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,,,,~,"'~~~~~~~ Londra - Bu sab h neş

redi len resmi tebliğlere gö· 
re harbin so a vaziyeti : 

Möz harbi şimdi Sam br 
n ... brini n kenarmıı yayılmış
tır. Belçlkada döğüşen müt 
td kler Brüksel \"e Anve s 
şehirlerini tabii} e etmeğe . 
mecbur kalmışlardır . Liej \e 
Namür k leleri hala lı ahrn
man E! e 'ç i kal ı Jaun eJindedir. 

Paris.-Askeri vaziyeti izah 
edeu başvekil demiştir ki : 

"Möz cephesinde Alman
lar ilerlemeğe muvaff. k ol
muşlard r. Vaziyet vahimdir. 
Fakat korkunç değildır. 

Verdun harbının kahra
manı mareşal Peten Mad
ridden dönmüştür. Artık za-

• fere kadar )'tınımd kalıp 

MiHetler hep ürke, ürke 
Bakıyorlar şimdi Türke 
Kuvuşturdu "ATATÜRK,, e 
19 Mayıs günümüz. 

Bizi estirdi, akdırdı 
Ocağımızı yaktırdı 
Dünyayı hayran baktırdı 
19 Mayıs günümüz. 

Fenalığı sürgün yaptı 
her günümüzü dügün yaptı 
Bizi diioden üstün yaptı 
19 Mayıs günümüz. 

Karşıyaka 

Remzi Özel 

Mayıs fev
dönen kürelerlerle 

ralı bilet
dı 

benim teknik müsteşarım 
olacaktır. 

K..lemansonun talebesi olan 
Mandeli de dahiliye nezare · 
tine getirdim. Bu nezarette 
gayet muvaffak olacağından 
eminim. Casusların faaliyet · 
]erine son verecektir. 

Paris - Alman tayyare· 
leri iki defa Ptris üzerinde 
uçuşlarda bulunmuş'arsa da 
hiçbir bomba atamamışlar
dır. 

Londra - Hamburg ve 
Bremen benzin depoları in· 
giliz tayyareleri tarnfından 
tahrip edilmişlerd ir. Birgen-

deki depolar da imha edı l 1 
miştir. 

Londra - (Ahton Bladerl) Yazan : 9 Yıs PiYES 
(iki PerJe) İs ve ç gazı.:tesin e göre lngi- Gönü l Emre 

lizler Navrik civarında mü- ! 
bim bir zafer kazanmışlar- Şahıslar : 
dır. Almanların bi r kısmı Altay - Liseli 

~~~--- ··~~--~~ 
• Altay 

bir genç. 20 "Bir müddet dinledikten 

denize dökülmüştür. 

BAŞVEKiL REYO 

Londra - Resmen bildi
rildiğine göre Bay Mussoli
ni Bay Ruzveltin mesajına 
bu gün cevabını vermiştir. 

tondrı:da dolaşan bau ha
berlere göre Munolini Roz-

velte şu noktaları bildirmiş
t ir: 

[ Devamı 2 inci sayfada J 

yaşında. 

Ülkü - Kız kardeşi. 18 ,, 
Emine - A nneleri. 
Özlü - Öğrenci. 
Gönül - ,, 
Öğretmen ve çocukları ... 

Birinci Tablo 
[Sahne : Bir çalışma adası.. 

Sağda açık bir pencere .. Sol
da kapı. Cepheye gelen du 
vara ATA TÜRK'ün bir fo-
toğrafı ve altına bir Anado
lu haritası asılmıştır.] 

(Perde açılırkt:n, Altay ö
nündeki kitabı okumakla ve 
not almakla meşguldür ... Dı
şarıda, çalınan bir piyano 
ve bu piyanoya refakat eden 
güzel bir sesin .söylediği şar
kı işidilmektedir : ) 

Ağladık bir zamanlar 
Yurdun kara bahtına .. 
Düşenin dostu mu var? 
Ağladık yana yana ... 

* 
Samsuna çıktığı an, 
Haykırdı bütüo yurda ı 
"Vazgeçin oğlamaktan, 
"Bugün ben varım burda!.,, 

* 
Bu ses Ata'mın sesi, 
Bu onu ilk müjdesi. .. 
. . . . . . . . . . 

sonra:,, 
- Komşumuzun kızı, 19 

Mayıs bayramı için bestele· 
diği bir parçayı çalıyor.. Ne 
güzel.. Ne güıeJ.. 

(Piyanonun sesiyavaı ya
vaş uzaklaşır.) 

Ben de 19 Mayısta vere· 
ceğim söylevi hazırlıyorum. 

Önümde Türk İnkilap Ta
rihi. .. 

Asırların .yapamadığını, 

yılların dar kucağına ııi

dırarak başaran bu tarih, 
ATATÖRK'ün hayatıdı r. 

Kafama bilgi, gönlüme 
ışık veren bu ünlü kitabın 
19 Mayısı anlatan utku Ye 

heyecan dolu yapraklarını 
derin bir gurur içinde oku
dum. işte yazdığım satırla
rın bir kaçı : 

.. 19 Mayıs 1919 da ATA
TÜRK, Samsuna ayak bas
mış ve bütün ulusu, açbğı 

büy9k ihtilal bayrağının al
tına çağırmıştır. 

ATATÜRK, düşman çiz· 
melerinin mahmuz sesleri ve 
kamçı şakırtıları altında in

liyen Tü~~~Uf~lla : 
""6_iüAC9b\l!P.rtarmağa iel-

~a'-'iüMffii ~vgüu verdi. 
.ıK de ~tafll01'fttutıl; tarihe ba-

l 
öaderliği i llJ1lıfiJele91ırk~~ ulusunun 
bu ~p<k!lii\ffiı.meriPe alırken, 

ç "6l. n.~ v 1 • • 
başarac v rnr~inrn 8ırd~u'ifiı sorav ı ışı 

bay~nrk obi\\Ufltruİlf!I ~jin acuna 

ı rük b1 t ~a~~M\Ywı WJ!pbulda çü-
kuruntus nli~BİfaP\'Jt~fıinde hili 
y n ılsrı ~fPl\plunucJıwnu~k istemi-

naAo uda Y6ff M~5\1ib?~\;t.n a "Ben 
hşac:ğım ... ~l\t~\~d\rJ>irifsrd gibi ça· 

t6rlü tev z~\\~afWkeir c:\Mliş ve b.u 
örneğı i aW.\Wııft\'fPZUUD yilksek bır 

· W~Ylf Y'HMtmfhr. 
a u ı ;,'lı.iv .... "" d 'h" k d Hp!\\~t"lml , tarı ın 

r~'-··"' ~ !; vı ~l )ll'~IBcd.~.nıdığı kah-
~~~~~~:::'.t-.t:r,!: r"11B ve yüce komutandı ... 

(gil"f' 
_ Ağ bey, ko~şumuzun (girer) 
kı dinl~i.4\in?ey, komşumuzun 

şar nı M.fMynı dinledin mi? 

i Jcdim Ülkü. +/t,R:-
tti. - Dinledim· Ülkü. Hoşu-

mt'lllHti· 
- Be im de ağQeyf'lkü 

-(liWHifaA\) ağbey .. 
Ne ya ıyol'.t\unuz öyle? (yaklaşarak) 

AM,r•zıyorsunuz öyle? 

- Sa a dtin anıAlf~ 
söylevi ı•ZIJ'~~--dtfa- anlattığım 

... ı ... · l•rl.ccutı soy tf'ieN"ltla~om. 
alit~ 4d~dıkilr~ıgjf ~ulrctj&U&ıot Bftlfii WtefR"A ""H~a18P"lre1T ya~ar rken... · (D'evamı var) 
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GO 
------··------

19 ayİs F' Keşıdesı 
~-----------------

1, 000 lira bulan 20,000 bilet beşer lira 
kazanmııtır. 

(Halkın sesi) 

• r şm 
fazla 

e 
asker 

~ 

r f11 
" 

kaybettil 
Kazananlar : (7') rakamları ile niha

yetlenen 20,000 bilet onar 
lira kazandılar. 

ITALYANLAR A DEN Z ST A TUKOSU 1 E MESGtJl;1 
2668 Rakkamlarla ni

hayetlenen 20 bi
let biner lira kazandı. (4&3) rakamlan ile niha

yetlenen 200 bilet yüzer lira 
kazandılar. 

- Baştarafı linci sahifede -
1 - Italya büyük bir dev· 

Bitaraf kalıp da ve yahut • bu eshamın faizi verilmeme- Berlin (Radyo) _. 
Müttefiklerin yanında harbe si için kat'i emirler vermiş- gazeteleri yenidellı 
girerse kendi menfaatlerinin tir. fiklerin aleyhinde atet lettir ve bitaraflığı daima 
aleyhine çaJışm.ış. olacaktır. Paris - 21 Amerikalı kürüyor. bir gayri muharipliktir. 

4 - Bunun ıçın Bay Mus- d 1 f d . d. "T 1 f "Laf 
xxx 

(1) rakamı ile nihayet 

areşal F vzi Çakmak 
Beyruta Gittı 

2- ltalyanın müttefikler
den soracağı bazı eski he
saplar vardır. ltlyanın bir 
çok istkleri yerine getiril
melidir. 

solini Bay Ruzveltten Müt- ev et tara ın an ımza e ı- . e gra " v~ Ak~e 
tefilderin nezdinde bir te- len umumi bir protesto Al- şı~t,, gazetelerı tık 
şebbüste bulunmasını iste- manya Hariciye nazırına bu- kı statukuonuo ar d" 
miştir. gün resmen tevdi edilmiştir. tirıı:ıek za.man~ gel ~-

Paris - Alman Propa- Bu protestoya Amerikan logılterenın elınde bt 
Ankara - Mareşal Favzi Çakmak maiyeti ile birlikte 

Beyruta müteveccihen hareket etmiştir. 

Narvik Filen ve tamamen 
müttefikleri eline ge miştir 

3 - İtalya Almanyanın 
yanında ha:be girip Alman
ya muzaffer olursa bu istek
lerini yerine getireceldir. 

ganda nazırı Bay Göbels te devletleri Hollanda ve Bel- Malta Kıbrıs ve Ce 
100 kadar Süveyş kanalı es- çikaya karşı yapılan Alman ltalyanın kalbini 
hamı buluüduğu tesba edil- hücumunun nefretle karşı- için hazırlanmış ~e 
diğinden, Fransız hükumeti !andıklarını yazmaktadırlar. lardır.,, demektedır· 

Londra - Kuvvetlerimizin son hücum ve tazyikleri 
sayesinde Narçik bugün filen ve tamamen Müttefiklerin 
elindedir. Almanların yardım için gönderdikleri asker yüklü 
gemiler batmlmıştır. Düşmanları lsveçe doğru sürüyoruz. 

(magy 
m c 

--------- llllllllllll --- ----- --

r nemz t ) . dında 
r gaz et •• gore Romanyada çalışmak hak nı 

malik bulun ıyan yabancılar 
çıka ı ıyor 

Akdeniz Emniyetinin. Muhafaza V ya İhl8linde En Mü, ~" 
Vardır. Bunlardan Bit• S Bükreş - Dahiliye nazareti Romanyaya 1932 tarihinden 

sonra gelmiş olup oıemleket dahilinde çalışmak hakkına 
malik bulunmıyan yabancıların 30 Mayıs 1940 dan evvel 
Romanyayı terketmek mecburiyetinde bulunduklarını teb
liğ etmektedir. _____ .. __ _ 
Alman Zayiatı Çok Mühimdir 

Budapeıte - Almanya 8·miiyona yakın kuvvetini kami
len harbe sokmvş buluamaktadır. 15-8·940 tarihioe kadar 
harbi bitirecei'ini söyliyen Hitler günde on binlerce Alman 
öldürtmektedir. Almanların şimdiye kadar zayiatı bir mil
yondan fazladır. _____ .. ____ _ 

Kısa Tel2r f H beri eri 
lstanbul - Yurdumuzda bulunan Amerika tebaasına, 

diğer Avrupa memleketlerindekilerle yapıldığı gibi, Ameri
kaya dönmeleri lüzumu htikümetlerince tebliğ edilmiştiır. 

§Geçen harbın bır kısınında Fransız orduları başkum n-
dauı olan ve Şimdiye kadar Madritte Fransa sefiri olarak 
bulunan Mareş l Peten başyekil mua ini olarak hükumete 
girmiştirf Başvekil B. Rt yno başvekaletten maada harbiye 
nezaretini deruhte etmiştir. B. Daladiye hariciye nezaretine 
geçirilmiştir. 

§ General Veygand;n Pariıse geldiği bildirilmektedir. 
§ Fransız tayyare fabritı:aları bundan böyle günde 12 sa

at çalışacaklardır. 
Paris - Liyej ve Namur kaleleri el'an kahramanca mu

kavemet etmektedir. 
Londra - Dün gece Roma radyosunun Almanların Pa· 

ri!le 120 kilometre yaklaştıkları hakkında verdiği haberi 
t.mıamen yal ndır. ...................................................... 
ı Bugün matinalardan itiba ren ı 

ı h d ı ı amra sıne sın P ı 

iYEDiR ••• 
olü Oynayacak iki Dev et 

İtalya, Diğeri ise Tü 
Balkanlarda, birdenbire muthiş bir siyasi faaliyet başla- Diğer taraftan lngilterenin Ankara büyük elçisi d•ı 

mıştır. yada müzakerelerde bulunmuştur. Bulgar hüküaıe! _.ı 
Hükumetı tarafından Berline çağrılmış olan Ankaranın zinde bulunan Clodius, Kral Boris tarafından kaP' 

Alman büyük elçisi Fon Papenio, bu yüzden şimdilik se- miş, maliye ve ticaret vekillerile de müzakerelerd• 
yah.at etmekten vaı geçerek Türkiyede kalmağı tercih et- muştur. 

tiği anlaşılmaktadır. Buna mukabil Sovyetler birliğinin An- Balkanlardaki bu siyasi faaliyetin sıklet merlı-"' 
kara büyük elçisi ani olarak memuriyet makamını terk et- şüphesizdir ki Türkiye teşkil etmiştir. Bundan b~'~ 
miş ve tayyare ile Moskovaya gitmiştir. Ayni zamanda, d ... ııiz em ıiyet i niı:ı cn ·Jhıfau v !ya. ilılcilinde en oılV 
Sovyetlerio Sofya elçisi de bera berinde ateşe milteri ol- oyaıyacak iki devlet vardır: Bunlardan biri ItalY'' 
dağu halde tayyal'e ile Sovyet hükiirnet merkezine hare- ise Türkiyedir. 
ket eylemiştir. Beri yandan Türklyenin Bükreş nezdindeki Bunun için Türkiyenin Müttefikler nazarındaki 
büyük elçisi Istanbula müteveccihen yola çıkmıştır. ve ehemmiyeti gittikçe artmaktadır. Türkiye Mutte 

Alman telgraf ajansının bildirdığine göre, Türkiye bü- birleş:neş suretiyle ltalyaa siyaaetine tesir etmek ille 
yük elçisinin Bükreşten ayrılarak, hükumet erkanıyle te- Jı 
masta bulunmak üzere Ankaraya gitmesine, lstanbul sıya· bulunduğundan başka ,g rp devletlerinin Sovyet . 
si meh filinde pek büyük bir ehemmiyet verilmektedir. olan müoasetlerindc de mühim rol oyJtıyabilek vaı• 

l!~~~~r.Y!r~!ş. H Aı~! bab!,f.~~ .. ~} 1 V ~!,1!~.!!!ii~fi~~~İ Ga!!r::J 
imtihan sezonu girmiştir. Akdenizde harp sigortası deki Cumartesi gecesi 20·24 ·~ 
Orta mekteplerle liselerde primleri, şimdiye kadar gö- arasında körfez dahilinde lstaobul - Şeh':e 

1 · · b -k 1 · b. · t' · hazırlan- Alman gazetecisi "O '23 mayısta dersler kesile- rü memış nıs ette yu se mış- ır vapur gezın ısı , 
cektir. Bir hafta aralıkla tir. Bu miktar, ltalya ile tır. Bunların beyanatı",ıt 
lise ve orta okullarla ilk Türkiye araaıoda yüzde beşe, Almanların Türkle d 
okullarda mezuniyet imti- logiltere için yüzde ona M ' bg r luklarını kuvvetleCI~ 
hanları başlıyacaktır. çıkmıştır ki Umumi harpten es Ut çok ehemmiyet "er 

sonra bu kadar barız bir söylemiştir. 

Muhtekirler 
Hükumet ihtikarla kat'i 

bir surette mücadele için 
yeni bir kararname h zırla
mıştır. Muhtekir çok uğır 
cez lara çarptırılacnklardır. 

yükse liş kaydedilmiş drğil- doğum ·;~~~~~;···;~~;;~ 
dir. Anadolu ajansı lzmir mu· ı} 

Karaburun kaymakamı harrirlerinden bey İb an ar- SAÇLARIN PA~ ~ 
Seyhan vilayeti huku~ iş - kadaşımı:zın bir kız çocuğu YUMUŞAK Noı.. 

11.'!ri müdürlüğüne tayin edi- dünyııya geldiğini memnuni- iÇi ,e 
K b k k Yetle haber aldık Nevzada Saçların Parlak leu ara urun ayma amı k I . . . b•f ı SENİN S !\YILI ŞAHESERLERİNDEN 2 MUAZZAM ı 

ı FiLM BiRDEN TÜRKÇE sözLO ı Def er 
i Fi O i 

Ekrem Güvenç bugün Afyon uzun ömürler diler ve ebe- şa 0 ması ıçıo ı 
MiZ treniyle Adanaya hareket eynini tebrik ~de riz. dıktan sonra hafifçe~ 

tüylü havlu ile ıaçl• 
etmiştir. 

ı OLİVER HARDİ'oin y lnız olarak ilk ve son çevirdiğı ı 
ı k bkaha sahes rı FRANSIZCA SÖZLÜ : 

On güodenberi Ankarada 
bulunan defterdarımız bay 
Mümtaz Tarhan şehrimi2e 
dönmüş ve vazıfesine brşla-i ON Z !. • mıştır. 

ı (BÜYÜK VALS) filmini yaşata ı LOUİS RAİNER ile ı 
: Paulette Goddard'ın yarattıkları şahane dram ı 
ı Ayrıca: Metro jornalda en yeni Harp ve dünya haberleri ı 
ı SEANSLAR hergün : F. Doktoru 1 - 4.30 - 8 d : 1 
ı Sonsuz Aşk : 2,30 - 6 - 9.30 da ı 
: Cumartesi ve pazar 11 de, her gün 1 de % ı 
t UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı ...................... .. ~ ......................... .. ..................................................... 

Eski kltab ve mecmu
alar ahnır 

Her lisandan saldık esi i 
kitap ve mecmuası olanlar 
birinci Beyler sokağında (5) 
numaralı kahvehanede kitapcı 
Celila müracaat t..tsioler. 
Verilen adrese de gidilir. !. Tayy re I• -ması' T e36l e_f4°6° ıı 1 mı 1 ıı uıu ıı:nıımıı ııuı ıı ı ııı uıılill ı ı ıı nıı 11111 ı :ınıuı 

i 1-Bemİ:ü• ikM:~ku;'mKi: Var? i ~i; Memıe~ı t.t. ı 

ı Oynayanlar: Tala Bireell-Ceser Romero 

ı Tiio Schıpao'nun ölmez bir eseri ı 
1 

Rontken Mütehassı ı 

ı ı ont env elektrik edaviı 
ı 2-T hlıke)İ dın ı \ yapılır ıkinci tle ı r So 

: No. 29 TELEFOı 2 42 
ı Ayrıc : Ekler jurnal No. 13 Son dünya harp hadisatı ı 

a arımızı 

a ıyorlar 
Romanya yakında memle

timizden peuıuk alacak ve 
yerine petrol verecektir. ln
gilterede yumurta ve pala · 
mut almağa başlamıştır. 

ah keme 
B zı mahkumların gecele

yin evlerine ve uaıumhaneye 
gitmesine müsaade ettikleri 

iddiasiyle muhakemeye verilen 
Ödemiş ceza evi müdürü ile 
baş gardiyan hakkındaki 
davaya dün de devam edil
miştir. 

ı Oyun sa t1 rı: B.M. K. Vnr 3-6-9, T. Kadın 4,30-7,30-10.30 ı Mİ 
ı Paz r günü 1,30 da Tehlikeli kaduıla baılar ı 
..................................................... . 

Piyango 
Çoukltapu Pnli 

u d 
Londrn - Yunaoistnn 35 

yaşındaki ihtiyzt kuvve t le
rini talim için si ah altına 

çağırmıştır. 

a • 
ıs otel 
No. 76 

Keçeciler Lale sineması kar
şısında. 

Kuşadas otelı 
Keçeciler Salila ustanın gazos 

fabrikası karşısında. 
Bu oteller İzmirin en temiz 

ve ucuz otelleridir. 
Müsteciri: Salih Zorer 

lamak li:ıımdır. 

Havlu yaşlanın~ i 
r kar k bir diğer•" 
Bu ılık fırıksiy?JJ e 
köld"1in derisiııı J' e 
tirerek saç kökleri" 
verır. 

NASIRA KARŞI 
~t' 

Bu mevsim ay• t•' 
sırların sancıları ar·/ 
}ardan kuruooı•1'~ 
gece yatarken o• 110-
rine biraz Ara P . 5'f• 
meli üzerine bır ' . 
yarak temiz bır a-
sarmalı. Bir kaÇ g 1' 
sıcak su il~ banY~ 
Nıuura dokunuıuo 

çıkar. ~ 

Al işesi11den 
Hasan "f g_h u Ôadoı Tel forı 497 


