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..._ .... Açı 
- --
ttef iki erin İyi Haberleriyle 
Sinirlenen Adam Kim? 

---------.... ----~~ 
611 ıabah telefonumuzu açan saygısız ve soğuk sesli 
bir adam bir ınn evvel "HALKIN SESi,, nde ioti-

~~ İyi haberleri nereden aldığımızı sordu. Ona bun
'rıa ve Lendra radyolarından aldığımızı siylediğimiz 

' bize .. Berlinin verdiği bir iki mubalağab haberi 
~1•relr lngiJiz ve Fransız kaynaklarından aldığımız bu 
~•re inanmadığını,, iyma eden bir lisan kullandı . 

.: lrarıı biz de kendisine "Eger kara haberlerden 
1orıanız kulaj'ınızı Berlin radyosundan bir an bile 

ı 1~1111." Diyerek telefonu kapadık. 
11 haberlerimizi, belka uydurma, belki Pariı ve Lon
la d• alınmamıt zannederek beğenmiyen bu saygısız 
btınların bir hüa sonra lzmire gelen "Cumhuriyet" 

~ ele aynen intitar ettilderini bildirir ve Müttefiııler 
t,.' çıkan bu iyi haberler kendisini yeniden ıinirlen
t. •c~k ise ismi geçc:n gazeteyi buldurup bir 16z atma· 

~liJe edeceiiz. 
radyosu hemen bet altı gtın oluyor ki general '-t. ~~lllaalu tarafından eıir edildiiioi yazdıiı halde 

~rı yalan oldu;unu resmen bildiren Fransız tebliiini 
• haberler ltıkı ıayıııızı memnun etmek için -

~'t •-ekliıimiz mı lizım gelecektı? 
-, .\l111an ordularının Fransız kuvvetlerini belki gafil 
~- itıal ettikleri bazı yerlere girdikleri yazıldı, ya
"kabıl taaruzlarda bu orduların oralardan çıkarıl· 

~ •e bu ıehirJerden bazılarının iıtirdad edildiğini de 
~el btı ıneı'um haberler meraklısı nazarında bir kaba-
s::? 

d&ayanın en bilyllk orduları çarpıııyorlar, bu çar• 
.'11l•ıında bazı yerlerin kaybedilmesi veya tekrar elde 
1 

l•yri mtlmk&n bir ıeymidir? Sinir harbinin1 pro
lı_ la la•rbının, casuslar harbinin biitün tiddet •e deh-
~~lcllm ınrdiiğ6 b6yle bir anda iyi haberlere kar

"'- rı111 tıkamak iıtiyen bu ye bu gibi saygısız adam
-~ lalhıiyetinden ıüphe etmek hakkımızdır. Vatandaı

d.a blyle uğursuz baykutlar ıibi ötmek iıtiyen 
L'lif • kartı ihtiyatlı davranmalarını tavsiye etmeği 
,~ .. ' •ddediyoruz. 
-.. ·dl ..._ Fra~ıız ve lngliz radyoları kendi za~erleri. ka~a~ 
"''&~ ~ iltbıyetlerial de ilin etmekten çekınmedıklerını 

''1-lı lir•a•it b•l•••J•r••· 
81MI SA .. I 

Paris - Romanya yeniden 250,000 ihtiyat askerini ıi
lib altına çağırtmııtır. 

Silah altında, şimdi, Romanyada 1,500,000 asker vardır. 
Londra - Yugoslavya ve Yunanistan tayyare meydran-

larında bulunan biitün tayyarelerini gizli tutulan yerlere 
nakletmişlerdir. 

Stokholm - Bir Alman casusu idam olunmağa mahkum 
edilmiştir. 

Paris - Fransız resmi tebliği : 
Belçika ve simali Fransada muharebeler devam etmek· 

tedir. 

tekabil hücumu sayesinde biisb&tüa durdurulmuıtar . 
Aras ve Amyera şehirlerini işgal etmit olan Alman k•Y· 

vetleri 3 bin askerden mürekkepti. Bu ilerliyen Almanlar
la gerıde kalan Alman ordusunu!! kuvvei külliyeıile irtiba-
tı hiç bir zaman temin edilememektedir. 

Paris - Fransız gazeteleri harbin neticesinden rayet 
nikbin görünmektedir ve Veygandm "Omidim btıylktllr. 
sözünü hatırlatmaktadırlar. 

Paris - Aras şehrinin istirdadından sonra, Belçika Ye 
lngiliz kuvvetleri, Fransız ordusu ile birleımek llzere iler
lemektedirler. 

Londra - Askeri vaziyntin · inkişafı hakkında şu haber· .................................................... .. 

lerlnv;il:~mk~!:~~le:ri Aru ve Due mıntıkasında yaptığı ta- iHAJAJJA MUVAFf Al OLMANIN SIRLARI l 
arruz muzafferane bir şekilde inkişaf etmektedir.,, ı ff k o • ., 1 

Fransız ~uvvet!eri Kam~re. ve V~laosya mıntakasıoda Al- i agatta, Herkes Muıa a ıaı1111r 11.-Eııt! 
manlara agu telafat verdırmışleı dır. mıı -12- ıııı y AZAN : s 1 R R 1 s A N LISIUI 
Manş denizine doğru ilerliyen Almanlar lngiliz.lerin mli- • ...;.;....;..;.. _______________________ ..-..; 

itimat kızaıımıuanıır naıır kaubı-ıuırıır? 
Sovyet ordusu Almanların ha "Karıındakine itimad tel- Yükselmeğe namzed olma-

k t • • •"' •• •• kin etmek her zaman •6y- yıp, yuvarlanmağa mahtm\ re e iDi ıgrenç goruyor ıenilen, he; kitapta okunan, olanlar ekseriya "adam ıen 
Moskova - Ruı orduıunun mürevvici efkirı olan "Kra- bir çok ga.zetelerde bir çok de her kesin emniyet ve 

ıune lzna•e" gazetesi Alman paratlitçilleriuin hareketini defalar tekrar edilmiı olan itimadını kazanmaktaa ne 
teakit ederek hunlar bu hareketler ile iğrenç bir vazife bir söz değil mi? çıkar, bana hayırı ye men-
ıirdüklerini, bu halin askerlik şerefıle uyrun olmadıiını Bilnun için, pek çok ağız- faatı olmıyan bir adamıa 
yazıyo'". larda dolaın, pek çok kitap itimadını kazanıp ta ne elde 

" ve gazete ıayfalannda rastla edeceğim?" diye d&tlnlrler 
nan bu mailim hakikatı bil- ve onların aklı, fikri, kendi-Yu2oslavyada gönüllü ordu 

Belgrad - Multaripler ve serbestlerin vaki olan milra
caati üzerine bir gönülll ordusu Jeıkiline dair olan karar 
iradeye iktiran etmiştir. Bu ordu Yugoslav vatanını dahi
len müdafaaya memur edilecektir". Ve hini hacette akın 
vazifesi görecektir. 

- •• 
Kadın ve çocuklar 2önderildi 

Madrid - Cebellittarıktan kadınlar ve çocuklar kaldınl
mıı Fransanın Fas müstemlekesine giaderilmiıtir. Erkek
ler lllzumunda mtıdafaa vazifesi göreceklerdir. 

•• 
MOttellkların müthil bir ııkabll tıırrızı 
Pariı - (Resmi) düıman Loringada Gç ı~hri•izi bom

bardıman ederek yaktı. Mllttefik tayyareler dahi bu akıam 
Al•aayada it kualtayı lte•bartlıaaa edip •illi• talari-
hatta ., ......... ,. 

miyen, işitmiyen yoktur, di· lerinin ne mal olduklarını 
yecekslniz değil mi? henüz .bilmiyen bir ka~ yeni 

Evet "karşındakine itimad müıterı vey~ abb~bı kafese 
telkin etmelisin,, nasihatını, sokmaktan ıbarettır. 
llu hayatın en mühim muvaf- Halbuki "ı6zde bu • açık 
fakıyet sırrını bllmiyen yok- ,azler dnıuoemezler kı bir 
t Y 1 b h mi.yet ınıanı kafese soktukları za-ur. anız una e em 
ver•emekten, bu çok baıit m~n onu can acııı ile baıa-
görllnen bayat dllaturuna ~gı f!ryaddan bin kişinin 
riayet etmemekten neler g?zünu açmak miimkindlr. 
kaybuldutunu, insanı eu ~~r zaman ~elir k~ kimıeye 
nurlu bir ıeref ve zafer ıhma~ telkın etmıyen bir 
tepesinden bir uçurumun en adam~n yanında likırdı edil-
kuanhk ve balakhk derin- mez, ııden babıolunmaz, he-
liklerine fırlatabileceıini bil- le onak bir iş vermeii kim-

se a lının ucuna '-eti 
tün insanların ondan yüz mez O .. . • r· 

• f • • • DUD ae,.eceaı yerler 
çevırece1ıını. a ıı verıııni, b .. . • ~ ~ 

L 1 L .. • • ayaıı bır tehlılwıb •ıabka 
ıellm Ye ae l•I &HICeflDI ıawıl•ata L la 
b. ~- ı uaı ~ 
ılea az111r. (D••... .,..) 
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Yazan: 19 
GönUI Emre 

mayıs 1'/YES 
(iki Perde) 

~~~~-- .. ~~~~~ 
-5-
Ôğretmen 

(gülerek) 
Benden şÜJ' iıtiyeceiinizi 

biliyordum. Mademki ilk is
teldi sen çıktın Ozll, sana 
Yereyim .. 

(defterinden çıkarıp 

{verir.) 
Arkadaılarıa da dinlesin· 

ler •. Hiydi kalk oku .. Yarın 
Akıncının da a6yleYi var .. 

Ôzl6 

(kalkar Ye •t•lıdaki 
{ıiiri ok•maja baılar :) 

19 MAYl8 
=•Bir ıaman Anadolu başsız bir memleketti; 

Dftşmanlar dört yanından saldırdı yaima etti. 
Her yer matem içinde... Miilet ağlıyordu kau, 
Keyfini bozmuyordu lstanbuldaki Saltan ... 
Ruzgir gibi bir gemi, Karadenizi yardı, 
19 Mayıs glinii güzel Samsuna Yardı. 
Büyük Mbıtafa Kemal, çıkar çıkmaz karaya, 
~aykırdı : 11Çevirioiz gözünüzö buraya .. ,. 
"lhtilil bayrağını açıyorum iıte ben, 
"Yurdu kurtaracağım düşman çizmelerinden .. ,, 
Bütün millet haykırdı : "Komutan seoinleyiz" 
"Seni bekliyorduk biz, seni bekliyorduk biz!,. 
Haykırdı : uYaşa varol, Mustafa Kemalf,, diye 
Ve emrine koşarak atıldı ileriye ... 

Öğretmen 
Aferin özJü.. çok güzel 

okudun. 

(Alkışlar ... ) 
berletti, müsaade ederaeniz 
okuyayım .. 

Öğretmen 
Gönül P k' - e ı yavrum ... 

- Öğretmenim .. dün ab- {Gönül, kalkar ve a11ağı-
lam bana güzel bir şiir ez- (daki şiiri okur :) 

AtatUrk sevgisi 
En derin yurt sevgisi damarlarımda kandır, 
Gözümde yanan ışık eo canlı heyecandır. 
Ey (iönül !. Bayrak ıibi sesini dalgalandır 
Sonu üJkiye Çıkan ufuklar karıııında. 

Er.e .... in yollarında yorıunluk bilmez tii.d111. 
Çalıımak ıcvgiıiyle içimiz dolu bizim. 
A~11nda gidilecek tek yold•r Kemalizm. 
Buıüo de 21 milyon eri var karşısında. 

& 

Ne mutJa bizlere ki yüce Atamız 4 
Biııe böyle biiyük bir zafer milli bir bayram kazandırdı 
Gençlik bayramımızı kutlularım arkadaılar. 

Öğretmen 
Bizi bu aydınlık günlere kavuştaran y8ce Atamıza bin

lerce ıaygı.. Binlerce se•ıi ... 
PEKDE 

Muvakkat 
-0-

Muafhktan lstlfac:'e 
edecek e,ya 

-o-
Gümrük Ye İnhisarlar ve· 

kilati, muvakkat muaflıktan 
iıtifade eden eşya hakkında 
yeni bir karar itti.baz etmiş
tir. Bu karara göre yurda 
sokulmuş eşya, vas.ta ve 
maddeler muafiyeti kanunda 
yazılı şartlardan her hangi 
birisinin yerine getirilmeme
si halinde kalkacaktır. Bu 
takdirde ithal esnasındaki 

G6nül Emre 

Mes'ut Bir 
Evlenme 

-ımım-

Bay Ha•di Bekir Gürsoy
lar arkads.şımızın biraderi 
Bay Naz.mi ile Bayan Zey· 
nebin dün lzmir evlenme 
dairesinde tarafeynin yakın 
akraba ve dostları hozurile 
nikah~arı parlak bir surette 
yapılmıştır. 

Her iki tarafa sonsuz sa
adetler dile riz. 

Manisa oteli resimler üzerinden vergi ve 
resimler hesap ve tahtil o- No. 7& 
lunacaktır. Resimler ithal es- I; Keçeciler Lale sineması kar· 

şııında. 

(Halkın •••I) 

Alman 
Manidar 

aşkumandanlıiının 
Bir Beyanname~i 

Roma - Berlinden bildiriliyor : Alman başkumandanlığı 
ordusuna hitaben neşrettiği bir beyannamede ezcümle de· 
miştir ki : "Düşman perişan olmamıştır. Düımanın ta111 ku'
•etiyle bizi beklediğini anladım. Unutmayınız ki düşmanın 
pek çok tankları, zırhlı otomobilleri, harp arabaları vardır. 
Düıman yeni meni alıyor ve o mevzi'i tahkim ediyor. Mu
hasarada itildiğimiz düşmanın da kuYvetini pek büyük gör
düm. Ba kuvY~t laakkiyle müdafaaya devam ediyor. Buna 

23MA~ 

' lngili:derin Bir Muvaffİtkiyetl 
Londra - Dün lngiliz tayyareleri büyllk faaliyet gö•t; 

di. Bir hava filomuz Manş taraflarındaki dlişmanıa iti 
yollarını bombardıman etti. ~· 

Tolda 40 - 50 kadar Yeşil boyalı yliklli komyon11 t• •• 
r~p etti. Harp sahalarının birçok _yerlerine hücum ed~D ~:~ 
fılomuz hatta bazı yerlerde üç yuz metreye kadar ınet it 
düşmanın nakliyat ; Kollarile yollarını tahrip ettik. s,. 
çok yerlerde toplu kuvvetlerine, mot6rlü ailihlarıaa dı la 
cumlarda bulunarak perişan ettik. 

böyle bilerek gafil bulunmamak liaımdır. " · t ---.. , 

Paris - Almanyaya ~ide~ .bir b~nzin k.atarı. ~it~anyai Fransız ordusu 2enç ve dinctit 
hududunca Sovyet hUk:umetının emrıle tevkıf edılmıştır. l . fıtl 

Istanbul - Altın fiatı yükselmekte de•am ediyor. Bir 1 Parıs - Cepheden gelen general Veygandın etra . 
altın 2J61 kuruştur. i alan gazetecilere Fransız kumandanı demiştir: Gittim, ••. 

k 1 · · ·· d- h · d' d ddt ve ııı• Roma - Mussolininin Cuma günü (yarın) siyasi bir nu- er erımı ıror um, cep eyı gez ım. or unun ma t 
· .. · t· ' b - d' G · · t .. h. d' fak• tuk slyliyerek harbe gireceği tarihi tayin edece"ine dair nevı .•azıye ı~ı egen ım._ erçı _yazıye mu ım ır • ., 

bazı ecnebi ıazetelerdeki l1aberler tekzip ediliyor. bedbın olmaia gelmez, çunkii duşmanın korkulacak k• 
· kuvvetli ve maneviyatı yüksek değildir." 

Amerika endişeden kurtulmak 
için filolarını mı veriyor ? 
Vaıington - Ayandan bazıları müttefiklere hakiki bir 

yardım etmek ve Ameri.ka umumi efkarını endişeden kur· 
tarmık arzu oluııuyorsa yeui yapılacak harp gemileri ve 

tayyareler yetişinceye kadar Amerikanın deniz ve hava filo-
sundan bi r kısmının müttefiklere şimdiden verilmesini tek· 
lif etmiştirler. 

B. Ruzlet bunu U!DUmİ ko..ıferansa teklif etm ı;.;ği vadeyle
miştir. Fakat herşeyden evvel bu teklif hariciye komisyo· 
nuna tevdi olunacaktır. Miittefikler~ derhal 10 bin tayyare 
ile 16 bin pilotun verilmesi de ayrıca te~lif edilmiştir. 

Sofya - Kral Alman elçisini ve ondan sonra ispanya 
ateşemilite.rini kabul etti. 

ltoma - Kont Ciano Arnavutluia gid~rken iıtasyonda 
hariciye mthteıarı ta.rafından uğurlandı. 

~~~-.. --~~~ 
Türkiyenin Balkan işlerine 

Verdiği Ehemmiyet 
"Mar7ar Nemzet" gaz.ete- f derin bir sur2tte alik•dar 

ıiDden: olmuştur. 
fSelgraddaD bildiriliyar: Bal- Ankarada Ye lstanbulda, 

kan siyasi mehafilinde ltal- Tllrkiye~inin böyle bir ha-
yan matbuabnın Balkan dise karşıaında alacağı vazi 
devletleri bakkmda yaptığı yeti kat'i Ye açık bir Jisanla 
!ttayişklrane neşriyat, çok tebaröz ettirmektedir. 
iyi tesirler bırakmaktadır. Türk umumi efkarı, har-
Vaziyet öyle gösteriyor ki, bin Balkanlara doğru yayıl-
Roma, ortaya çıkan ihtilaf- masınıd ne demek olduğunu 
ları müzakere yolu ile hal- pek ala takdir etmektedir. 
letmek hususundaki iyi ni- Bu itibarle Türk gazeteleri, 
yellerini el'an muhafaza et- Balkanlara yapılacak bir te-
mektedir. Mussolinin nutku cavüzün

1 
Türkiye tarafından 

da, ltalyanıo henüz harp doğrudan doğruya Türkiye-
harici politikasını değiştir· ye yapılmış bir tecavüz ola-
mek hususunda bir karar rak telakki edileceğini yaı:-
vermemlş olduğunu ima et· maktadır. 
mektedir. ----

Bütün bunlardan,ltalyanın 
Blllkanlardaki sükuneti ihlal 
etmek tasavvurunda bulun· 
madığı anlaşılmaktadır. 

Türk mcıtbuatı, şimdiye 
kadar harbin cenubu şarki 
Avrupasına. doğru genişliye· 
ceği hakındaki şayialara pek 

B. Ruşen Eşref 
Budapeşte - Böbrekle

rinden ameliyat geçiren Tür 
kiye elçisi Ruşen Eşref iyi
ı~şmiye başlamıştır. 

Elçimizin sıhlıatı çok iyi · 
dir. 

______ .. _____ _ 
Yedi bin Amerikalı gitmit 
Zurih - lsveç gazetelerinin öj'rendiklerine göre Iogilt•• 

reden lrlandaya yedi bio amerikalı geçmiştir. , 
Paris - Fransa hükOmeti Sedan cephesine üç gnod• 

beri mühim kuvvetler sevkediyorlar. 0 
Paris - Bugfindeo itibaren Fransız spikerleri mikrofo 

başında silahlı olarak duracaklardır. t'r · ı ., ı ' Alika.l.arlara bu busu ıta lizı m gele ıı emirler verı 1111 bi' 
Zurih - Kahired en telefoaJan dığıaa göre, muhtemel , 

tehhkeye karşı Fravu11 Tuta Kam1ıın munıyastnı havi • 1'_, 
aJtın sandı~ ila d iğer kıymetli eşyayı havi olan sandı1'1 1, 
Muaniyeden Kahireye nakledihnişlerdir ve daha emia b 
yere saklanmıştır. ______ .. _____ _ 

Kısa Tel2raf Haberleri ·~ 
Paris - Fransız kuvvetleri dün öğleyin Aaraı şebr~ 

Alma,,lardan istirdad etm şlerdir. Burada yapılan mub• ,fo 
bede Almanlar binlerce zayıat vermişler Ye bir fırk•1 

bozularak rica 't etmiştir. . . -· 
Paris - Almanların Belçıka va Fransadakı bütün hll••._, 

ları durdurulmuştur. Yeni Fransız kuvvetleri meYz.iletl 

yerleşmişlerdir. ~ 
Paris (Radyo) - Fransız ordulan baıkumaadam geo• t' 

Veygand elye.vm muharebe ı_ııeyda~ında b~lun~uğu ve bj,l' 
tün harekatı ıdar~ etmektedır. Moz nehrı cıvarınde ~· 
Alman fırkası muhasara edilmiştir. Patukal limanıne 11 

laşan dü~man kuvvetleti de durdurulmuştur. it 
Paris (Radyo) - Kana dadan 3 fırka asker cepheye 1 t 

mek üzere yola çıkarılmıştır. Bu kuvvetler motörlü ku.-f' 
lerdir ve bunlar derhal Almanlarla çarpışacaklardır. ' 

Paris - Son beş '{ÜD zarfında Almanlardan 318 bO 
bardıman ve avct tayyaresi düşürülmüştür. ..--/ 

ızmlr Defterdarltjından: . . . . ,,~ 
. Ali oğlu Mehmedin Başturak şubeune o]an Mllh e•lak ,1 

hedeli hercunun temini tahsili için üçücü Karataf Kamil ~e~I"' 
kağmda kain 32 taj ve 384 lira kıymetindaki evi Vilayet 1 

heyeti karara ile 21 g-ün middetle .mü:a!.edeye ~ıkar1l~~·br• id'-
TaJiplerin 27 Mayıs ~•O Pa:ı:artesı ~unu saat 15 te Vılayet ~ 

laeyetiae müracaatları ilan olunur. '-16-l3 (/ - - . - -- --- .. -- ---··-- --~ 
lzmlr d ffetlarliğından : ~ 

Seltdiye çavuşu Remzinin Başturak şubesine ela• milli edli 
sahf ltetıleli borcunun temini tahsili için üçlineü Karataf ili f 
kuyumcıyan yen komıer ismail sokatıada kiaia eski 3'. ye._,t 
taj sayılı ve "O lira kıymetineleki uı vilayet idare ileydi 'il ., 
rile 21 ıün mi'iddetl~ ın&zayedeye çıkarılmıtbr. Talipleri• ,; 
yıs '48 Pa•rtesi gün6 saat 15 te vilayet idare lııeyeti•e .. or 
atMrı ilan olunnr. '-1~~ fi"'>_/, 

aaaınkindedea fazlaolursa faz- K d ) 
la 6zerinden alınacaktır. Mu-1 uşa ası ote 1 i .. T ................ s~ .... ~·· ...... J+:i:1~~·1 ... ı .S •• E ..... L_A_M ....... E ... T .... G ... _.s ... ESi 
vakkat muaflıkla sokulmu~ 1 K~çeciler Salila ustanın Ja:IOI ı ayyare ıneması 36- 46 ı 1 .. 
maddeleri kati olarak yurda fabrıkaaı karş~ın~~· . ı Bugün iki büyük filmi birdeo ı f Birçok vatandaşlarımızı selamet 

k k . t' l • b • t k· Bu oteller ~ll!ırın en temı.z ı • ~ ı ı ve sadete kavuşturdu ı 
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ı mını yaşa an ı e Rontkenvee!ektTık eedavıs 1 k h h d k 't aklına evvela Halkahınarda . ,I' 
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