
-----::::::~-~~.:."':.~.::s .. ~~::.::_ - .... -
-- - -- - -

r-;ı -GAZI BULVARI IZMIR - 44 
imtiyaz aahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Ba~muharrir ve umum! neşriyat müdürü: 

No. 10468 Kırk Be$ind Yıl FIAl'I (5) KVRUŞl'VR 6 MAYIS PAZARTESİ ı"'o 

HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MODDE'l1 Türkiye için Hariç ıçın 
Sn1~lik ....... 1400 2900 
Altı G]lhk .... - 150 1650 

1 
GUııU geçm~ nUshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 
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Bafvekil dün sabah 
Ankaraya döndü 

Ankara, 5 (Huıuai) - Petrol mmtakasmda 
tetkiklerde bulunan Bqvekil Dr. Refik Saydam 
ve refakatindeki zevat bu aabah aaat onda An
braya avdet etmİflerdir. S.,vekili Meclis Reisi, 
Vekiller, Mebuslar, S.,vekilet Katip UmunıW, 
Parti Umumi Katibi karıılamıılardır. 

Y.ENt ASIR matbaasında buılmıftu' 

a bı başla 
1 

1 
......... ...................................................................................................................................................................... 

Amerika harbe 
girmeğe hazır! 

' 

iTALYANIN VAZİYETİ 
Roma, 5 (Ö.R) - Akdenizde ingilte

renin aldığı tedbirler ve müttefik filo
J:ırın İskenderiycy<' gelmiş bulunması 
İtalyan :,;yac:) mahfillerini bu mevzu 
üzcrindı-. konuşmağn scvketmiş1ir. Ro
ma siyasi mahfillerinin bu husustaki 
düşüncelerini .şöyle kı~ltmak mümkiin
dür: 

•İtalya, ınüttefikkrin tahrik eyledik
leri (!) bu harbe dahil olmıya hiçte he
vesli dt>ğildir. Buna ınukabil müttefik
ler ve bilhassa İngiltere İtalyayı mut
laka bu harbe okmnk için ellerinden 
geleni yapıyorlar. 

sı ph<' ile karrılmıan ltalyanm ao.ı· f ' (" ,,· 

Şunun bilinmesi istenir ki, İtalya, 
menfaatlerinin tehlikede ka1dıgım gör
düpü una kadar A-.ı upanın bir ucunda 
başlıyan ve gittikçe san bir hal ~an 
harbe iştirak etmemek nzmındcdir. ltal
~ımın d:ı istedikleri \•ardır. Fakat hun
ları konusınnnm zamanı henüz gelmedi
ği için sükfttu ihtiyarı tercih etmiştir. 

IOH DAKİKA -...... . ••.. 
Garpte büyük 

liir taaruz 
hazırlanıyor -·-.\ llrlikscl, 5 (Ö.R) - Belga Ajansı, 

.1ntan crkfımhnrbiye inin Garp ccı>hc
~de biiyiik bir t:ınrruz hazırladığını 
ı.· her 'liermektcdir. Bu tnarruzun tari
~ tııayısın ikinci haftası sonlnnnn rast
~tadır. 

Norvec 
' Muvalf akı-

:Vetsizliği 
---*--

~ar bin mukadderatı 
"~erinde müessir 

•lacak değildir .• Fakat .. -·-HAKKI OCAKO(jLU 

}i '1iittcrik kuvvetlerin Trondhaym ve 
..:~so tan ~ekilmeleri Almanyanın ce
~~ _NerveçCc mu\'affıkeyitinin bir ifa
Ç •111 teşkil eylemişeir. ingiliz başvekili 
~tltı"fıttıayn bu hakikati Avam Knma
\\i ~da gizlcıneğe lüzum görmeksizin 
.\J tuıı lafsilitiyle izah etmiş bulunuyor. 
tı_lbanlarnı kazandıkları b u askeri zafer 
'~bh·i? nıukadderatı iizerinde miiessir 

ılır mi? 
a1 ~tselcnin dikkate şayan olan nokta
'- tıra ıdır. Hemen ilave edelim ki 
Jı;. "harip de\•letlcrin ana ku\l\'etleri 
lıt? ta lilerini denemek imkan \ e lırsa
\i~ ele geçirmedikçe hiç bir hlldisc har· 
\ıhtı l'tıuknddcrah iizerindc tesirli olmak 
•ı.t etini taşıyamaz.. Mc\'zii zaferler, 
"-t:hcı nünınyişlerlc propagandaya biz. 
'etnıckten başka hiç bir fayda \'ere· 
~ Y lıunun en yakın tecrübesini 1914 
.._, bPnıış bulunuyoruz. Almanya umu· 
) "t arp esnasında Belçikayı çiğnemiş, 
'?t>la\~ayı i gal c tm" , Romanyayı 
tltı.ı~' Sov~ et 'e l~ransız topraklarımı 
""' 'tti. iFakat :ıafer ingiltere ' c Fraıı-

h rı oldu .. 
ıııu •. 

~tk!un de Almanya Polonya) ı, Dani-
l.''llt ~ ı, Norveçi ~iğncnıiş bulunuyor .. 
liıı~ at hu rrıc\'zii muvalrkı.yctlcr kcndi
"1aıı trıha~ yiil ettiği zaferi kzandırmak 
.\tll\ a •na gt•lcınez. Şu halde denebilir ki 
11t'> arıya Nor,·ec ••ferini 11idn açmış-

~-~ha N 1 l • · "Jk • ·· l . d orvcç ı:ır nnın ı · gun crın c 
~NU 2 İNCİ SAHİl~EIJE -

:ltınordu mağlüp, 
b··lta v berabere kaldı 

l ı ~~ Aıık. r. da yapılan maçlarda Al
u G~nçkr Birlığinc sıfıra karsı 

1 1 . 1 l löp olmuş, Altay ile 
2 berabere kalını tır .. 

Knhirl'. 5 (Ö.lt) - İsl;cndcriyeye ge
len ıniittcJik dom:n:nalnrı kumandanla
riyle Mısır lıiiki.iııwt crkam arasında 
ı.iy:m•tlcr kati t'dilıni tir. :\liiUefik ku
mandanları MMnla imik 1ararından he-
YN"•nh q·l~nıhnnıı~tır. 

Bize deniliyor ki : Habeşistan halen 
sizin mnlınız değildir. Arnavutlukta da 
yerleşmediniz. Böyle söyliyenlere cevap 
verirıo.ek onlar canlan sıkılarak bundan 

- SONU 1 ÜNC(' SAHİFEDE -

.H «'tJ • , ontın ttıhf'~§Üt f'ltli!Ji IS'"ıcenderiyecle Hait istilıkdmı 

Balkanlardan uzaklaştırmak Harbı 
. . 
ıçın 

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

lngiliz sefirleri Bul
garistanda çalışıyor 

Sof ya, 5 (Ö.R) - İngilterenin Anka
ra sefirinin Sofyaya yaptığı ziyaret si
yasi mahfiJlerdc tefsir ediliyor. Ankara 
sefiri Mr. Huggens Sofyada İngilterc
niıı Sofya ~efarcitnin misafiri bulun
makla benıbeı· zlvııreli hususi bir ma
hiyet taşınıamakt~dır. Sefir, İngilterenin 
Balkanlarda tesis\ı1c mu\'affak olduğu 
blokun biraz dııhn takviye:;iyle alaka
dar olarak hu seyahati ihtiyar etmiştir .. 

İçinde hıılıınctu~ıımıı:ı harta zarfında, 
İngiltere. Ralkıınlnrn ~ok yakınJa~an 

tehlikenin iiniinü almak idn takdire şa
yan b ir diplomatik fanliy~t gösteriyor. 

İngiliz scfiı-lcri Majeste Kral Borisi 
ziy< t elle nezdinde bir mi.iddet alıkonul-
ınuşlardır. Görüşmeler hnkkında hiç bir 
haber sızmamıştır. 

Bulgar ı;iyasi ın~h{illeri, Bulgaristanm 
Balkanlar sulh ailesi i(inde nıiisbet bir 
rol oynamak arzusunu n her zamankin 
den daha kuv, ·ctli olduğunu ileri siirü
)'Orlar. 

ikinci Li&enin dünkü atletizm bayramı 

Amt•rika Haridyc Miistl'şarı Vels. geçenki H'1rahat;ndc 
Çembcrla.yn tı<! Hali/aks ile bir arada 

Brüksel, 5 (ö.R) - Bclga Ajansı bildiriyor: 
Amerika re~i, Avrupada u:zun bir tetkik seyahati yapan 

Hariciye müsteı.an Mr. Sumna Velı i!e bir defa daha görü~
m~tür. Velsin raporlarını tetkik eden Amerika rei!İcümhuru, 
Avrupada attık bir aulb üır..idi kalmadığı neticesine vannl§tır. 

HARP, UMUMi BtR ŞEK1L ALMIŞTIR, 
Vaşington, 5 (ö.R) - Askeri mahfellerde Avrupa harbi 

hakkında ileri sürülen mütalaalar şöyledir: 
cSon Norveç harekatı, artık 939 - 940 harbinin bir cihan 

harbi halinde ele alınniasını icap ettirm.İ§tir. Bu harp geni~le· 
mittir ve yakın günlerde pek muhtemeldir ki bir misli daha 
~liyecektir. 

Norvcçte kalmak e harck:ıtın bu cephesinde dnhn çok 
çalışmak imkanTanna m olmak lngıltcrc için elzemdir. 
Eğer Almanya Norveçte tamamen yerleşinıc büyük bir askert 
tefcvvuke malik olması emri vakidir. Bu takdirde başta isve~ 
olmak üzere daha üç miistakil ınemle..1<etin mukadderatı ciddi 
surette tehlikeye düşer. 

Asıl mühimmi, Norveçlen çıkarsa bizzat lngılterenin dal
mi Alman iz'açları altında kalabileceğidir. Bu tehlike lngiltc• 
renin hayatını, mukadderatını alakadar eylemektedir.> 

Vaşington, 5 ( ö,R) - Amerika ordusu. şimdiye kada1 
görülmemiş en büyük askeri manevralara başlamıştır. Bu ma
nevralar Luisynnada ve T e.ksaı eyaletinde yapılmaktadır. B~ 
yük askeri kuvvetlerin iştirak ettiği manevralar 2 5 Mayıs ta• 
rihine kadar devam edecek ve son uımanlarda imal edilen 

- SONU 4 'ÜNCÜ SAH1FEDE -

Norveçte kat'i harp başladı 
"Narvik,, te büyük bir deniz 

bir Alman tahtelbahiri 
harbı 
daha 

oluyor, 
batırıldı 

dün 

~~-~-~~--~~.--...,-.~-~~~~--~~ 

Almanların bir kısmı Şarka doğriı çe· 
kili yor, bir kısmı da muhasara edildi 

Londrn, 5 (ö.R) - Royter bildiriyoı: 
Alman kuvvetleri Narvikin ~arkında adım adım geri çe

kiliyorlar. Liman gayet tenhadır. Dü~man sahil boyunda top
lanmalı.tadır. 

SON DAK1KA : Narvik boyunda biiyiilı bir d enia harbi 
~tır. Narvik civarındaki Alman kuvvetlerini müttefik 
ordular tarmıftır. 

Londra, 5 (ö.R) - Royter muhabirinden: 
Narvik, karadan ve denizden şiddetli bir bombardımana 

tutulmuştur. Müttefik kuvvetler burada yeni bir xafer daha 
kazanmışlardır. Bir A lman denizaltısı batırılmı§tır. 

KAT'I HARP BAŞLA Dl 
Stokholm, 5 ( ö.R) - Stokholmdelci askeri makamlar 

Norveçtc kat'i harbin bugün bR§ladığı fikrindedirler. Bugün 
Nıırvik mıntaluııunda büyük bir faaliyet nazarı ~ikkııti celhet
miştir. 

öğleden evvel Alman ve müttsik kıialan arasında karıı
lıklı topçu ateıi tecti edilmif ve müttefiklerin bir piyade tur
nau bunu takip etmt,tir. 

Norveç başkumandanlığı, ~imaldeki l.arargahındo yeıleş• 
miı bulunuyor. 

Cenupta irtibatı kesilen Norveç kıtalanna müttefikler yar
dımn koşmu§ ve Alman hatlıı.rİ arasında büyük bir gedik açıl-
mıştır . 

AINJ.ANLARIN BiR iŞCALt 
Berl:n, S (ö.R) - öğl~dcn sonra Alman kıtalnrmın Roro

:;u İ~gal ettikleri bildirilmiştir. 
Stokholm, 5 (ö.R) - Rarosun Alrnon kıtalnrı tarnfındıın 

i gnl edildiğini haber veren bir fsveçli gazeteci bunu tc!efonln 
gnzctcsine bild;rmiş. fakat ikhıci dı-fa i gal t,ahilatını verirken 
Alman tnyyareleri !lehri bombardımana başladığından muha
bere iınk<lnı kalmamı~ır. 

Alman tayyareleri bugün şehri iki defo bombardıman et
mişler ve harabeyi' çevirmişlerdir. 

Sıokholm. 5 ( (:S. R) - Oslo civarındaki k.,.s.ıbn ve !köyler
de Alman tayyarelerinin ikn evlcdikleri hasarnt çok böyiiktür. 

Stokholm, S (A.A) - Müttefikler Norvec;te bazı yerlCTi 
tahliye r-ttikten sonra Almanların vakit kaybetmedikleri ve 

rve ukerleri 

llk ihraç harekctindl' Narviktc c<'Teyan eden kanlt 
harpten bir sahne 

teslim oluyorlar. 
ALMAN PROPAGANDASI VE HAKiKAT 

Londra, 5 (ö.R) - Son harekat esnasında Britanya do
nanma .. mın pek ağır zayiata uğradığını Alman propagand ... 

- SONU 3 ÜNC() SABiFEDE -
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Veliahd arabadan iner~k kendiıini karşılı
yan •adrazama doğru ilerledi 
~~~~~~~~~~x•x·~~~~~~~~~ 

Bütün latanbul ahalisi o dakika
da henüz yataklarından kalkmamış 
idiler . 

Sokaklarda ahaliden hiç bir kim-
e dolaşmamasına rağmen. bütün 
köşe başl rı askeri devriyeler 
tarafından tutulmuş bulunmaltta 
idi.. Bu vaziyet, arabanın pencere
sinden etrafını seyreden Murat efen
dinin nazarı dikkatini celbederek 
Seraskerc dedi ki: 

- Paşa hazretleri.. Sokaklarda 
bir çok devriyelerin bulunduğunu 
görüyorum. Acaba bunlar tarafı
nı:r.dan verilen emir üzerine mi bu 
Yakit, böyle ayakta bulunuyorlar~ .. 

Serasker - Evet efendimiz ... 
icap eden bütün ihtiyat tetbirlerini 
aldık .. Sade Be~ikta .ta değil, bu da
kikada lstanbulun bütün sokakla
rında devriye kolları gezdirilmek
tedir ... 

Bu özJeri öy]iyen Seraskerin o 
dakikada büyüle bir sevinç içinde 
bulunduğu vaziyetinden anlaşıl
makta idi ... 

Hüseyin Avni nasıl sevinmesini. 
Scnelerdenbcri pe~inde koştuğu 
muradına nihayet kavu~mU!? bulu
nuyordu ... 

Ona bir çok ağır muamelelerde 
bulunan, sevgili raylasının ölümü
ne sebep olan Hünkardan öç almak 
dakikası nihayet, işte gelmiş çat
mıştı ... 

Bu saatte Sultan Azizi sarayında, 
ımsıkı bir ağ içinde tutmağa mu

"\"affak olan Hüseyin Avni , ayni za
manda Veliahdi avucunun içine al
ını,., onu da Serasker kapısına doğ
ru sürükleyip götürüyordu ... Şimdi 
Seraskerin maksadı tamamile hasıl 

olmuf demekti ... 
Hünkar bundan sonra ne kadar 

çabalasa, etrafını saran ağlardan 
artık kendisini kurtaramıyacak.tı ... 

Kuvvetli, genç atlar tarafmdau 
kaldırımlarm üzerinden uçar gibi 
•ÜrüklenİP. götürülen arabada. Mu
rat efendi ile dizdize oturan Scras
lcer bütün bunları düşünerek o da
kikada keyfinden kabına sığamı
yordu ... 

Arabanın son derecede bir siir.at
ie ilerlemesine rağmen onun yine 
yavaş yürüdüğii zehabına kapılan 
Serasker bu sırada pencereden başı· 
nı çıkardı ... Ve arabacıya: 

- Daha çabuk ..• Daha hızlı sür
meli, diye seslendi.. . 

** O saatte vükela ile yüksek rütbe-
1 i devlet adamlarından ve ülemadan 
mürekkep büyük bir kalabalık Se
rasker kapısında toplnnmış, veliah
dirı gelmçaini bekleınekte idiler ... 

Bu kalabalığın iç inde adrazam 
Rü~tü paşa ve Mitat paşa ile Şeyhis
lam Hayrullah efendi dahi bulunu-

arabatıı P,elip te. icinde y1'ntnd::\ Hii
!!evin Avni oldıı<!u halde Murat 
efendinin huhmduuunu 2füdiikleri 
da1<;1<,.,vn kadar devam c>tti ... 

Vcliahrlin p-elmesi sadrazamla, 
bu iııe vakıf olan diğer na7ırların 
haftalard~nb ... ri devam t>den korku
larını artık tamamile Slİderınisti ... 

Murat efendinin oöriinmesi her
keı1in yüzünü güldürdü ... 

Riiştü paşa ihtivarlığma ra~men 
kosar adımlarla ~lurat efendiyi is
tikbal etti ... 

Veliaht arabadan inerek kendisi
ni karsılıyan saclrazarna doğru iler
ledi ... 

Ve kısa bir musafahayı müteakip 
heo Lir arada yürüdüler ..• 

Biraz istirahat edildikten sonra 
nazırlar, ülema ve büyiik memurlar 
Babı ~rask,..rideki büyük salonda 
toplandılar. Topkapı sarayında, ha
zinede saklı olan tahtın getirilmesi
ne vakit bulunamadığı için salonda 
sii lii bir koltuk hazırlaınıslardı ... 

Hal fetvası fetva emini tarafm
dan okunduktan sonra Murat efen
di salona gelip ih..:ar edilen koltuğa 
geçti .. Oturdu .. 

Murat efendiy~ ilk önce Şerif 
AbdülmuttaJip biat etmişti .. Ondan 
sonra ela orada mevcut olan vükela. 
ülema vcsair ricnl birer birer gelip 
bu dakikada (Beşinci sultan Murat} 
namını almış olan yeni padişahı se
lamladılar ... 

Bunun akabinde de her taraftan 
c tılan toplarla artık Sultan Aziz dev
rinin kapanıp, Osmanlı tarihinde ye
ni bir saltanatın başladığı lstanbul 
ahalisine ilnn edilmişti ... 

O gÜn lstanbulda çıkan gazete
lerin ilk hifesi Beşinci Muradın 
culusundan bahseden sntırlarla dol
durulmu~ bulunuyordu. 

Bu gazeteler arasında, bilha sa 
c&siret» gazetesi o gÜn pek süslü 
bir ekiide intişar etmişti .. ilk sahi
fesi yaldızlarla siislenmi. veyazıla
nn en ba"1na da : 

Müjde tahtı devlete çıkb Muradı 
milletin şeklinde hir beyit parçası 
konulmuştu ... Fakat hu padişah de
ğişme hadisesi de, artık baştan ba~a 
infisah etmis olan Osmanh impara
torluğunu, ~na mukadder olan in
kıraz tehlikesinden kurtaramadı .•. 

Beşinci Muradın saltanatı ancak 
93 gün sürdü ... 

93 gün sonra sultan Muradın sal
tanatı nihayet bularak ikinci Abdül
hamit tahta çıktı ... Ve bu suretle 
Osmanlı tarihinde {istibdat devri) 
diy~ anılan en karanlık. en meş'um 
bir saflın başlamış oldu ... 

Beşinci Muradın culfısuna tarih 
düşüren şair onun halini bu sefer 
de şu beyitle ifade etmiştir: 

yorlardı . • ı 
Doksan tiçte doksan üç gün 

padişah asır olup 
Göçti.i mateınhaneye Sultan 

Murat na Murat 

Her üçlinün yüzünde de sabırsız
lık, tela~ ve endi e manaları beliri
yordu ... 

Onlardaki bu üzüntü, Seraskerin - BiTTi -

Dünkü maçların neticesi 

Altınordu mağlllp oldu, 
Alt~ y berabere kaldı 

19 Mayıs bayramı 
h zırlıkları 

ilerliyor 
Spor prouaıarı lııı 
hafta AlsancaJıta 
yapılacafı ... 
Beden Terbiyesi öğretmenlerinin bU

yük bir ihUmamla calışlıkları 19 mayıs 
spor ve gençlik bayramı hazırlıklarına 
dc\'am edilmektedir. Gayet az vakit kal
dığı için bu hafta spor bayramı prova
larınrı baslanacaktu. Provaların Alsan
cak tadında yapılması tensip edilınic;. 
tir. --·--ir ALY AHLAR 
Pamuğa mukabil 
Dolar verecekler •.. 
Gelen malumat;, güre İtalyada. Tür

kiye - İtalya ticaretinin inkişafı ıçın 
yapılan müzakereler müslıet netice vcr
mişli r. Ba1.ı mühim esaslar . Ü7.erinde 
ınutahekat h:ı ıl oldugundan Italyanlnr 
tıntm alacnklnrı pamukların bedelini 
dolar ödemek suretiyle tediye edecek
lerdir. --·-M SIRA GİDEN 
MUH'l'IELİT r AKIM 
Galata ~ıra~ - Fenerbahc.:e muhtclitı

nin Mı~ırda yapacağı maçlar büyük bir 
alfıka u~andırınıştır. Ebik bir kadro ile 
giden futbolcuhırınuı.u1 muvaffak olma
larını temenni ederiz. --·--Mahlıemelerde 

----··-····-· 
alan yere yemin 

ebnenin cezası 
Mahkemede yalan yere yemin etmek

ten suçlu D vlet Demiryollarında tene
keci Bekir Arslan altı ay hapse. üç ay 
amme hi7.mt>tlerinden mahrumiyetine 
mahl-.'"Üın edilmiş .• :abıkası olmadığından 
bu <..'C't.al<ırı tecil cdilm.istir. 

BORNOVADA 
TUTULAN KiRSiZ 
Bornovada müte .. ddit hırsızlıklar yı.ı

µan ''e evvelki gece yarısı bir bakkal 
dükkanının kilidini maymuncukla <tçıp 
içcl'.iden para, tiitiln, \•esaire çalan meş~ 
bur hırsı7. Ahmet oğlu Hüseyin, dün 
meşhul suçlaı· mahkemesince te,•kif 
edilmiştir. . . 
TEPECiKTEKi 
Hadise kahramanları 
Tepecikte oturan Sıtkı ve arkada.<:ı 

Şevki failaca sarh~ olarak gece yarlSı 
ayni semtte olurnn Bn. Hasibe adında 
genç bir lrndının evine girmek ve ken
disini zorla kaçırmağa t~hbüs etmek 
istedikleri iddi ı ve Bn. Hasibenin şi
k:ıyeti ü:tcrine ynl:allUlmışlar. meşhut. 
suçlal' mahkemesine scvkedilmi~Ierdir. 

Dün bunların sorgusu yapılarak 1e\'
külcrinl! knrnr verilmişi ir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Memlefıet halJePlePi ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SAMSUNDA 
Dünkü Kon~erans 
Samsun, 5 (Hu rusi) - Anbra f kül-

tesi dö~-ent1el'inden Danyal Edi7., bugUn 
buradn. zelzelenin sebepleri ve neticele
ri hakkında bir konferans vcrmi!'Lir. 
MANİSALI . 
Gençlerin seyahati 
Manisa. 5 (Hususi) - Halke\'İmiz 

gençleri, Belkis piyesini temsil C'tınr.k 
lizcrP Turgutluya gitınişlerdir. Oradan 
Salihliye gt'Ct'<..-eklcrdir. 

GUMÜ$HANEDE 
YENİ BİR BİNA 
Güınüşhnm>, 5 (Hususi) - Emniyet. 

müdi.irlüğü binasının temel a tma mera
simi bugün lapılın~ır. 

Yeni ne~riyat 

-·····------KüLTtJR MECMUASI 
Kültür mecmua$tnın (94) ü neü sayısı 

zengin mfuıderecatla intişar etmiştir .. 
lzınirin biricik edebi, Lerbiye\'j ve içti
ınni ınecıouası size bu niishasında 1.e,·k
lc okuyacagınıı. y111..ılar hazırlamrsl ır. 
İl'fun Ha.zarın Nortları, Ali Kemal Kn
rat.layınm l.crakki hakkıııda bir telkiki, 

-------:x*x İsmet Kültürün köy cn.-;titiisii hakkın-
Ankara, 5 (Hususi) - Milli küme yeti e!e almış ve hu lıakuuiycti 15 ıncı da gii7.el biı- makolesi, çocuklarda cinsi 

ın çlarma bu sabah aat 10 da, havanın dakikaya kadar dcvnm cttinniştir.. On tezahürler, Amiral Brycliıı hayatı, Sok
yağmurlu olması.na ı-ağmen 50 O küsUr dördüncü dakiknda Altay lehine verilen rat nı:tSJI konuşurdu tetkiki. gec~ bekçi
"<'.fİrci ününde devam edildi. penaltıyı Saim gole tahvil etnıişfü. Bun- si portresı \ 'l' diğeı· yaulnr sizi zc\':kle 

Ilk maç Gençler birliği - Altınol'du, dan sonra oyun mütevazin bir vaziyet- !.iİriiklivecL"ktir. 
ıkinci maç ta Muhafızgücü ile Altay le her iki tarafıı, da akınlaril·le cereyan • Vfü"'l:İ iNS NLIK 
arasında yapıldı. etmekte iken otuzuncu dakikada Muha- Bu adla intişara baslıvan Estetik. Ah-

i.Ti ORDU - Glo:NÇIAEU BİIU.İCİ fızgücü lehine bir penaltı olmuş. hu pe- lak '\:e tabiat nı~mua ~nın ücüncü sa-
Oyuna başlar ooslaınaz Gençl r bir- nnltı da Fethinin ayağiyle gole tahvil ~·ısı ela cıktı Bu ı-ayıda Hilmi Ziyı:ınm 

liği hakimiyeti te is ederek Altınordu edilerek 1 - 1 berabere olmuşlardır. Bu havntı ılf! llatıde Edibin, Ahmet Hanı
kalcsini tazyike başladı '\'C sekizinci da- sayıdan SOllnl oyun daha ziyade seri ve dinin CPmİI Senanın \'C daha biı• <..'f>k 
kikada ilk goli.i ynpmağa muvaffak ol- sert cereyan etmic;se de birinci devre tmıııımı-; iııı7.aları yazı, tetkik ve maka-
du. Genelerin bu tazyiki 25 inci daki- berabere bitmi.,tir. lelPri mevcuttur. 
kaya kadar devnm elti. Bundan sonra İkinci devre Muhafızgiıci.inün seri ve IUZU,t\ Y .MEC4\IUASI 
Altmordulular baskıdan kurtulup hii- birbirini takip eden ııkııı lariylt' ba~lc;ı- l(ı1:ılay cem!) eti umumi nıerkni tn-
cuımı geçıııişlerse de gol çıkarmağa mu- mı ve bu akınlaıdan istifade ederek nıfından çıkarılaıı Kızılay nıecmımsıııın 
\•etflnk olamamışlar \'C birinci devre Muhafızhlar . kizinci dakikada ikinci hu sayısındı.ı cemiyetin faalıyctlcri hak
Gençler birli~inin O - 1 galibiyetiyle ne- gollerini de yapınağn muvaffak olmuş- kındaki yazılarla ı;rız me\'7.tıu hakkında
tıcclenrnistfr. 1.ırdır. Bu golden sonra Altaylılar açıl- ki güzel çalısmalnn \'e makaleleri bu-

İkincı haft.ayiınde ise Gençler Birlıği mı \"C ycnid~ıı h<lkimiyet tcc;isi11e mu- !acaksııuz. 
) ıne hiıkııniyeti ele almı lardır. Sıra ile \'affak olınuslardır. Bu vmdyet clevl'('nin 
be inci dakikndn ıkinci, on heşincı da- otuz alımcı dakikasına kadar devam et
kikada üçüncü. kırkınC'l dakika.da dör- mis. ayni dakikada V<>hap hir kafa 'u
diincü \'C 42 ınci dakıkada beşinci gol- ru"iyle Alta) ın ikinci goliinii yaparnk 

lehine l C'ni bir pena l'ı verıni.ştiı·. Fakat 
Muhafızgiidüll'r pcn: tıyı atamamı lar
rlır. De\·rc SOIHll\d kc.d,U" her iki taraf 

lcri atar.ık maçı O - 5 kazanımslarclır takımını ın. · li'ıhıvctteıı kuı1arını..,tır .. ta takıımııı < .ılıbi~ dl' -.~, kedecC'k sayı-

BERLE Norvec 
' 

Muvaffakı-
Teknik tedrisat şürası yetsizliği 

-·--Harbin mukadderatı Ağustosta toplanacak şurada mühim 
mevzular münakaşa edilecektir 

üzerinde müessir 
olacak değildir •• Fakat .. 

~~---~~--x*x~---~-
Şelıılirnizdeki alnkadarlara gelen ma- 3 - Akşam saıuıt okulları bah.-.i.. -·-- DA AUA1'1 l JNC1 AWFEIJ~ _. 

lılın ta göre bu yaz ınev. iminde Anka- 4 - Orta okullardt\ atelye i leıi .. 
ı·ada teknik tcdri t ş!ırnsı toplnnacak- 5 - M leki tedrisat, öğretmeni ye-

bu IJın m man ı knt'iy tle tebatÜ' 
t'ttiriln1 ipi. 

:\liittcfiklcriıı ablokayı ~iddeUcndirl11• 
knr.ırlnn Alman •ııyı .. on•cç deminetfıt· 
den ınnhrum edecekti. Nazi ~flerini CO
di'!cyc düşüren bu vaziyet nlan der· 
hnl Norveç demir ınadc rini ek ~ 
<;İnnck knrnnnı nldırmağa se\·keylcd~ 

tır. Sfır.t toplantılarında şehrimizdeki tİ!)tirmek üzere tedbirler .. (BHhassa ye
erkek ve kız sanat okullarından bir çok niden nçılacak kız enstitüleri ile sanat 
kimseler hazır bulunacaktır. okulları ve akşam okullannm ihtiyacı 

Slırnnın üzerinde ehemmiyetle tcvak- gr)z öniındc tutulmaktadır .. ) 
kuf edeceği ınevzular ~unlardır : 6 - Kesim işl ri. yeni şekilleı:i .. 

1 Teknık tedrisatın bu~i.inki.i du- Maarif sfırasından sonra teknik ted-
ı-urııu.. risnt şurasınııı toplanması ~üphe edile-

:! - F..cncbi mütc.haSSL<>lar tarafından ıncz ki memleketimizde y~ni ve büyük 
hazırlanan raporlar tPtkik ve neticeleri bir hamle \•e h!idısedir.. Şüra ağustos 
tesbit edilmek suretiyl(• karar ittihazı.. nyında toplaııncaktıı. 

• • • Altıncı 
ve Ege 

resım sergısı 

ressamları 

E9e ResMmları flltrncı Tesim 
Ege ı·essamları altıncı rt!, im sergi i, 

ınUııevver kalabalık hir kitle öni.indc 
sa.vııı Valimiz Bay Etem Aykut'un şe
ref veren vücutlarile Ege halkına açıl
mıştır. 

Ege ressamları altıncı resim sergisi: 
to,pyel--Un olarak kuvvetli hazırlanmış 
bir san'aL eseridir. Se.rgide genç, yaşlı 
ve orta yaşlı 'imzaların hepsi eserler1n
dc muvaffak olmU§lardır. 

lmzaların mÜmCl'Yiz. vasıflan, kayıt.. 
sız.. ve şartsız bir ınimiyetin ahenkli 
ifadesidir. 

Egeli ~ n'atkiirlarımız, altmcı resim 
sergisi ile, n'atin bir realite olduğunu. 
san'alin tabiati tanuımladığmı ve o•at.
le gayenin hayat ile ,sıkı iştirakini bize 
açıkça bir kere dalUl anlatmış bulunu
yorlar. Bu itibarla her eser büyiik bir 
kıymet ve büyük bir manadır. 

imzalardan.. (Rıuı Lotar) ; eserlerin
de ci,ı:ldcn çok muvaffak olmuş ve eser
lerine san'at kudretinin hevecanlarını 
ı)CrçinlemlşUr. (Atanurlu) . (Hamdl) 
(Natur sureti) hakikaten iftihara de
ğer eserlerdır. R enklerdeki tatlılık, 
armoni, ve heyeti umuıniyede göze ~ö
rünen (ırç.a hiıkimi)·eti şüphesiz ki. Rı
zanın san"at sevgisile. güzelliği daha çok 
mükemmelleştirerek eserler meydann 
getirmek icin yaptığı bir cehdin enmii
zt>eidir. 

lHilnsa edersek Rıza l··~hire layik 
ı'scrleri l e giireıı. hisseden ''<' yaralan 
bir .u-tisttir. 

Sergide b~ dtindürüciı bir tenvir ya
pan genç imzalardan ınualliın (Vecihi 
Nedim Tunç) hcıııeıı bütiin escı-leriııcle. 
şah~iyctini, prensibini ve re::.imdeki te
rafık kültürünü ve kimseye benzeme
diğini bize bıı sene de büyük bir mik
yasta muvaffak olaı·ak isbat r1ıııL.:tir. 

(Vecihi Nedim Tuncun) panotisUcd. 
göyiziınle koorizmin imtizacile me~·cla
r'uı gelen ve şimdiye kadar Türkiye re
sim sergilerinde göze görünmiyen çok 
kıymetli ve çok san'atkiiranE" eserlerdir. 
Çizgilerin manalı \ "e ahenkli maf.rnli~·c
tinden istifade edilerek, çizgilerin fclsc
(csini yapan ı·c.ssam Tunç, eseı-1erini11 
her birinde ayl'ı bir hareket, ayrı bir 
mana \'e ayn bir ifade ile güzeTii!deri 
bir kat daha mükcnımelle~tirı>rek hir 
ga~·c vapıııışhr. 

O bütüıı \'anolı:.larınoa. ha,al ile ha
kikati iınti~ç t>tlirerek labi~ti tanı ve 
clo!.!rU olarak la klıt ctıniştir. 

(Vecihi Nedim Tuncun); teshir etti
~i eserlerde hnyat ve şanep kuvvetle 
hfikimdir. Ve bu hakimiyette Tunçtaki 
ahsiyetlc bir hedeftir. 

ÖZ söylersek. onun eserlerini anla
mak ve hu usiyetlerini incelemek an
cak bu işin künhüne \•ukufla temin edi
lebilec<>k en büyük bir müşkildir. 

Ve Tunc san'at hareketlerini gunu 
t!iinüne takıo eden heyec~mlı idealist 
bir genç san'atkiırdır. 

Orta y lı imzaların .sergide sikle-t 
ııwrke:.uni te kil eden Nazmi Çekli otuz 
yılcfanberi bu i !erini bütün bir fercu!8-
te rnğmcn beiıimsemiş ve boya kokula
rı içinde iki yarıomrünü aşmı kudretli 
b1r fırçadır. 

Nazminin bütün eserleri renkl•rin 
<>aheserliğidir. Ve her eseri ayrı bir kıy
ınrt ve ayn bir ~üzelliktir. 

R 0 nkl rde tatlılık. e erlerindeki tı!'n ı
mi birlik. nt>rspektif ahengi siiphe"jz 
N,ız..-,1"nin. Nnzıni olu.una rn bariz rL. 

Yazan: Natık Korkmaz 

s<'rgisinclcıı giiul bir köşe 
atkiir olmak haysiyetile o .kendi gozu
nc itimat etmiştir. Bu sebeplen dolayı
dır ki Na:mıinin es rleri kendi çalışma 
sistemile ve kendi sahsiyeCinin iştigali
le bir şöhret olmuştur. 

Hakikaten tc.vuüü seven ~·atkfır 
bu şöhretin içinde daha çok mütevazi 
olgun bir .,.ahsiye:t haline inkılap M.mis
tir. 

Nazmi hakkında ne söylenirse azdır. 
Sergideki eserleri onu daha çok Nnuni 
yapmıştır. 

Ve Nnzmi tabiatin en sadık bir mü a
hiclidir. 

Kendine hasıl bir hususiyeti ile ser
gilerde deniz ressamı unvanını alan 11-
hnmi Dalman, hususiyetini şah iyet ha
line getiren bir artisUir. 

O .her zamanki tanile yine deniz. rı·
simlerile bize, pizanı ve Et>uezoski gibi. 
denizi, denizin ren~ini, denilln dalgala
rını, gecesım. mehtabını, uysallığını, 
dönekliU •ini şiir \•e musikisini yalnız 
kendine munhasır etmiye çalışmasile 
göstermiştir. llhami mevzularını hep 
deniz.den alnuştır. B u itibarla o denizin 
hayranı ve meftunudur. 

Serginin ikinci bir tenewüünli yapan 
orta baş1ı bir iınzn kalem boyadır. Bu 
imznnın bütün eı;erleri resimde yapıl
ması çok zor olım sulu boyaya inhisar 
etmiştir. Bu meyanda eserleri içinde 
Halil pa.a tarzında çalıştığ1 enfes hir 
lanöı· sureti vnrdıı·. Sunu söylemek is
terim ki knleınin c•serleı·inde ınuıneyyiz 
\'a. ıflar şunlardır: 

Renklerin ıatlı imtizacı. toplu ve ma
nalı armoti ve ifade, ıniikeınmcl bir fır
~-n kudrcti .. 

işte;. k.leıuin temiz ve inancı teva
züü zenginleştiren san'at faikiyeti.. 

Serginin diğer genç ve orta yaşlı im
zafanndan - Cemil, Abdullah Fuat Cö-
7.Üm, Fuat, Zeki ve Amal.Ör ressamlar
dan Hulüsi e erlerinde muvaffak olarak 
emek sarfetmiş iınialardır. Ve bunlar 
ela serginin müzeyyenatıdır. 

Ege ı·e;;samları altıncı resim sergi in
ılı> bUha3S:! kayde şnyan bır nokta var
~a. o drı manzaraların arasındaki ciddi 
vaziyetle b:ığlannn sıcak bir samimiyet
tir. 

Her ~eyden e\•vel, san'at kültüriinü. 
:;an'at sevgisini, ileri Türk yannlarının 
istidat \'e kabiliyetlerine ellerinden gel
diği kadar ~ılanuık istiyen Egeli fera
gatkfır, çalışkan san'atkartarımızın bu 
günden daha çok çalışmalannı temin 
ancak ve ancak, onların büyük f edn
karhklarına maddi cephesine yardımla 
mümkün olacak bir iştir. 

San'atı ve n'atkan takdir edici 
lı.mir halkının bu nokta üzerinde her 
halde teemmül ettiği şüphesizdir. 

füne\'ver lzmirliler \'e F..geliler bi
lirler ki, san'atkar seven ruhu bütün 
bir ızlırapla açık bulunan hayatın bü
tün tezahüratını temsil eden mükemmel 
bir insandır. 

Bu itibarla: onun yarmlarıınızda da
ha geniş mikyasb& muvaffak oll1löısıııı 

elbette ister ve gönülden arLU eder. 
Bir kelime ile Ege ressamları altıncı 

resim sergi i münevver İzmirlilerin bii
yük bir taktirine mazhar olmuş İzmirin 
en yüksek san'at .sergilerinden hiridır. 
Sergiye iştirak eden n'a+karlcır bu sı
cak . ınimi.}etien tesvik orerek ~akın 
bir zamanda yine toplu '\'\.' ayni kadro-

Fakat denıir madenleri Non·eçin · 
malinde bulunuyor. .. 

De.mir bölgesinde Noncçliler 'e nıut· 
tdiklcr ile Alınanlar arasında lıarP ~ 
vam eyliyor. Uelki de cenuptan ç<' 
mek ntC(·hurivetinde kalan kıtalar - . " ccıJhcyc scvkedilerek burma tak'·ı)'. 
edilecektir. Her halde ıniitt.c.fıkler ~ 
ınir madenlerinden düçmanlarmın i~: 
f delerini menedecek tedbirleri ntınıı. 
tn asla tereddüt gii ternıiyMcklerıf 1'· 
Nitekim Çcmbcrlııyn, ~or\'eı; ccnub;ııı· 
dan miiUefik ku\'Vetlerin geri alıodığıfl; 
bildirirken • on·edclti h:ırpten rera:U 
cdilm~ değil, lıııtt~ bu harbin ikind ~: 
f.ı hile alınmamış bulunduğunu sarnh!! 
le beyan etmiştir. tİı 

Einaenalcyh Non·cç mll\·a{fal..,Y\. 
demir zaferi olmak mahiyetini henüz 1 

tisap eyi mi~ hulunmıyor. ( 
füde edilen en müsbet netice 'o~r. 

<:l'ntıbıında ele g çirilen üs.lerle ingiJlt:• 
ı eye , .e ~imal dnizinde bulun.an ıniiti~ 
fık gemilerine d ha kolay ve daha >._~ 
kın nı felerden hav an saldıtfll11 

imkinlannın ele geçirilmiş bul~sı; 
dır. Buna kar da elbette mliU~c . 
ım,·a il tüAlüğfüıü tcmlıı yoliyle ınıı~ 
bele etmek çarelerini anyacaklardıt· f· 

.. 'oneçte mütte!ikleruı kafi ınu"_'..ı; 
fakıyet elde etmeleri muhakkak ki !. 
daha M olabilirdi. Fakat maalesef b•~
raf mc'nılcketlerin daha l<'iıllaııdiya Jı.~. 
binde.n heri koruk ve c;clcingen bir '"' 
zi.vet takmm Um. bitaraflık mcfhUP~, 
nun kendil.crini k<İru)·a~ uhabUUI ıııı· 
ptlınaları, Isknndinavyada önceden ıı ttl· 
ması gereken tcdhirlerin talıakku~ c 
rilmesiııc imkan , .e [ırsat ver:meda. . e· 

Diliıkiı. Almnnlıırın aylarca dilŞÜ;' rı 
rek, taşınarak, hazırlanarak yaptık:,. 
muvaffaloyetli baskın k dil.erine }'ll (r.' 
ndn söylcdiğimİl gibi mevtii bir ııı 
temin eyledi.. t1r• 

Bu netice bütiin hiUın:ıf ıneı:nlekC .,. 
\ e hitarnfiıkln harpten konınmak I~~ 
tine kapılmış devletler için kafi bir ctiP' 
teşkil ctmcJ..1cdir. Zam nda ve l:.tı# 
de hnmanıış. g"'t blmış tedb ~ 
ı;onradan fııyda \'cnneditri ' 'CfSI çak tıiı' 
fal da ''e.rdiğf in.kar bbUl etmıren ,,-: 
hakikattir. Nor\'eç seferinin tıakiki ,) 
nasiyle miitııltın. ını buıfinden ya~.,. 
pek tc miinıkün değildir. Çiinkü bl;,,ııı 
zi~et anl'ak hadiselerin inki~afına 
bulunmaktadır. . tııı' 

Bugiin lıiı Nonc(" hadiı.cforiuı :r• ,e· 
fteınir, İngillcrcye yukm üslerin .elt eli' 
çirilm ·i b:ıktmla.rınllan mütalıı:ı 
biliyunv. .. tefi~' 

Acaba Alın1111lar hu seferi Dlut b1I 
!erin nauruu buraya çekmek, ~nlaft ~ 
Jıi;lgeyc büyük km'\•etler se kUıe l'tilıJll 
huı· ederek oynlanıak. hnldki 'e ..,. 

) •11)'" 
maksatlarını baska bir noktadan • .J" • . il ... 
cakları hücumlarla ele geçirmek ıçt 
mı. olamazbr ıw? _L,.,..tlt! 

lİngiltcre irctw İT haJ1?'"'~· 
t ~ d ·· _ı_ • • -..T · e"te.ıt >U tuzaga uşınem'""' AÇlll •"or\ ' 
talnnnı geri çekmiş olamaz mı! ~ıır.· 
. ~lüU~fikJcrin büyiik _deniz ~.u':;cS''" 
rmı ı ustaeelcn Akdcnıze ~c\· ~·<') 1ıtiJ'r' 
leri bu aumıakalarda cbhn cıd~~ ~,..;dil· 
lerin Mli.rdlğin i ı:ı en r:lz n~ ~ 
Duna i~,·rien Al yanın Uo 1'16' 
Belçika hudutlarmd \ "C ~.,..... 
ı: · htlZU'hklı\rda buhwmasi- 1""'" ~ 
dııki i ·tif mları çok haklı göstere 
lıarcketler sayılnıain ı ·· "ttir. ~ 

Ünümiizdeki A) l~ i · . ç~ -"d.' 
n ~ok ,eu· harekata şalüı .~ .,,
mulmkk:ıktır. nu l ~katın in~· p?' 
7.ı hugiin e(•reyan cclcn hadisc~,.uı 
nasını d izaha fır l vcrcccktır · ~ 

Alm n;a kabul C) k ~~~ 
erlik bAkımınd c ıı çok ~· 

bir ku\'\ete sahiptir. Uıkin '°""~i~ 
tek bir harbe hıhammül k~' o.lJıe': 
mahrumdur. BW'lun İ<:İndir ki ·~~ 
i tikametlercle ~eni saldır slaı· ) ti"! 
'c kıştan evvel daha müs~i ~el~' 
m!Jısalinc ~-alışmak wccmmYC j~~ 

ln:iliz. mil tini taDıyaıtlar v~~ldlı' ~. 
1 ribini hileıılcrcc uı.cçWl tkg• ~ı1'' 
İngiltere his i 'e mcv'!ii nıll'·afl~tt· 
lere d~il. neticeler~ kıyruel "e b\JI~ 
Jir. Binacmdeyb 'on ·eç· c~11 c ~ 
müttiiklcrin ttkilmcteriııi, netı~) el' 
cssir bir lıiidise olarak mii~AAtfl' 
uıek lazım :elml"ı. Harlıin 111~, 
b daha h:ı ka ufuklarda taY't.1 

ce,ktir. . . aıe ol~ 
Bununla beraber hep rı ·~ 'i~ 

ol un ortada bir uvaf{aJaycW . 1~ 
dır. BunWl ııkislcri Al ıı anı J\1~ 
mnne,·i.-etinl takvi}·e edecek ,·e ... ; ,.tf .• . . eııı·· 
yadan ktıt·ksın milletlcı-iıı e • ~ 
t ı raeakhr. . . . (İllıc111 ı 

)Jüttefiklt.·r bu va:ı:ıydı ~( lııas'c.~ . 
itin buna tekabül edt'cck hır _,.,tı'1 

• ~ I~~ 

\·e bir ınuvaffnkı) et ) uratnl· .,, 
riyt•tindedirlcr. (ifl" 
RAKKIOCA~ 

• tllffil.Jf 
Bu suretle an ·at ., gisi, san .nt !" 

Egede de kokl n ' · nı~ 



Loid Corç şiddetle hücum ediyor 
-·-

" Hükümeti derhal değiş-
tirmeli, ehil ve basiretli 

olanları getirmeli,, diyor .. 
~-~---~-~~-.-~~~--~~~--~ 

Londra, 5 (0.R) - Loid Corç yudtğı bir makalede hü- t onun hemen müdahale ederde idareyi ele al~ı }&zundu-. 
kiiıınetin icraatine •e barbin seork n idaresine fİcldetle hücum Eter Parlamento bunu yapmazsa hıyaneti vatarııye ıle muha-
etmİftİr. keme edilmelidir. 

Loicl Corç maludeaiade ezcümle diyor ki: 
cNornç Fiye.kosu bapmaa, alda selmedik üzüntüler çı

karacaktır. Noryeç ubillerine mayn dökmeden eVYe1 Norveçe 
•mer ihracında Almaolara tekadüm edeceldit. Norveçe gön
derdiiimiz aef• kUYYetinin efradı alelacele toplan11Uf kimse
lerden ibaretti. Biitiin buRlar s&lihiyetsiz insanla: tarafından 
yapdan İflerclir. 

Hülriimetin bapnda bulunanlar yaln12 salibiyet.U değil, 
aynı zamandı: ...... insanlardır. Buı\lan dentinneli, yerle
rini ..tihiyetli, b.tiretli adamlarla doldunnalııdll'. Parlamen-

ıNCfUZLER VAZıFELERINf YAPACAKLARDIR 
Londra. 5 (ö.R) - işçi partiııi reisi Attley dün ak,:ım rad

yoda verdiği bir nutukta. lngiliz milletinin vazifelerini layi· 
kiyle yapacağından emin bulunduğunu söylemi~ \'e lnııiliz i~
çilerini daha bazı fedakit.rlıldar iktihamınıı davet etmiıı, insan 
ve malzeme halumından İngilİ7 milletinin henİİ7 zenRin ol
duğunu ilave etmiştir. 

işçi partisi reisi Salı günü hükümetıen izahııı istiyeceği11i 
söylemiştir. 

Norveçte kat'i harp başla~ı 
" Narvik,, te büyük bir d~nız harbı 

daha 
oluyor, 
batırıldı 

diin 
bir Alman tahtclbahiri 

- BAŞTABAn 1 iNci SAHİlo'EDE -
ipe etmekle ınewUldur. Ctlya Norveç harbinin ba.tlangıcından 
beri 23 Britanya tahtelbahiri Almanlar tarafından batırılmı' 
imi (l) 

Hakikatte ınailizler üç tahtelbahir ka}·betmişlerdi-r. 
Oeyli Telgraf cazeteainio askeri muharriri bu ecne lngiliz 

donanmasına iltihak edecek olanlard• mada halen ingiltcre
nin 22 zırhlııı mevcut olduğunu yazıyQI'. Almanyanın i.r dört 
zırhlısı ''ardır. Bunlardan ikisi ağır surmtte hasara uğratılmıştır 
'Ve hiç olmaua be , altı ay hizmete giremezler. 

Ayrıca yakında müttefiklerin 12 kruvaıörleri hizmete gire· 
ccktir. 

Almanla11n 40 - 60 destroyer torpidolarına mukabil müt
tefiklc-rin 137 adet bu tipk gemisi mevcuttur. 

Müttefiklerin 7 adet tnyyart' gemisine mukabil Almanların 
hiç bir tayyare gemileri yoktur Almanların halen bir donan· 
manın mevcudiyetinden bahsedisleri, \.cndı hallı:larını kandır
mak ve avutmak içindir. 

ALMANLAR MOTEMADlYEN ASKER G ö NDERtYOR 
Amesterd am, S ( A.A ) - Cötcnburgdan a1ınan bir telg

~ Tafta bildirildijine göre Almanla r vapurlar ve tayyarelerle 
muntazam bir surette Norveçc asker sevltinC' devam etmekte
dirler. 

1sveçin küçük Stronutad limanı açıiında her eün yüklü ıi
lcplerin ıimale doğru ıittikl erini ve bir müddet sonra agleb iih· 
tirnal hoı olarak cenuba döndüklerini görmek mümkündür. 
Ma~ın birinci günü 14 vapurdan mürekkep bir it.fil«- görül
:ınUttü. 

Beynelmilel suların üstüne de bir hava faaliyeti muıahcde 
edilmiı iec de bu son günler içinde ecneb i tayyareleri lıveç 
ıtopraklara üzerinden vt' bilhassa Stromııtad ve Ukesil üzerin· 
de uçmuılardn. 

· 3 Mayıs alcvamı Götenburg civarmda k.iin J loeloıs adası 
aç1ğında altı yedi nakliye vapurundan mürekkep bir lı.:a(ile 
görülmüştlir. Bu kafileye 6 muhrip ile bir tayyare refakat et• 
mektt· idi. 

ALMAN RESMt TEBLiCI 
Bcrlin, 5 {A.A) - D. N. B. Ordu baıkumandanhğı tebliğ 

ediyor: 
Tay}·arelerlc takviye edilmi~ büyük dü maıı kuvvetleri Nar· 

vikin şimalindeki mevzilerimize miilı:ener taarruzlarda bulun· 
muşlardır. 

Bu taarruzlar Alman harp tayyarelerinin yardımı ile püsltür
ıülmüstür. Stcinkjerden Trondheim ıimaline kadar kltalaruru.;ı: 
şimale doğru ilerlemektedir. Namsoe Cerooıı almmı,tır. Bu 
mmtakadaki Norveç kıtaları kumandanı kayıtsız ve prtıız tes· 

. lim olmuştur. Andel.ne in cenubi prkiıindek.i Leıjarkoı tay• 
yare karargahında yanmı5 20 Jngiliz tayyaresi b ulunmuttur. 

Reoros ve Tryeil cİ\'aıında araziyi temizlemekteyiz. Bir Al
mı.ın tayyaresi benzinsizlikten yere inmiye mecbur olmuotur. 
Müteaddit harp sefinesi NorV'eçe kıtaat ve takviye ıevkini te
min için 9 Niundan beri faaliyete aeçmio b ulunuyordu. Bu 
gemiler dütman tabtilbahirlerine ve harp gemilerinin tehdid i· 
ne rağmen vazifelerini tarnamiyle yapmlflardtr, Mayn tarama 
gemileri, karakol ıemilere tahtelbahir avcı ve k~f tayyare· 
leri 9 NiAandan beri 2 J düıman tahtelbal-ıi rini imha etmiflcr• 
dir. 

lsoeçte ihtiyatlar tildh altına alındı Ank1Arada iki 
zelzele oldu 

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

Ankara, 5 (Hwıus'i) - Bu sabah biri 
yediyi kırk geçe, di~eri de saat onu Ot\ 
geçe AT1karnda iki defa hafif zelzelo 
oldu .. 

....................................••... , 
Geceleri Tuna- i 

dan vapur 
geçmesi yasak 

-·---
Berlin, 5 (ö. R) - D. N. B. 

ajansı. görülen lüzum üzerine, 
sabotaj hareketlerine mani olun~ 
mak üzere geceleri T unada da 
her türlü gemilerin ıeyrü sefer
leri menedilmiştir. 

• • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uzak· ·şark için 
lngiliz - Japon 
görüşmeleri 

Tokyo, 5 (A .A) -- Japon hariciye 
nazın ınua\'itıi Tanı, Büyük Britanya 
elçisı ile iki saat süren bir mülakat yap
ffil!!lır. Domei rıjan ına g<ire Tiençin 
meselesi üzerinde, bilha:s.<;a Tiençindc 
fisayişin \ ' C emniyC'tin muhafazası ile 
imtiyauı noktalar ve para nak1l mese
leleri tizerinde mutabc>kat husulüne ça
lışılnıakt::ıclıı· --·--lngil terenin yeni 

bir men kararı 
Loııdra. 5 (A.A) - İstihbarat. neza

ı'Cti hu!,.Unden itibaren Fransa hariç ol
ıııak üzere ecnebi memleketlerine için
de gazele. kitap, el yazısı, fotoğrnf, pos
ta pulu ve her nevi gıda maddeleri bu
lunan paketlerin gondcrilmesi menedil
diğini bildirmektedir. --·--YUNANİSTANDA 
Yeni bir demiryolu 
Atina. 5 (Ö.R ) - Atina Ajansı bildi-

riyor : 
Yunnn kralı majeste jorJ, Merina de

ıniryolunuıı açılma merasiminde hazır 
bulunmak üzere Atinadan a~·nlmış, 
Mnkedonynya gitmiştir. 

Kral ayrılmadan C\'V'el başvekil gene
ral Metaksa<11 kabul etm~ir. --·--NORVEÇİN 
Mısıra bir tebllii··· 
Kahiı·e,, 5 (A.A) - Knhlredcki Noı:· 

vcç general kvnsolosu hariciye .nezare
tine bir nota tevdi ederek, Kral Haakon 
tarahndan Mısırda kendisine verilen 
vazifeyi teyit ctmfstir. 

Mumaileyh va1.ifesine devam edt..'C<.-ğİ· 
ni ve yalnız hükümdarm tanıyacağı, 
ıoeşru bir hUkUmcün memuriyetinde 
bir değişiklik yapabileceğini beyan t>l
ınlştir. 

Konaolos Mı.sır hükümetindcn, Norve· 
çi istilA .edenler t.atafındau yaı>ılacak hiç 
bir tebli i tanımamasını 1alep etmist.ir. __ .,,,,__ 
Muğlada bir köy de
likanlısı 6ldürüldü 
Muğla (Hususi) - B:wır köyi.inde 

feci bir cinayet olmuşllu·. 18 yaşlannda 
Ali Gölge, kaybolan o"küzünii ve otunu 
nrakcn, en küçlikleri 14 ve en büyükleri 
17 yaşında olan M urat oğlu Sadık, Yu
wf oğlu Hamdi. Ömer oğlu Ömer ile 
Ali Riza oğlu Tahire rast gelmiş, ara
larında kavga çıkmıştır. Bunlaı· Ali 
Gölgeyi bıçakla otuz yerinden yai'alıya
rak öldürmüş\ercfü, Hepsi tevkif edil
mt~il'. 

lsveç, Almaoyanın ta
leplerini reddedecek 

--~---------x*x--~------
Stokholm, 5 (Ö.R) - İs\•eç millt mü- lunacakları habforini ı:a)'·ct soeuk n 

Frenginin ilacı bulundu 
dafaa konseyinin toplandığı haber ve- (:ayri dostane bir talep olarak karşılı· 
rn~ktedir. ) oıiar. bve~. Almanyanan hit hir tale-

Jsvcç milli müdafaa nezareti, bir kı- bini kabul ebniıyc<""ektir. 
Btrn ihtiyatları sillh alhna davet etme- Almanyanın lsveçten taleplcı·i bau 
Ae karar Yermiştir. HUkümetin bu . .. • . 
enerjik karan Londrada ve Parlste ga- denız. musaadekarlıklarına aıttır. B u-
~·et iyi karşılanmıştır. mı sebep tc Sovy tlerin ve Alınanya-

Stokholm, 5 (Ö.ft ) - ı~,·eç ınahafili. ııın Baltık denizin hakim olmak anm
Almımlnrm İS\·eçten bazı taleplerde bu- !arıdır. 

Almanların bir lngiliz dritnotunu 
batırdıkları yalan 
~~-'------x*x~-~----

Londra, 5 (AA ) - S.lihiyettar mahfil Alman tayyarelerinin Cüen Eli
uı.bet tipind eki ve 3 1 bin ton hacmindeki üç zuhlıdan birini bombardıman 
ctmif ve batmıf oldulr.:lanna dair olan haberle ri hayal mahıulü addetmellte 
ve bu iddialar hakltında mütalaalar )'Ürütmekten içtin• p etmektedir. 

Yunani•tanda mah
rukat iıtimali 
tahdit ~dildi 

Atlııa, 5 (A.A) - Neşrolunan bir 
k~niı-name ile sulp veya mayi halinde· 

1
1 rnahrukatta ve bunların bilhassa.ev· 
(•ı·d~ki bauyu vesaire hususi hizmetler-
cı. İstimalinde tahaidat ihdas edilmi.ttir. 

Alman yadaki Norveç 
menfaatlerinin 
himay~ai ... 

Stokholm, 5 (A A) - Norveç hUkü
ınetinin talebi üzerine İsveç hiiklimeti 
Alınanyadaki Norveı; ınenfaallennin hi
mayesini deruhte etmiştir. 

5 Günde kat'i şekilde 
tedavi PlÜmkün oluyor 
ıNe\·york • tan bildiriliyor ; 
Frengi hastalığının bir daha nükset

memek şartiyle beş gün içinde tamami
Je tedavisi imkanı hlsıl olmuştur. 
Tıbbın bu yUksek ınuvaffakıyetini 

Nevyork sıhhiye komiseri Dr. Jobn L . 
Rice, frengi hastaltğiyle mücadele eden 
200 mUtehassts doktor ve matbuat mü
messili b ll%urunda ilin etrnqtlr. 

D r. Rice'in verdiği i7.ahata göre fren
eiye karşı yapılan mücadelede rauvaff&
kıyeti temin eden il.Aç Arsenoxidedir ... 
Bu illç htitamn kol damarına betınlan 
bir şırınaa ilııesl vasıtasiyle her Uç sa
niyede iki damla olmak şartiyle her sa
bah saat 8 den lecenin 10 i1l 12 sine 
kadar ~ gün mlitemad iyen alaUlmak 
tadır. Bu beı gün içinde hastanın kan 
damarına giren ifa maylinin mikdarı 
J2 litredir. Bu ınay.ide eıfülmiş bln iki 
yüz mUlgranı aı·senoıdde, 600 granı 
dexlrose bulwınuıktadır. 1200 ıniligraın
lık arsenoxide içindeki safi arsenik mik· 
darı 360 miligram) .. Arsenoxide mahlO
lü (Ma&)harsen) isıni altında imal ~il
mektedir. 

ku\'Vetinin fazlalığı yüzünden hastala
ra tatbiki ancak uzun fasılalarla mÜin
kUn olmasından, teclilvl mUddeti birden 
iki seneye kadar siirmekte idi .. Bu mah· 
zurlara kar~ı bir ~re bulmak arzusiyle 
Colwnbia ünh·er ilesi profesörlerinden 
Ik Harold Thoınas Hyman tetkikata 
ba,,,c;lıyarak üç senelik hlr .i>aiden sonra 
bau müsbet neticeler elde etmiş, bunun 
üzerine kendisine Mount Sinai hastane
si frengi ıııiitehassısı Dr. Louis Chargin 
ve Villiam l.eiler işt.irak etmişlerdir. 
Frenginin beş günde tedavisi i~e bu 
ii<: Amerikalı 5.limin ga)·retleri &"&ycain
de mlimkün olm~ur. B u gayretli fen 
adamlaruun meydana getirdikleri usu· 
lU tedavinin fren2ıtl hastalar üzerine 
tatbikatı Amerikada tanınmış tıp müte· 
hassıslanndan ınür<'kkep bir heyeti fen· 
niye tarafında11 yakuıdan 1.akip edile· 
ırek g~rck nacın tesiıi ve gerekse hast.M· 
ların tedavi esnasında gcçirdikleı·i :isti
haleler bUyük bir dikkatle tesbit edil-
miş ve tahakkuk eden müsbct :neticele
rin tamamiyeti bu uretle de ispat olun
mu tur. 

Frengiye karşı kazanılan bu kAt'l ga
lebenin esas noktası hastanın kan cere· 

• c 

SON HABER 

Is tan bul da bir f icia 
Düğün 

kişi 
evinde bomba patladı, 6 

yaralandı öldü, 15 kişi 
--~~----_.x*x-------

'I 

lstanbul, 5 (Hususi) - Sabaha karoı mindc bir çocuiun elinde infilak ctmı,. 
Kartalın Kurna köyünde büyük bir fl- ~ocufun ellerl ve ayakları uçmuı bir 
cia olmuş, düğün evinde fofilllı: ,.den halde bulunmuştur. 18 yaııında bir ka• 
bir bomba 6 kifinin ölümüne. 11 ki İ· dınla 8 - 18 yaş arasında beş ~'OCUk öı.. 
nin hafif ·ve 4 ki!!İnin ağıt yaralanmasına müıtür. Bombanın eskiden beri saman
sebcp olmuıtur. lıkta kaJdı,iı ve Sabahattin oynarken 

Hadise hakkında yapılan tahkikat bu patladığı .~an~e~ilmektedir. Verilen ma• 
aktam geç vakit neticelenmi~tir. Tahki· JOmata gore ık.i . tten~ cn·cl de aynı sa
kata KÖre Kurna köyünde İlyas namında mnnlıkıa m~trük bır bomba daha _,hu· 
• . • . .. w.. • lunmu ve Jandarma kumandanlıgma 

bır çıftçının dugunlen yapılıyordu. He· teslim edilmi§tİr. 
men bütün köy halkı düğünün yapıldığı Faciaya kurban gidenler İsmail oğlu 
samanlıkta toplanmış, eğlendikleri sı- Mcvliıı. 1 O ya ında Hasan oğlu Saba• 
ıada infilak eden 'bir bomba faciaya hattin. 6 ya~ında Sami oilu Seyfi, 1 S 
sebebiyet Yermi~tir. yaşında Bayram oğlu Emin v~ 18 ya"ın· 

Bomba 9 yqlanoda Sabahattin is- da lsmail kızı Hayriyedir. 

Almanyada demir azlığı 

Sovyetler Alnianlara 
pek az şey verebiliyor 

-----------x*x--------
Bir kısım demir yolların ı bile söktüler 

--------------~~x*x----------------
Stokholın, 5 (Ö.R) -- Almanyada de· •Sovyet - Alman ticaretinden büyült 

mir buhranı bütün şiddetiyle kendini ümitlere düşen Almanya, ablOka başlı
göstenneğe ~lamıştır. Demir ve enva- yalı beri çokça yaruldığını görmüştür. 
ından meydana getirilen tarihi kıymeti Sovyetler birliğinin mecmu ihracatı, Al· 
haiz abidelerle, fabrikalardaki d~mirler mnnynnın tabii ithalAtının yüzde yi.rml 
ve demir aksamı söklilmUştür. Hattl Al· bc..oı:ine bile tekabUl etmediğinden, Sov· 
manya dahilinde bir kısım demiryolları yeder btitün yctiştirdilderinl Almanya.. 
da (tali derecede ehemmiyeti hai1. olan- ya verseler bile, Almanya yine darhk 
lnr) sökülmüştür. çekecektir. 

Slovakyadaki demiryolları da sökül~- Almanyada makine sanayii harp haf. 
rek yerlerine es'ki rayfar konulmakta- lıyalıdan beri ölmUştür. Leipzlg sergi
dır. sinde hazır bulunan ecnebi mübayaa 

heyetleri Almanyada mühimmattan bat
RUS\ ' A~I~ Vf~REBiLECEÔİ AZ.. ka pek cilz'i malzemenin mevcudi~·etın. 
Londnı, 5 (Ö.R) - Eoonomist yaza- şahl1 olmtL,.~ardır. Ayni zamanda Al-

yor : rnanyanın elinde döviz de yoktur .. • 

Norve~ erkanı 

istişarede bulunmak 
üzereLondraya gittiler 

-------~-~.x·-------------
Londra .. 5 (ö.R} - Norveç Harici- messltleri tarafmdan istikbal edilmi,-

ye Nuırı B. Koht ve Norveç Milli Mü· lerdrr. 
dafaa Nazırı, Britanya hükümetiyle iıtİ· öğleden aonra ıaat 16 da ilci mcmlo
prelerd e hulunmalc üzere bugün Lond- ket mümeaeilleri aruında mlizakerelcr• 
raya vasıl olmutlardır. Jki naura Nor- batlanmııtu. Bu müzakerelerin None-,ı 
veçin Londra ve Parit Sefirlerinin rcfi- harekAh hakkında ceryan ettiği eöylen
kalan ,da refakat etmekte id i. mektedir. Bu hu usta mUtemmlm tafst~ 

ilci Nazır Londrada iki hükiimet mü- llt yoktur. 

Papa sulh için ~ua etti ve 
şiddetle alkışlandı 

---~~------~•x•x 

Romııı , S ( ö.R) - Bu aabah Roma· aanlıKın kalbine sokulan gayet insaf su 
da yapılan dini ayinde Papa da hazır bir bıçaktır. Bu kasırga aıil milletleri ha
bulunınuştur. Papa ıoulh ve insanlık için ıabeye çeviriyor. İtalyan luükııun sulh 
duada bulunmuş ve irat ettiği hitabede yolunda yürümesini niyaz ederim ... 
ezcümle şöyle demiştir: Papa, Kiliseden çlkar1ten toplanan 

• - Gı..-çirdiğimiz harp kasırga ı, in-1 halk tarafından şiddetle alkı lanmı~tır. 

Yugoslavya 
arasındaki 

-Sovyetler 
müzakere 

Moskova, 5 (A.A) - O. N. B. Bildiriyorı 
Yugoslavya i.lc.tieat heyetiyle Sovyetler Birliii hükümet adamları arasında 

Motkovada cereyan eden müzakerelere devam olunuvoı-. Bu müzakereler so· 
nunda bir ticaret ve Jderinıı anlaımaıı yapılacaktır. -

Romanya kimseye 
petrol vermiyecek 

Sof)a, 5 (ö.R) - Bükre~ten Tclefonlııı bildiriliyor: 
Romanya Kralının riyasetinde toplanan kabine Konıeyi bazı mühim ve Ho

manya için çok hayati mevzuları müzakere etmiıtir. 
Alınan bir habere ıröre Romanya hiikümeti kendi petrol .ihtiyaçlannı ve 

stoklarını tamamlamak üzere 26 ırün müddetle Romanyadan petrol ihracatını 
men edecektir. Romanya, •tolclarını tamamlıyacağı müdd~t içinde hiç bir 
ınemlelı:ete petro ihracatı yapılmıyacaktır. 

Ereğli Havzası 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

Frengiyi bu usul He tecla\'İ etınek Nev
york sıhhiye dairesiyle Kolombiya üni
\'ersitesi tıb fakültesi ve Ncvyorkta 
Mounl Sinsi hastanesinin 7 seneden be
ri devam eden tecrübe ve te riki ınesa
isi • aycsinde elde edilmi ve ~imdiye 
kadar Mount Sinni hastanesinde 376 
frengili üzerinde fatbik edilen bu teda
vi beş günde toıınam şifa tem.in etmiştir. 
Arsenox-ide ile frengiyi• tcda\•i etmek 
usulü 1910 senelerine doğru Alınanya
da Dı·. Paul Ehrlich tarafından tecrübe 
t'dilmif:se de, o vakit bu ili'ıcın kolay ve 
ucuUI imal edilme i mümkün olmadı
gından, Dr. Ehrlich hu mahlôldcıı sarfı 
nazar ederek salvarsan ve Jleo6alvarsan 
lCrkiplerıyle tedavı u uluni.ı kabul et-

yanını beş gün mütemadiyen arsenoxl- -••••••••••••••••••••••••••••••1111 
3780 numaralı kanuna müsteniden 2/ 12899 numımal ı kararnamenin 

3 •arılı kararma göre t~~eklc.iil eden 

. f(EPeğlf Ra11zası Jıömürleri Satı~ Birliği ... 11 

Merkezi ZONGULDAKTADIR.. 
Birlikt«-n kömür almak wteyen müıtt'hliklerin 15 Mayp 1940 tuihine 

kadar lıtanbu!da Tophanede talı.ele c:&dde.fnde 28 numarada 
ve 1 S Mayu. 9.fO tarihinden itibaren d e doğrudan doiruya 

Zonguldllkta SATIŞ BIRLiCt merkezine müracaat 
cylemelel'.i lazımdır 

KOMCiR SA'J'JŞ ŞERAİTİ: 
1 - Kömür alıcdarının kömür bedelini peşinen ödem~leri Şllfllır 
2 - Kömürler havzada F. O . B. olaralı: teslim edilf'Cektir. 

·Telefon: l.f) Zo tı'da~ 

de damlalariyle darbelemelctedir. Dok· 
tor Charginin bu teknik için kullandığı 
tabir cSpeed hock • •cürat darbesiodlr • 
Beş gün içinde hastanın kan damar

larmda toplanan arsenik miktarı vasat! 
insanın vücudündc malik olduğu kan 
mikUırının 3 milyonda bir nisbetine çı
kar ve ancak o zaman _pirochetes deni
len ferengi mikropları mahvolur. 

Dr. Rice tarafından verilen izahala 
göre, imdi elde edilen bu beş günlük 
frengi tedavi i daha tekamül etmicı bir 
technique yardımı meydana getirinciye 
kadar ancak frengi ha tanell'rinde tat-

Ereğli kömürleri işletmesi 
Kömür Satış Şubesinden: 
Er~ili kömürleri iıletmeıi köm\h 1111tıı ıubeıinin bililmum ıtıevcudat taah
hüda t ve matlubatl bütün hukuk ve vecaibiyle 3780 numaralı kanuna 
müsteniden 2/ 126Q9 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararı hükmüne 

göre te,kil edilen 

uEreğH H1111zaı Kömürleri Satıı Bll'Uğln ne 
Devredilmit olduiundan alakadarların her tıirlü iıl eri için 1 S Mayıs l 9ıt0 

tarihinden itibar~n merkezi ZONCULDAKTA bulunacak olan adı 
geç~n satı~ birliğine müracaat etmeleri. 
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Gar p eepheslnde harp 

~----~ıww·MıO---------~--
Paris, 5 ( ö.R) - Havas Ajansı bildiriyor: Taarruz saat Lir buçukta yapılmıııhr. Sabahın saat dördüne 

. Almanlar mutadd.a? .dah~. b~yük bir taarruzla .garp cephe- 1 doğru Fransızların yapt.ı~ları iatik.şafta ne ~1~. ve ~.e .de yarah 
amdeki havanın c;eşnısını degıştnmek hususunda bır denemede bulunmamıştır. Yalnız sılahlar ve kanlara burunen unıformalar 
bulunmuılardır. Bu taarruz. bir buçuk kilometrelik bir cephe 1 nazarı dikkati celbediyordu. 

• üz.eı:..inde yapıJmıııtır. 1 Alman keşif tayyareleri de dün gece Fransa üzerinde ,.e 
300 kiıilik bir Alman kuvveti, Fran,.zlar tarafından işgal §İmal denizinde faaliyet göstermişlerdir. 

- edilen bir mevkie taanuz ctm~lcr, topçu ateııi altında ağır za-ı · · 
yiat vermişlerdir. Bu zayiat yüzünden, taarruz tecrübesine Parü, 5 (A.A) - S Mayıs sabah tebliği: 
lcalkışnnlar gayet intizamsız surette ric'at etmişlerdir. Garp cephesinde keıif kollan faaliyeti olmuttur. 

.. 

1- .k harbe • v 

hazır! .l"&merı a gırmege 

Ruzvelt sulhtan ümidini kesti, icabın
da demokrasilere yardım edecek 

---------~ıww•ıww----------
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - aolininin sulbçuyane tarzı hareketine inanmaktan uzak oldu-

ğuna dair elde edilen ilk resmi delilidir. 
son sistem silahlar, bu suretle tecrübe edilmiş bulunacaktır. 

AMERiKA, iT ALYA YA iNANMIYOR 
Va ington, 5 (AA) - Matbuat mümessillerine beyanatta 

bulunan Sumner Vcls, Avrupa harbinin yakında başka mınta
knlnra da yayılmak istidadını göatcrip göııtermiyeceğini <"oran 
bir gazeteye bu husustaki fikrini ~öylemekten imtina etmi~tir. 

BtR VAPUR iT ALYA YA GöNDERiLMEDt 
Ncvyork, 5 (A.A) - hnlyaya gidecek olan Amerikan ban

clıralı Vaşington vapurunun hareketi tehir edilmiştir. 
Vapurda mühim bazı evrak bulunduğu aöylenmektedir. Va

purun kaptanı Narry Mann seyahati eımasında muha11emat baş· 
ladığı takdirde tatbik edilmek üzere bazı gizli talimat aldığını 
söylemiştir. · Sabah alınan telgrafların, vaziyeti dünkünden daha başka 

bir şekilde gösterip göstermediği suali karşısında kalan Sumncr 
Vcls cevap vermekte tereddüt etmi~. fakat vaziyetin pek ka
Tarsız olduğunu ilave etmiştir. 

Mussolini tarafından Philipıc '#erildiği iddia edilen temi
nattan sonra serdedilen mütalaa, Amerika hükümetinin Mus-

Nevyork, S (A.A) - Vaşington vapuru Vaeingtondan ge
len kumpanya memurlımnın çok mühim olduklarını söyle· 
dikleri üç posta çantasının gemiye yükletilebilmesinin temini 
için ltalyaya hareketini tehir etmiştir. 

Gemide 74 dü Amerikalı olmak üzere. 227 yolcu vardı. 

" Dom bas " ın 
sında A merika 

bombardımanı csna
ateşemilitc ri de öldü 

ltalyan ordusu 
takviye ediliyor 

-------~~--~.MıOtN----------~ 
ikinci Lisenin h:ıZJrladığı senelik at- folerle a~ıldılar. Bandonun işlirakile İs

ktizm bayraıpı dün Alsancak. stadyo- tiklfıt marşı söylenirken stnd, sanki aya
munda büyük bir .seyirci kitlesi önünde ğa kalkıyor, ortnlığı derin bir saygı sü
yapılmış ve çok parlak olmuştur. Bny- klıtu kaplıyordu. 

rnında korgeneral Rasim Aktoğu ve va- Gözlerde yalııız iman ve irade ateşi 
Ji ele hazır bulunmuştur. parlıyordu. Gençler bir ağızdan gür 
Bincahınç dolan stadyomda müsaba- sesleriyle İstiklal ve okul marşlarını 

ka başladığı saat adım atacak yer kal- çok güz.d söylediler. 
maınıştı. Bandonun gür ve keskin sesi kesilin-

Törcn program vcçhile saat tam 15 te ce, ortalıkta tek bir ihtizaz vardı. 
başladı.. Askeri bandonun iştirakiyle Bu da sahanın muhtelif yerlerinde 
yapılan geçit resmi çok beğenildi. Önde çınlanan hoparlörler idi.. Bir ses, Spike
nçık mavi takım, arkada koyu mavili- rin sesi dikkat ! .... 
kr, daha arkada tunçJaşan vücut1ariyle Bayramı Li"«! yar direktörü M. Öz 
geçm jimnastikçiler çok alkışlanıyordu. güzel bir hitabe ile açmış ve alkışlan
Büyüklcrinin önünden çelik adımlarla mıştır, diyordu ... 
geçen bu seçkin delikanlılnr, bu gürbüz Miisnbakalara 110 manialı koşu ile b:ış
yiğitlcr istikbalimizin emniyeti için bir lanmış, Süha bu mesafeyi 17 saniyede 
garanti parolası oluyorlardı. koşmak suretiyle birinci olmuştur 

Beyaz çizgilerle aynlan pistte geçit Bundan sonra 800 metre, 100 metre, 
resmi yapıldıktan sonra sahanın ortası- cirit, disk, 400 metre, 100 X 4, tek adım, 
na doğru muntazam kollar halinde, ke- 200, 1500 metre, sırıkla yüksek atlama 
fobc>klc>r gibi dağıl:ırak muntazam mesa- yüksek atlama, gülle mi.isabakaları ya~ 

pılmıştır. . 
400 metreyi Naci Günay, D~ki Ha

mit Önayak, 200 metreyi Durmuş A.y-
tal, tek .adımı Raif Demirağ, sırıkla irti
faı Öz.demir Benler, yüksek atlamayı 

Süha Aksoy kazanmıştır .. 4 X 100 bay
rak yarışını açık mnvi takım kazanmış
tır. 

Neticede koyu mavi takım 72 puvan 
kazanarak birinci olmuştur. 
İzmirde iJk defa yapılan kac;alarda 

jimnastik hareketleri büyük takdirle 
scyı·cdilmiştir. 

Bu güz.el b.~yramı hazırlıyan1an ve 
gençlerimizi tebrik ederiz .. 

KIZMUALLİM 
Mek tebindeki bayram 
Dün Karşıyakada Kız mual1im mek

tebinde bu mektebin senelik spor bay
ramı ynpılniış, büyük bir davetli kitlesi 
müc::ıbakaları takip ctmi~tir. 

IA 2 2S3 == 

Müttefik harp 
A 

şurası 

ve 
l.ONDRA, 5 (Ö.R) - Bila istisna bü

tün dünya gazeteleri Norveç harbinin 
aldığı son ş kli tahlille meşguldürler. 
Akibeti merak uyandıran bu harpte Al
manyanm ba:z.ı avantajlar. temin ettiği 
göz önünde tutulursa, müttefiklerin ih
tiyar edecekleri vaziyet gittikçe daha 
ehemmiyetli bir hal nlıyor demektir. 

İngiliz gazetelerinin bu sabahki nüs
hak.rında ileri siirdükleri mütalaalar 
ııöyledir : 

·Büyük Britanya ve Fransa, askeri 
bakımdan gittjkçe düşündürücii bir şe
kil alan Norveç harbini, kendileı·i için 
bir prestij m~selesi yapmışlardır.. Her 
ne bahasına olursa olsun, Norveç top
raklarını tcrkederek bu cesur milleti 
yalnız bnakmak ~ok kötü bir 11ümune 
teşkil edecektir. Bu itibarla müttefikler 
Norvcçteki mütadcleden çekilmek fik
rini bir an için bile hahrlanna getirmiş 
dcğillerdir.11 

•Mr. Çcmberlaynın işaret eylediği gi
bi Norveç toprakları, tali bir harp saha
sı olarak kalnuyacaktır ... 
MÜ'I'TEFİK HARP ŞURASI 
TOPLANIYOR ... 
LONDRA, 5 (Ö.R) - İsveç Telgraf 

Ajansı, son yirmi dört saat içinde İngi
liz ve Fransız büyiik erkanıharbiyeleri 
arasında daimi bir faaliyetin mevcudiye
tine işaret ederek müttefik harp şQr:ısı
nın bir kaç gün içinde fevkalade bir iç
tima nkdedeceğini kaydetmektedir. 

Filhakika miittefik harp şfuası yeni 
giren hafta içinde toplanacaktır. Şfua-

Japon - Amerika 
har hında • 

ışe 

yarıy acak yol 

Jkhıci Lise Y ardirektörü M . Öz 
hitabesitıi irat ederken 

General Gamlen son Harp Şurası toplantısından ayrılırken 

nm alacağı kararl:ır, müzakere edeceği sinde vaziyet, 3 - Akdeniz meselesi, 
mevzular hakkında malumat mevcut ol- 4 - Harbin yeni ve muhtemel sirayet 
mamakla beraber, aşağı yukarı şöyle mıntakalan, 5 - İsveçin, Hollandanınf 
tahminlerde bulunmak mümkündür : Belçikanın vaziyetleri, 6 - Harp hak• 

1 - Norveç harbi, 2 - Garp cephe- kında umumi görüşmeler .. 

::11111111111111; -- Cihan Hatun n111111111111r.: 
:s -----.. ---------

----: Abbaailer Devrinde --§ ve kudretlerini gösteren -
Türklerin nüfuz 

büyük 
---§ ve Tarihi Aşk romanı - -- -;111111111111111111111111111111 1 111111111111111111111111111:1111ıııııırıııııııııırrııı 

Tefrika: 46 YAZAN: Curci Zeydan - -
- 32 - Halife - Düşündüğünü söyle, dedik• 

TORK KUMANDANLAR ten .sonra (Aydoğdu) yn bakarak: 
Aydoğdu kemali terbiye ile oturdu. - Şeyhh~lfim (Ahmet bin Ebi Dıvad) 

Halifenin emrine bakıyordu. Mutasam: bizce bütün vezirler, bütün mi.isteşarla~ 
- Sahip! Ben ile Şeyhis1am Ermenis- ra bc>deldir. Bir kaç vezirimiz, bir çok 

tandaki mecusi hakkında aldığımız ma- havas adamlarımız vardır. Şeyhislfıın 
lfımata dair müzaker<'de bulunuyorduk, Ahmede emniyet ve itimadım kadar on• 
dedi. ların hiç birine itimadım yoktur. Söyle 
Aydoğdu Halifenin bu sözlerden bakalım Şeyhislfıın efendi! 

cErdbib de devlete karşı duran cBabek Şeyhis5Jm - Afşin kendi mcmlekc• 
Hanni» yi murat ettiğini anladı. Babek tinde bir hüki.imdardır. Bir çok ada01· 
Harminin devlete karşı kıyam ve isyan lıırı, bir çok askeri vardır. Emirilmümi• 
ettiğini, onun taraftarları ile islfün or- nin efendimizin hi?.metini ancak para 
dusu arasında cereyan eden vaknyii, için kabul etmiştir. Bnzılnrının iddiası· 
islam ordusunun onu mağlfıp edemedi- na naznran bu adamın müslümanlarıı 
ğini, devletçe büyük bir gaile te§kil et- ancak iiyle bir menfaat için hizmet et· 
mekte olduğunu biliyordu. Dedi ki: mekte oldui:'ll ve kendi haline bırakıla· 

- Bu adam yeni bir şey mi yaptı.? cak olur ise (Babek )e iltihak ve bize 
Şeyhislfım - Malumun olduğu i.ize- knrşı harp etmekten geri durrnıyacağı 

re Babek Harmi Ermenistanda Emiril- anlasılmaktadır. Bu adamın müslüman• 
müminin efendimize karşı b--yan elti. lığı doğru ise haddi zatında yeni bir şey• 
Şevkelmeap efendimiz kah Afşin ile or- dir. Ona sert bir muamele yaparsak biz8 

dusunu, kah Boğa ile askerini ona sal- karşı düşman kesilir. (Babek) ile bir• 
dırdı. Ermcnist:ınla aramızdaki mesafe leşir. Emirilmüıninin efendimize haft 
uzaktır. Muharebeler kah lehimizde, olmıyan esbaba binaen onların birJeş
kfilı aleyhimizde cereynn etti. Rfıla he- melerini tehlikeli göriirüm. Fikrimce 
rif orada mukavemet ediyor. Emirilmü- bu mevkide ittihaz olunacak en doğrtı 
minin efendimiz ise.. h:ıtlı hareket şudur: Bu adamın hullı9 

lbni Ebi Dıvad bunu söyliyerek Mu- ve sadakatinden emin gibi görünürsi.i· 
tasamın yiizüne baktı. Halife onun sö- nüz. Kendisi ile adamlarını para ile ~sı· 
zlinü keı;erek: tın alırsınız. Onları Erınenistnnda dev-

- Sahip! sana daha evvel de söyle- Jete isyan eden o mütemerrid mc>cusiye 
dbn. Bu (Afşin) e itimadım yoktur. musallat edersiniz. Ona galebe ederlet 
Onun hiı.rnctinden müstağni olmak için ise devlet büyük bir gaileden kurttı~4 
ne yapacağımı bilmiyorum. Sen onu muş olur. Ondan sonra (Afşin) in h1" 

kendi memleketinde, akraba ve aşireti yan et ve ihaneti Emirilmüminin efen• 
arasında müşahede eyledin. Onu nasıl diınizce tahakkuk eder ise onu cez.-ıya 
gördün? çarpmak kolayla~ır. Çünkü ynlnız kal· 

- Bu adamın oralarda pek büyük bir mıs bulunur. Bilakis hulı'.is ve s:ıdnksı• 
satvet ve nUfuzu vardır. Ora halkı bu ti ~anla ılır ise Şevketmeap efendiıniı 
adamı büyük bir hükümdar sayarlar, onu bittabi mükfıfatsız bırakmaz. 
ona Şehinşah, Melikilmü1uk derler. Ba- (Aydoğdu) bu sö7Jer:i dinler ike~ 
zıları ona ilahlnrın ilahı diye hitap eder- Şeyhisllimın akıl ve dirayetle, hilsnÜ sı
ler. (Afşin) islfıın olmadan evvel bu la- yasctle söz söylediğini, kendisine kal~!! 
kaplar ile telkip olunuyordu. İslam ol- bu derece durbinanc ve hakimane d~~ 
duktan sonra bundan istinkaf ctmcğe şünemiyeceğini his.c;P.diyordu. Çünk.i.l 
başladı. Bu adamı oralarda o kadar sat- kendisi kılınç adamı idi. Rey ve te~b;t 
vet ve nüfuz sahibi gördüm ki bir sö:r.ü adamı değildi. Kıhncın, rey ve tedbı.rı~ 
ile binlerce adam koşup geliyor. Şev- bir zatt.ı içtimaı nadirattandır. HahfO• 
ketmeap efendimiz bu adamı hlzınetin- - Şeyhisl<lm efendinin bizi bu AceJJ'I"' 
den çıkannak istiyor i~e emir ve ferman den veya Andhanlıdan fazla korkut1U"' 
efendimizfudir. Emirilmüminin efendi- ğunu görüyorum. Ordumuzda bulunn1' 
miz kulunu onun yerine saldırmak ar- büyük kumandanları unutuyor. Bu~ts: 
zu buyuruyorsa· efendimizin hlı.metinde rm her biri ordusiylc, silah ve nıühtJJ'I 
kanımı, canımı feda etm,.kte bir lahza matiyle devleti müdafaa için harekcta 
tereddüt etmem .. O adamın yapabilece- mühevyndır. • 
ği şeyleri yapabilirim diye iddia etmem. - Emiriı\nwninin efendimiz pl'k 007; 
Fakat Şevketmeap cfennirrlizc sonsuz ru süy1iyorlar. M:ıiyeti scniyclerinC: 
bir sadakat ve itaatim olduğunu temin Türk Eşnas, ltah, Boğa, Simn ve sa~ 
ed 0 biliri!ll. Muz<!fferiyet Allahtandır. n· gibi büvük kumandanlar bulunuY0 

• 

Kime isterse ona ihsnn buyurur. 

1 

Fakat bu~lar avamdan yetisınis adarı~; 
Şcyhislf.m (Mutasnın) a tevcihi lıi- Iardır. (Afşin) in :ıskere olan niifuz 'c 

tap c>derek dedi ki: tesiri gibi hunların hiç birinin nüfuı :tı 
- Sahip) devlete olan sadakat ve !e- teslı-i yoktur. Bütün mesınuatımız biİ

clakıirlığınn tercüman olmak istiyor. Fa- adamın kendi milleti arasında ~k ce 
kat höyle bir teb~düli.in ne gibi neti- yilk bir mevkii olduğunu. yüz bu~Ier e
cc>ler hasıl edeceği kendisinden sorulsa halkın onun bir sözli ile- toplnnabı~·~J" 
bundnn zuhuru melhuz olan tehlikeleri ğini teyit ediyor. Kendisini güc~n \ ı• 
bilmemezlikten r,elmiyeceğini zanned"- isek diğer kumnndanlaı: onun yerın~ ~
rim. Şu düşündiiklerimiz hakkında (Af- tamazlar. (B:ıbek) in temtrriid v.c> ıc:~r
"Jn) in veyn adamlarından birinin malu- nı olmasa idi (Afşin) den hiç bır k n1< .. 
mat almasını caiz görmiyorwn. Emiril- kumuz olmazdı ŞevkE>tnıeap! siz c~ t • 
müminin d~ndimiz müsaade buyurur- tıver ve şecaatkfır bir zat< mız Alla 
sa belki şayanı istifade bir mütallad rafınd n IA 


