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lf.TORKEKUL 

lliil~erde gömülü __ _ 
Gönüllerde~ yaşıyanl 

~ ~ -
ti "4ea rl•eı-ıolra•.~afalıiai•rmıf, 
ti 'd•• mor dağları~balatlmr!~ıarmıı. 
ı~'dea darrun ıalar, g6k kararıyor, 

111 bilmem kimi,~;teyi ~arıyor?.. . ... -

•• ı- ı 

"' • J So '••ela IAleler,~birfyanda güller, ' 
h '-rlcea,lailamıı'tlrin bülblllerJ "' . ~li lraaatlarlafıea kelebekler, , 

• neden bö1Jeıbir makber~bekler. 

*. " ,,~111 aap. aola derdime derman, 
'' lllayum .,llmem ıoldatan 11ma11 ... 

y ** ,., 
it" P 16yle aedir, bir lfet mi ba?. 
&-. '''•k inledi, •iraae olda. 
s,:dı laer yamaç bir ıeale barin 

lar çırpındı, atladı blHBn. 

bıa)d 
~ld llın, daydnkçı ben çektim Hçımı, 

1111 •açımdaa bitmez llıDcımı ... 

** 

~ ** 
'''-'- duyduğum; ina~madıtım 

\Matem!jiNesidesi 
~tam için 

Neı'eli kalbimize derin kede.-ler a~ldınl 
Ey •la 6ader, Ata, ebedillie daldın 
17 milyon kiti bagl11~e ökı&z kaldık 
Eserini korumak için Atam hız aldık. 

Atam, bugün arkandan lt&tln, cibın ailayor 
Yarattığın eaerler taraf taraf çatlıyor 
17 milyon nüfua bugGnde ökı&z kaldık 
E1erini karmak için Atam hız aldık. 

Mateminle uluaan hep karalar hağlıyor 
Ôl&m&n ateı gibi, yiirekleri dağlıyor 
17 milyoa a&fuı bagOade ökıOz kaldık 
Eteriai korumak içiD, Atam hız aldık. 

Cumhuriyeti kuran ulu Ôader, Atattirk 
Sen yine kalplerde.la namın, ıerefja bfly6k 
17 milyon kiıi buıünde ölra&ı kaldı 
Eserini koramak için, Atam hız aldı. 

Daha ben doiarkea ilk tanıdığım, 
Mukaddes bir addı: M. Kemal, 

ALI NiHAT 

·Bu ad ytireklerde dolaıtı dal, dal! .. 
** 

17 milyon diyor: Kalplere gömdü, 
Yaııyor ıöa&ld~ sıene AtatOrlr! 

B. ŞARBALKAN 

~uuull, A•if. ıyaı 

Amiri ve Baı 
Mvh•" ··rı. 

SlRRI SANLI 
SenJTk7 ;s-Lira 
6 Aylık 4 " 
:>AYISI (lOO) PARA 

p ATAM11Z 
iÇiN 

Ey ulua, 
Bugün o gllndür ki, mile·• 

tin babası, yurdun ataıı, 
d&ayaaın aaygıaını it azaaıa 
Türk uluıu aramızdan açta, 
o uçtu. Bizi ıöılni yaıh 
baraktı. 

B111tln o riiadlr ki, T&rk· 
lliğlia kartarıcı11. y&rdaa 
canlandarıcııı, ulusa• gözbe
beji bizden ayrıldı, bizi elle· 
rimiz batımızda uçlarımın 
yolarak bıraktı. Fakat çare? 
Yok 1 

Çaresi teaellidir, aal:nrdır, 
mctanettiı. Hayalini fikrimi· 
ıin ea derin köıesiade ılr
mek, eaerleriyl• iftihar etmelr. 
emanet bıraktaiı Clmbari-

yeti onun ıerefyile ayran bir 
ıurette ylkaeltmelr, • riater
dij'i yoldan ayrılmamak, ••• 
her zaman anmak, andırmak, 
meakibelerini .,. veciaelerial 
söylemek ve çocakla11mıza 
da öğretmek, onlann da ço
cuklarına 6ğretmesiai iilt· 
lemektir. 

Onan rubuaaa rabataaı lı
tiyorHk kurdui• yeai Tlrk· 
llili ihya etmeliyiz. Yarat
hğı Clmburiyeti koramalı11z. 
Göaterdiii irıad yoUarını 
rtıtmeliyiı. Adım dilimize 
teabib, d&ı&ncemize virdet· 
meliyiz. Onan 61miyen ve öl
miyecek olaa iıleriai batar· 
malıyız. 

Biz ki tarihin en e1ki ola
ıuyaz, biz ki atillAlana, Cen
gizlerin, Timorlarıa, oiuıla
na biliaa dlayaya a .... 
lan pek çok TBrk baıbağ
larının, d&nyanıa bir acan-

Deoamı 4 üncü •alailecle 

Milli Şef in Bü. 
yük Türk 
milletine 

Beyannamesi 
Büyük Türk milletine: 
Büt&n ömrünil hizmetine 

vakfettiği aevgili milletiai11 
ihtiram kolları üıt&nde alu 
Atatilrkfin Uni ulicuda iıtl· 
rahat yerine tevdi edilmiıtir. 
Hakikatte yathiı yer, T&rk 
milletiaia onun içia qk ve 
iftiharla dolu olan kahramaa 
ve vefalı göğıiid&r. 

Atatürk, tarihte uğracta;ı. 
mız en zalim 'fi bakıız itti
bam gününde meydana ahi· 
mıı, Türk milletinin maaam 
Ye haklı olduğunu iddia ve 
ilin etmiıtir, IJköace ehem
miyeti kavranmamıı olan 
g6r sesi, aali yıpranmıyaa 
bir kuvvetle nihayet bütla 
cihanın ıuuruna nüfuz etmiı· 
tir. 
-Deoamı 4 iincü •altileJe-



viçrede mede 
kan nu 

bus si eti 
--

~ ~lsviçre m deni k&.nunuouıı 
\ • mühim hususiyet vardır: 
rı demokr&t bir görüşe 

1'hip olması, diğeıi de hüt
(rcbcver bir t~mayülde bu
'temasıdır. Isviçre medeni 
1 
lDuou, demokrat ruhu ger-
\kleıtirebilmek içia çok 
zla çııhımıştır. Her vatan-
' ~lfıL kolayca anlıyabilmesi 
1 
ıtn yapılan bu kanuna umu-
ı. - f 1 t Ye mucertet crmü ler 
ı~(unmamış ve milli bir yurt 
tabı vufını 1 bilmek ue

\J bıiJı ise hemen hepsi 
1 
~pılmışh. 
KıHlık içinde f ayd h ol-

1ak esasını hiç bir vakit 
izden uzak tutmıyao bu 

'llJUD 977 maddede bialer-, 
~ madd den ibaret olan 

1 

1
ier yabancı kanunların el-
\ ettiği maksadı temin 
!ter. Takip ettiği plia, ıfa-

1 
'Uindeki tadelik bu ka u· 

1 ~ 
.... yalnız bukuk~ulara bi-

~'P olmaktan çıkarmış, halt• dili ile konuşan bir ka
.'m haline sokmuştur. Bü
f \a bu vasıflar ve bilhassa 
~!;.lecek zamanlerın ihtiyaç
J nnı karşılıyabilmek düşün
·~i, yurdun iktısadi bakım· 

J11aa yükseliıini d im göz 
,"lıaiode bulundurması, bu 
~'iaauuun milli ihtiyaçlarımı
,~ en uygun olduğun ş6p ~ 
·1• bırakmaz Kaldı hi on 
••ıı yıllık bir tatbik ta maz-
ı., olan bu kanun artık 
tizim olmuştur. Yarım sır 
.ıir müddetle l tbik edile~ 
: lecelle h kkında yazılan 
J,ıf on eser v rdı. On beş 

1ılden beri tatbık dilmek-
•' olan medeni kanunumuz 
~lrafında yazılan kitap, t z, 

,ı.••p•le ve etüdlerin aayııı 
ı'd yüıjl geçmektedir .. 
1 . 

'fJ - --

_~Harici 

~aicar • • 
ımız 

ı i Harici ticaretimiz ıon giia
~rde deh f 1 bir stıfhaya 
"irdi. lsviçre vt> Romaoy 

A •~e ticui müna eb hmız g'C· 

- !iıliyor. Bu memleketlerden 
~ 'letirilecek maddelerin t s
=ıitinc baışlaadı. 
it ---o---

~ i; eni neş iyat 
~ p Maarif V killiği forafın-
1 i a11 n~şrediieu ıik öğfdim 
ılecmuuının 91 nci s yı ı 
· 'earfo yazı ve ıc imlerle in-

\ •11ıar etmiştir; t vsiye ederiz. 

.Cilt ve Zührevi Hastalıkları 
Müteh nısı 

DOKTOR 

~Salih Sonad 
;~ ikinci Bcylu So. No. 79 

· Tavuk satıııuor 
20 - 30 cins t vu satılık 
• Talipler m tbaaaıızcı gel-

16 Yaşında 
bir za 

tecavüz tti 
- --

İst bul - Evvelki gün top· 
k•pı civarındaki kırlardan 
birinde çok çirkin ve o niı· 
pelte cü,retkarane bir ıoy

guuculuk ve tecavüz hidiıe 
al ceHyan etmiştir. 

Fetiköyünde Sirkecidere
ıiade oturan Ahmet adında 
bir g ~nç evvelki gün bera· 
b riodcı 16 y•şlannda bir kız 
olduğu halde Topkapı civa
rıcdaki hali tarl 1 rdaa biri· 
nde dolaşuken, o 11ra~a 
birdenbire pcyd oluveren 
meçhal bir tahsın tecavüzü
ne uğramışlardır. 

Elinde bir de bıçak bulu
naa meçhul adam, Abmetle 
yanındaki kızın üzerindeki 

parayı zorla aldıktan ıonra 
genç kıza tecavüzde bulun-
muştur. "' _ _... __ 
Et buhranı 
Istcnbul-Celepler et buh

ranı yaratmak ve fiatları yük
seltmek için çıılı~ıyorlar. Bu 
iddialuını habul ettirmek 
için mezbebaya az bt.yvan 
sevkettikleri ve el altından 
yüksek fiatle gizli satış yap
tıkları aabit olmuştur. Bu 
b pta büyük faaliyetle çah
şıhyor. 

HALKIN SESi ::~.~~ 

Haklı bir dilek ve çirkin 
hareket?!! 

Karantiua ıu h ilesi oku
yucular ıauzdın bir k•ç imza 
ile ldığımız meli tubu aynen 
sıağıya yazıyoruz: 

"Lütfen bu dileiımizin ay
nen ya:ı:ilınuını rica ediyo· 
ruz: MAhalJemizde bulunan 
camiişorifin imamı bundan 
bir kıç ay evvel vefat etti. 
Yerine boüz asil bir im m 
tayiu edilmedi. ' 

,.111111 ... ıııo 

Ankara Mektuba: Viyaeada bir 
TOrk Basın kongrçsinin Avrupa konfe-· 

mas'ud 18 verimli ransı top-
çalışmaıarı lanı yor 
----

.Ankaranın yükıek ve te
miz bir tepesine, daima yük
sekliklere işık haşmetli bir 
kartal gibi k•nad germiı 
Halkeviade, bütün Türkiye 
gazetecilerini toplıyan Türk 
Basın Birliği kongresi bize 
gösterdi ki: 

Kuvveti doğur n ittihadı, 
anca1t: birbirini seven, birbi
rint. itimadı olan bir milfe
tin, tesanüdün kudret ve 

zametini hkdir edebilmiş 
ferdleri y ratabilir. Hele bu 

ferdler mütekabil ve asil bir 

samimiyeti, yalnız fırsat zu· 
burunda değil, fakat fırsat· 

ları bizzat icad ederek tav
siye eden müıfik bir hlikii

metin bcran teşvik Ye yar· 
dımlarını görürse ... 

işte Basıa birliğinin bu 

ilk umumi kongresinde bü

tün Türk gazetecileri anla
mı~tır ki: 

1 - Parti ve hükumeti
miz Türk matbuatını mem-

lek~tin en büyük ve verimli 

kuvvetlerinden biri olarak 
saymaktadır. 

2 - Bu büyük teveccüh 
ve seviİye liyik olmak için 

de Tfü k matbua tanı, yalnız 
Türk miJletinin, ve bu mille· 

litı itimad, saygı ve sevgi
sini elde etmiş Türkiye cum-

huriyet hükumetinin emni· 
yet ve muhabbetine liyik 

bir mertebeye yükseltmek 
lazımdır. 

İ~te Türk Baaıa birliğinin 
bu, çok mea'ud~neticeler do

ğurac.ğı muhakkak olan 
kongreıiaden Türk gızete

cileri böyle yeni kuvvet ve 
hızlar verici intibalarla ay

rılmış oluyorlar. Başvekile
tin şuurlu ve mürşid d_irek~ 

----
Londra ( a.a. ) - Hitlerin 

bir konferansa•aı toplayaca
ğını teyid eden haberler, 
aon 48 saat içinde relen ve 

ahaan bir çok işaretlerle de 
teyit •dilmektedir. 

iyi babu alan mahfillere 
göre şu iki eıas takarrür ' 
etmiş gibidir: 

1 - i 17 Sonteşrinde böyle 
konferanı toplanacaktar. 

2 - Bu toplanti Viyana· 
da yapılacaktır. 

iyi olaiak bilimiyea bir şey 
vana o d• Hitleria Ruayayı 
Dük Vilidimir ile temail et-

tirip ettirmiyece'ği meseleıi
dir. 

KonferanH, ıimdiye ka
dn ııkı bitaraflık muhafaza 

etmiş olan olan İıviçre,İneç 
ve Portekiz devletleri de~da· 
vet edilecektir. 

Hitlere göre ıulb kunuş 

malarının iukişafını bo dev· 
letler temin edebilecektir. 

Hitler, bilhaasa bunu arzu 
etmektedir. 

Londraaın bitaraf mahfil
lerine göre diğer avrupa 

deletlerile anlaşmak Hitler 
için kolay o)acaktır.~Bu dev· 
ld adamları Berlinde alınaa 

kararlan usalen kabul ve 
tasdik edeceklerdir. 

ve ve

rimli bir surette işliyen Mat·! 
buat umum müdürlüğünün 

Türk Besın ve basım maka· 
nizmasını çalıştırmak busu-

ıunda gösterdiği enerjik 
gayret ve f ıaliyeti minnet 

Vl' şükranla yıdetmek bu
gün her Türk gazeteci için 

mesleki ve milli bir borç ol
muştur. 

Sırrı Sanlı 

i Elhamra SINr:MASI Bugüpj 
Buraya bir imam tayi:ı edil- :Matinelerden itibaren-Norma Sbearer - Joao Granfort ı 

meaini ve camiin tabutluğun- ı Roslin Roussel gibi 3 büyük artiıt tarafından ibda edilmiıt 
da bulunıa ve fakir balkı- :senenin en güzel, en eğlenceli ve birçok tabii renkli sah ! 
mızın ölülerini tt şımmğ mah· : neleri havi müstesna bir san'at eseri ol n ı 

sus ol D teneıir ve tabutla- • KADJ L R ARASINDA ! 
rın puçal ndı rıldığı ve tah- • 
..!._lrırıD1o kullanıldığı oğ'renil- :z rafet, güzellik ve bırıştaubaşıı bir model, san'ıt ve moda: 
miştir. Ba b lin men'ini ve :şaheseri arzedecektir. Bu filim yalınz kadınlarm iştirikile : 

: çevrilmiıtir. . AYRICA YALOVA FiLMi : 
fizım gelenlere terıbihat icra :seanslar: 1 30 - 4 - 6 30 · 9- Cumartesi ve pazar güaleri ı 
edilmeıiı.i şehrimız Hyın ı llde baş1ar. Hergün ilk matine ucuz ıeanı.. ı 
Evk.f müdürlüğünün himmet 
v iütuflnadan bekleriz . ., 

Halkın Sesi: Bu hareket 
cidden düşbDcesizliktir. Eğer 
v ki ise der hl Ö&Jü ahnmah
dır. Bu gibi ihtiyaçlua ce
vap veren şeyler emane:ttir. 
Biz de şiddetle Evkaf müdü
rümüzün dikkat naz11rlarını 
çekeriz. Zirn: 

I _"!KIN SESi ~~~:cr!:C 

: T s· d Telefon: : ayyare ınemas n a 36-46t 
~ lzmirde yalnız sinemamızda gösterilmek hakkı veril mit olan: 
: · ve umumi rağbet ve takdir kazanan : 

i ARABACI nın KIZI f 
1Filminin vaki müracaat v~ arzu üzerine ancak daha 3güa ı 
: gösterileceğini 'i.'e bu son fırsata kaçırmamalarını 11yıa ı 
ı müşterilerimize auederjz : 
:Matineler: 1.lS 3.15 5.1 S 7.15 9.lSpazar günül 1.15te hı şiarı 
ı Gelecek proğram: Türkçe sözlü ı 

!'~ A l'AN FEDAiSi (Richard Diks)f 

10 21acl Tepi• 1 ___...

HIKA YE 

HIRSIZIN 
MAZERETi 

-2-
Fak~t ne y•palıDI ki or 

. d v ·ı . . . b• bl'"' sıp eıı mıı. ıçıa 
0 

.. 

ıızhğa teıebbüı ettiği111İ 1 

latayım : ,_ 
Hocalığa ilk başladıl~it 

senelerde Ali iımiad• kit 
küç&k talebem vardı. F• f' 

kimıesiz bir çocukta. .f :~. 
kalide zeki ve gayreth1 ~ 
Sonra altın gibi bir abla 
vardı. 

Muallimlerin kalpl~ 
çok ıeaiştir. Çocuklar•.'° f'' 
hepsini ayrı ayrı sever•'· f' 

kat çok çaculda babal•' ş~e· 
Jitları içinde birini nasıl bil 
kilerine tercih ederler,. bİ' 
de öyle talebeleriaaiıde0 J}• 
tini, ikisini bepıindea f• . ' 
aeverız. i'' 

Ben de bu Aliyi çalı f' 
verdim. Evveli AllahtaO "', 
ka kimseıi yokta. Oo0 bit 
de bir hoca gibi .detif, ti' 
baba ribi sevmek te bir f' 
zifeydi. ·Sonra ıöylediji~~ 
bi çok zeki Yt. çok ~ 
ablikhydı. fi 

Verdiğiniz muhabbet' ~· 
ettiğiniz fedalıirlığa ~ID~ 
betle, fedakirlıkla mo\ 'f!_ 
le etmeıiai bilirdi. O if 
kerre mektebe aç gelir, 
zamanlarında aç kahra~ 

Kendi fakirane yiyece~ 
deo bir kısmını ayırır, ı., 
nefsini lnrmamk içia J 
hile ona verirdim. ~•1';, 
larda elbiıesiz Ye kao3 
11z kaldığı zaman : ; 

"Üzülme Ali, dah ı ço~ 
ıua. Allah ömür ver I' 
mesut olmak için ~··~
yarım aıırdan fazla s•~ 
var. Sen çalıımağa d• ~· ~ 
et. Bir gün mutlaka y• t' ~ 
büyülr, yahut ta çok s•' -1' i' 
bir adam olacığındall ' 
nim." derdim. ·tif 

Mektebi birincilikle bl 
di. Soara idadiye, •!"~ı 
müheadiıhaneye i'eçtı. 

1
J ' 

yerde ayni mnvaffalı1 
,,. r 

kazanıyor, birinci olu)'~.-' 
ı.Goluium çocağam yo ·-' 

· Accak Ali benim öı ef~ ' 

olsaydı bu kadar sevio•I' ~ 
tibar etmezdim l ~ 

O da beni bir bab~ tİ~ ,;
1 severdi. Muvaffakıyet ~f \ 

her keaten evvel ban• d-r 
delerdi. Bir müıkülü ol ~ \ 

"• J:. zaman ben• daıuıaı•i l ~ 
lirdi. Nitekim mektepte" ~I t 
tığa zaman da ban• 1 l 
"Bana Adanada bir yol 1-' 
bendiıliği teklif ediY0

' -1ı ~ 
Knbul edeyim mi boc• 

dedi. ot. 
Tereddüts6z "Et çoC I~ 

zıten burada da be~,t 
başka kimin var ki.. fllC ~ ' 
gitsen ıurhet.. Uaıırıd' ,ı ~ 
ıııen her nerede olH ııeo l, 

sevdiriraia.,. dedim. lı'~• L 

Ali iki üç sene ,. ~ 

Adadada oturdu. Soorl 1 
hı bıtka viliyetleri I' 

-Sona oor/ 



~iye me- Büyük s 
tları · hak- tesisleri 
~da y~ni mahsu a 
~Cllllname 

l 

ve 
mız 

......__o__,__ 
~1::.- Dahiliye Yeki-

' 

ıye memıu· ve müı
•tia· t' ın v•zife ve sali-
1 hakkında mevcut 
':•1i tadil "y e ıılah 

•lıa ieniı ve ıümul· 
, "•ıııe hazırlanmıştır. 
d ille tetkik elunınık 
· t •l•t •fıraaıua göude-, 

~~lllDame ile beledi. 
'"'llt 
~k • e miiatabdemle-
l '• ınikellefiyetleıi 

111 "• çıkarılmakta be
'111arlarının vuif eye 

t~ı. •zilleri, terfi ve 
t:· • •kere ahamalars, 
~ttttler yeD i e1111-
•t 1•11 111aktadır. 
~ taraftan beled iye 
, tı tekaüt aandığı 
: lıaldundaki kanun 

' ' ba •)ID birindea 
q_ lll triyete rirmiı bu· 
. dıt. .,, 
~ 

1 
ınemurlarının ma· 

~: hade bunalara tah
~lr maluliyet maaıı 

M i niıamname de 
taıına ıönderilmiı· 

---o- -
Erede bir taıaftaa kış 

mevsiminde fcyez ııılara ve 
mahsul telefine mani olmak, 
diğer taraftan mahsuld r 
araziıinin verim kı biliyetiıı i 
artırmak üzere meydana re· 
tirilmekte olan büyük sula
ma tcıiıleri i nşa tı h re.ret 
le devam etmektedir. 

22.000 hektr.rhk ekilmiş 
araziyi su altında bu ckr.n 
Bak1rçıay ıslah ameliyesi iter 
lemiıtir. Menemen, M ııis , 
Salıbli, Turgudlu ov 1 tıic ı 
sulayacak olan regülatör le
ıisleri en k11a zameud ik
mal edilecektir. Kum çayı

nın mazarratlı sull!rl M rmre
ra gölüııe alutılm k u reliy
le 943 senesinde k ybol -
caktır. Çürükıu regü!itöıü 
942 de teıiıleriyle bitecek 
ve Sarayköy areziıinl ıula

yacakbr. Çahımalua hızl 
devam oluamakt dır. 

Bu tesiıler tamamlanınc 
Ege pamuk rekoltesi yarım 
ınilyon balyeya, buğdt.y iı
tibsalab üç misline çıka
caktır. 

-----
Lik maçları 
Şehrimizdeki lik mıçt rına 

dü~ de Alsancak ait dyo· 
mund11 devem edildi. tik 
maç Karşıyaka • Altınordu 

arasında yapıldı. AJbnordu
nuo faik bir oyunu at:tice-

ıinde oyunu 2 · 5 g lip vu-. 
iyette bitirdi. 

iki ci maç • Göıtepe- Ateş 
arasında yıpıldı, Her iki ta
rtı f güzel bir oyun oynamış 

sa"'da Göıtepeliler daha faik 
bir oyunla maçı, 4 • O gibi 

büyük bir farkla kaz nmıı· 

far dır. 

--ım----

Çivi geliyor 
Slovakyadan lst•nbula g e

len çivilerd "' aonıa lzmire 
de demir ç'vi getirilmeıi 

için teşcbbütat g1rişilmiştir. 
Bize verilen mıılüın ta göre 
y kında Almenyada n lzmire 
30 ton çivi getirilecektir. 

Almanyadan g etirilecek 
çit"ilerin fiy&tı g yet ucuzdu: 
ve b kriben kilosu 30-34 

kuruıa mal olacaktı r. Bu 
suretle piyasadı1 çivi ihtiy • 
cının temin edilmesi de 
mümkün kıhn caktır. 

------
Zayi 

G ircsu orh o · ulnod D 935 
yılı 348 ııu aHn.. ile ldığım 
diplomamı kayb~ Uim ıy ni" 
sini çıkartacığırudaa. e kisi
nin hükmü olmadığı. 

İzmir : Boınov ince sotrnk 
No. 20 Hüseyin oğlu Re 

cep Tözgüa 332 

fi 
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ULUS't a: 
B lkanlr.r, K rad nb~ ve 

oimdi A d 1 rde11izinde 1? • 

zik bir mevki t utan, mihver 
d evletleriyle 11 1° bir do t
luk ve işbirliği polif • ı 
güd n Bu g ristıın 1 çok de 
fe, bir şıyi la \'e İVB) etl•r 
ağ n' ğıo uğr~ır Yob cı 

aj nsl r, or d n bır tehlike 
ve k rg şa h vcsı e"tiği z -
[1 101 erecek b v di 1 r neş
reder v S ofy , sık sık, c -
di 111enfe t inin b rış v ni· 
z mı müd f etmekte ol
duğum~ dair teblığler ç k r· 
m k zorund k hr. 
Soprı:ny l!l sonb har dev

resioi ı ç o Bulgmrista kr lı 

bu fırs tls, h ükumeti i ış 
politi a ı ve ger k mih ver 
devletleri, ger l: ~mşulan 
ile müo sebetleri h k ı d 
etrafa ve açık ızı.hlard bu· 
lunmuştur. Bulg ri t11 ı üç ü 
p kta k tılm ğ ve A'ma 
kıtıaruı topralı luıadan geç· 
me " h hkı vermcğe sevke
dea !Cbep! 11 '"n! !an krı:I. 
kc .ı di milletinin dalete d -
yanan yeni bir A vrup niz • 
mına bel bağl mış olduğa u, 
iki mihver devler reisinin 
yardımı il bü\lü üğü ü ve 
gepiştediği i öyledi te or -
ra, komşul riyle dürü t dost· 
lak mün scbetl,,.ri üze inde 
durmuştur. 

Bu sır da bilhasn T"rki-
y1;deo b h eden r 1 Bo i 
demiş"ir ki: " Bulg ri t ın 
Türkiye ile ol n mfi 
lerit.i , dostluk p ı. tı v . 26 
Şub t tarihinde y• pıl n d ·-
laresyona göre f al&d 
mü it bir şekilde i kişaf 

etmiş olduğa büyü " bi mem 
DUDİyetle mu bede edilebi
lir. Bu müo eb~tler, d b 
aour , karşılı lı itimad ve 
do tluk bislerile de t h k
kuk ettirilmiştir.,, 

O a sekiz yıllık Cümburi
yd dt!vriodeı, T ü kiy ilcı 
Bulg rislan r sınd lıi o ü· 
n .... eb tlcı in ruhu hi t' k 
cümle ile büJ ~ ~ oıu bilir: 
Birb 'rleriyl h · ç bir v 1 rı 
ol mak ve kendi bölg le 
ıricde barış ve moiy tin de
v n11Dİ ısr rl ist m 1 Av· 
r upa kıtıuıınd olduğu gibi, 
B lkan y rım d ınd d 
eski ş rtl rı ltüat ederı 
k.. 1ı· hubr nl • e rağmen •y 
ni h re et düsturunun i i 
memleket siyasetin b ~ -
ki k ldığı ı göst r 
ve bizim düşunc v 
gul rımnı s mimi 

• • 
ı 
: 
: o • 
ı • • t z 

•• vz 
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Bornova çiftçilerine to
humluk ten iiue b şlanmıı· 
tır. F k t orıunn ihtiy cı 
olan otuz t onluk tohum 
mukabil on dokuz tonl ik· 
tıf edildiğine gö re iftçi 
e dişeden tem m urtula
mamışhr. 

Bornovı;; nıbİ)' sinin gen ç 
ve faö1 müdü ünün bu b p 
t ki az mi g yreti ş yanı 

şükro.~ ır. 

10 2iaci Tqrl• ı'tl 

ı .. .................. .... 
i Kah amanlar i 
i Kahramanı i 
i SO UTAY i 
:-41- Yazan:H. O. T~ ı .............. _ .......... 

Türkin ıırf kendi bi11iya
tile barel.:et eden ye ileri· 
ıini düşünme yen bir hahla• 
da. Celileddin çok yırbaclı. 
bütün mcı hakikatleri ortaya 

oydu, fakat ıöı geçiremedi 
ve mühli& ını dinlete•edi. 

1 

Neticede bütün H arzemi il· 
ke i Ceo~iz askerle:rinin çiı· 
mesi altında kaldığı ıibi bir 
çok müslümaaların da k•aı 
herolmuştu. 

Türkin da bu kederlerle 

4 s pıs yatağa dü~tü, 

gitti . 
inliyeıek aldı 

c 
1 ta~bul - Knr g üm ükte 

bir içki ul mi so und a l
kolüu v r l ındrs ki bir 
k dın mesele ini tesiriyle 

r d şx R maz nı bıç klı
y rak öldüren 16 y şında 
Ahmed Le . sizin duruşm -
sına i i~ci ağır cez da dün 
bakılmış ve dava n ticelen
miştir .. 

Mahkeme, hfı disede i tah
rik eb pleıini ve Abmedhı 
yaşını nezare a luek suçluyu 
t ahfif e n a ört • ene on gün 
ğır hapse mah k um etmiş· 

tir .. 

de bu söılcrt memlektimiz 
cfk rı üzericdc en iyi t<: iri 
y&ptığuuı şüphe yokt ur.Bul· 
garistanl Türkiyenin menfe -

1 tleri, uzun yıllard•nberi 
üregele dürü t ve açık mü-

11 sebetl r n n sin in her 
tii lü ssrsıntıd n liorunmaw 
tını mr tın tedir. l i t araf 
bu bakik ti , riv.yd v tel· 
kinlerin z r r vermiy ceği 
kar şıhkh bir takd ir hiesi ile 

t:I mış bulunmaktadır ar. 

Hükümdar! nnuı nutku, 
Bnlg rista.n h lkının içten 
gelen duygul rını Akscltir
m id e olduğuna şüphe edi· 
lemez. T ürk milletin in de, 
bu emioleşm halinin böyle· 
c:c d vam etmesinden gayri 

r zusu olm dığmı t ekrar et
meyi bile lüzum~uz s ycrız. 

Buuunl ber her. karışık ve 

bul nı d evirl rde, b vamızı , 
velev y b ucı ufukl rdarJ ge
lip g eçe bulut karartal rın
d n korume.t için, lüzumıuı 
da ols , hayırh bıkikctlcr i 
tekr rJ m k tn fayd vardır. 

Fıl h Rıfkı ATAY 

d • • o 
o 

he er birde ı 
I TÜRKÇE : 

SOZLU ı 

RI 

Her yerde ve ber ıamaa 
görülmştü ki ıiyaset •e de•· 
l ... t işlerioe kadın parm•ia 
girdimi oraaı çorbaya döaer 
ve altüst olur. Cenıizia •• 
büyük muvaff akiyeti kadıa-
1 rı poltikaya karıtbrmamua 
idi. 

Celilettin, babaaniıa •efab 
üzerine kardıini yaaıaa ala
rak 70 :cu ~•ri ile kayıklara 
bindiler ve t ekrar Huıeai 
topraklatına döodlUer. Cell
lettin bu sefer pek azimli 
ve enerjik gör&nlyorda. Bir 
şeyler yaratacağıua iaaaı· 
yordu. 

Celelettinin t ekrar Harzem 
toprakl rına ayak baımua 
yıldırım tesirini iÖıterdl,bl
t ün halk çok ıevindiler •• 
halk yeuiden &lkeleriae bir 
halis güneıi doğdliaa• •· 
bip olnrak her taraftan yar• 
dıma koştular. dğlara •• 
vadilcı e. 111ız viranelere 
saklanmıı buluna• aıkerl• 
takim, takım kıyı ve bacak· 
tan sakl.acdıkları yerlerde• 
çıkrıık baııaa toplaadalu. 
Ha suretle iltihak edealeria 
nyııı 7 bini buldu. Fakat 
yine Türkin hatunun adam
ları işleı:i karııtırdılar, Tir· 
kiaın oğlunu t ahta ıeçirmek 
için isyan çıkardılar. Buaa 
üzerine Celilettia keacllae 
Sadık olan 300 kit i ile finr 
etti. 

Celcileddinin harelıeti 
ve suğutlrıların i•yanı 

Sobutaz tarafınJa'lt 

öğrenildi. Derhal Cen· 
giz-han bunJan laaber· 
dart edildi .•. 
Celilettin yanında bulaaaa 

3()0 kişi ile kaçarken katı•· 
ki ovadaı: tozu duma• • ka
r k kendilerinin bulu•d•h 
t rafa doğru bir H ke r k•ll~ 
lesinin gddiiini ıörünce lae
men şu emri verdi: 

- Arkadaşlar, kardqler, 
hemen iki kola ayrıba •e 
pusuya yaha,her halde biraz 
sonra karşılaıacaiımız kıt• 
1 r Cengiz askerleridir. Tah
mine göre bunların hepli 
6 7 yüzd ür, h r halde vara· 
şac ğız, ilk taliimizi dene· 
yeceğiz:. Muzaffer olarsak 
yolumuz açıktır. Hepimiz 
şehit olurı k tariht e aamımas 
anılac ktır. " il ı 

ı VV ALLACE BERY 
-· e• mı ••r -
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li Şefizizin 
&yük Tür·k 
'Milletine 
ieyannamesi 
ftarafa 1 iaci sahifede -

~ '-bilyilk zaferleri kazani ıonra da Atatürk. 
iai, yalnız Ttirk mille-

1 • hakrarını, 'insanl1ete 
r hizmetlerini ve [tarihe 

1 
ttiji meziyetlerini ia· 

htmelde reçirmiıtir. Mil· 
\hi• büyiklliine, kad-
11Je, faziletine. medeaiyet 
~clıaa ve m&kellef olda
.~ .. nlyet •aıifelerine sar· 
'ls itikadı vardı. ..Ne 
ı~ Tlrklm diyene., de-
"8man. kendi enrin ru-
~J.. hiç ıöamiyea aılrını 
~ilaah bir ıurette hüliıa 

'ıtl. 
~ ıiluaiyet ve idare ile 
i bırakalımı T&rk cemi· 
·~ •• ln1a yoldaa insan-
' ı •• mlteklmil ve en 
1~ ıllaaiyetJeriyle m8ceh . 
'-oclern bir devlet ha
!~tirmek, oaaa baılıca 

\ı ~ olmuıtar. 
t.-•ldlib eaaıiyemizde •ve t• laizmet bıııada irfan 
lı tlacle ve [geniı halk 
'-• bitin vatandaıların 

~~alarıacla yerleımiı olan 
~r· Milliyetçi, Halkçı, 
'tp Cümhuriyetin b&-
·~, .. fiyle Atatlrkin ea 
~·-tli emanetidir. 
~·W&aden beri~Atatlrkla 
•:-da ve babraıı, ~ bilttla 
ı fce keadiıine 161terdi
~r ••mimi bafldık . Dev

\ milletimiz ~ kabret ve 
.... belli miaalidir.T&rk 
~in a~iz Atatilrke g6ı
. p ıevrı ve aayğı,f on1111 

( 1 Atatirk gibi bir evlit 
",lrebilir bir , kaynak ol· 
~ı• bitil• d&ayaya göı· 
~ir. 

111t1rke tizım vazifemizi 
'ı;.tiilmiz ba lnda, balkı
~ kalbimden relen ıllk
.,•yıularımı ifade etmeyi 

~. JDeıi liıım bir borç 

~: 
. lıtler ara11nda kardeı . 

ı i• iaaaalık bayatı Ata-

\1 •• kıymetli ideali-idi • • 
'ı dOnyada ölümünün 
\iB ihtiramı, iaıaalıiın 
t :

1çia ümit verici bir 
t,j olarak 1elimlar1 m. 
[, ılerim, yazılariyle ve 
iJ'mızda ıi>~alye aıker
t' mllmtaz ııbıiyetlerl-
p''ımııa iıtirak eden 

r ~1 milletlere, Türk Mil
.e~• tlkranlarımın ifa-

·• , 
1 
letimizin biniıi ve mil-
~· fedakir, aadık hi

i 
1 alılr "{dealinin işık ve 
~ıl ıima11, 
• kahraman Atatürk! 

'1.a •_•na minn~ttardır. 
~ omrtlnii bıımetine 

• 

(HAL~iN 

ATAMIZ ~ 

-B.,ı.·.~~!~bilede-RADYO. TELGRAF HABERLERJ 
dan öteki u c 11 na kadar at ıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıııı ___ ıııİİİiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİisS• 

Akdeizde 10 
Italyan vapll· 
ru batırıldı 

koıturaa, denizlerde koı uç· 
tarmıyan deryacıların ahfa· 
dıyız. Na1ıl o tarihi cetleri
mizle iftihar ediyorsak, 
Türklüğün ikinci baniıi 
olaa Atamızla bir daha ifti
har •tmeli, öv&nmeli, gurur- p 

lanmahyız. Ba ferrab, ba 
öv&nme ve bu gururla mi· 
teselb u olmalı ve aevrili Ata· 
nın manevi ıahıının aramız· 
da olduğunu bilerek ıevin· 
meliyiz. 

Bilmem h•tırlar mııınıı ? 
Üç yıı evveldi. Atanın ebedi 
meıkeni11e götiirüleceği g&n 
yalnız Ttırkiye deiil bütün 
dfi11ya giikremiıti. Her uluı 
bu T&rk kahramanının ma
nıaın manevi ~evecclh&ni 

kazanmak için ankaraya koı
maı, kendilerini en btlyilk 
adamları, en namdar kuman
danları, en seçme lntalariyle 
temail etmiılerdı. Atanın öl6-
mi ulaılar ara11nda bir aaygı 
yarııı yaratmııh. 

Bittin banlar bizim için 
ferrab ve gurur verici hldi
aelerdir. Biz ita hidiıelerle 
de mlteaelli olabiliriz. :Atayı 
kaybettik. fakat onu kalbi-
mizde yaıatacak baıarılar, 
tarihi kayıtlar sahibi olduk. 
Ata da bizim ribi bir laaan 

idi. O da biıim sılbi bir T&rk 
otla Tlrk idi. Biıden farkı; 
inıanbğa insanca bakmak, 
insanlık ölçiiıünden ayrılma

mak, ulusal fedakirlığı ken
dine deatilr ittihaz etmek 
ribi meziyetlerle aramızda 
temayüz etmiıti . . O. insandı 
fakat insanlardan lıt&a bir 
düılince sahibi, bir Türk idi. 
Fakat Tilrkllk camıaaı böyle 
yüksek bilğili, yilraek baıa
rılı bir Ttlrk yetiıtir .u emiıtir. 
Bunun içindir ki Türkl&k, 
T&rkiye, batti iaHnlık aıen· 
disioe minnettardır . 

-----
Finlerin bir muıaf -

. fakıuetı 
Berlin, (a.a.) - Fin cep· 

hesinden alınan haberlQre 

ıöre, Fi~ kıtaları yeni mu
vaffakıyetler elde etmiıler· 
dir. Finler yaptıkları bir bti· 
cumda 600 uir, 22 top ve 
bır çok malzeme iğtinam et
mlılerdir. 

verditin Tibk milleti ile be
raber HDİD huzurunda tlzim 
ile ciiliyoruı., Biitiia haya-
tında bize · ruhundaki ateı• 
ten cıalılık verdin... Emia 
ol, aziz hahran sönmez me· 
ıale olarak ruhlarımızı dai-
ma ateıli ve uyanık tatacık
tır. 

iSMET INÔNÜ 

Alman hareki-') 
tı soğuktan 

durmuş _ .. -
Ste»kbolm. (a.a) i- Tula 

keıimiadeki vaziyet ineç 
mütahitlerinin dikkatini çek
mekte devam ediyor bu 
miiıahitlere göre Almanlar 
hazırladıkları yeni taarruza 
bnradaa baılayacaklardır. 
Alman mahfilleri Moıkova 
etrafındaki vaziyet hakkında 
tam bir ketuıniyet ıöıteriyor 
ve lıaaıl olan yeni durakla
mayı fena havalara atfedi
yorlar. Göriinlıe göre Ruı
Jar Mojaiık ve Kafinin 
keıilmelerinde ve bilba1aa 
Leninıradda büy&k bir mu· 
kavemet ıösteriyorlar bura
da Raılar Nevayi Lüaelbur
rda reçmej'e ve Ladoga ra
lll kıyılan boyunca arazi 
kaıanmaia muvaffak olan 
Almanları geri atmaga çalı· 
ııyorlar. Moıkova ~etrafında 
termometre sıfırı röaterme
kte devam ediyor. Biri biri 
arkaıında yağan kar ve ya· 
ğur yolları : yeniden çamur 
derya11 haline getirmiıtir. 
Berlinde iıaret edildiiine 
rare hakiki Ruı kıtı ancak 
Soaklnunda bıılar bu 1ebep· 
tea merkez keaiminde bu 
tarihten evvel hiç bir btlyük 
taarruz hareketine ıeçHme· 
meai mlmkDnd lir. 
Zira kuru ıoğak ve,donmuı 
araıi harekitan idareıi için 
ıaruri olan iki ıarttır . 
Berlinde ilive edildiğine 
göre ıon o• sene içiade 
Ruıyanıd iklimi milllyimle-
ımeie yilı tutmaktadır. 
'du sebepten dolayı Napolyoa 
orduları maruz kaldığı ıoğu • 
klarla bir mukayesede bulua· 
mak arbk varit ola maı. 

Mezarlar başın
da nutuk •• 

Nevyork (a.a) Meçhul •• 
kerin yaldör.ümü müaaaebe· 
tiyle bay Ruzvelt meçhul 
eaker mezarının haıı ucunda 
da bir nutuk söyliyecektir. 

Finlerin ceva hı 
Helıinki (a.a) - Fin hü

kiımdi AmerBs:aya vereceği 
cevabı hazırlamııtır. Bu ce· 
vapta Finlandiya hudutları· 
aın temina altına alınmasını 
iıtiyecektir. 

Almanuaua hOcum 
Berlin (a.a) - lariliı tay· 

yareleri Almanyanın şima

linde muhtelif yerlere bom
balar atmııhr. As kert mü
eaaeselere tesir yapmamıştn. 
Ahali araaında bir mikdar 
ölü ve yaralı vardır. 

Almanlara Göre 
Rus zayiatı 

fazla' 
B~rlia. (a.a.) - Doğu ve 

timal [cephesinde Bolıevik
lerin hllcam teıebbiıü Al
maaa topçuıanun ateıiyle ln
rılmııtır. Sovyetler bu hü
cumlarında o kadar kayıp 

vermiılerdir ki, kayıpları te· 
lifi içiu ancak yeniden tak
viye kuvvetleri ıetirmiıler· 
dir. Bunlar da Alman top· 
çusu tarafından imha edilen 
ve 80 tank tahrip edilmiıtir. 
Bolıevikler ayrıca malzeme· 
ce de çok kayıp vermiıler
dir. Almanlar yeniden bir 
meni işıal etmiıtir. ----
Yunanistanda 
üç ~öy tah

edildi • 
rıp 

o 

----Londra (Radyo, S: 9,15)
Amirallık daireıi tebllt 

deiyor: 
Akdenize ıki harp ıeıai• 

aiaden mlrekkep bir ka"•'" 
timi kuvvetli bir himaye il• 
Akdenizde ıeyretmelite ola• 
10 ltalyan vapura lrafileıi•• 
b&cum edilmiıtir. V aparlaf'" 
dan dokuzu batırılmıı dii•" 
ri de alevler içinde bırakıl· 
mııtır. Bu · ıonaauncuıa da 
batmış olmatı mubakkak=ti· 
bidir. 1 İtalyan deatroJ•'' 
batınlmıı diieri de baıar• 
uğretılmııtır. Bu hareklta 
iıtirak eden kaYY•tlerimiıcl• 
ne zarar ve ne ele iua•cl 
zayiat vardır. 

o 

Bir nakliye 
vapuru batb 

Budapeıte, (a.a) - Yaaa-
aiıtaacla Alman aıkerkrine Londra (a.a) - Ortaıarktt 
yapalan ıuikaıtlere mukabele Biagazi ve~ Benin• bavaliıl8" 
olarak Oto, Kartilyaf. ve deki mot6rli .-alrliJ• yollr 

rına tayyarelerimiz tarafl.
Kato köyleri baştaabaıa ta· bilcam edilmlfhE". 
hrip edilmiıtir. Bu k6yler Andenizde bir dlfm8' 
milleti tedhiı ceteleri azaıı nakliyeaine yapılan hleld' 
idi. aeticeaiade aiyah bir damd' 

Biikreı. (a.a) - S;,vyet çıkmıı ve mlirettebatıa • .-
emriyle ıulkaıdler hazırlayan para terkettiıderi 16r&lm1t• 
6 Yahndi idam edilmiıtir. f tiir. Bu nakliyeye refaldt 
•au•__.1111111111m1M11wmwı-- . eden torpito da at•t tatal• 

A •• k •h ., ı muıtar. Tayyarelerimizcl .. tatur 1 tı a- içi d6memlıtir. 

li nası~ geçti IAcı bir kayi 
Ankara radyoıana gire 

ihtifal Ankarada proğrama 

uyrun olarak yapılmııtır.Fa· 
kat radyo milli ıefin bey•n· 
namesini okurken bu beyan
name lzGairde ıöıyaılariyle 
dinlenmiıtir. 

lımir ıebir ve Karııyaka 
Halkevlerinde yıpılan ihti-
faller m&naebetiyle ıöyleaen 
nutuklar derin bir ıtiküt 

içinde dinlenmiıtir. Halkev
lerine getirilen çele-.lsler 
önde bando milıika olduğu 

hald~fCilmburiyet meydanıua 
gidilerek bu çelenkler Ata
türk heykeline konmuılar
dır. 

Mekteplerde umum öğret
menler mektep salonunda 
toplanarak beı dakika ayak· 
ta ıaygı ıuklitünden aonra 
öiretmenler talebeleri ebedi 
ıefın haıuıi hayatı ve büyük 
batarıları hakkında iıabat 
vermiılerdir. Ayni zamanda 
Milli Şef lnönllniin beyan
name mektep talebeeinin de 
umumuna ağlatmışhr . 

Bir aydanberl baıta ba• 
lunan tehrimizin maruf 
tüccarlarından Abdullah 
Ömer Midillinin tedavi içi• 
yatınldığı lttanbulda Ame
rikan baıtabaaeainde yur· 
dumusun en hlzık doktor· 
tarının ihtimamlarına rai .. 
men kartarılmıyarak vefat 
ettlii teeaaürle haber ala•• 
mııtır. lıtanbuldaa ıebri· 
mize getirilmiı olan ceaa· 
zeıi yarın Hat 12 de b· 
mir ••parandan alınarak 
öğle vakti Hiıar camiiade 
namazı kılındıktan ıoar• 
Aari kabriıtana defnedile· 
caktir. 

Çok t•miz ablikı •• 
ylksek seciyesiyle kendi· 
ıini herkese 1evdirmiı ola• 
merhum. lzmir ticaret 11•· 
minde tanınmıı bir ıilD• 

idi. 
Ebedi ziyaı mutimiı içi• 

pek acı bir tee11Dr dotar· 
muıtur. Kendisine ceaaba 
haktan rahmet dilerk•• 
kederli aileıiae ve doıt• 
lanna Hmimi taıiyetleri• 
mizi ıananz. 
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