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.4lman spikerlerin Fransada işgal etme
e n müthiş 
işgal ·edildi· 

vapılmaktadır 

dikl~ri şehir kalmadı! 
harb şu anda bütün 
ti bildirilen şehirlerin 

Halbuki 
şiddeti le 

önlerinde ______ __,_ __ -- -------

N ERAL VEYGAND PEK YAKINDA UMUMi TAARRUZ 
MRiNI VERiP ALMAN ORDUSUNA MÜTHİ t O ~BE iNDi ECEK 

KONT CiANO DiYOA Ki: 
ll'ALYAYI HARBE SOKAC'\ K SEBEPLER VARDIR 

~Ye A -H, g ....... __ g 

BAŞKUMANDAN OLDU ~;j 

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

lltıtığa Çıkarılmış Bir Bita
raflık Ve Bir Dostluk! 

------..------
- •erika Cumbarreiai B. R•zvelt'ib B. Mussolini'ye 
~ rlnderiği ikinci mesaja ltalyan başvekilinin •er-
~ t••apta bir kere daha gösteillİftir ki ltalya ltitafhiını, 
'-taı 11hau Yeyahud ittifalrını bir neYİ pazarlığa koy•oı, 

•ia çıkarmıı bulunuyor. 
ü•apla ltalya, açıktan açıja, kendine bitaraf kalma

~ lıarbe atılmamasını tavsiye edea Amaıikadan soruyor: 
Taniyenizi yerine ıetirirsem ben bu işten ne kaza S. iı~? lnfiltere ile Fransa bu dostluk ve bıt;.arfhğm 

ttı., ltaaa vermek istiyecek midir? 
W..,' hu •aali11 kartıhğını beklemeden ceva hını bizzat 
1'•1or: 

~ Pttıttefiklerin bu fetlakirhğımı ödemek istiyeceklerini 
~ etG1i1eram. Ensen onlarla cezri tedbirler meselesinden 
~1 da r6rlllecek bazı hesaplarım var. Fakat Aı:manya 
~ 11• weçersem veya~u~ onun idediği gibi asıp kesme
~lr&r Ye ona bu yakıp yıkma işlerinde biraz da yar
"! ' bulunursam bazı büyük ruyalarımın tahakkuk etmesi ,-•h •ardır. 
~,;;•le ltalyan ba,vekilinin verdiği ı.on cevaptan, gerek 
' ltafyan matbuatının yaptığı son müthiş hücumlardan 
~· , ~· Ruzvelt kuru bir mektupla 8. Muasoliniyi ikna 
'-~ı 'iiıaa zannediyorsa bu hayal ve arzusunda biiy&k bir 

V ._,. 11wrayacaiı muhakkaktır. 
~~t1•rt.on, Roma.nın, Berlind~n relen bir tazyik veya 
,.._, vaıtlerden zıyade sulh, 1n11anhk ve medeniyet mef-
dt ) •rını hatırlatan güzel bir hitabe veya mesaj karşısıa-
4t,,:~11taya~aiıaı, y~la ~eleceğini nmit ediyorsa, yeni 
'~•ıatı •n eskı dDnya ışlerıne pek de akıl erdiremediğini, 

Paris - Almuniatı ıl Fr nsad.: i lede yişleıi hak kı 1da B r-

lio tard.ndan or taya atılan ve: Romada do hal ak s.is ela 
bul m s.ıçma ha berle ı dol s rn a '. tadır. 

Alma olar sözd e K i es , St <l ue nti n, Leon So i ors şeh r
leriai işgal etmişler ve P .. ris ! yakın bir sah Jda i! ı.: di) e 
mektedirler. 

Halbuki, Fransız resmi iehliğine göre, Alman spikerleri 
harp ettikleri mıntıkalardaki şehirleri, harbin neticesini 
beklemeden mikrofon baıındaki sandalyalarından onları iş
gal ederler: 
Şimdi harp şu mıntakalarda cereyan etmektedir. : 
laon, St queatio Aınieos Soissons. 
Belçikadaki lngHiz kuvvetleri de fU resmi tebliği neşret

mişlerdir : 
Kuvvetlerimiz bütün gün Alman tazyikine karşı muzaffer 

bir muk•vemette bulundu' ı:. 
Hollandada Zeland eyaletindeki Hollandalı askerler ln

giltereye nakledilme~ tedirler. 
Paris - General Veygond, Fransız milli miidafaa kuv

vetleri şefligine ve harekat sahasındaki Fransız kuvvetle
rinin başkurnandanlığına tayin edilmiştir. 

Fransız gazetelerine göre, general Veygand pek yakıada ı 
büyük taarruza geçecek tir ve zaten ağar zayiata uğrayan 
Alman ordusuna ağır bir darbe indirecektir. 

Roma - Dün akşam saat 22 de Kont Ciano aşağıdagi 
nutku söylemiştir: 

"ltlaya Avrupanın b ıyatında vukubulan hadiselerden uzak 
kalatnaz. ltalyanın söyliyeceğibazı sözler vardır. Onları emin 
olunuz ki soyliyeceğiz. Ben size bu söyliyeceğim aöıler 
bıkkloda yalnız bunları bildireceğim: 

1 - Italya büyük imparatorluk haklarının müdafaası 
için harbe girebilir. 

2 - ltalya her halde haklı gördüğü isteklerinin yerine 
getirilmesi için de hazırdır. 

- Devamı 2 inci sahifede -

Yeni Fransız Başkumandanı /ogiliz Generalı 
Paris - General Veygand Fransız orduları 

danhğına tayin edilmiştir. 

ile beraber 
batkuman-

General Gamlenio ne vazife alacağı malum değildir. 

t, .t.C ~nrek çe~mekle vakıt ~eçirmek ~stediğini bir ker-
"-bed ıspat etmış olacaktır. Bızce bu dıkenli meseleleri D ÜD 
''telcıtcek, ancak müttefiklerin garp cephelerinde göste
~ il eri llluvaffakiyetler elde edecekleri zaferlerdir. Ro
>,ı_. • Berlin buglin için yalnız bu lisanla konuşuyorlar ve 

19 MAYIS GENÇLiK BAYAAMI 
yurdun her yerinde büyük tezahüratla kutlulandı 

ı bıı lisandan anlmrlar ... 

~ SIRRI SANLI 

J tfayatt;··;;;v-;ff;.k-~i:~:ı 
t lllr Hayatta muvaffak ı 
• ~ olamıyanlar ı 
1 ~İr !"•elealerin, refah ve saadete kavuşanlarıo, hayatta t 
t da, Y Y•pamıyanların, düıenlerin, ılirlinenlerin, uçurum- f 

•
f ~i• Uçuruma yuvarlananlarıu meziyet ve reziletlerini ta- f 

19 Mayıs bayramı şehri· le şunları söylemiştir. 
mizde emsalsiz bir şekilde Aziz Türk Milleti, 
kutlulanmıştır. Bugün ~9 Mayıs gençlik 

Kıztlçulludaki ko~u e-aha- ve Spor bayramıdır. Tlirkün 
sında yapılan ıpor böyle çifte olan bir bayramı 
ıenliklerine saat 15,30 da daha vardır, o da 23 Niaan 
baılanmış ve evveli Valimiz eğemenlik bayramıdır. Bu 
gençleri teftiı ederek bay- iki bayram Türk yurduna 
ramlarını tebrik etmiştir. ve kıymetli Türk gençliğine 

:' . . .. 
" ..... ,,- 1 ı;;;;; (""' ·~ 

verilen önemleri tebarOz et
tirir. 

... ettild · · · k il d · · ' '-11a erı ıyı ve ötü yo arı yarın an ıtıbaren munta- t 
f .._., •ıı lleıriae devam edeceğimiz (Hayatta muvaffak ol~ f ~ 

'• •ırları) adlı tefrilıamızda okuyacaklordır. t MY~ 

- Muhakkak olan birıey 
var ki o da dünyada bayat 
daima heyecanla mtimkün
dilr. Bu heyecanların en bil
yüğil yurd heyecanıdır. Ve 
işte Atatürk bunu Tilrk 
milletine aşılamıştır. ·······---·-m 

':!;~v~n!!rım!!!m';SI I.~ 
" t.le d .. . . ve ••dete kavu,ıurdu •" 
"'J ~.)tile .~ıru ısım! 19 Mayıs fevkalide piyangosunun en 

. "'"~' ~amiyesi olan s0,000 lirayı, Savel Tütün şirb e· 
,,~.t~ınden 34 ki9iye taksi.• etmekle onları (~elAmet)e 

._c1,'1Y• ta ... Adre•• dikllat: Anafartalar eatl. No. 411 
... R dik'. at : na.-lf Çilı•r•I •• D. ••ncrıy• 

Çilıur•I •• D. ll•ı .... __ 

Geaçler Vailyi hep 
bir ağızdan~(ssğol) diye 
karşılamışlardır. 

Teftişten sonra mu
zika İstikJil marşını çal

mış halk ve talebe hep 
bir ağızdan marşı söy

:.?&1iİrt!~ lemiJtİr. Valimiz bir hita-
m ~ bede bulunarak ezelim-

Gençler, Türk Milleti, 
Bu yurdun hayat mücade

lesinde eriştiği refah kolay 
kolay elde edilmiş değildir. 
Çok müt,yakkız, ve çok çe
tin olmak lazımdır. Atatürk 
öbür dOayaya intikal etmi,

™se, biı. onpn .~~~eyiz. Onan 
[IJ>ev;p.ll!~ ·j 2 inci sahifede ) · 



SAi-UFE 2 (Halkın sesi) 

Yazan : ~ ~ 
Gönuı Emre 

~~~~~~~~~---~~--~~~---~~~~~~~~~~~~~~~ ~----------------~~~ ~~~~~ .. ----~~-------

- 2 - - Şimdilik burada kala-
Üllr• caksın. Ya harbiye müateta- ALMANLARIN MUSTAHKEM MEY 

Yazdıklarınızı bana da rı g}acakıın veya erkinıbar-
okur musunuz? • biyede esaslı bir yazife ala- LEA ONUNDE UGRADI LAAI 

Altay ( cakıın. lana yarcb• ede· 
- Okuyayım amma, dalaa cekıiniı:. ZAYiAT MUTHISTIA .. 

bitirmedim ki .. Bununla be- Diye uzan ••••ıra konu- \: 
raber seni kırmamak iı-İD 1 "' şuyor ar. 
batlangıcı okuyayım : işte b11nlarda risteriyor 

Paris - Muharebe olanca şiddetile devam ediyor. Düt· 1 zayiat Fransızların dörte üçünden fazladır. 
man bazı noktalarda ileri hareketlerine devam ediyorsa da Londra - Dün akşam lngiliz !abillerine diiımall 
bw ilerleme ehemmiyetsizdir. Laaderskide düşmanın yaptı- bir hava taarruzu yaptı. Bu taaruz bir kaç yerde f "- 1' Mayıs 191' tla ki yavrum, bu iki candan 

Atatlrk, Samsuna ayak bas- arkadaş ta 0 zamandanberi 
ğı bu taarrun mukabil taarruz~a cevap verdik. Birçok harp i madenlerine teveccüh edildi. Bu sürekli hücumda ~· 
arabalar101 tahrip ederek düşmanı püskürttük. Almanlar nın 20 tayyaresi düşürüldü. Fransa veBelçikada da l 

mıı ve bütün ulusu açtıjı birlikte yapacakları en mü-
bliytik ihtilil ba1rafının al- bim ve Vatani inkilibı ba-

hücumlarını müstahkem mevkilere teksif ediyorlar. taarruzları devam ediyor. Düşmanın müteaddüd yer 
Fakat beyhude telefat vererek dönüyorlar. Monmedide taaruz etmesi dafi toplarının korkusundan muvaffak• 

tına 'ağırmıştır.,, zırlanmı" bulunu7orlardı. 
Olkü " 

düşmanı büyük zayiata uirattık, burada Almanların verdiği temin edememesinden ileri gelmektedir. k 
lllllllUHI -------;....---.--. 

ÇÖRÇİLİN RADYODA S ·~ Y ED~ÖI MÜHiM NUTUK: · 
.. Bir kaç gün sonra Sam-

- Devam edin aj'abey ! suna çıkmak üzere vapura 
Altay giden Mustafa Kemal'e bir 

- Bitireyim de endaa arkadaşı gelip : "Sakın git- K~~~AB. ~~~~~r!y~~ş:!,~~~!0~çi~~~m~~d?u~~.~ ~~~~2~d••" l .ısoara yavrum.. me Kemal. •. Bindiiin vapu-
Ü//ıü ru karadeuizde batıracak- "Düşman Fransızlarm şimal hatlarım geçti. Buraya büyük harbin icabettirdiği bütün kabiliyet ve kuvvetimizle 

- Benim sizden bir ri- lar .. Sakın gitme ... ,, kuvvetler sevk ediyor, Bilhassa taarruzda zırhJı arabalar edeceğiz. 
ıeam var .. 

Altay 

- SöyJe Ülkü .. 
Ülkü 

- Geçende öğretmenimiz 
bize, ATATÜRK'ün Sam

.suna ilk olarak nasıl çıktı
, ğını azun uzun anlattı. Yal
. nız merak ettiğim önemli 
bir nokta kaldı ki, dersin 

. heyecanı içinde soramadım 
Merak ediyorum, acaba A

.tatürk İstanbulda son gün· 
ı leriai naul geçirdi? V • Sam
. suna nasıl çıktı? 

Biliyorsanıı ne elar anlatın 
.bana ... . 

Altay 

- Peki 0Jki.. Şu karşı
,ki sandalyaya otur da bil
.diklerimi anlatayım : 

Ben, Atatürk'ün lstanbul
da geçen son günlerinden 
birini, prefösör Bayan Afe
tin "GeriJli" adh çek ıri\zel 
hir yazısında okudum. Sa
yıa muharririn yükıek bir 
devrim heyecanı içinde ka
Jeme aldığı bu yazının so-
:au hatırımda kaldığına göre 
şöyle bitiyordu : 

"Anadoluya, 6çüncü ordu 
miifettiıliği ile geçmek ve 
Milli teıkilitı korumak için 
ıher özvereoliği göze alan 
Mustafa Kemal, Istanbulda
k_i son günlerıoin bir gece
sınde, general Cevatla bir-
likte çok önemli bir konuş
madan dönerken, arkadaşı 
soruyor : 

- Bir şeyler mi yapa
caksın KemiJ? 

ATA TÜRK ON verdiği ce
vap şudur: 

- Evet Paşam birşeyler 
yapacağım.,, 

Ülkü .. İşte bu büyük ~ 
dam, bütün planını ve bü- ı 
tün dütüııcelerini, bu "Evet 
paşamı1bir şeyler yapacağım),, 
Söz.lerioio geniş tevazuu He 
ifade etmiş bulunuyordu. 

- Hakikaten Aiabey çok 
manidar bir cevap.. Sonra? 

Ülkü sonrasına da şöyle : 
Atatürk İsmet İnöniinünün 
Süleymaniyedeki evine gidi
yor. İsmet İoönü : 

- Ne heber, ne haber, 
bu ne baskın? Diye sorunca 
Atatürk : 

- Vaktim vardır. Size bü
tüa hikayeyi anlatayım, di
yor. 

ceğioi işiden ismet lnönü 

kullamyor. Biz de burada düşmam tenkil için elden geleni Bu baptaki maksadımız harbi kazanmak değil, saf,,. ~;t'ın 
yapıyoruz. Benim Fransız kumaadanlarma itimadım vardır. ,... 
Onlar düşmanın şımarmasına meydan vermiyecekJerinden temin etmektir. Fransızlar olanca azicnlerile ve Foan•• 1 '-ıılaff 

Diyor. 
Fakat korkuyu korkutan 

de eminim. Biaaena\eyh son neferimize kadra dövüşmeğe istiklal ve selameti için son askerine kadar harbe de•,,, ~di 
azmettik. edecektir. Fraasızlar, 1ngiJizler, Polonyalılar, Hollandalı t, l', 

Kahraman bir M. Kemal 
hiç tereddüd etmeden : 
"Düşman çizmelerinin çıg

nediği bu topraklarda ya· 
şama Hansa, Karadeniz dal · 
galan arasında can vermeyi 
tercih ederim.,, cevabını ve
riyor ve batırılacağı söyle
nen vapura sert adımtarla 
yürüyor ... 

İki üç haftaya kadar bu cepheye 3 - 4 m:lyonluk bir Belçlkı.ılılu h~k beralıer, omuı omuza dövü,iyorlar. Buıill '' .\l~ 
kuvvet yığacağ. z. Çünkü şim Jiye kadar cepheye pek az den itibır~n bu müşt.:rek hücumların semeresfoi top1•111' 
gitmiştir. Düşmen oazannda insa a bir aletten ibaret oJduğu başladık.,, 

19 Mayıs Gençlik iBayramı 
- Baştarafı l inci sahifede -· ve izciler alkışlarla karşıla-
bıraktığc meşale a.ıiz İnönü- nan büyük ve ç«>k munta-
nüo eli o de parlıyor. zam bir geçit resmi yap-

Bütün Türk Milleti! Bü- mışlardır. 

Vt! sonrası da Ülkü, bil-
diği• ıibi Samsuna çıktı, 
kurtulut bayrağını açtı ... 

Üllti 
(Atatlrktin fotoğrafına 

- Varol 
bakarak) 

ATATÜRK ... 

tün Sporcular! ve Bütün 
Gençlik! Büyük bayrammız 
kutlu olsun. 

Çok alkışlanan bu hitabe
den sonra Bn. Vasfıye Ay

kun da bir nutukta .iemiştir
ki: 

Ağabey, sen bu heyecanlı 
hikayeleri anlatırken ben de 
karşıkı haritaya bakıyor ve 
Atamızın Samsuna çıkışını Bize lO senelik mazide 
görftyor gibi eluyordum. Va- Atamız gösterdi ki: 
rol ATA TÜRK... Yaşamak için hareket et-

.A.n1tc mek lazımdır ... 
(içeri girer) Atasının izinde ebedlere 

- Sizi böyle karşı karşı- doğru durmadan yürüyen 
ya oturmuş, ç•lışıyor gör- aziz gençlik: her gününüz 
dükçe o kadar seviniyorum dirilik, büyüklük, fazilet ül-
ki... kelerine doğan birbirinden 

Tanrı başarılar vere üstün birer 19 Mayıs olsun. 

Ticaret 
Vekilimiz 

Istan bul - Şehrimizde 
bulunan Ticaret vekili B. 
Nazmi Topçuoğlu, piyasaları 
tetkik etmekte, biJhassa ih
tikar işiyle meşgul olmakta-

dlr. Vekilin, tetkikatta bu
Juumak üzere lzmire de ıit· 
mesi muhtemeldir. 

Bazı Nehirler 
Taştı 

Altay Daha sonra ikinci ı isenio Ankara - Sakarya 150, 
- Eksik olmayın anneci- kıymetli müdür muavini B. Meriç 103, Tunca nehiri 

ğim .. 19 Mayıs için bir söy- M. Öz tarafından bir hitabe 102 santim vükselmiştir. Sı · 
lev yazıyordum; Ülkü geldi, irad edilmiştir. vast aki kasırga bazı zarar-
bana AT ATÜRK'ün Samsu- Nutuklar bitince talt~be far ya pmıştır. 
na nasıl çıktığını sordu. Ben ••••••++++•• ............ +•++++•••••• ................ .. 
de bildiklerimi anlattım. f ı Bugün matinalardan itibare n ~ 

A~ne : Elhamra sinemasındP ıı 
- Çok guıel yavrum.. ı . 

Ç k - ı I ı SENİN S o\ YILI ŞAHESERLERiNDEN 2 MUAZZAM : 
0 

guze ·· ı FİLM BİRDEN TÜRKÇE SÖZLÜ t 
(oturur) 

- 19 Mayn ... Atatürk'ün i FİL DOKTORU i 
Samsuna çıkışı ..• Evet hat1r- 1 1 · ı ı OL VER HARDl'nin yaloız olarak ilk ve s~n ç.evirdiği ı 
lalddı~. Yav_ru~ar, bu. h~beri 1 ı kahkaha şaheseri FRANSIZCA SOZLÜ ı 
a ıgım gunuo sevıncı ne ı ..,, • 
kadar derindı bilseniz. ı S Q N S U Z A Ş K i 

Babanız subay olduğu için 1: (BÜYÜK VALS) filmini yaşatan LOUİS RAİNER ile t 
benden uzak bulunuyor, ı Pa ulette Goddard'ın yarattıkları şahane dram ı 
mektublarım geç ahyordum. ı Ayrıca: Metro jornalda en yeni Harp ve dünya haberleri ı 
Birgün... Evet mutlu bir ı SEANSLAR hergün : F. Dokt oru 1 - 4.30 - 8 d ı 
gündü. Yine oturmuş baba- ,, : Sonsuz Aşk : 2,30 - 6 - 9.30 da .. ı 
nızı ardında bırakan Uçsuz : Cumartesi ve pazar 1 l de, her gun 1 de % 
bucaksız ufukları •özlüyor- ı UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı . .. .................................................. .. 
dum. Birden kapı çahndı. ..++••••••••++•• .... ++ .. ••++••••++ .. ••++•••••••••• .. .. 

B kt b' . t : T s· T e l e fon ı a. ım, . ızım pos acı. 1 ayyare ıneması 36 - 46 ı 
Merdıvenlerı nasıl indiğimi ı . . 
bilmiyorum. Mavi bir zarf ı Bugün iki büyük filmı bırden ı 
içinde gelen büyücek mek- ı t-Benden Mesut Kim Var? ıı 
tubu heyecanla açtım. Sa- ı 
tırlar gözümün önünden bir ı Tiio Schıpao'nun ölmez bir eseri ı 
su gibi akıyor ve okudukça ı 2-Tehlikeli Kadın i 
seviniyol'dum. ı . C R ı 

[ Devamı var ) ı Oynıyanlar: Tala Bıreell- eser omero 
ıınnııııımnuuıııııınıııınıınmuıu1111111111 ıııııunııı11 uU111111ııııın uııııınıu11H ı Ayrıca: Ekler jurnal No. 13 Son dünya harp hadisatı ı 
Dr fahri Jcık ı Oyun saatları: B.M. K. Var 3-6-9, T . Kadın 4,30-7 . 30~10,30 : 

. • Y ı Pazar günü 1,30 d ; Tehlikeli kadınla başlar ı 
ızmır Memleket Hastanesi ...................... ••ıımm++ .. •• .. ••++ .. •• .. ••++•••• .. 

Rontken Mütehassısı 

Kont Ciyano diyor ki: 
[Baştarafı 1 inci sahifede] 

3 - ltalya kenni prestisini muhafaza etmek 
b · rbe girebil elce ktir. 

Cezalandılar 
Karataşta İngiliz bahçe· 

sinde evli bir kadm olan 
Ba. N. , Mustafa adında bi-

Güzel yalı 
Pazarı 

Mustafa Kemalin Dokuzuncu 
ordu müfettişi olarak bir 
iki güae kadar hareket ede-1 

hemen: , Rontkenvee/•ktrik ıedaoi• 
yapılı,. driııei Seı'9r So - Ya ben ne yapa••fl•? l 
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