re 

e 
1 

il 



un A r 

da hükiımeti 

ikinci Erkek lisesi jimnutik bnyramından bir intiba •• 

. ' 


