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• va Açık -------n un Zaferinin meyvaları ••• 
Ugün bütün Türk milleti, Türk ihtilal bayrağının çekil

ilk günü, onun kırmızı parıltısı ile bugün ruhları 
turduğil ilk alevi, Türkün öldüğüne inanan şaşkıolara 

tt ve aptallıklarıoı h;ıykıran ilk gür sesi, bir Türk 
•ndanının, Türklerin vatanperverlik ve kahramanlık-

. • ve kendi askeri dehasına güvenerek dünyaya göster-
büyük, inanılmaz mucizeyi, yurttan sayısız düşmanları 

darbede kovan büyük ve kat'i zaferin ilk hamlesini 
lı ınakla mesut ve bahtiyardır. 
i_t mutlu Türk milletine, ne mutlu Türkün' kurtarıcısına 
QUgiin biz onun büyük gününü, gençliğin büyük bayra
ı; onun eserlerini korumak ve çoğaltmak, onun zaferle-
yeni zaferler katmak için geceli gündüzlü çalışan Milli 

llıiz ismet İnönü ile birlikte tes' ide derken, bütün yeni 
eaki dünya devletleri - bugünlerde Ingiltere ile yapbğı
•nlatma münasebeti ile - yeni Türkiyenin kudretli ve 
ordusu, sulh ve medeniyet yolunda yaptığı unutulmaz 

ttler için bizi tebrik, bizim için şeref ve şan destanları 

Bir alayımıza 
Daha Sancak verlltl 

--::...: ... --
Dörtyol, 18 (A.A) - Bu

gün Dörtyoldaki alayımıza 
Milli Şefimiz İsmet İnönü 
adına Orgeneral İzzettin 
Çalışlar tarafmdan merasim-

, le sancak verilmiştir. Bu tö
rende binlerce halk ve t:ılt!

beler hazır bulunmuştur. 

--~---

Hükômet 
Meclisten fevkalade 

tahsisat istedi 

~llnüm ediyorlar. · 
\'et günler geçtikçe onun büyük zaferlerinin çok faydalı 1 

atarım topluyoruz ve toplıyacağız ... 

Ankara, 18 (Hususi) -
Hühfımet, B. MilUd Mt cli
sine verdiği bir layiha ile 
58 milyon 737 bin liralık 
fevkalade tahsisat istemiştir. 

-.:::::::--
· SIRRI SANLI 

ngiltere İhtiyatları Silah 
Altına Davet Etti 

ordusunda zehirli gaz maskeli piyadele~ateıltaliminde 

'-'dra, 18 (Radyo) - Hükumet, bahriyelilerin ve dafi 
~nu ihtiyatlarını kısmen silaha davet etmektedir. Bu 

15 Hazirandan itibaren başlıyacaktır. Silaha davet 
lalar üç ay talim göreceklerdir. 

l'ER GUL İSTER AGLA 

Bohem yada 
Galeyan 

Varşova, 18 (Radyo) 
Gazeteler Bohemyada gale
yanın gittikçe arttığını kay
dediyorlar. Almanların em
rine inkiyat etmiyen Hinka 
muhafızlarından binlerce Slo
valc ta Bolıcmyoda1'.i le"' İl 
kamplarına naklolunmuştur. 

--::::::::--

Alman 
Hariciye nazırı BUkre'e 

gltmlyecek 
Berlin 18 (Radyo) - Ha

riciye nazırı Von Ribntrop 
evvelce verilmiş olan karar 
mucibince bu ayın 24 nde 
Bükreşe gitmekten vazgeç
miştir. 

--~--

Yunan Kralı 
Seyahatine 
Devam Ediyor 

Atina, 18 (A.A) - Kral 
Georges dün şarki Make
donya ve garbi Trakyada 
seyahatine başlamış ve Kal
kış. Serez, Drama, İskeçe, 
Gümülcine ve Dedeağac as
keri mahfili ziyaret etmiş
tir. Kral her tarafta balkın 
heyecanlı tezahürleriyle kar
şılanmıstır. 

Kral bugün de diger şe-
hirleri gezmektedir. 

• 

' ~~ ~ ~~~~~~-~~%~ 

•çekler musikiden müteessir oluyormuş •• -----111111-----
diye kadar tetkik edilmemiş bir mevzuu, bir alim ele almış ve yaptığı incelemelerin 
İ cidden şayanı dikkattir. 
lliınin iddiasına göre, çiçekler, musiki sesinden müteessir oluyorlarmış. Bilhassa ke

•tai, bazı çiçekler üzerinde şayanı hayret tesirler yapıyormuş : 
t. Radyo, gramofon gibi musiki aletleri yanında bir iki saat kalan menekşe, incecik 
erinde başını öteye beriye çeviriyor, hatta boynunu büküyormuş. 
~llıumi kaidenin tek müstesnası gfoi görünen çiçek yalnız gülmüş. Menekşeden ge

kadar bütün çiçekler musiki sesini işidince sararıp soldukları halde gül, bilakis 
••çılıyormuş. 
denen o haspanın zaten ne çiçek olduğunu hep biliriz. O da güzel ve mağrur 

'ti·· gibi taı yüreklidir. Fakat sen de ey kari ilimin çiçekler üzerindeki bu garip 
Ji"•I iddiasına : 

iSTER GUL iSTER AÖLA ---------Et ------------

{+} - . 

19~MA YIS 1919 
Kudretli ve duygulu şairlerimizden GönUI Emre'nin 

vaktile okullar için bu başlıkla yazdığı mansur ve manzum 
bir piyesten bazı parçaları buraya naklediyoruz : 

Ağladık bir zamanlar Haykırdı bütün yurda : 
Yurdun kara bahtına.. "Vazgeçin ağlamaktan, 
Düşenin dostu mu var? "Bugün ben varım hurda!" 
Ağladık yana yana... •*• 

•*• 
Samsuna çıktığı an, 

Bu ses Atamın sesi, 
Bu onun ilk müjdesi ... 

19 Mayıs 
Bir zaman Anadolu başsız bir memleketti, 
Düşmanlar dört yanından saldırdı, ydğma etti. 
Her yer matem içinde .. Millet ağlıyordu kan, 

Keyfini bozmıyordu Istanbuldaki Sultan ... 
Rüzgar gibi bir gemi, Karadenizi yardı, 
19 Mayıs günü güzel Samsuna vardı. 
Büyük Mustafa Kemal, çıkar çıkmaz karaya, 

Haykırdı : "Çeviriniz gözünüzü buraya .. ,, 
"İhtilal bayrağını açıyorum işte ben, 
"Yurdu b.urtarar_ağım düşman çizmelerinden .. ,, 
Bütün millet haykırdı "Komutan seninleyiz,. 
"Seni bekliyorduk biz, seni bekliyorduk biz!,. 
Haykırdı : "Yaşa varol, Mustafa Kemal" diye 
Ve emrine koşarak atıldı ileriye ... 

Atatürk Seveisi 
En derin yurt sevgisi damarlarımda kandır, 
Gözümde yanan ışık en canlı heyecandır. 

Ey gönül!. Bayrak gibi sesini dalgalandır 
Sonu ülküye çıkan ufuklar karşısında. 

•*• 
Ergemin yollarında yorgunluk bilmez dizim: 
Çalışmak sevgisile içimiz dolu bizim. 
Acunda gidilecek tek yoldur Kemalizm. 

Bugün de 20 milyon eri var ka:·şunnda. 
Ne mutlu kalplerde bir /.tamız var, 
Gençlik bayramımızı kutlarım arkadaşlar. 

ATATÜRK 
ve 

19 Mayıs 
LUtfU AKSUNGUR 

Bugün; üstün idealleri 
refah ve saadete varan 
Türk milleti, o kara 
ve ümitsiz günlerde 
Atatürk'ün ruhundaki 
sönmez mücadele kud· 
retini Anadoluya akset 
miş görüyordu .. 

Istanbuldan Anadoluya 
topsuz, tüfeksiz ve fakat 
büyük rehberine demirden 
azim ve imanına dayanan 
şuurlu bir akın bqlamııtı •• 

Vatanı itilif devletlerine 
zeliline boyun eğerek par
çalatmak istiyen ve Türkün 
milli gururuna el uzatanlara 
karşı başlıyan bu akın se
neler sürdü. Türkün demir
den iradesile tarihine yaz
dığı 19 Ma}ıs bir destan 
gibi dilden dile, ülküden 
ülküye dolaştı. 

Bütün bir cihan ve zalim 
sultanlar anladılar ki: Mu
kaddes hakların müdafaa
aında kana kanla, ateşe 

ateşle mukabele edilir. 
Savaşmaktan ve ölümden 

yılmayan kahraman Tilrk, 
yurduna sahip olmak isti
yordu.. İşte 19 Mayıs 1919 
bu dileğin olgunlaştığı bir 
gündür. 

Yarın için doğan bir ıü
neı, bundan daha parlak 
doğamax. Bir zafer destam 
bundan daha yüce bir mev
zua yaılanamazdı. 

Böyle bir zaferi, ancak, 
bütün bir cihanı dehlıına 
inandıran Atatürk, ve tut
tuğu yolda, vurağına yöne
len bir kurşun gibi ilerliyea 
bir ordu yaratabilir. 

19 Mayıs Anadoluya sıç
rayış; Türkün benliiini yok 
etmek istiyenlere, Tilrk 
milletinin şuurlu ve öld6rücG 
bir mukabelesidir. 

Senelerce feliketten fe
lakete uğrayan, yüzbinlerce 
evladını bir damla kanlı yaı 
gibi, gözbebeklerinde don
duran Türk, büyük kurtan
cının gösterdiği çığırd• ha
rikalar yaratmağa namzettir. 

19 Mayıs 1919 bu harika
ların başlangıcıdır. 

Tarih gösteriyor ki: 19 
Mayıs günü Anadoluya akıt 
( Devamı 4 uncu 1ayfacla l 
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hayat mı? 
Kan çıbanı.arı: Ek~lma Kaç Tonda Kaç Türlü Gedil' 

Hemen daıma stafılokok ... var d~nile.n ve cerahat ~~pan den Mürekkeptir 
hır mıkrobun tahtı tesırınde 

Bir Amerikan alimi semadan düşen 
taş içinde mikroplar buldu 

Amerika'da, Kaliforniya'- ı bir halde vızıl vızıl dolaşan [t) cihanlarda da hayatın hep 
Gki Frisko şehrinde.:ı Los bu taşlar, arzın cazibesine mevcut olduğunu ispat et-
~njeles'e bir kaç, gün evel kapılarak hava tabakasına 1 

mektedir. 
bir şarap tüccarı gidiyor- girerler, hava ile temas edin- Yıldızların arasında ne ha-
muş. lüccarın bindiği oto- ce bir alev alır ve havada va vardır, ne su vardır, ne 
linobil Los Anjeles'e doğru tahallül ederler. Bizim yıldız de hara{et.d Ahr~dab,. bu ~ç 
ilerlerken, otomobilin gittigyi k d d'v• · hAd• unsur 0 ma an ıç ır uzvı-

ayması e ıgı~ız a ~s.e, yet mevcudiyetini muhafaza 
istikamette, yolun üzerine b~ndan başka bır şey degıl- edemez. Halbuki, sema taşın-
~imşek gibj bir alev inmiş. dır d b · a ulunan mikropların, arz 
Alevin indiği yerden taşlar, Fakat bir kaç kiloluk, hat- mahlukları olmadıklarından 
betonlar havaya fırlamış ve ta bir kaç tonluk büyük taş- lıiç bir şeye ihtiyaçları yok 
rdehşetli bir gürültü işitilmiş. lar pek enderdir. Bunlar, gibidir. 

Şoför otomobili durdur- gök yüzünden yanıp tüken- Profesör Lippmann, bu 
muş. Tüccar otomobilden meden yere kadar gelirler. mikropları havasız ve susuz 
:inmiş. Yaya olarak bir kaç Eğer, bu Los Anjeles'de bu- bir tüpün içine, sımsıkı ka-
_y6z metre ilerlemiş, bir de lunan, gökten düşen taşları patmış, sıfırın altında 200 
ne. görsün : hakiki bir obüs çöllerin kumları, büyük de- derecelik bir soğukluğa bı-
mermisi yolun üzerine inmiş, nizlerin dalgaları örtüp kay- rakmıştır. Mikroplar altı hafta 
liüyük bir krater açmış. betmemiş olsa, bunlar çok bu vaziyette kaldiktan sonra 

Tüccar fevkalade kork- f b k kıymetli şeylerdir. pro esör u mi ropları tek-
muş, derhal Los Anjeles'e L A . 1 1. . rar muayene etmiş; hala ya-
g iderek polise vaziyeti an- os n1e es po ısı, taşı 1 , 

V·ı d y t . _ şıyor ar ... 
latmı•. Polis derhal harekete 1 son agı rasa anesı mu- B k 'f " k" d'. .,. d · 

1
- w - • • B u eşı , mes un un ya-

. k' h 1. ıır ugune vermıştır. u ra- I kl y h 1. . h k' 
geçmış, va a ma a ıne ge- . , _ arın ço ugu aya mı a ı-

linmiş : evet, bu bı'r obu··s satane Amerıka nın en mum- k t k l k b b' f t b" .. k . a ıaca, unu ır ara-
mermisi, fakat yer yüzünden ~z ve en uyu rasatanesı- ziye olmaktan çıkaracaktır. 
gelmiş değil; gök yüzünden dır. Bu rasatanede dünyanın Demek ki, boşluğun bir 
serseri bir şekilde dolaşarak en büyük teleskopu mevcut- tarafında bir yıldız var. Bu 
Kaliforniya'nın güzel bir kö- tur. yıldızda bir çok mahluklar 
yünde bir otostrat üzerine Vilson dağı rasatanesin- yaşıyor. Zekaları bizden ileri 
inen bu mermi, saniyede 35 deki teleskopun optik ayna- olan bu "yıldız sakinleri,, 
kilometre hızla inen 3 kilo- )arı hiç bir rasatanede mev- ileri teknikleriyle vücuda 
luk bir sema taşından iba- cut değildir. Bu aynalar 0 getirdikleri tarassut aletleri 

kadar kuvvetli ve hassas bir d retmiş ! sayesin e ihtimal ki bizi gör-

ş h görüş kudretide maliktir ki, k d. l d ı üp e yok ki, yer yüzüne me te ır er e .... 
gökten, günde yüz milyon- adi bir mumun ışığını 12 --::::::::--

kilometre mesafeden farke-
dan fazla taş düşmektedir. debilir. Kainatı dolduran 
Bu taşlar, cihanın birer toz 
tanesidir. Boşlukta serseri milyonlarla, tirilmonlarla ki-

lometre mesafedeki yıldızla-

Mahlt:ômlar 
--:.---

Namına gönderilen 
paralar 

Ankara, (Hususi) - Mah
kum ve mevkuflar namlarına 
gönderilen havale ve mersu
Jelerin alınmasında ve ken
dilerine verilmesinde muhte
lif tarzlarda muamele yapıl
makta olduğu haber alınmış
tır. Muamelatta ittiradı ve 
ceza evleri inzibatının halel-

rın parıltıları bu aynalar sa
yesinde seçilir ve tetkik edi
lir. Bundan dolayı Amerika
daki Vilson dağı , rasatane
sinin optik aynalarına " yer 
yüzünün gözü 11 ismi veril
miştir. 

Rasatane müdürü, gökten 
düşen taşı, profesör Lipp
mann'a havale etmiştir. Bu 
profesör, mikrobiyolojik a
raştırmalarda bilhassa şöh
retli bir mütehassısdır. Pro
fesör, taşın iç kısmından bir 
kaç küçük parça alarak bir 
mikroskop altında muayene 
etmiş, zamanımıza kadar hiç 
bir insan gözünün görmedi
ği bir harikaya şahit olmuş
tur : taşta bizim bazı bakte
rilerimize benziyen mikrop
lar bulmuştur. Fakat bu yol
cular, bize, cihanın derinlik
lerinden gelmektedir. 

ANKARA RADYOSU __ ......... , __ _ 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcı. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği (Pi.) 
13.00 Memleket sa at ayarı 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 Müzik (karışık prog
ram - pi.) 
18.30 Program 
18.35 Müzik (Operet müzi
ği - Pi.) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (Fasıl he
yeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 19 Mayıs milli bayra
mına ait hususi program. 
Muhabere şiir ve müzik. 
21.15 Esham, tahvilat, kam-
biyo - nukut ve ziraat bor
sası (fiyat) 
21.25 Neşeli plakler R. 
21.30 Müzik (Riyaseti cum
hur filarmonik orkestrası -
Şef H. F. Al nar) 
~2.00 Müzük (Opera aryala-
rı - Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri 

hasıl olan bir arhadır. Bu 
mikroplar kana karışarak 
cildin muhtelif yerlerindel 
büyük büyük kan çıbanları 
husule getirir. Bunlar hazan 
çok muannıd olurlar; mevzii 
tedavi ile pansımanlar ile 
geçmez. O zaman vücuda 
stafilokok aşısı yapmak mec
buriyeti hasıl olur. 

Bu aşıların yerli yani mem
leketimizde yapılanı da var; 
Avrupa müstahzeratı da var
dır. 

Koltuk altında köpek me· 
mesi denilen büyük apsele
rin, şurada burada çıkan 
çıpanların cerahat yapan 
yaraların hepsinin amili he
men daima bu stafilokok 
denilen mikroplardır. 

Mitkroskop altında üzüm 
salkımı şeklinde görüldüğü 
için Rumca üzüm manasına 
gelen stafilokok ismi varil
miştir. Kan çıbanı çıkaran-
ların idrarlarını tahlil ettir
meleri ve şeker aratmaları 
lazımdir. 

Bu kan çıbanların ( fura-
nele) denilen diğer bir şekil 
vardır ki [kıllarm diplerinde 
olur; hazan çok büyük ve 
birkaç tanesi birleşerek şir
pençe denilen mühim has
talığı husule getirir. 

GUney Yurtda 
- Folklör -

Atalar sözü 
deyişe 
-8-

Derliyen: Sait Uğur 
-B-

* Bakmaz eşeğine de (zem 
gene) (1] oduna gider. 

* P ulamayınca (2] kuş uç-
maz. 

* Bir başa iki 
vurulmaz. 

* Bugün bana ise 
sana. 

yumruk 

yarın 

* Bey buyurur cellad asar. 
* Bacak kadar boyu var, 

türlü türlü, huyu var. 
* Bozacıdan şahit istemiş

ler ayrancıyı göstermiş. 

* Bulanık suda balık avlar. 
* Babasından dam (3] ka

la? merteğini (4] içinde bit
mış sanır. 

* Bal bal demekle ağız 
tatlanmaz. 

* Bir fincan kahvenin kırk 
yıl hatırı var. 

* Balık gölde büyür. 
* Bardak hesabına kalır

sak işimiz var. 
• Ben hancı sen yolcu ol

duktan sonra görüşürüz. 

* Birbirinden yüzü kara 
yavrularım. 

(1] Zem gen : Bir köyadı. 
[2] Bulamak : Yekinmek. 

den vikayesini temin için 
mahcur olmıyan mahkumlarla 
mevkuflar namlarına gönde
rilen havale ve mersulelerin 
bunların altı ayda bir yeni
lenmek üzere müşterek bir 
istida ile mutemet tayin ede
cekleri cezaevi müdür veya 
memurlarından biri vasıtasile 
ve mahcur mahkumlar nam
larına gönderilen havale ve 
mersulelerin de kanuni mü
messilleri tarafından alına

rak kezalik cezaevleri mü
dür ve memurları marifetile 
kendilerine verilmesini adli
ye alakadarlarına bildir
miştir. 

Sayılamıyacak kadar çok 
zaman taşın içinde kalarak 
milyarca kilometrelik mesa
feleri aşıp nice dünyaların 

peyklerine tesadüf ederek 
profesör Lipmann'ın mikros
kobunun önüne canlı olarak 
gelen bu mahluklar, diğer ve yarınki program. [3] Dam : Hane, ev. 

23.15 Müzik (Cazband-pl.) (4) Mertek : Direk. 

rı ---------------------------------114•• .d ' ır.1.UJ e . .. 
~ Arşa.~ ~alabıyıkyan ve kumpanyasının yarattıkları ve 
~ bu6une kadar eşi, emsali görülmemiş kahkaha tufanı 

1 3 AHBAB Ç~ ~UŞLAR 
~ HARBE GiDiYOR 
ı TÜRKÇE SÖZLÜ ! Yarın Matinel:rden itibaren 

, ELH t\MRA SiNEMASINDA 
j . 

e 

....................... ~ .... 
{~ Yeni Sinema'nın 

Ucuz - Türkçe - Yeni Filimlerin 1 inci Haftası 

Yeni ve Tam Kopya 
HAZIM - VSFI RIZA - İ. GALİP-CAHİDE-MUAMMER 

Söz Bir Allah Bir 
IZMİRDE iLK DEFA 

ŞAHTE ŞOFÖR 
TURKÇE EN SON Foks JURNAL 

........................ :IE~liiE .............. -

,. # 

lngiltere ile ittifak etme
miz üzere, bu devletin do
nanması, günün meselesi ha
line geldi. 

ilave tahsisatın henüz te
diye edilmemiş kısımlarile 
inşası derpiş edilen parça
lar hariç olmak üzere, lngi
liz donanması şu suretledir ; 

t - Hattı Harp Gemllerl 
İnşa edilmiştir : Varshite, 
Queen Elizabeth. Barbam, 
Valiant, Malaya (31,1(0 ton) 
Royal - Onk, Revenge, Ro
yal - Sovereign, Resolution, 
Ramillies (291,50 ton). Bü
tün bunların başlıca silahla
rı 38, 1 santimetrelik seki
zer adat toptur; Nelson ve 
Radney (33,500 ton) 40,6 
lık 9 top; Renevn ve Repul
se (32,000 ton) 37,1 lik 6 
top; Hood (42,100 ton) 48,1 
lik 8 top. 

inşa halindekiler : King -
George-V, Prince - of - Va
les, Anson, Jellicoe, Beatty 
(35,000 ton) 35,6 lık 10 ton. 

Umum tonaj : 649,750 ton 
2 - Tayyare Gemileri 

inşa edilmişler : Furious 
(22,450 ton), Eagle (22,600 
ton), Hermes (10,850 ton) 
Glorious ve Courageous 
22,500 ton). 

inşa halinde : Ark - Royal 
(22,000 ton); lllustaricus, Vic-
torious. Formidable, lndto
mitable (22,000) yahu 23 
bin ton). 

Umum tonaj : 210,900 ton. 
Mütebakiler için gemile

rin ayrı ayrı isimlerini~değil, 
tip!erini göstereceğiz. 

(9,800 ton); 2 
ton). ' 

Umumi tonaj: 143,970t~ 
4 - Hatif Kruvozörl• 

4,200 ton ile 9,800 t; Q 
arasında tehalüf eden 
parça gemi. 

Umum tonaj 359,140 to11' • 

s - Tayyare Delll kt' 
vazörler 

Coventry tipinde 7 aded 
(4,269 ton). 

Umum tonaj : 29,400 to~ 
& - Flotll KondükHtP. 

Takriben 1500 tonluk ~ 
gemi. 

Umumi tonaj : 28,265 tol 
7 - Muhrlbler 

905 ile 1850 ton arasıocl' 
tehalüf eden 181 parça. I 

Umum tonaj : 240,935 t 

s - Taltelbahlrler ' 
Muhtelif tonajda 74 ad~ 

ki, mecmuununun too•r 
76,500 ton. 

ıJ' Britanya donanmasının 
mum tonajı 1,760,000 tood°'' 

--~ ... -
Bitler 
Nihayet 
Evlenecek nJ~ -----Hitlerin en yakın do5~~; f 
rından lngiliz faşistterij ıı ı 
lideri Mosley'in kız kard ·ıs . ._ 
Mis Unity Mitford Hit!~ ~ 
kendisine hediye tttiğı '1' . 
fotoğrafmı elinden bırakoJ 't' >\ 
Geçen sene bir aralık, ~~ \ 
terle evleneceği rh'' t' ~ 
dilmişse de aslı çıkınardl" ~ 
tır. Mis Unity bir zaına0 jİ !il 
Alman tebaalığına geçıı>e ~ 
düşünmüştü. 1""' 

._ • Tdefolt 
TAYYARE Sineması 3646 

3 - Ağır Kruvazörler 
7 adet Kent tipinde (9 

bin 8 yüz ton}; 4 aded Lon
don (9,750 ton); 2 Norfolk 

Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- ZEHİRLİ SEVDA 
(Ses loups entre eux) u5" 

Baştan başa heyecan ve hareketle dolu harp ve ca5 

luk filmi - Başröllerde: 
RENEE SAINT - CYR .. JULES BERRY 

2- MADAM DÜ BARR" .0; 

, 15nci Souis devrinin saray intrikalarını ve sefa?•.tlftl~j 
tekmil açıklığı ile gösteren, büyük aşk ve musıkı 
Başrölde: G 1 T T A A L P A R teJ• 
1-Sevda 2-5.15-9 Dü Bari: 4.45 ve 7.30da. Cuınar 
ve Pazar: 12-15de başlar. 
Fiyatlar: 20-:-~5 ve 30, Talebe 10 kuruş. 
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~ttan Dersler ~ Memurların ~-m m~~m .. ~ 
EsiR CiNAYETiN --~- ~Dünyada ~' 

SEBEBi
- Halka muamelesi ttJ!eler Ü!Uy<!.!_n 

- Şurada duracaksın di- ~~ ~U 
( yorum sana.. şimdi haaaa.. Balina avı 

2 
) haydi yalJah, yallah, yallah! Madagaskar kıyılarında 

- Başüstüne beyefendi.. balina avı 20 mayısta baş 
emredersiniz. lar, 20 ilk teşrinde biter. 

Taksilerle gidip gele::ıbr, Her aklına gelen, her 
bazı işaret memurlarile şö- canı istiyen balina avlıyacak 
förler arasında bu tarzda cihazlarının mükemmel ol-
muhaverelere rastgelmekte l doğunu isbat etmek, izin 
dirler. 1 almak gerektir. 

Ceza yazabilmek hakkı Bu sene bu izin yeni te-
niçin bir tarafı bu derece şekkül eden bir Fransız 
haşinleştiriyor? Ceza kor- kurumuna verildi. 
kusu da neden öte tarafı Uzun seneler balına av-
o kadar sindiriyor? cılığı Norveçlilerde adeta 

Halbuki o memur gibi ir.hisar halinde idi. Norveç-
bu direksiyondaki de bir lilerden sonra bu inhisar 
içtimai vazife görmekte de- lngilizlere, daha sonra sı-
ğil mi? Kurunuvustai mu-
havere şekli yirminci asır rasile Almanlara, Japonl:tra 
hemşeriliğinin müsavat şe- Amerikalılara, Arjantinlilere 
refile müşerref olarak şu geçti. 
şekle gelse işler sekteye mi .t. u sene sıra Fransızların. 
uğrar: Balinanın eti sığır eti ka 

- Şurada durunuz!. dar lezzetlidir. Balinanın 
- Peki efendim! sakatatı ile Arjente tilkiler 
Bilakis bu suretle Türk beslenir. iç derisinden tıpkı 

19 MAYIS 

cildin ve 

saçların 

yumuşak-

te-lığını 

minetme-

kle bera-

her her 

türlü yün
lü, ipekli 
kumaşla

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada-· 
n temizler ~llrılar lisede okumuş, li- r+: bitirmez bir; gece eskiden 

"bitirmiş kızlardı. bilhas tanıdığım komisyoncu bay 
o,, en başta idi: Nuri'nin evine gittim .. 

camiasının iftihar f deceği 
bir manevi yükseklik kaza
zanılmış olur. 

Bütün memurların halka 
hitap ve muamele ediş şekli 

yüne benziyen ve yün yerini 
tutan bir madde istihs .I 
edilir. Balina kafasından 

kuyruğuna kadar avcılar :ı:ı 
para getiren bir mahlfı~tur . 

ve e ileri kat ' •yy.:?:ı bozmaz, halis zeytlnyağındau 
yapılm!s en tem;.= sabundur. 

(Lüks M~rkasına Dikkat) Amili Ümit fabrikası ticarethanesi ~ Ah!. dedi. Hiç adam Hiçbir şeyden haberi ol-
Utecek kıyafet var mı mıyan zavalh adamı üç dört 

·· yazık vallahi!.. kurşunda yere serdim. 
tot' ' Yahu!. dedim. Katil § 
,r •k surat olmasa katil Hapishanede bay reis mu 

•zdı. hakeme gününün heyecanile 
D Zaman hepsi birden yaşadım.. seyirciler arasında 
z ettiler, erkeklerin za- onun ince uzun yüzünü gö-

. birbirlerini beğenmedik- rüyordum. Halbuki ilk mu-
ili, birbirlerini kıskan- hakemede gelmedi, belki 
. rını söylediler. Kendimi haberi yoktu, dedim. Yahut 
ıl edince hakikaten "Nec işi çıkmıştır. ikincide gene 

' Yi kıskandığımı hisset- yoktu. Gözlerimi bütün lo· 
: güzelliğini, tavırlarım calar ve sıralarda gezdirdim 
" ·· katilliğini.. se de onu bulamadım .. bil-
~6nkü onun bu kadar seniz bay reis, üzerınıze 
.ellilmesine sebeb yalnız garib bir hayvana bakar 
~olmasıydı.. gibi merakla dikilen yüz-
~ anı öldürünce bunların lerce göze bakmak ne zor 
dtıada yükselmişti.. dü- şey .. 
~m, o benimle alakadar Halbuki ben üçüncü mu-

~ ben neler yapmazdım!. hakemede, dördüncü muha-
, Caba dedim .. birisini öl- kemede hep baktım .. gel-

en benimle de bu ka- memişti,. Her bulamayışımda 
Ilı l l l ? - Muhakkak gelecek se-

b" eşgu o ur ar mı .. fere gelir .. 
·liŞündükçe bu fikir bey- Diyordum. Onun nazarın-
~ &armaya başladı.. gö- da bu kadar biç olacağımı 
~lln önüne bu salonda tahayyül edemiyordum. 
ilkeme olunurken onun Hele bu sefer bir hissi-
d~ ile beni dinlemesi kablelvuku onu her halde 
~: içerde bulacağımı söyledi 
\ şiarını kaldırmış, zeki dişarıda birkaç arkadaşı 
tan gözlerini açmış bana gözüme ilişince, muhakkak 

A >'or, şimdiye kadar gör- dedim gelmiştir. 
jl ~ği güzellikle keşfedi- Aman allahım.. bay reis!. 

~ U •• Adam öldürmek ve · ben onun için yalnız onun 
kemeye düşmek bende için katil olmuşken bu se· 
fikir sabit oldu. fer de gelmedi bay reis .. 

§ bu seferde gelmedi!.. 

'iatbuki memur olmuş, S. A. 
ıtir h I D SON -~ .. a ımı a mıştım. Ü· 

Samsunda bir 
katil asıldı 

tım, aklıma bir fikir 
i .. bu parayı barlarda 

'ti}ol parası için de bi
~ öldürürüm .. 

ıt' :-'l'l ~ e yaptım .. Samsun (Hususi) - Katil 
suçundan idama mahkum 
olan Bafralı Latifin ölüm ce-

'~ 11. l.ıtnar filan bilmiyordum, 
ftl "ld 
' ~ eki yüz lirayı iki ge-

~e yemek için çekmedi- zası Saat meydanında infaz 

, .. 

~almadı. Onu bitirir edilmiştir. 
l.ıgünden itibarenıbüyük müsabaka ve hediyeli proğramJ 

kültüroark 
Gönül 

Sinemasında 
Avcısı 

l· ROBERT TA YLOR - JOAN CRA VFORD 
lonel Barrymor - Franchot tone - Melvyn Duglas - J. 

Stevart büyük tarihi müessir aşk hikayesi 

iKiNCi BALAYI 
• 

TYRON POVER - LORETTA YOUNG 

S Büyük tarihi aşk hikayesi 
~e'nslar: Gönül Avcısı: 13.10-7.10 ikinci BalayıS.00-9.00 

lltnartesi ve pazar saat 1 de ikinci Balayı ile başlar 

behemehal bir nizamnam~ye 
bağlanmalıdır. Biliyoruz ki, 

ııııuı1111ıımıuııınıuırıı Telefon: 3047 T el. Ü .nidun (Kes ;tane Pazarı İzmir) 

arada sırada amirlerden: l 
'' Nazikane davranacaksınız,, 
tamimleri geliyor. Fakat bu ı 
kafi değildir. iyice tasrih 
etmeli: Türk vatandaşına 
ve onun ecnebi misafirine 
"sen,, diyememek, resmi 
makamlarda tezyif edici ta
birler, argolar kullanmamak 
lazımdır. 

Hulasa memur ta ır ve 
hareketinin bütün devairde 
eşkali sarahatle tesbit ta-

• 1 

mım ve tatbik edilmelidir. 
(Akşam) -----

1 

B ~ ot o u mevsıın 1 'In 
. . Rekabet kabul etmiyecek c1t:!'"~;de fonziİa\ 
Itına1ı işl_eriyle şöhret kazanmış olar, müessesem bu fevk8 t

ade ıskontosu ile sayın müşteriluin: :n teveccühünü 
kazanacağına ernibd i 

ŞARL -PRIMÜS 
BUyUk Kardlçah Han No. 48 Telefon : 3449 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincitik madalyasını 
kazanmıştır. 

.... ................. ·························•······ 
Dr. Demir Ali 

Kamçıoftlu 
Cilt T~nasül hastalıkları 

~ Bugün Asri Sinemada T2~~4n ~ ! . 17 Mayıs 193~ ~etrşambadan itibaren n ~ I 
ft Senenın en korkunç fılmı mevsimin en heyecanlı şa- ~ · .r ~~ 
i heseri akıllardan hiç çıkmıyan ve unutulmıyan bütün ~ lj ~ 

Z0öROen KAMÇiii0 SüVARi l 1l 

2 Devre 25 kısım tekmill birden 

Türkçe Sözlü 
Komiklerin -şahı Lorel Hardl 

Çocuk Hırsızları 
Ayrıca Dünya Haberleri Ve Miki 

J;;;;.t;;;a ---ı • 

Terzi Kazım 
ISan~üder 

lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 
no. · 35 

Avrupanın yüksek terzi mek· 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

E.n müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 

Diker. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

Rontken ve elektrik tedavi•ı 
yapılır ıkinci Beıler So 
No. 29 TELEFON 2542 

elektirk tedavisi 
ızmir • Birinci beyler .So 

N o. : 55 T elefoıı : 3179 

Alkol, benzin, 
gomlak, sant
rak, pomzataşı 
vemeşhur ~ Arti 
markalı analin 
boyalar. 

Tel. 8832 
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ikinci 
Karantina 
- .i!l!:iil!--

C. H. Partisi ocaAı 
müsamere verecek 

Haber aldığımıza göre, 
ikinci Karantina C. H. Par· 
tisi Ocağı 19 Mayıs Atatür
kün Samsuna ayak bastığı 
yıldönümü münasebetile gü
zel bir müsamere gecesi ter 
tip etmiştir. 

Müsamereye istiklal mar
:şile başlanacak ve müteaki
ben ( ihtiyat Zabiti ) namile 
Türkün Kahramanlığını ve 
şecatini gösterir piyesin tem
siline geçilecektir. 

Bu zengin proğrama üç 
perdelik gülünçlü ve müzikli 
bir komedi de ilave edil
miştir. 

-:;..=~--

Rüşvet Verdi 
Evvelki gün belediye da

iresinde ölçü ve ayar me
murluğu dairesinde bir rüş
vet hadisesi olmuştur. Jozef 
oğlu İtalyan tebasından bo
yacı B. Dominiko Vantura, 

bir terazi meselesinden dola-
yı belediye ayar memuru 
B. Mahmud inceye küçük 
bir not defteri _içine koydu
ğu 30 lirayı rüşvet olarak 
verirken suç üstü tutulmuş 
ve adliyeye sevkedilmiştir. 

--~-•• 
Uç kazamızla 

Otomailk telefon muha
beresine ba,ıandı 

İzmirle Ödemiş, Tire ve 
Bayındır arasında c ünden 
itibaren otomatik telefon 
görüşmelerine başlanmıştır. 
Görüşme 75 kuruştur. Tele
fonu bulunmıyanları aramak 
ve telefon başına çağırmak 

için yalnız 15 kuruş ücret 
alınacaktır. 

--~:-.....--

Zabıta 
haberleri 
lkiçeşmelik Namazgahta 

fsmail oğlu kömürcü Ali Ka
rakayanın üzerinde bir adet 
iki yüzlü bıçak bulunarak 
alınmıştır. 

§ Keçeciler Yeni bitpaza
rında f smail oğlu Bedred
din in üzerinde sustalı kama 
şeklinde bir çakı bulunarak 
alınmıştır. 

~ Çorakkapı Gaziler cad
desinde Arabacı Bekir oğlu 
Osman Ergör, bir iş yüzün
den arabacı Salih oğlu Ah
met Akgüneşi dövdüğünden 
yakalanmış ve mağdur bila
hara davasından vazgeçti
ğinden ferağat zaptı yapıl
mıştır. 

§ Karantina Bahri baba 
parkı içinde Salih kızı Nec
miye ile Mustafa kızı 38 ya
şında Zehra, yekdiğerlerine 
hakaret ettiklerinden yaka
lanmış ve bilahara davala
rından vazgeçtiklerinden fe
rağat zaptı yapılmıştır. 

§ Kemer umumhane so
kağında Halil oğlu sıvacı 
Fehmi Çete, Hüseyin kızı 
68 yaşında Z ~ynep Akmanı 
biçakla tehdit ettiği iddia 
edilmiş ve suçlu yakalanarak 
üzerinde bir biçak buluna· 
rak alınmıştır. 

Almanya yeni-'! TÜRK - FRANSIZ 
den silah altına Müzakerelerinin hitamında 

asker aldı bir ittifak imzalanacaktır 
--::::::::-

Londra, 19 (Radyo) 
Berlinden gelen haberlere 
göre, Almanya yeniden sekiz 
kur'a daha silah altına almış 
ve bunları kıt'alara vererek 
mevcut kadroyu takviye et· 
miştir. 

Paris, 18 (Radyo) - Ber
linden haber veriliyor: 

Almanya harbiye nezareti 
1906, 1907, 1910, 1913 ve 
1918 doğumluların bir ku
mını silaha çağırmıştır. Sila
ha davet olunanlar talim için 
muhtelif kıtalara gönderile
ceği söyleniyor. 

--S!E3!!!--

Rusya -Polon
ya anlaşıyor 
Varşova, 19 (Radyo) -

Polonya ile Rusya münase
betleri iyi bir şekil almıştır. 
Yakında her iki devlet ara
sında bir dostluk anlaşması 
aktedilecektir. 

--~:...-::--

ispanyada 
Sekiz Cumhuriyetçi 
kumandanı kur,una 

dlzlldl 
Paris 18 (Radyo) - ispan

yanın birçok yerlerinde tev
kif edilmiş olan Cumhuri
yetçi kumandanlarla memur
ların muhakemeleri kısmen 
sona ermiş ve idama mah
kum olanlardan sekiz kişi 
bugün kurşuna dizilmiştir. 

--::;:::::--

Polonvalılar 
Alman hududunu 

takviye ettiler 
Varşova 19 ( Radyo ) 

Alman hududundaki kuvve~ 
lerin miktarı 400 bine çıka
rılmıştır. 

--~--

Gençlik ve spor 
bayramı 

Bugün Kızılçullu koşu 
alanında yapılacak olan spor 
ve gençlik bayramına saat 
14,30 da başlanacaktır. Bu 
büyük bayram şerefine bü
tün resmi binalarla Parti ve 
Halkevi merkezleri, spor 
kulüpleri ve özel okullarla 
dikiş yurdları, Türk ve par
ti bayraklarile donatılmıştır. 
ayrıca u~umi yerler gece
leyin ışıklanacaktır. 

Şehirdeki dükkan, mağa
za vitrinlerile nakil vasıta

ları süslenmiştir. 

Törenden evvel ve sonra 
spor alanlannda kulüplerde 
her nevi spor hareketleri 
ve eğlenceler yapılacaktır. 

Halkevlerinde istifadeli, 
eğlenceli toplantılara dahi 
devam olunacaktır. 

Saat 10,30 da Alsancak
tan, 1750 de koşu alanın

dan hareket edecek trenler 
halka tahsis edilmiştir. 
Koşu alanı yanındaki bü

yük çamlık yalnız şenliğine 
katılacak okul talebesine 
tahsis edilmiştir. Kargaşa
lığa meydan vermemek için 
bu cihetin unutulmaması 
lazımdır. 

Paris 18 (Radyo) - Türk - Fransız müzakereleri, 
samimi ve müsaid bir hava ıçinde devam etmektedir. 

Müzakerelerin yakında sona ermesi mühtemeldir. 
Türk - Fransız müzakereleridin hitamında Fransa 

Ingiltere gibi Türkiye ile bir ittifak imzahyacaktır. 
~------~--":~--~~ 

çok 

da, 

Pazartesi günü Bitler ve Kont 
Ciano birer nutuk söyliyecek 

Beri in 19 (Radyo) - ltalya ile Almanya arasında askeri 
ve siyasi anlaşma hakkında hazırlanan mukaveleler pazartesi 
günü Hitler ve Kont Ciano tarafından imzalanacaktır. 

fmzayi müteakip evvela Hitler ve sonra Kont Ciano 
umumi vaziyet hakkında birer nutuk soyliyeceklerdir. 

Danzigi Lehler dalıa evvel 
·işgal edeceklerdir 

Varşova 19 (Radyo) - Danzig Şarki Prusyadan yapıla
cak bir hücuma maruz kalırsa Leh orduları Alman ordula
rından evvel Danzigi işgal etmiş bulunacaklardır; Ve bu 
hususta lazımgelen bütün tertibatlar da alınmış ve ikmal 
edilmiş bulunmaktadır. 

----eem----
F on Papen Berlinde 

Berlin 19 (Radyo) - Almanyanın Ankara büyük elçisi 
Fon Papen bugün Berline geldi ve Hariciye nazırı Riben
trop tarafından kabul edilmiştir. 

YANGIN SIGORT ALARI 
-

Yeni temel tarifesi bir hazi
randa başlayacak 

Ankara, 19 ( Hususi ) - ta muamelelerinin artmasını 
~illi s~rvet !e iktısadi tahrik eylemek suretiyle, bu 

faalıyetlerın emnıyet ve se- tenzilat sigorta sanayiimizin 
~a~etle. inkişafının başlıc.a inkişafı~a da hizmet eyleye-
amıllerınden olan yangın sı- cektir 
gortalarında temin edilen · 
ucuzluk halk ve milli eko- Tenzilatlı tarife 1 haziran 
nomiyi ehemmiyetli surette 1939 tarihinde meriyete gi-
müstefit edeceği gibi, sigor- recektir. 

--------~~~--------

Filistinde Vaziyet Çok Kötü 
----------·~~~-------HUkOmet konağındaki lnglliz bayrağı lndlrlldlk-

ten sonra Yahudi bayarğı çekilerek bina yaklldı 

Telaviv 18 (A.A) - Beyaz 
kitabın neşri üzerine yapılan 
protesto nüma yişlerinin Tela
vivde vahim bir şekil alması 
üzerine ateş söndürme saati 
müddetsiz olarak ilan edil
miştir. 

Dün T elavivde 5000 kişi 
ellerinde bayraklarla şehrin 

başlıca caddesinden geçerek 
milli şarkılar söylemişlerdir. 

Halk, hükumet airesinin 
kapılarını kırmış, evrakı par· 
çalmış eşyayı kırarak yakın ş 
ve Ingiliz bayraklarının ye
rine Yahudi bayrakları dik
dikten sonra binaya ateş 
verilmiştir. 

.......................................................................... ~ ...... 
Bu sabah alınan 

Radyo haberleri 
Slovakyada Alman himayesi aleyhindeki cereyanlar gün 

geçtikce şlddetlen ·ııekte ve bazi nasyonalist gazeteler bu 

idareyi ve himayeyi kabul edenleri ecnebi parası yutmakla 
ittiham etmektedir. 

§Paris matbuatı,Kanada şehirlerinde şimdiye kadar görül
memiş nümayişler ve yaşa, yaşa nidalariyle karşılanan lngi

liz kral ve kraliçesinin 8 haziranda Vaşington'da Ruzvelt 
ve madamı ve bütün siyasi ve diplomatik rical tarafından ya

pılacak kabul merasiminin azemet ve haşmetinden bahset

mekte ve bu seyahatin Amerikan kalplerini Londraya bağn 
lamak için pek büyük bir hizmet edeceğini yazmaktadır. 

§ Pariste Daladye ve Bone ile görüştükten sonra Ce-
nevreye gidecek olan Lord Halifaksın Moskovayı da ziya
ret edeceği söylenmektedir. 

§ Filistinde kanlı çarpışmalar devam etmekte ve siyah 
kitap namını verdikleri beyaz kitap hakkında tenkidler ve 
münakaşalar yapılmaktadır. Son çarpışmalarda on iki ln-

giliz polisi ve 100 yahudi kurban gitmiştir. Arablar dahi 
yaptıkları bir içtimada beyaz kitaptaki metni reddetmiş
lerdir. 

l Montrö ahkii- j 

mı değişmedi ı 
--::::::::-

Londra, 18 (A.A)- Avam 
kamarasında bir suale cevap 
veren başvekil B. Çember
layn şu beyanatta bulunmuş
tur : 

12 Mayıs Türk - lngiliz 
deklarasyonu boğazların Tür
kiye tarafından müdafaası 
hakkındaki Montrö mukave-

lenamesinin ahkamını değiş· 
tirmemektedir. Zira bu mu
kavelename lngiltere ve Tür-

kiyeden başka diğer millet-
1 rin de iştirak ettikleri bir 
mukavele namedir. 

lngiliz - Türk deklarasyo
nunun metni Akdeniz mın
takasında bir harbe müncer 

olacak bir tecavüz hadisesi 
takdiriude diğer Akderiz 

devletleriyle iş birliği imka
nını kapamakta değildir. 

--:::!::::--

Hitler Fransız 
hududunda 

--········ ........ --
Berlin (A.A) - Führer 

yanında general Milch ol
duğu halde Karlsruğe civa
rındaki hava müdafaa böl-
gesini teftiş etmiş ve bir 
muharebe taliminde hazır 
bulunmuştur . 

Hitler müteakiben Fran· 
sız hudud bölgesindeki is
tihkamları tetkik eylemiştir. 

-:;:..;:~--

Belediye 
mıııoııııııa ıııııııııcımı 

Memurlarının TekA
UtlUklerl 

Atatürk 
ve 

19 Mayıs 
- Baştarafı 1 ncide ""' 

gibi bütün bir cihanın 
dir ve hayretini çeken 
yük bir zaferin ilstnnd~ 
zaferi yaratan " Ebedi rr 
fin ., elile kurulan her ... 
olgundur. Ve sonsuT. bir 
yat onun içindir. 

Ebedi Şefe, bu h . r,; 
man gözleri kamaşdı ; 
güneşe bakanlar, bugüol 
yarın da (Atatürk) iln il 'ıl 
gözlerinden bu toprak .. 
akan yüce dileklerin 
parçasını kendi içleri..A' 

bulacaklardır. ' t 

Bugün Türk milleti, 5 

için çalışırken başında f · 
rını gören ve yarın yıf. 
caklarını bu günden kel~ 
ren Milli Şefimizi buloı•~ l 
ne kadar bahtlıdır... d 

Sen sağol, varol kabr" 
man İnönü.. U 
Yaşa aslan Mehmedcik"' 

LUt. 14f.• 
--.:.-- b 

Yunanistanlı ! 
lzmlr arasında muntl' 
zam vapur ı,uyec•• 

Bir Yunan vapur şir~ 
Pire, İzmir, Sakız ve Mi ' 
arasında müntazam vaP 
seferleri yapmağa karar -.et' 
mişti . Her Salı günü li~! 
nımıza bir Yunan vap"· 
uğrayacak yolcu ve etf' 
alacaktır. ----
Verem 
Pavyonu 

Emrazi Sariye hastane~ 
de yapılmakta olan veP," 
pavyonu bitirilmek üzere~ 
Pavyon Cumhuriyet b•J'
ramında açılacaktır. ----Ankara, 18 (Hususı) -

ldarei hususiyeler ve bele
diyelerde hizmet eden me-

Yeni Merilez P. T. ~ 
dUrU vaii:lfeslne ba•~ 

lzmir Posta ve Teli'~ 
murların bu hizmetlerde ge
çen müddetlerinin tekaütlük-

te hesap edilmesini temin 
için teliaüt kanununda de-

ğişiklik yapılması kararlaş
mıştır. 

merkez müdürlüğüne t•Yf 
olunan P. T. T. umum JIJ 
dürlüğü fen heyeti aza~ 
dan l:Jekir Vefa şehrilll 

gelerek vazifesine başlaoıd' 
tır. 

Bir yanardağ kükredi, 19 Mayıs günü, 
Ufuklar yere attı kapkara örtüsünü .. 
Kızıl bir tül giyerken ta&iat baştanbaşa, 
Nice kanlar içirdik yurd için, dağa taşa 

*** 
Samsunda doğan güneş serpildi ~ütün yurda, ,J.. 
Türk nasıl galip gelmez "ATATÜRK,, ü olur d 

*** 
Yavaş yavaş erirken kurşunlar göğsümüzde, 
ATA TÜRK koşuyordu savaşta önümüzde, 

*** 
Biz de ona bağlıydık, oydu bizi yaşatan, 
Oydu kara bir sisi Anavatandan atan. 
Sakaryada o kırdı tarihin kalemini, 
o çekti yanlış yoldan insanlık alemini. 

*** 
"Ordular hedefiniz Akdenizdir, ileri! .. ,, 
Bu sesle sarstı arzı, parçaladı gökleri. 

*** 
Düşmanlar dökülürken lzmirden Akdenize~ 
Kemal bir Vatan verdi hiç yoktan elimize. 

*** 
Parlak bir güneş gibi yükseliyor adımız, 
Gökleri kucaklıyor çelikten kanadımız. . ·ıo! 
Türklü~, bü~~klük bizim, gökler bizim, şan. ~ızı ! 
ATA TURK'UN kurduğu bu şanlı Vatan bııııP 

*** 
Kollarımız sarıyor bu ~ün Cümhuriyeti, 
Haykırın arkadaşlar, sevinin Türk Milleti ... 
insanlığın güneşi Türktür bugün ve yarın, 
Albayrak göğümüzde en son hedefe varın 1 lk•O 

Burhanettin Şarba ~ 

zengin Olmak 
letereenlz 
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