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SAYISI (100) PAR 

Edenin uriye · id d ve Mu- INGIL Z T Y ~ 
hakkında sul şım dü- Y ARELERI 

a eşal Peten 
F ansız mille· 
i e hitaben bir 
utuk söyledi 

beyanatı fer eri boınba . Bazı Alman şehirlerini 
dıma di di bombaladılar 

--o--
Kahire {a.3 )-H va ku~

\ etlerimiz Sireanikte Bir.
gazi Hrnnrıı iJe tayyare mey· 
danını ve cı:ı:keri h ~deftere 
oviki adada Rodos, Mrıriça 
tayyare m .ydanlanna. lrek
ta demiryoJu d vurnlı suret
h- ve B.ağdmd, Mu•u1 şimen 
u f rleri bombddıwau edil-
ruiştir. 

Ce
ta
hü-

---o---
Londra, ( a.a ) - lcgiliı 

hova ve emniyet n zaretle· 
ı iniu tebliğ;: Bu gece düş· 

m"n tayyareleri sahil bölg · 
sinde dağınık y ıler<.> bomba 
atm1şlu, basar ve bir mik
tar ölü kaydedilmiştir. 

ltıgiliz tayyarclct ide Al
manyadnk i hed flerine bom
ba.rdnnaa •etmişlerse de ya
pı!nn hücum hakkında taıf

silat gelmcmiştiı. 

._._ --
Hnbesi&tanda Menl~k 

ııubi Afıika tayy releri 
rafınd n muvaffakiy-..tli 
cumlar ynpılarak askeri 
defl~r t hrip cdilmiıtir. he- General Vey· 

--imi!-- vele selihıyet 
K Bayrak Amas- veri dı 
yalılara tevdi Londra (a. )-Royter ajan

sı bildiri yor: 
Londraın ~ı iyi malfımat 

alan mahfillerinin mütalen-
11na göre hariciye nezın B. 
Edenin bugü avam kema
rasında yaphğı beyanat Su
riye tayy re meyd nlarının 
Almanlar ts.rafrnden kulla
nılmaaı mesoaleainde lugiliz 
bükümetiuin battı hareketi
ni bütün vüzubu ile aydın

latmıştır. 
Bu beyanat gösteriyor ki 

Almanların denizden Trab
lus yolu ile biç bir müma
naata maruz kalmaksızın 
Libyaya yaptıkları yardım· 
da olduğu gibi gizlice Irak 
geçebilmiş olm ları varit de· 
ğildir. 

Suriye vaziyetitıiıı tehlike 
leri uıuo ıamandanhcri bel-
li idi. Ve Vışinio Alman 
tazyiki karı•suıdaki hatb 
hareketi çok yakından ta
kip ediliyordu. istikbalde 

(Sonu 4 üncü s hif~dc) 
_._am--

Ayni edbir 
alındı . 

Londra (a.a) - Almanya· 
da bulunan ingiliı: askerle
rine ıigara verilmesi mene
dildij'inden İngiltere harbi
ye nezaretide alman esirle
rine karıı ayni tedbiri yap
mıştır. _ .. _._ 

Çin taarruzu 
akim kalmış 

Tokyo (a.a)-Çin taarru· 
zu akim bırakılmıştır. 120 
bin Çin askeri muhasara 
altına alıDmııtır. Çinlilerin 
iki kolordu kumand nı ile 
5 tOm generalin esir veya 
but öJdlill malam deiildir. 

edılmiştir 
Kavak ( a.a ) - Atletler 

Havzaya doğru yoll nna 

devam ederek perşembe gü
nü saat 20,20 de bayrağı 

arıZRsız Havzaya getirilmiş 

ve atletlerden teslim alınan 
bayrak Atatürk odasına 
konmL.şlur ve bugün sebab-

leyin bayrak Amaayalılara 

tevdi edilmiıtir. 

---o--.._. 
1 AK 

Milli bankası 
Baidad, ( a . ) - Irak 

Maliye nazırı lrnk Milli 
bank ıının kurulduğunu bil-
dirmiştir. Banka 17 Mayısta 
faaliyete geçecektir. Irakta 

lngiliz filimleriı>in göateıil
mni yasak edilmiıtir. 

Londra, ( a.a ) - Alman 
tayyarelerinin Suriyede bava 
meydEnlarına gelmesi üıerine 
bu meydanlara karşı lazım 
gelen tertibatın alınması ge
neral Veyvele salahiyet ve
rilmiıtir. ----
MALTA YA 

Yar;;ılan hücum 
Malta (a.a) - Küçük bir 

hava teşekkillil M•lta üze
rine hücum yapmış ve sivil 
emlikde bazı hasarlar gö
rülmüş ·ve bir kaç kişi de 
ölm9ştür. 

--.. --

Viıi (a.a) - Mareıal Pe
ten dün Franıız milletine 
karşı radyoda bir nutuk ıöy
liyerek ezcümle demiıtir ki: 

"Fransızlar l 
Amir2l Darlanın Alman 

devlet reiıi B. Hitlerle rö· 
rüştüğünü duydunuz. Bana 
prensip itibariyle razı oldum. 
Sizlerin de beni takip etme
nizi istiyorum. Büyük Franıa 
hükümetiui kurtaracak ve 
gene eski vaziyeti alacak ve 
büyük devletler meyanında 
birinciliği mubafaıa edecek· 
tir. Artık şilpheye dliımeden 
şeref yolunu takip edebilir
siniz." 

Yu2osliv yar- Matsuoka Alman elçi. 
dım komitesi sini Kabul etti 
Vaıington, (a.e) - Birle

ıik Amerikada bir Yugoslav 
yardım komitesi teıekkül 
ctmiıtir. 

Tokyo, ( a. a ) - Japon 
hnriciye nazırı B. Mataouka 
Alm n büyük elçisini kabul 
elmiıtir. 

Eke b:çer, '.ekmiyen ağzını havaya açar! 

Bu darbı mese1 yalnız tarl!larıoı vaktinde eıen, eken ve sonunda da mahsuliinü biçen 
çiftçiler için değil, iş ve bir mlicedeleden baıka bir şey olımyan hayatın her aahllııada 
çalışmak mecburiyetinde bulunan her insan için bir faaliyet düsturudur. 

Vakit ve ztmnmnda toprağına iyi bakmayan, tohumunu ekmiyen bir çiftçi mevaim ıo-
aunda ağzuıı na1ıl havaya açıp, aç kalmağa, tahsil ve iş savaşında gaflet uykuıundaa 
uyanmayan gcl'.!ç ıürfinmeğe mahkum ise, sulh zamanında barlnn d6nyadan kalkdıiıaa 
inanarak ona g6re yan gelen, keyfiaL çalan milletlerde ağızlarını havaya açm•i• deitl, 
bavıdaa yaiacak bomba yaimuruna kafalarını hedef yapmaia mecbur kalacaklardır. 
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[ TOrk tarihine bir nazarı 

TÜRKL · RIN IR 
KARDEŞL1ERI 
KiMLERDiR? 

--o--
-2-

Anadola Tiirkistaa (lsnekde ron, Antalya 
ve Halep tarafları) Horasaa, Başkoristan, 
Kırrızillan, Kazariıtan, 9Kaln.ıukiıtan, Da· 
jiıtaa, Kom11kistan, Azarbaycaa, Kaçariı
tan (Tıbriıtan). 

Türkiye (Anadolu, Mezopotamya, Şarki 
Trakyı, Rumeli), yetıi Tataristan (Bağdad 
ve Muıul eyaletleri), Tataristan (Kazan, 
Kırım), Finiıtan (Fiuliadiyu) Bulgarya 
(Garbi Trakye, Makedonya) dır. Eski 
T&rkler denizden geçmezlermiş. Altaydaa 
çıkarak denize dayanıaca reriye dönm6ş
ler, Hiadistaada, lranda, Arabistaada 
bulunan Rus, Sırp, Bizanı gibi milletle.· ve 
sonra derme, çatma ıuradaa, b11radan 
toplanan ufak nesiller T&rklerin içlerine 
karıımııl1r, ıeaelerce Türk 11rtından yeti
ıerek Türk camiaıına zararlar ika etmişler 
•• bir çoklarını kendilerine çevirmişlerdir. 
Sandan baıka Çinliler, Ruılar da bu hu
ıuıta b&yük rolJar oynamıılardır. 

Bizanılılar Anadolu ile oğraşmıılar, so 
ıamanlarda Avrupa büy&k devletlui de bu 
iıe el untarak Türkleri kendilerine çevir
meje ve milliyetlerini unutturoıağa beyhude 
çalıımı1Jard1r. 

Japonlar da Turan neslindendir. Türk
lerin asıl kaynak kökleri üçtor: Oğuz, 
Uygur, Mogol. 

TOrk tarihinin rlıauetıeri: 
Hazreti Nubun üç oğlu vardı Bunlardan 

Y af esi ıimal kutbuna 2öaderdi. Y af esin 
ojalları itil ve Yayın ırmıklarının suladığı 
toprakl1ra yayıldı. 

Yafcsin ıeki~. oğlu vardı. Ea büyüğünün 
adı T6rktür. Otekileriain adları: Hazar, 
Oroı, Miug, Çin, Kımarı, Saklap, Tarihtir. 
Saklap: lslav manasına alınmıştır. Oros: 
Rustar. Ming: Mangottur. 

Yafesin en büyük oğlu Türkün de dört 
otlu olmuıtur. En bDyüğünün adı Tutuhtur 
Tuzu keşfeden bu zattır. Turanlılar bu 
nesilden türemi,tir. TürkOa dördüncü ha
fidi ahnca Hanın ikiz olarak iki oğlu 
doğmuıtur. Bunlaıdaa ilk doğanın adını 
Tatar, ikinci doğanın adını da Mogol koy
muştur. Moğolua aslı "Munuıı-ol., Muaun 
kayrı, Ol 1adedil demektir. Avıupalılar 
Mogola Mongo) derler. 

Tatar haa 72 bin family nın başında 
idi. 

Morol hanın da dört oğlu olmuştur. Bun
ların sıraıiyle adları şunlardır: 

Karahan, Ayhan, Kozban ve Korhan. 
Meçhor Oguzhao Karahan dan doğmnı· 

tur. Mogul ve Türk bir ırktır. 
Oguz hakkınd es tiri bir çok rivayetler 

vardır. Oguz ay ve ıüodcrı güzelıniş. Ba
bası ve auast müşrik olduğu için Oğuz 
doğduktan sonra Uç gün ve gece annesi· 
aın sütüail emmemiş, hep ağl mış durmu~. 
Birçok ıüt analar bulmuşlar, biç bir kadı
nın memesini ağzınn almaz, nefretle baş 
çevirirmiş. 

Di>rdüncü gece Oguzuu ancesi bir ruya 
rörmüı, beyaz ıakallı, nurani yüzlii bir zat 
ona ıu ıözleri söylemiş: 

"Eter evlidıaın yaşımasıaı istersen vah· 
daniyeti taıdik et, temiz yıkan, ondan 
ıoara ulu tanrının adını na rak çucuğun 
•izına memeni ver, sen de d üny.ı ve abi· 
rete meı'ut bir bıton ol, tarihlerde aamıa 
aaıl11•." 

- .!onrı oar -

(AllktN s!sıJ 
C'.JI 

--şeh Haber • r e 1 

iZMi BAY LA 1 
iŞ BASI .. DA 

Yardım sevenler cemiyeti ber gün s bahleyin. saat 
bütün hamiyetli lzmir b y n· dokuzdan on iki ve öğleyin 

1 rını iş başın çığırıyor. ikiden sekize kadar Bahri--
Harp paketlerini çabuk ve l babadaki bcılke.vine koşma·;: 
bol bir ıurette yapmak ıçin ları rica olunuyor. 

----111111111111----

K UND URA IHTIKARINA 
MEYD N VERILMIY CEK 

miirac at ederek setış fiat
Jerile kir hadlerinin t yiniai 
rica etmiştir. 

Fi t mürakahe komisyonu 
bu mürraca&t üzerine aktede-

Sebepsiz olar k satış fiat
lerinin artırılmaması ıçın, 

vifiyet fiat mürakabe komis
yonunca satışD çık rıl&n 
kunduraların e.ltlarrna imal 
~deolerin firmalarilc satış ceği ilk içtimilda kundura 

f iatlerini tesbit etmeği ka· 
fiatlerinin daırga ile yazıl- rarl ıtırmııtırr. Bu suretle 
maıını karar altına ahn· halkımız: aldanmadan verdiği 
mı ıtır· parasının karşıhğı olarak 

Şehrimiz: kundur cıl r çe- kundura al bıfocek ve ihti-
miyetindeo bir heyet, dün kira meydan verilmiye· 
mıntaka ticaret müdürlüğüne cektir. 

------------:-------------
Asansör 
Çalışıyo 
Vergi meseleıinden bir 

müdettenberi iılememekte olan 
asansör, valimiz 8. Fuad 
Tuksal'ın yakın alik ve em· 
rile yeniden iılemeğe baıla
mıştır. 

Yukarı mahalleler h lkwın 
büyük bir ihtiyacını karşıla

yan bu vasıtanın belediye 
t rafınd n istimlak edilerek 
muntazam bir surette iıletil
mesi temin olunacaktır. 

---o-.__ 

8. Münir Bırsel 
·Eczacı merhum 8. Faik 

Enerden boşalan Milli kü
tüphane idare heyeti azalı· 

ğına parti reisimiz vukat 
Münir Birsel seçilmiştir. 

--- 1 --

Gelenler, Gidenler 

mele 1 kadın 
Fabrikada doğurdu 

Dün sabah lzmir pamuk 
menıucot fabrikasında iıçi
lerden h mile bulunan bayan 
N dire Dikmen saneılaDmış 
ve fabrika eczanesinden ih· 
tiyacı olan ilaçları almığa
beklerken bir çocuk doğur· 
muştur. 

Fabrikanın müdürü mösyö 
Bera nd Trikekı çocuğa 
(Uğur) iamini vermiş ve bü
yüyünceye kadar bütün maı 
rafını şahsen üıerine almış
tır. 

Bu yüksek insani hareket 
işçiler arasında büyük mem· 
nuui)'~t ve takdirle harşılan
mışbır. 

-------o----
Maarif müdürü 

Ma rif vekaleti talim ve 
terbiye heyeti az bğıoa tayin 

Manisa mebusu B. Hüsnü edilmiş ol ıı lzmir marif mü· 
Yaman Auk rad n şt:bri- dürü B. H lit Ziya Kalkancı 
mize gelmiş, lzmir mebusu bü sab hki trenle Ankar ya 
doktor Mustafa Bengisu giderek yeni vazifesine baı· 
Balıkesire gitmiştir. lıyacıktu. 

f LH RA S nemasmdaeugün i 
ı Matinelerden itibareu güzelliğine doyulmaz 2muazzam fmmı 

i İ • Dk ddes V Zlf e . Frs::1•:ca i 
ı Yaratan) r: Levv - Ayr s - Liouel Bar,ynıore · : 

f 2- Koca Güze r Peşinde! 
:lngilizce sözlü-Y rat :ıl ı: Ann Sothern • Francbot Toneı 
: foks Jarn lda en !On ve en mühim haberler ı 

ı ıseansl r Mukaddes vazife: 2 5 8de; Kocam güzeller Peıindet 
:3,30 6,30 9,30da. cum m rtesi, p z r 11 de 12,30da başlar ı 
ı Fiyiıtl r: Birinci 20, Balkon 25, koltuk 30 kuruıtur. ı 

BU HAFTA 

i Tayyare Si eması d· TE~~r~N:i 
ı Avrup cazb et krala Ray Ventura ve arkadaşlarıuın ya- ı 
: rattıkları zengin musikili, şea, şuh ••f r nsızca Sözlü,, ı 

i 1 - Paris Delılıkleri FilmllB f 
ı Fransııco sözlü : 

f 2 - Tayyar ci Casuslar Filmi f 
: Oynayan: Jack Holt ı 

1 
ı Matineler: T. Casuslar 3.30-6-8.45 P. Delilikleri 4,30 ı 
t7, 9,4Scumart11i ıllall 2 pazar ııun l de ilive ıunılar .. ı 

Partimiz emrİJJ1~ 
kelo kinin verı ----------- • j 

lzmir Cümburiyet halk pırt•:~ 
id re heyeti reisliğinin genel : 
ve Sıhhat ve içtimai Mua-veıı~ , 
nezdindeki te;tcbbüıleri nıer•• t 
vekaleti tarafından parti vi!i1~t~ 
emriae elli kilo kinin göade~ıl~',ç 
yetimizin bütün ı kazalarına ıbt•1 ~ 
tinde. tevzi edilmekte olan. b&J ~ 
bedelı lzmir Kızılay şubeıı. Ol , 

H. Partisi tarafından tedl.)'eaıl' 
Hıılkımızın ve bilhassı köyliilll b" 
tinin korunmı:ısı için getirtile~ tıll 
fakir halkımıza meccanen dıf f 
dağıtılan kininlerin masraflar~de 
Kızılay tarafından müıterekeD 0

1, 
Valut ve hali iyi olan vataDd•ıtit· 
kioinler maliyet fiatile verilece 

1 --o---
87 Yaşında 

kahr aınall ~ 
Nazilli - Pilevne barbın•ı b! 

ve iıtiklil hiı bına iıtirak eds7 
efe ile birlikte çabımıı ol•0 

11 
arabacı Murat, bura askerlik '1ı•'' 
racaat etmiı gön&llü olarak •• 
ıını istemiştir. ,,; 

Murat, 87 yaıında olmaııo• bİ 
dinçtir, gündtı biç rahatıııbk 
6 saat yol ylirümektedir. 

icra VekilJ;;i -~~· 
Aakara (a. )-icra vekilJer~I d~ 

baıvekilet dairesinde baf'e~,lı~ 
fik Saydamın riyasetinde b• 
sını yapmıştır. --o--
Ankara . Adall6 

• 
seferler• ,l 

•'' ,j, Ankara-Aakara-Adan• . plrı 
seferlerine dftn baılanılo:ııftı~· jlS 

botlarımız.da tayyare •eferJer•:tif• 
ğı gün heniz tesbit edilıııelJJ 

SPORcÜLA~:~ 
Istanbula gıt ııı ,,,. ,~ 

Altay ve Alhnordu takıOI iıl•' 
trenle lıtanbula hareket e~IJJtOS' ~ 

Cumartesi günü ilk karşı;, ~ tı1 
lıtanbulıpor, ikinci karşıl•f 1,,.~ 1 
taş takımları raııada y•~u d,J~ 

Takımlarımız maalesef ıJJİft.r'ı 
kadrolarile huekd edeoıe 

FAYDALI BiLGiLE~ ~ 

M I• allt~ı us ın !il 50 ı" 
150 gram putra şekeri, 1 ~·~r 

unu' 4 yumurta, bir ab"e , 
almalı. tef~/ 

U . . p•t• f o. pırınç unu ve ft•" .,, 
)arak elenmeli. Diğer tıır ;ç''''cıt 
akl rını ayırar k bir k•P .,,,ıf ..ııf 

·ıe ~ _ .. A 

Sarılarını pudra şekeri 1 
• ele l' 

fi"' • ' 
vurmalı, ıoanı karııoııŞ t0Jel11 d' 
yarı11101 azar azar iliqe c lı ~6~/ 
duran akları l elle döqere ,Jı, , 
yarıını hamura karıotırlP tl>.,,t• ,
nnu ve EIİhayet kalall yu teli' 
ve etmcvi. (Bu baınuıu ~ 
kaııkla karııtımalı.) . cr'i-~
Yağlaumıı bir kahbııı 1~ il 
ı rpUkten ıonra hıat"'~, 
ıaat orta hararetli fır•0 
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l<AAZ 1 
t~p~ -
•iıııı . ' kavun, üzüm mr.v- : tatili y phiını hatılamlyordu. 

erıai11 d 
~•hs111 t e kendilerine Yemiş, içmiş, kahvesini hö-
Sıb'd oblidotları vardır. pürdetmiş, tavı sını oynamış 

eibi b tb de kirazla ıüt denize karşı bav lmış ve 
frtııcotYaz peynir ve taze nütild m.asrafı yirmi kurut 
Şekib 1 

çok iyi gidiyordu. bile dcgv ildi. 
~· t o d ' r tid' erece ncş liydi -Şekibe hanım,. . dedi, 
ktçiri 

1 
kabkabad n kırıp Ucuz yaşamah için bundan 

ııı· Yordu M .. d 
laıin· • u ür umu· sonra peşinizi kolay kol y 

t~kip1
1

,,~ubascb cinin, mü· bırakmam .. 
hpıYor~~ şeflerin t b.lidioi GeDc kız gülümsed! ... 
Ştkibe : • Yemekten soura *•* 

....., ş· HMukterem Leylr h•nım.:. 
hı 1111di d d' h · ı· v • f d' s· d f · ter t ' e ı, asıs ıgı e en ı. ız en aş ımı raca e-
hr Lu •raf bır kır da be- d\!ceğim. Biz çok yrı yara-
k,ltltne~uş~ luyabilirsek mü· dıhşta ikt insanız. birleıwe-
Beş eglcuiriz. miı doğru olamazdı. Bundan 

lı kurucıı ? F 'd. başka yakında ben Şekibe ltrıad y nıu . erı ıu 
llıtıı,11 b~ böyle bir paratıın hanım isminde bir gene kız-
tutı, , .. 

1 
•le yoktu. Beı ku 1 evleniyorum. Şekibe ideal 

Ctrıe !~ilen bir genç kız... bir zevcedir. SizJen tekr&r, 
ijllb\lki lıııa LEyl geldi. tekrar nf dilerim muhterem 
tnp 'il 0

n.u bir yere ıötü· hanım dendi. 
hayı, s~11~•rnıeai için 16yle Hürmetkirımız: Ferit" 

:~ telir~~ra sarfetmesi la- Bir yıldız 
IU lırıı N. Beı uruı ve -Son-

Q11 b e garip tezıd. \ 
11•aı) 1 '' kurusluk eğl ace s· ,,? .. 
tı' •rktc:ld 
b •tı bildi". e pek az kimse-
•llse rı Çı11arh kahve. Bir 

-~ Çı~•rı 'tı h, ta •ltınd , şıkır şıkır 
:~t, bir,'~~11 kenar.ada otu· 

lit~' o.~,. op&klü k hve içe-

' 

1ti~ I . •k bir de tavla ge
ı· • ,. 

'rt. 11 ınükem mel tara-
&11ı 31 

biliyor mu unuz?. ,_ ~d 

ı. •lııı tavı için ayrı pa-
.;lb lYorı 
~ ııo111li . •r. Hcpai o beı 

d,,, Ç•rıde. kahvede, tav-

'Pılnk 
1 .... in, eın ınel ,. 
~ k,h~e beyefendi. Biz böy-
1- ltelci b keşfederiz. Ben şir· 
~lıd, iitn kıları b bçede 

Oı. Yt11d ' • 
<ıll d •mr H.... Bakın 

)eıı· • •öyı· S •lerı ıyeyim. T vl da 
cıı:ı,,d p t larını verecek .. . 

F~,.itltj ~ızıkcılık yok .. . 
..... ~ ınıu aıedi: a "tbuı 

~- c, d k"k··· 
t •tıy0 1 

1 zoura karşılık 
ı... t lillrd 

.ı "..... ı. 
11" "•lt ş . 
~ 011erk ekibe ile daireye 
'd r en düşü üyordu. Bu 

>•l lıel'k •tıd, 1 memuruyet hı· 
~ b~Ylc neşeli bir öğle 

~~ 
~~ 

~~ 
~:~ 
~ 
~ 
"'Pt1e "'t ıırhkb 
~tıd c'ddtai •şı eski . mahke
t, ~ ıekercı k rşı-
~Q ~· ~85 Berber Erdo-

~, ~~a 9 
1 

•buda B yani ra 
~.1aıı~fir Yhk öndüle maşa 
~ ttt ~es · s,ttı· llti ll:ı •ır mevıim tu-

t,a 're ta ~tehassıı bayan 
~11(· F'iy \ 1

1ndan yapılmak· 
~, lı:n· •r rekabet ka-

ildir. l{~c:ak der ced ~h· 
r t rllb klfldir. 

Telef on 2818 

15. Ton çivi 
Şehrimiz itb latçılar bir

liğinden bay Mahmut Ta
bak, Iat nbu1n gelen ve iz
mir ihtiy cı için &yrılen on 
be~ ton çiviyi getirmek üze
re lstanbula gitmiştir. 

Bir kaç güo. z rfında ge· 
lecek olaD çivilerden bir 
miktar vilayet emrine ve 
tarım satış kooper lifleri 
birliğine verilecek ve diğer 
bir kısım çivi de piyaı ya 

arı:edilerek ko!ltrol lbnda 
halka ıatıl caktır. 

- --
ız kaçırmak 
K rantinadı Mehmet Su

zi Özlü Hızır oğlu M hme· 
din kn.ı 15 yaşında Nadide
yi kaçırarak iki glin yanın· 

da alıkoyduğuadıın yak laa
m•ıtır. 

Darp ve 
hakaret 

lkiçeşmclikt ldriı oğlu 
lbaao lbrahim lnıı Hilmiye
yi dövdilğü ve h k ret etli· 
ğindea yakalnomıtbr. 

lst b da feci 
bir cinayet 
latanbul - Geceleyin Ga

Jatad bir işkembeci dükki-

nında feci bir cinayet işle· 
nilmistir. Gar~on Kadri, 

sabıkalı Port kal S lih tar -
fanda, • ar 1 randa çıkan bir 

kavga neticesinde, bıçakla 
vurulup öidürtUmüştür. 

lamlı Memleket bastaneel 
Rontk n mOtehaum 

Routka.1 ve El•ktrllr tedavfll 
yapıhr. ikinci Boyler Sokak 

.Ij No ?Bb FON. 2542 

HUZ 
Dün 15 m yıs bava şehit· 

leri ihtifali müu sebetiyle 
K&dıfeka lc indeki şehitlik· 
te yapdaPJ büyük merasimde 
Kürsiye çıkan bava teğ· 

.meni Ekrem Alçay söyledi-

ly ni 
ze 

em s 
Kemal TarPn 
Avrupa hcırbinia yeni büt· 

çemiıde, görilnen tesiri, p -
b lıhklara ve giiçliiklere 
r ğmen, birçok mme mas· 
rnflarını eski h dlerinde 
tutmak ve bazı yerlerde de 
mümküıı olan t orrufu ya.p
mak şeklindedir. Y akmımız
daki harbin milli mildafea 
tedbirlerini rthrm yolun
daki ic pJarı, geçen mali 
yıld olduğu gibi 1941 yı
lında da fevk ı~de t bsi at
i kErşılanacaktar. 

Türk maliyesinin bu ma
kauizmayı mebaretle kulla
n rak yurt müdaf asının 
bütün z ruretlerini şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da t mamiyle kartı · 
ı yaceğıad n şüphe edilemez. 
Mifli Şefinin etr fında istik-
lal ve hürriyet davasının 
mümessili ol n meclisle 
memleket m liyemize bu 
gOç işinde her yardımı y -
pacak, ondan biç bir feda
kirhğı e irgeaıiyece tir. 

1941 m li yıhnın sonur.da 
kati bes p rak m 1 rıoı 1-
dığımızd , onun hacmi için

de milli müd fa unı fevka
iiide masr fları d bulun -

cığındau, ~di bütçeye n zı
r n h yli k b rık olduğunu 
göreceğiz. 

N 'tek:m 1940 yılı rakam
l1ı rı tla a ti bütçesiae göre 
ay.•i f zl ' ıktadır. Aücek 
bazı de "letla milfi mü def -
oın .. ntı: , mı.cır4f -rım büt-

çelerine d ha b şlı1nJıçt 
koyuyor. Bu, o memleketin 

ml\li m k bİ7. 111 .. ~1 ~ . ve bil
h IS k yn kl •I I DID genişli
ğine uygun c lebilir. 1 gilte
re bütçeleri hu ş k ildedir. 
ve onl rda hd mr. h .sirini 

di bütçe r kan.lnrı odu f.Ö· 

r~!:ıiliri:ı. işte son üç 3 rnn 
milyon ıderlio ol r k g elir 
ve m sraf rn koı mları : 

M sraf 
Gelir 
Açık 

38/39 39/40 40/ -\ 1 

1068 1816 4867 
927 1049 1409 
141 767 2458 

Burad ki açıldoun karıı-
• 

ği nutu ta 15 m yısın tari
hi kabram ol r ve kahr • 
manlıklarla dolu Türk mil
letinin şehitleri huzurunda 
beş eğdiği gün olduğunu 
nnlator k demiştir ki : 

Ey ziı: şehit ; 
Başını bir Jibza kaldır. 

İlihi türbenin başına içi 
cevher le dolu bir kütle, ba
yır bir vat o geldi, istikli· 
line andiçen bir v t n, seni 
h sretle kuc khyan, selam
lıyan bir v tan. 

PARTi REiSiNiN 
NUTKU 
Müteekiben kürıiye çıkan 

C. H. Partisi vilayet idare 
heyeti reisi avuk t Müair 
Birsel sık •sık alkııl nan şu 
heyecanlı nutku söylemiş
tir : 

- Yurttaş: 
Sulh zam nıada vat n 

hizmeti için hayatlarını fe· 
da etmiş şehitleri ebedi is
tirahatgahl rında ziy rete 
geldik. 

Mübarek vücutlerını bu
r da medfenlerine bıraktığı· 
mız varlıklarının hatırat rını 
k lplerimizde d im muh -

faza ettiğimiz yurt fedaileri 

hava k hr maıilarının m•· 
nevi huzurundayız . 

TÜRK ÇOCUGUNUN 
ZEKA Si 

Cenur ve kahraman Türk 
çobuğu, en ince ve en muğ· 
lall harp vasıt larını kull n
mak için ic beden zeka ve 

lanması i~in ingilterede alı

nan mali tedbirlerin izahı 
uzun sürer. En sağd ki hız
ı kabarmış olan rskamlar 
ta m meo h rp içind geçen 

bir yılın vaziyetini gösteri

yor. lngiltere önümDzdeki 
mali yıl için merikan yar· 

dımını hesab k t rnk maı· 

r fıoı 4207 milyon, gelirini 
de 1646 milyon sterlin tah-

mi etmişti r. Ar d ki 2561 
milyonluk çığın 1600 mil-
yonu istikr zi , 160 milyonu 

} eni vergil~rle k rşılanıyor. 

G erisi içiıı yıl içinde yrı 
tedbirler :ı lı nac ktır. 

Membk-:Hn uorm 1 immc 

hizmetleriyle gene normal 
m6daf a m sr fi r1nı içiv"' 

alan yeni bütçemize nit uıü 
zakcreJ ti takip ederken 

yurdu koruyucu f vhalide 
masrafl r için bütün mem-

leketin iştirekini temin ede
cek ayrı bir m kanizm oın 

bulunduğunu h hr)emek ye
rinde olur. 

V t ndaşl rıo bilhassa bu 
mevzu verdikleri hemmi- ı 
yet bizi şimdid u luı bir 
t<ımasa m cbur etmiıtir 

UR 
kudrete lam men maliktir. 
Türk çocuğunun bu zeki ve 

kudrette diğer milletlerin 
bütün fertlerinde rı çok üstün 
olduğunda zerre kadar şüp • 
hemiz yoktur. 

AHD EDERlZ Ki. ..... 
Burada aziz şehitlerin hu

zurunda bütün milletin his
sine ve arzusun tercüman 
olduğumuz emia olarak 
ııunl rı k t'ıyetle söyleyebi
liriz. 

ÇELiK KANATLAR 
HAKiM OLMALI 
Yurttaş : 
Vat n müdafa sında, çe

lik kanıtların büyük rolünü 
ıon harbın hadiseleri bütün 
dllnyaya liyikiyle röstermiı· 
tir. 
ŞUHEDAYA HiTAP 
Aziz şehitler : 
Size mionet, size tazim 

Müsterih k hnız! Kardeşle· 

rioiz ve çocuklarınız bin biı 
tehlike ile dolu vaıife yo· 
lunda kanınızla yazdığınız 
h y tıoızı feda ederek ebe 

diyete verdiğiniz şan ve ıe 
ref sahifelerine, yüz binler 

ce harikalar daha il ve e 
decek Türk milieti, büyül 

Şefinin id resinde kabramaı 
ordusu ile saadet ve itilı 

yohıada daima ve daimı 
ilerliyecektir. 

Sevgili ş .hitler yattıkç 
k hraman Şefimiz ı ğ olsa 

dünyalar durdukça büyü 
Türk milleti var olıun. 

Italya 
Kralı Arnavutlukta 

Rom ( . ) - ltalya krı 

diia Elb s nı ziyaret ettil 

ten ıoara Y aay ya 
tir. 

Diş Tabibi 
Muzaffer HUsnU Leva 
H ıstsl rını müstakil oları 
Birinci Beyler sokaiında ( 
No. dp her güc kabul ede 

ba
r t 

de o u' 
Her cin b b rat, Tu 

let eşy sı, kum ş ve mo 
y boy ları, K rpit, K 

boy , Z çyaiı, FILIT 
diğ r asitler fiatler 
kalite ekıtradır. 



RADYO 
GIZETESllDEI RADYO· TELGRAF HABERLERi! ---
Heı bldiıesi dünya ef klrı 

amamiyeıini allkadar et
melde devam ediyor. Fakat 
aazi liderlnia lnıiltereye initi 
euar perdeai henüz lralk
mamııtır. Yalnız lagilizlerin 
Heıle temaıa memur ettik
leri kir Patrikin ıCSrlımeleri 
••kkıada hiç bir haber ıız
mamakJa beraber, Amerika 
•• lafiltereden ıelea bazı 
haberler bldimeyi azacık 
oll• aydınlatmaktadır: He1 
1936 da Berliade olimpiyat· 
luda bulaamuı olaa genç 
l•rillı Lorda Hamiltoa ile 
ta•ıımııbr. 

Edenin Suriye Alman-Fransız Şam, Berut ve 
hakkında müzakereleri "1 Humusta 
beyanatı bitmemiş müsademeler 

vuku buldu 

Heain ıulh akdetmek iı · 
tedifi aalaııJmaktadu, bunan 
için evvelce Lord Hamiltona 
mlracaat etmiı, cevap ala
IDaJIDCA - aalaıdaa - bizzat 
ı&lımeji taıavvur etmiı, 
.. 111Jaclıjı bir tayyare ile 
•otraca lalloçyadaki Lord 
Hamlltoaaa maliklaeıi civa· 
naa inmlıtir. Heıin tanare
ıl•de bala11aa haritaııada 
Lord• mallklaui mavi bir 
daire ile çizllmiflir. Ba da, 
laareket hedefini• Lorcl Ha
miltoa oldaianu g6ıtermek
tedir. 

Lord Hamiltoa baıtaaeye 
rfderek Heıle ıöriitmüı ve 
ita g&rlımede laıiliz bari
d1e memurlariyle entelliceaı 
ıerviı memurları da hazır 
balaamuıtur. 
Heıin Almanyadaa Lord 

Hamlltoau ılrmek içia yola 
çıkbia hakkında lagiltere ve 
Almanya araııda biç bir ih · 
tilAf yoktur. Fakat bundan· 
Mnra ibtillf baılıyor. 

--o--
(Baıtarafı 1 inci aayfede) 

vaziyetin nasıl in' itaf ede
ceğini derpiş eylemek müm
kün deiildir. Fakat Fransız· 
lagiliz mlnast;betleri daha 
ziyade bozulsı cak oluraa bu
na Viıi hnkümeti istemiı 
olacaktır. Şu cihet ehemmi· 
yelle kaydediliyor ki büyük 
Britanya hü\i ü neti Edenin 
beyanatında bildirdiği hare
kete teve11tll etmekle Al· 
maa kuvvetluiae her nere · 
de tesadüf ederse orada 
taarruz etmek yolunda m6· 
kerrenn beyan ettiği siya· 
aeti tatbikten başka bir şey 
yapmıyor. . 

Alman tayyarelerinin Su
riyeye iamiı olmaları göıte· 
riyor ki Viıi hlklmeti maa
da albnda bulanan bu top
rakların miHareke ıartlarıaı 
muhil olarak mihverin aıke· 
ri ıayeleri uğrunda kullanıl· 
maıın• mani olacak iktida
rı haiı deiildir. Fraaıızlar 
lngiliı kıtalarıaı Fraaıaaın 
mildkf.aııada iyi karıala
mıılardı. 

Blyük Britanya yanında 
hllr Fraaııı kuvvetleri ol
duğu halde hep ayni müca
delededir. 

------
Berlia, (a.a) - Yarı reı

mi bir kaynaktan alınan bir 
habere gebe Alman· Fransız 
m&zakereleri ecnebi ıiyaıi 

mahfilleı inde b&yGk alika 
uyandırmışb. 

Alman· Fransız müzakere· 
leri bitmemiştir. Müzakere· 
ler bitmediği için bu mesele 
bakkıada timdiden mfitalia 
ve kafi surette babıet~ek 
dotru değildir. 

--o---
Habeşistan da 
ileri hareketi 

. devamediyor 
---o--

Kahire (a.a) - Orta ıark 
laıiliz umumi lrararglhının 
tebliği: 

laıiliz kıtaları Sollum ve 
Tobrak mıatakalarında tid
detli devriye hareketlerine 
devam ediyorlar. Habeı va
tanpenerleriyle birlikte ha-
rekette bulunan cenubi Af· 
rika kıtaları Ambalagiyi set-
reden iki mühim mevzii 12 
mayıata zaptetmişlerdir. 

O gün 24 ltalyaa 
ıubayı ile milhtelif rütbede 
375 ltalyaa ve 32 yerli esir Bir defa Almıalar He1e 

akıl haıtaıı diyorlar; Hes 
içia ıalh bir fikri ıabit ol· 

diriyorlar. Fakat Hesin ver
diği veya vereceği malümat
tan lngilizleria çok iıti 

fade · edecekleri şimdiden 
aalaıalmaktadır. Ba meıele 
hakkında Çörçilin bir teb- alanmııtır, ileri hareketi de-
lii vereceti beklenmekte vam etmededi. DAha ce-

maı ve reımi bir vazifesi iıe de 6ğreailen ıeylerin bu nupta harekit b&tlln cep-
olmıyan ıporç11 bir Lord ile tebliğde ilin edilmiyeceği 
ılrlfmelr içia ti laıUtereye muhakkaktır. 
kadar ıey,hat etmittir. SURIYEDE VAZIYET 

Fakat lariliıler Heıin deli Ş1rki Akdeaiıde ea mü-
olmadıfıaı ve Alman lider- him bidiıe, Franaaaın Su-
leri araııada bir ibtillf ba, riye tayyare meydaalarıadaa 
ıllterdiiiai ıöylemektedir- Almaayaaın istifadesine mü-
ler. Hubın dtvımı, hiç ı&p· ıaadeıidir. 
••Ilı Almanları ıılnntıya Eden Avam kamarasında 
ıokmuttar. Amerika g•ze- bu buıuıta beyanatta bulu-
telen de, Hes akılla da olH, aarak lnıiliz ku•vetleriae ••il de olıa, Almanya vazi- AlmaDlar ve Suriyeye karıı 
,.tiai lranıık ıiirmektedir- b&tlla kadretleriDi kullanmak 
lu. AJandaa bir ıat ıu için tam ıallhiyt.t verildiiini 
-11 ıormaıtur: .. Eğer Hes bildirmiıtir. 
•eli i8e, neden bu kadar Suriyede m6ıait ve aafalt 

belerde memnuniyet verici 
• 

bir tarzda de.-am ediyor. 
Adiıababaaın cenubunda 

13 mayısta g611er mıataka
ıında cereyan eden muha
rebeler netice1inde 9 hafif 
!•nk iğtinam oluamaıtur. 

---o--
Sahte pasaport 
la memlekete 

gelenler 
--.. --ama• parti batında balun· piıtli dört tayyare meydanı 

•araJda." vardır. Bunlar da Beyrut, l 
Dl stanbul - Sahte paıa-

ı•r taraftan, Hes dola· Rayak, Şam ve Haleptedir. 
.. •il AJ J bi d portla memlekete gelmekten ı- e maa ar1n r en İ· Diğer bir takım meydanlar 
....• daha d H i ve aahte ıterlia ıllrmekten 

LoDdra ( •·• ) - Fransa 
blikiimeti Milletler cemiye
tinden çekıJmeai 6zeriue 
Milletler cemiyeti tarafından 
Fanıaya veri mek suretiyle 
manda olare k idare edil
mekte olan Suriyedeki Fran
sız hukuku müliadır. 

Suriyedeki garnizonlarda 30 
ili 60 bin ar6. sıada miiıtem

leke askeri vardar. Frnnıız 
askerleri geç"n aene Fran
saya döamtiştti. 

Suriyedea a-elea haberlere 
göre Şam, Beyrut ve Ha
muıta miisademeler vuku 
balmuıtur. MüNdeme eıaa
ııoda zabıta uyıal hareket 
etmiıtir. 

--.. --
Suriyeye gelen 

tayy~reler 
---o--

Kahire ( a.a ) - Royter 
ajanııaın emiıı bir kaynak· 
tan öireadiiiae 16re, maı· 
keli lıaretler taııyaa bir 
miktar Alman tayyareıi Sa
riyede Dç tayyare meydanı
na inı;niıtir. Bu tayyarelerin 
lraka gitmeleri ma htemel· 
dir. 

Kahire (a.e) - Salibiyet
tar mahfllleria mltaleaıına 
göre Suriyedea ıeçen Alman 
tayyarelerinin say111 otuzdur. 
Bunların Franıız iprelteri 
taııdıkları sauılmaktadır. 

Sanlldıiıaa göre ba tay
yareler nakliye tayyareleri 
olmayıp müt~hauıs ve sivil· 
leri h•mil bu,anayorda. ................. _ ...... 
ZABITA .......................... 
Fuhşa teşvik 
ve vasıtalık 
Giizelyalı 32 ci ıokakta 

Milıtafa oilu Zibai ve Sadık 
kızı buruaıuz Makbule Dı· 
rahı.ın ve Sara adında iki 
kadını meafaat mukabili er· 

keklere aatbklarıaclaa 1akılaa 
mıılardır. 

-1m--
·va~alamak var 1r • eı n da var1a da alfalt v• piıtli 

•• rlbi ift atta bulaaacaiı dıillclir. ıuçlu Alfred Haym ile dokuz Kahramanlarda Hasan ot-
mlhim bir meHledir ve Al- Gelen lıaberlerden en zi· arkadaııaın muhakemelerine lu Tevfik kııkançlık Hika-
-•J• lçfa b&yBk bir eadi- yade Şam ve Halep mey- baı&a de devam edilmiı ve ıile karııı Arzuya bıçakla 
.. clir. danlarından istifade edile- muhakeme pbit celbi için hafif ıarette yaralıdıtıadaa 

Ba ••dip, llOD bir hızla ceg· i anlatılmaktadır. Bura- M ıL •akalaamııtır. talik edilmiıtir. a ... lreme- 1 

tee1J1t etmektedir. Alman· lardaki Alman tayyareleriaia § Karııyaka Alaybeyin-
•-- k ı il ı den ıoDra Alfred Haym kaç- O H k ..,.., u er P narı ve ka- Rodoıtan ıelmiı olmalaıı de mer otla i met ı•· 
nrları aacak bir kaç kiıiaia muhtemeldir ve ba tayyare- mık teıellblıllade bulundu- ka ylzludea Hllaeyin otla 

Bütünl 

raa devreıi hll 
öae alıamaıındı• 
tlaleme imti···-- , 
bu ıeae erke• 
hatti bu imtib 
ranıa on beıiad• 
ğılla dair baıı fi 
laımaktaclır. 

Ôirendiiimlı• 
haıaıta Maarif 
alıamıı yeni bir 
tur. Yeni bir k.,., 
ciye kadar biti• 
hanları her yıl 0~ 
bu sene de Er•
baıhyacakbr. ---_,, 

Defter 

Mldljinl ıl1H1erek Hesin leria Irak lıaretini taııdıiı ğu için ayrıca bu ıuçtaa da Hauaı demirle yaraladıfın-
Wr t•J bilemiyeceğ;Di bil- bildirilmektedir. mahktlm edilecektir. dan yakalaamııtır. lard1r. 
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