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b·· 19MA YIS GE~-ç_~IK BAyRAMI 
~ 'ilıya V ALiMiZiN . DUN 
~ lltıştıkça SOYLEDiGI NUTUK 
llrışıyor 1 

L. ~--
'1 ~: ~upa, Afrika 
• ~~ttlkA'Y•da kızışt&k · 

19 May15 gençlik bayramı 
münascbetile düa yapılan 

merasim esnauada valimiz. 
bir nuluk irad edere" tz· 
c6mle demiştir ki: 

- Aziz yurddaşlarım .. 
19 mayıs 1919 da yurdua 

ıstıraplarıoı ve taliin karM 
günlerini güneşe ve nura 

j- DeıJamı 2 incisahilede •U · 1,
11

• • bu korkunç 
h\ llt.1 d&nyaya da ıi· 

.. llb ı· 
l•teJj • 1 ve endişesi 

ııtı," RUndtiılli harbe 
llıı"t• dev•m edi-

~llltti~ 

Maarif Vekili- } 
mizin Hitabesi . 

Polonya 
Başvekili Londrada 

ll,ti 1 Bırleıik hiikfı· 
"" ~hlc lngiltereyc 
,,,,: •terınek, bllylik 

11111,L bir yardımda 
·ı 1( •ı • ~'lld' lu ve heves ile 

lııa • ~ iıtildll ve iıtik
"t. • •ye ve selimdi 

J
"· Ya •tılmıı bulu-

L.~'l'o 
~, .... ~Ya1111ı 'h 'I . 
ti ~"'' be • nu vere ı tı-
' '~eti rı Alman aıke· "'-''t erı ile çok yıkın· 

t t..~PI' baılayaa V aıin· 
•- '"""0111•tlırı, Balkan-~, •ti .. · 
' '' l.tı~ ıa J•kılmalırıa· 

'-t\ llt 11
•• F ıaosanıa 

!'tt~ ~ .. ~& .. •Dlaımaıından 
~ ~... hıa teliıa dü-

p ~ •• .: A°:'erikada bir 1 
• 't ~'il '•tıımeğe ko-

\ °"'ta f:' "•111orlar. l 
\al ta,, 
~ti ._1•ı IDliatemleke 

~ •n,,1 •tinin Alman· 
letiU 

11~ ~eçıneleri kor
~- 1 •rı ıiddetli ve 

kit . 
'-•~etu ~&rıtlı h6cum-

Yar ii aibi Ameri· 
"~ ııı bir b&cuma 

, .... , ...ıbi b 
ı~!'••ta •• arp ve bt ~le ve ınılzemele· 

S e,, ,:•tbur kılmııhr. 
' h~"· lr ••li l,C)yle alla
' dtt1111 •tııtılrçı Ameri-

< 

Ankara, ( a a) - Bugün 
19 Mıyı' ba yramı merasi· 
mini açak~n Maarif Veldli 
Hasau Ali Yü c 1, fU hitabeyi 
iradetmişti.: 

- Yüce Milli Şefinıiz, 
sevgili yurdde şl a t ım; 

Tarihimizin en karanlık 

devrine ışık ve s bah veren 
19 Mayısı lt utlulamak için 
bütüu memleketin her tara
fında yapıldığı gibi burada 
toplanmıı bulunuyoruz. 

- lnönü, Türk milletinin 
duyan kalbi ve düşünen ba-

tıdı~ . 
86yüklerimiıe ,uurlu bir 

hiıle bağhlığıaıza ve bu kıy
meti hııyan Ttlrk çocukları 
olduğuauxa eminim. 

Sizi milli lıtik baJimizin 

Londra, (Londra radyosu 

8, 15) - Polonya başvekili 
bir Amerikan bombardıman 

tayyareaile dün l Londraya 
varmıttır. 

Londra, (a.a) - Kanada 
ve Amerika seyahatinden 
dönen Polonya bııvekili Şi

koski Amuikada B. Ruzvelt 
ile hariciy~, h arbiye ve bah
riye uazularile görüştüğücü 
ve Kanadada teşekkül et
mekte olaa Polonya ordu
sunuda teftiş etmiştir. 

---o---
Eski Romanua ırall 

Londrc, (r:.a ) E· k• Ro~ 
manya kra ı Karol Liyej 
adalarına gitmiştir. 

---o---
iran Maliue Nazırı 

Tahran, (a a) - lr n ma· 
l ıye aaznı istifa etmiştir. 

emniyeti olarak görüyorum. 
Vekil, nutkunu ıöyle bi-

thmiştir : 
Sevgili Türk çocuk ları: 
Bu hazırlık günlerinden 

biri olan 19 mayıs bayramı· 
nı bepiniıe kutlularım. 

~-._1111 •llrati hazırlıkla· 
~~ 1ta

110
'· Fıkıt uaut· 19 MA YJS PJY ANGOSU ' 

~ ~ ı,'llldır "' bu IOD 111111111&11-- - -

S. "·'t: 'hda Y•laız yıldı· En büyük ikramiye 141893 
~~ t\llıe\c •rp malzemesi 

,,: b~ bo" klfi gelemez. numaralı bilete isabet etti 
\ tl,t'tiyt, ~ılaımı yıldı· Ankara - 19 mayıs mü- 1 !ar dı r : 
~~··'-a'ii e •rbe ve bllcu· oasebetiyle Milıi Pıyongo- 1 Eo büyük ikra miye olan 
~~il İtia ';:ttm~ktedir.. idıreıioin terHp e ttiği bü 50000 lire 1418 ~3 numandı 
l. ~'>L~'lc're vtnenlıan ri yük piyango düo çek ilm i ştır . j bilete düşmüftü r. 

Vapurların 
müsaderesini 
protesto etti 
Vaşington, ( .a) - Fran

sanın Vaşington büyük lçiıi 
Ameıika limanlarında bulu• 
nan Fransı z vf. purlarırın 

müsaderesini protes to tt· 
miştir. ----
Roman da 
Yiuecek maddeler 
Bükreı,, (a.a) - Rom nya 

ziraat memleketi olduğu 
halde bütüa ~ecek mad
deleı vesikaya tabi tatul· 
muşluı. 

--o--
Bu sabah 

Az f aallget oldu 
Londra, (Londra radyoıu 

8,15) - DDo g eceden bu 
sabaha kadar lrıgiltere üze-

rinde az bava faaliyeti ol· 
muştur. 

-- o---
Ki yel 
Bomba andı 

Loodra ( a.a ) - Royter 
ajansının öğrendiğine göre 
lngiliz kuv ve ti eri düo gece 
Alman1arıu Kici limanındaki 
deniz tezgahlarında yeni ba
ıorlar yapmışlardır. Emden 

limanı da bombardıman edil
miştir. 

Bahriye tayyareleri uhil 
teşkilitına ait tayyarelerle 
işbirliği yaparak Şerbuoı; 
havuzlarına taarroz etmiş· 
lerdir. Bu hareketlere işti· 

rak eden tayyarelerimiıden 
hiç biıi ziyana uğramımııtır. 

'it ~td·ı e nıüaa'-aşa D 2 · · h'f d 
t. " 1 ~C~k b "' Kazıman numualar şun - evamı 11 cı sa ı c e 
.,~ 'tı1a . , lr gün ve l 
4ı; '' 1Yı b · , t,~di ır iş olmıya· • ' • 

' 'tanesi lizım Muvazzaf h1zmetın1 ya mamış 
~""' sA.Nu · acemi ihtiyat 312-332 do2'nmlu 
~ıı-. ""'"-•11nııı11nııııınmm erat hakkında 
~. .... IZMIR YABANCI ASKERLiK ŞUBESiNDEN: 
l, •lltllk 312-332 doğumlu erattan olupta muvanıf hi:ımeH~j. yap 
\~, -..... ftSIDd& mamış acemi ihtiyat eratıoı ı 23 - Mayıs - 941 tcrıbındeo 
..... ~._1 lo11drı rad itibaren beş glla 2arfanda ıubeye mDrac tları . 
~''- ttblii: yoıu Movanaf hizmetlerini ecn~bi memlekdlerde yıpmııta en 

"' t Solhıın ID t k aıai• alh aylık aıkerlik vesik11ı olmıyaularda ıubeye mll· 

~a.ınb, Netr1yat 
Awiri ve Bat 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

SeneTih 7,5 Lira 
? Aylık 4 .. 

AYISI (100) PAR 

2 Itaıyan fırka
sı muhasarada 

K bire - Londr& radyoıu 
8, 1 S resmi tebliğ: 

C enubi Habeşistanda Kime 
mınt kasında iki ltalyao far-
kasıouı i; ur tuluş yolu kapa

tılmıştır. Bu fırkalar ıimdi 

ormanlara iltica etmiılerdir. 

Yağmurlar vaziyet giiç1ettfr· 
mektedir. Ambaalıkinia bir 

kaç gün zarfında teslimi 
bekleniyor. Bu mıotaka b~ 

yüklük bakım dan loıiltera 
kadar büyüktür. 

lbnissuut ile 
ırak mallue nazırf~ 

IBNISSUUT 

Viş'. (a.a) - Baidaddaa-: 
bildiriliyor: Suudi Arablıtaa 
krah lbni11uud ile Irak ma

liye nazırı Naci görllımek
tedirler. Maliye nazırı ika· 
metini 48 saat daha uıat• 
mııtır. 

il 

li "•ıa11 ın a •· racaatlan akıi takdirde aıkerlik m&kellefiyet kanununun 
--~ID_a_m~t~ıl=•~r-~1-A""'~~.---......--ıu~ı....--.--ıA.Jı-ıla...Ja.tdJ11&1ı.a....1:m~LDAı;aıu.aın_L....~--.ı...._~~~~~~~~~~~__..:~~~~~~..J 



UJllFI 2 

(TURK TARiHiNE 
BiR NAZAR] 

-o-

-s-
K&rtler Eıki Tnrklerle lranhl rtn 

tesalilbuoden hasıl olmuş bir Turan nesli· ' 
ı 'di•"'De em v Zazal r hali sütbesüt Türk· 

1erdeadir. Bütün Kürd aşiretleri Türktür-
' ler. Esasen Kürd gelimesi göçebe m naaı· 

nadır. 86yl seyyar Türk k bileleriae Kilrd 
· wdı verilmiştir. 

* • • 
'Çerkcsler - Baykal gölü taraflarınd a 

gelen Turan neslindendir. Bunl rın bunla-
1 : Tın bulundukları ülke bütün htiyük kınlar 

ı yoluD üzerinde bulunduğunda a uzu müd-
1 ı det muhtelif milletlerle temasa gelmiş ol-
1 ' <claklarındaa dilleri karm karıtık bir bale 

~elmiıtir. 

Türk oruklarından Müılüman dininde 
ı olanlar ~ualardır: 

Uygurlar, Başkırl r, Kazakların bır kıs· 
mı, Tat r) r, Kırkİılar, Ôzbc:kler, Türk
menler, Osmanlılar, Ar. rbıyc alıl r, Ko-

1 muklar, Dagıstaıahlar, Çeçenler, K b rtay
lar, Kürtler, Çerke,fer. 

Bunlar dı ikiye ayrılırlar; bir inamı sünai, 
bir kısmı da tiidir. 

Hnstiyan olanlar; Finler, Macarlar, Bul
garlar, Gtırcüler. 

Y abudi dininde ol nlar; H zari r, Ruı 
yahudilcr. 

Buda dininde olanlar; Mogullar. 
l ı Şaman dininde olanlar; Alt ylıl r, K 1-

ı muklar, Mançular ve bııı Sibir Türkleri. 
Bunlard o b ka Bea r byade dili ve 

• dini deği .. tirilmiş iki baçuk milyon Tük

' men vırdar. 
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Anup miıyonerleri buular bunl rı brı.ıs· 
ti yan yapmakt dır. 

Cengiz Hanın söz eri 
"Söz dinlcmiyenler bir auya tılan taş 

benzerler gibi dibe gidip ka) ıp olur. 
Her kim ki evini k ymrs v tanını d 

muhafaza eder. 
Bir kişi on D feri idare ehne ini biline 

ileride bir orduyu d idare edebilir. 
Her kim kendi içini temizlersb bir mül

kO de bırsııl rd n temizler: 

Kendinden biiyüğüDÜD y n ına giden bir 
adam sorulmadan söz söylememeli, eğer 
ıormadan söyler de dinlerler e bir aa det
tir. Eğer sözl dinlemezse ba dam aoğuk 
demiri döven ad m benzer. 

Cengiz Hanın bazı 
kanun maddele ·: 

1 - Harbe gitmiycaler nafıa işlerinde, 
haftada bir gün de Hanın hizmetinde çı
hıırlar. 

2 - Çılıa n ıey ehemmiyetli iıe bmnz 
ilim olunur. Ehemmiyetli değil e bırııza 
7 .. 700 değnek vurulur. Hırsız çalan o 
malın dokuz mislini ödeyerek dayaktan 
kurtula bilir. 

3 - Tala" ve Moğol kendi milletlerin
den köle edilemezler. 

4 - Ziaa yapanlar idam olunur. 
S - Casuslar, y tancı ş bitler, lotiler, 

ıihirbaı)ar idam olunur. 
6 - İhtilas yapan m l memurl rı id m 

olunur. 
o 
• • 

Eski Tlirklerde b nkonotun adına "Af· 
kıu" derlerdi. 

Baakonotu ilk icat eden kan balokd 
Tlrklerdir. Eski Çinliler de bankonot yap· 
mı lar11 dı in~ o ada dı OJU iti ri 

"' 20M•Y11 1 

(HliKIN sE5fJ 

19 MAYS p 
YANGoSLI 

v LMIZIN 
ıG 

(B ot rafı 1 inci sayfede) 

çevirmek için Atatürk'ün 
S m unda kar y ay k h s
tağı bu tarihi gün, gençlik 
ve por bayramı olar k t 

ebul edilmiştir. Bu b yr mı 
kutl mak için işte bur d 
toplanmış buluouyoruz. Hep· 
oızı içten gelen saygı ve 
sevgilerle ıelimhy r k bay· 
ramınızt tebrik! ederim. 

Kurt ncı Atatürklin yüce 
ıim ve idaresi, onun ber -

berinde aıiı. ark dışı Büyük 
loönünün kurucu e yüksek, 
kudretli iradesi Türk yurdu
nu t m ·istiklale, emniyete, 
milt madi inkişaf ve trakki
ye ulaştırdı. 

Bu eşsiz inkilip senelerini 
yaşıyanların, bu emsalsiz 
h mlelere ıahit olanların gö· 
ğüıleri şakran ve iftiharla 
doludur. 

Yurddaşlanm; 
Bugün Avrupad ve diğer 

bir ç kıtada b rp, bütün 
fa liyetile memleketleri v 
milletleri k sıp kavurmakt • 
dır .. Ne mutlu Tü'k mille
tine ki kendi toprakl rnıda 
denbJerinde ve havai nad 
tam bilrriyet i tiki l ve em· 
niyet içinde ve emsalsiıt bir 
birlik ve beraberlik halin-
dedir. 

Kohram a ordu Büyük 
Milli Şefin etrafında çelik
ten bir kudret ve kuvvetle; 
kendisine em a et edilen 
v dfeleri şimdiye kader 
olduğu gibi bundan soar 
da derin ve sarsılmaz bir 
;,k ve im ula if ya hdet· 

miştir. 
S ğ olsun Bilyilk Milli 

Şefimiz.. 
Sağ olsun Bfiyilk Türk 

Milleti. 

1 l 
lzmlr Memleket b atonesl 

Rontken müteba111111 
Rootkea n Elelt.trH: ted vlıl 
f&pılır. Jlducl &cyier Sokak 

N a T~U!FON. '2~41 

• 

V linin nutkundan sonr 
okull r namına birinci erkek 
lisesinden Haşmet T n ve 
beden terbiyesi mükell fleri 
dın d Zeki Öıdere bir 

bit bede bulunarak 19 M -
yı bayr mının man sını 
cnnh ifadeler le teb rüz ettir
mi11ler ve alkışlanmışlardır. 

AN KARADA: 
Ankara, (• a) - 19 Ma

yıs gençlik ve ıpor bayramı 
bur dao en coşgun tez hü
r ta vesile vermiştir. Her 
t raf, bütün caddeler, resmi 
ve hususi biaal r milli renk· 
lerl s6slenmiş, ana yollara 
gençlik ve spor bayramının 
man tını ifade eden v~cize· 
leri muhtevi levhal r geril
mişti. 

Dünkü törende yapılan •e 
b şt Milli Şef olduğu halde 
herk esin sevgi ile takip et· 
tiği bcdenS harekt tleri göı· 
terilcrine gelince gençlerin 
bu b reketleri o k d r mn
kemmel olmuş ve gençler o 
kadar muv ffak olmuşlar ki 
elli bine y kın b Hun en 
küçüğünden e büyüğilne 
k d r ht psiniu t kdirini top· 
lamışlardır. 

"Yat•n sadalarile karşılı· 
DBD atleti milli renklerimizi 
ve parti bayraklarını taşıyan 
dığer ctletler takip ediyor· 
lardı. Bayrağı getiren genç 
Şeref tribününe çıkmış ve 
mabf z )'I Milli Şefe ver• 
mi. tir. Milli Şef bay,ağı 
m bfazasıodan çıkarmış ve 
b ılka göstermiştir. Bu b re-
ket yine yni heyecanlı 
tezahürlere vesile olmuştur. 

ISTANBULDA: 
latanbul -19 Mayı genç· 

lik ve spor bayramı . şehri
mizde beyec nh tezahüratı 
kutlandı. Tak im meydanın· 
d i geçit resmi çok p rlak 
oldu. 

V 1i doktor Llltfii Kırdar 
tarafından bir nutuk söy
lendi. 

dasugnn i 
1M tinelerdeu itibaren güz~lliğiae doyulmaz 2muazzam filim: 
ı 1 k d •f Fr nsııca ı 
ı • u e azı e sözlü ı 
ı Yaratanlar: Levv - Ayres - Lionel Barrymore ı 

f2- ocam G ·· ze r Peşındei 
ıtugiliıce söılü-Y rat nlısr : Ann Sothern • Francbot Toneı 
ı fok Jurrı lda en son ve en mühim haberi r 2 
ıseanslar Muk ddcs vazife: 2 5 8de; Koc m güzeller Pe iodeı 
:3,30 6,30 9,30da. cumamartesi, p • z r 11 de 12,30d başlar ı 
ı fiy .ı tıar: Birinci 20, Balkon 25, koltuk 30 kuruttur. ı 

BU HAFTA 

i ayy r Si e 8---nı.d( TE~~r~N:f 
ı A rupa cazb nt kr lı Ray Veatura ve rkndaşl rının y - ı 
ı rattıkları zengin musikili, en, şuh "Fran31zca S6zlü., l 

1 ° Pa i De i .. ·., ...... e • Fllmlle i 
ı Fran~zco s6zl0 ı 

f cı Casuslar Fllml İ 
• 

""' - Baıtaralı 1 inci salaifsJı ıo2 .~ 
10000 liralık iki ikramiye 212·tısıl~u 

291262 numar la biletlere is bet : t9~1 
5000 lirahk dört ikr miye 3376 'çı~,< 

81184 ve 271499 numaralı biletlere 

tır. ,,1 
DIGER lKRb.MlYELER bİl" 
2000 Hra 0635 ile nihayet bulk•~ ,., • • lf ... 

lere diişaiüıtür. 30 bilet ahibı ı ~ 
lir lacakdır. fO 'fD' 

1000 lir son dört rakamı .,!l 03 0,, 
ile nihayetlenen 60 bilete diişrııO;t fe ,ı 

500 lira ikramiyeyi sonları 255 
olan 60 bilet ku.anmııtır. bO 

Son Gç r kamı 057 ile nibıyet 
300 bilete yüzer lira düşmüıtnr. 

1 00# 
Son iki r k mı 60 ile nibıyet. e 

bin bilete onar lira isabet etaıiştır•tir• 
Sonu O ol u 30 bin bilet ikişer 

caklardır. • ıeıi!S J 
Bitt bi bütün biletler ikraaııye ,ı•" 

mamına, yarım biletler de yarı•101 

lardır. 

-o-- ~ 

Yardı sevenler ce ., 
yelinden lı1111 

k dınlarına d•"~ 
Her gün ı bahleyin sa t clok~:ıısİ' ') 

lkiye, öğleden da 2-7 ye kadar ,,,tıf/ 
kevinde harb ı rgı pıketleri b: 1',dı 
Aza olan ve olmıy~n bUtüa 'l'ilr ~ 
rıaı bu iş başında bekliyoruz ct:rA•" 

Y ARDIMSEVENLER 

FAYDALI BiLGiLERi: J' 
En mükemnıel , 

tamin de111et!.~ 
Amerik , yakın 1.am na ksd~'tı. f. 

işlerine fazla ehemmiyet verıneıJJ '• b" 
harbi b ladıkten, bilbaas fr•0'ıeriıtl~, 
uğr dıktan sonr bird~nbire ~öı eie d 
kuvvetli bir ordu vücud gct1rıı>bol 1 

verdi. Mecburt askerlik u olii k• SSJılf 
yeni orduyu teçhiz etmek oıcre ~ 
tahsis olundu. • '6' 

F kat Amerika bunu kih
1 1ilj 

Yeni ordunun, en mükeoııD~rsf-~1~ 
teçhiz edilmekle ber1ıber, d i"'-o 
kuvvetli ve en ağl m vticutlu p11oO-

dan terekkDp etmesini iatiY0'nre1'~'P~ 
Amerika fen adamla11adın Ol .,1oıt , 

komi yon teşkil edilmt tir. J{oıı>•,tli ' 
rika .skerini dilny nın en ko':_, < 
yapm k için h ogi tedbirlere elif• 1 
t z1m geldiğini tetkik etmekte ,eıe• 1 

d . . ıııe Jet 
Son zamanl r vıt mıD jfİ P, 

tarafta birinci safta geliyor. 1' tc" d 
vit mhı almayan inıanıo kuvvet 1 ~' •• o . ,, 
ç buk ihtiyarladığı iddia edıl•Y d• ~ 
kad teşkil edilen koınisY0:1,,,ıf' 
vitamin meselesini göz önOııe etli 1;j 
riko skerlerir.i her veçbilc ku'~ıoi 1 
için onlara bol vitamin veriloıe 

.. Ü tü .,, 
gorm ş r. oıefl ,-

Vhnminin ın1anların bayata fı~1, 
çok mühim olmakla berabe'\1t•-'/ 

ı rarl!dır. Bunun için beın b011ı bi' ~i 
recek, hem de z r rlı olmıyac•bıJlal' ıı 

'f, ~ J 
aran mı ve nihayet mayd no 110 ıı, 
Y pıl n tetkikler maydın°• ""''~" f 

b'r .,.. ~h kımından en mükemmel 1 i~' 
ğunu g&stermi111tir. Şimdi Aoıe't 
verilecek yem klere bol ~i 



ir Buhr ı o . .ı 
Yazan: ORHAN DOCANER 

~'kt - 3 - ı 
L. .. 'Pte11 
"'lG, d •yrddıktao ıo· 
doıd11 6tlhıceın berı liği· 
s,.Ct.r·•ll ıevgim olmuş

·•nıe k '-ıa1aı, 0 •dar bağlı 
~i et ofa derece meşgul· 

. Uk '1 ındakiteri unut
ı,,itta • ~Ylırıauz, geçen 

L. ıaıı h i b 
"' ''t11't epa irblrinden 

bit aev1

111d•~a neıeii çıl· 
~ tltf ç ıçerainde k&-
'd 'Yordu V. 

t b '- ' .ehbi bende 
. erıs:eıi b 
~ dotd 11 oıalan ye· 
'llılııb "ş'~ctk bir tesir bı-
•t· . •aıd' h 1'11led•... 1 iç hatınmn 

1rıı:ııı 
t•1riiht1 · ondan •yrıhu-
le,i,..· Yırt gecen tatlı " .... , ' •cıd devamsızlığına 

t o... un.. Gördüğiln 
" .. , .. i . d '-•bid çın i .. 
~: ' lceıadini tutamıya· 
.,...~ 

~. d~ldııua au? lmkin 
~ '1•hild' 1t/'•I ~ ı. 
L.. ~- 1 l•ıaı derin bir iz
.._... tıı111 
, ~~htılc 1 çekiyormuş 

v" ~.tt • 
~ ~,l, ı,?rıldık cıhide .. 
~"h, 111 geçer heves
&~, ~.: .. q 11• •öyledikleri za-
"~l'"')ı d. 1 . ''•dtt.. ~'tır) ın ememiştim. 

~ fi ·11-1 • 'Yorıım. Vehbi 
~'ti"- I~~. blılerini aulnttı

o,, 
1 

1 tırınılıyan şüö
ı." 'I hrıl<: 
"''d ·~~i 
~illi~- "'-k~na yalvarırım 
-.; •lı) k 1 1· Ben ıcvdi
~ t'- ,,, ~lıy unutamam. 

'~~., .. a 1•11nettim 'ey 
\, ~t'-ld 01•bilir. Buhran
~ ..._~~QfQQ gün ben· 
~.-.S- )ı l•rııa, O vakit 
. ,_ l l'1ae 
~. '•11 b· Rfıaahı ıev· 
~,. 11 kalp kılır de· 

Ilı.()~ 
~d ''iraa b 
\ V' •t111, .u l11ımdan is· 
' • o d •ıııı çok iyi bil· 

''"' trece · · S 'll kı ıümat tel· ...._ ı.._d. . .• 
~ l dQ 

-.... ~., t~ı&yorum. Uğ-
~ fe)ltııı• L 
~ '•fıinı· •,uenik ve iz-
~ "•ıı ~ feda ettiğim 

~ •• reçici bir bur· 

~ ... Tabibi 

Daha faıla dev.m edeme- · 
di. gıçkırıkları konuşmasına 
mani oluyordu. Şimdi tren 
yolları ve karanlığı homur· 
dana homurdan atcdiyor 
gecenin kar nlığınd yekdi
ğerini anlıyan iki genç kızın 
hıçkmkl nadan başka bir 
ıes iıitilmiyordu .. 

-Son-

Ders gılı ba ı tesbit 
edildi. 

Ders yıh başı tabirinin 
hangi tarihe muıaf olduğu· 
qnzı tereddQt ve yanlışlık
lua yol açtığından Ma rif 
Vekileti müdürler encümeni 
bu mesele hekkında bir ka· 
rar vermiştir. 

Bu karartı göre, ders se
nesi bışı tabirinden talebe 
için deraleriu başlanac ğı 
güa, öğretmenler için ders
lerin başlayacağından bir 
hafta eveli, baş öğretmen

ler için derslerin bışhyaca-

ğından 15 gün evcli anlışı
lacaktar. 

---o---
Bıçak taşımak 

Namazgibt Miıon oğlu 
Yuda Any sın üzerinde bir 
bıçak bulunarak ahnmı hr. 

§ Namazgahta Aziı oğlu 
Ahmet Kayr nın üzerinde 
bir bıçak bulunarak alın
mıştır. 

§ Kültürparkla Rız• oğlu 

Arif Ediskartalın üı:erinde 

bir bıçak bulunar k ahn
mıştır. 

--m:m--
Otomobil 
Çarptı 

' Gaziler caddesinde Ke· 
malpışa 14 sayıh otobüs 
şoförü Hüseyin oğlu Cemal 

Gaziler cadde inden geç
mekte iken Hllseyin oğlu 

Tacettini yarıladıiından ya· 
kalanmıştır. __ .. __ 

Kız kaçırmak 

(HALKIN sksl) 

Turk gencine uara. 
şan kanat 

Falih Rıfkı ATAY 
Eğer cesaret, azim ve 

z fer k r 11, bir çok maddi 
noks oları t lafi etmseydi, 
Yun ohlar Arnavutluk cep· 
besinde kurşun bile tm malı 

ıdiler. Çıplak göğüslerini 
kurşuna ç o mecıupl ra 
ancak gülüaebilir: Zırh 
k rşı zırh, kanada karşı 
kuıat, topa kcrşı top lazım
dır. Bugünkü Türk ordusu, 
maddi v utaları ile, eski 
' rdulardan hiç biri ile kıy s 
edilemez. F kat müdafauya 
cebroluodu-umuı vakit, ma· 
nevi vasıflardaki Türk üs· 
tünlüğü, tarihteki mucizele
rinden birioe daha vücut 

:verecektir. 
Hava şehitlerinin mezar

ları üstüne eğilen kart 1 
kan tlılar, aüratle başınızı 
göklere kaldırınız. Şeref 
meyd nınız, bulutların üstü· 

\ 

dür. Şimdi orada Türk sul
hunuo nöbetçilerisiniz. Yarın 
Türk hürriyetioi müdafa ya 
çağrıldığınız v it, k n t 
G !eriniz, bu toprağın al-
tında y t nlann veya üs
tüı:ıde yaşıy.ınl rın tesellisi 
olacaktır. 

---o---
"TAN" 

Orta Şarkta 
Diploması ve harp 

ıaaligeti 
Zekeriy SERTEL 

Şimdi Almon diplomasisi, 
Propaganda N zaretinin de 
yardımı ile, Filistin ve Ma
vera yi Erdiln üzerinde de 
işlemiye baolamııtn. Bu fa

aliyet Alman erkinıbarbi
yeaine Süveyşin ş rkıada 

da yardımcı bir kuvvet ha· 
zırlamak gayesini takip et-

mektedir. lngiltere bu teh-
likeyi sezdiği için d rhıl 

Suriyedeki h va nalerini 
bombardıman etmiye b şla· 

mı tır. Filiıtiodeki kuvvetler 
de bu A iman hazırlığını 

a 
ı in ag ılan para 

--o---
Adliye vekaleti yeniden 

inşa edilen c z ve tevkif 
evlerindeki m blsuınlar için 

mübaya oluo c k k ryo la 
ve sıirenin bedeli ol rak 

57,000 lira ilave tabsi atı 
k bul etmiş ve Ankarada 

inş ah son ermiş ol n m b
k iim çocuk isliih evinin 

ikinci p vyonun haacak 
mahküm çocukların masr f. 
lanna mukabil de oo biu 
lir cyırmışhr~ 

izmir halkovindo bu. 
gOnkO toplantı 

Bugün aat 16 da Halk -
viode bava ta rru~larıo 
karşı pasif korunma mevzuu 

hakkında bir toplantı yapı· 
lacaktır. 

Toplanhda vali, parti baş
kanı, belediye reisi ve diğer 

alikadarlarla vazifedular bu· 
lunacaktır. 

--11111--
Gidenler 

Tekirdağ mebusu B.Yahya 

Kemal Bayatla Manisa meb

usu B. Hüsnü Yaman lstın
bula, Bingöl mektupçilsü B. 

Nedim Şerif Aokaraya git· 
mişlerdir. 

VATAN: 

Fransız 
Aranıyor! 

Ahmet Emin YALMAN 

Oıtada ha~ iki Frauıız 
yok, ç6nkü senelerdenberi 

Fransada ayırıcı duyguları 

öldürmüıtür. 

20Mayıa 1941 

eler Oluyor? 

h rbinin 
elekleri 

Londrada kadınlar araaın· 
da ·yeni bir teşekkül vücuda 
getirilmiştir. Bu teşekkile 
girenlere: 0 Sinir barbinia 
melekleri" adı verilmekte· 
dir. 

inir harbinin melekleriai• 
vazifesi halk arasında dola· 
~arak yalan şayialara karfl 
onları ikaz etmek, bombar• 
dımnnl r esnasında onların 
soğukkanhhklannı mubıfaz• 
etmelerini temin eylemektir. 
Bu v ıifeleri görecek kadıii.: 
lan o son derece ıoğukkanb; 
zeki olm laıı liıımdır. 

~ioir harbioin melekleri 
bombardımanlar eanasınds 
çok mühim rol oynuyorlar. 
Bunların sükuneti heyecanıa 
önüne geçmekte, herkese 
itimad vermektedir. 

Yüzen tayya· 
re meydanı 
Amerikada yüıen bir tıy

yu~ meydanı inşası için bir 
proje haz.ırlanmışbr. Tayyare 
gemileri, son ıiıtem •ilf 
bombardıman tayyareleriai 
beraberlerinde göt6reme· 
mekte, götürseler bile, kea• 
dileri torpillendiği takdirde 
içindeki tayyareler de bat· 
maktadır. 

H lbuki kaha çelikten ya· 
pılacak olan bu aabih ha•• 
meydanı, yalnız torpiller•, 
mayinlere ve en ağır bom· 
batara değil, en bllyiik top 
güllelerine mukavemet ede· 
cck ve çık denizlerde taJ
yare gemilerinin vazifelerim 
kolaylaştıracaktır . 

Bu yüzden tayyare mey
danı, dörder yliz metre 
genişlik ve uzunlukta ola· 
caktır. 

iLAN 
Vilayet encümeninden: 

Si '1''• lf Uenu Levent 
~.-:1 a:~lllllbtskil olarak 

' ~tr ''
6 
sokağında (10) 

2 b kabul eder. 

Ikiçeşmelikte Cici parkta 

Ksdri oğlu Hakkı B ykay; 

Oç senedenberi seviştiği 
Maksut kızı Sururi Kartayı· 

oaıı Cici parkta buluşarak 
kaçnmııtar. 

akamete uğr t cak tedbir· 
ler alm ki me guldür. 

37b0 lira muhammen kira bedeli ' 18 lçova Ağamemaaa 
ve Mil,, lhcılarınıu arazi ve eşcırı hariç olmak llzere ber 
iki ılıca ile müıtemllitıadan ol n binalar l/6/941 tatibia• 
den 31110/941 taribinc kadar beş ay milddetle kiraya ••· 
rilmek üzere 15/5/941 t rihinden itib ren 15 glin m&d•et· 
le açık arttırmayc çık rılmıştır. Kira ş rtl rını öjreamü 
istiyenlerin her gün Muhasebci Hususiye mildürüyeti varl• 
dat k lemia ve kirasma t lip olup P-Y sürmek lıteyeale· 
rin de ihale tarihi olan 2/6/941 tarihine müaadif pazart•I 
günü aa t 11 de muv kkat teminat bedeli olan 281 Ura 25 
kuru'u h vi depozito m kbuzl n ile birlikte Viliyet Daimi 

9EY
LüL -------

~--o---
Encümenine müracaatları ilin olunur. 

17 . 20 23 (1805) 



1 • 

1 1 

[ SAHiFE 4 ) 

RADYO 
G AZE TESIND EN 
Vışi hükumeti ite Alman

ya münasebetleri şüphesiz 
ı&nün en biiyBk siyasi mev
zuuıı u teşkil etmektedir. 
Söylendiğine göre bu anlaş· 
milar için geçen sonbahar
dan beri çahıılmaktadır. 

Miizakereler de Bay Hit
lerin Parise kadar gelerek 
Mareıal Petenle yaptığı mü
llkattaa beri devam etmek· 

! r tedir. Fakat Bey Hitferin 
1 Mareıal Peten arasında bu 

it birliği telikkisi birbirin-•• . 
J den ayrı idi. lngiltereyi 

l t mağlup etmek için Frausa· 
dan İl birliği istiyen Bay 
Hitlerin ıörüıünü Mareşal 

Petene kabul ettirebilmui 
için aradan aylar geçmiştir. 
Bu baln'?dan bidiseler Al-

manyayı Fnnsadan istaneye 
muztar kilmııbr. 

Fransa ile Almanya ara: 
ı •ıadaki mUzakereler bitme· 

1 
• .. 
l 

miı, fakat ıu esaılara Yarıl
mııtar: 

l - Sıkı bir iı birlği ya· 
pılacakbr. 

2 - Fransa Suriyeyi ter
kediyor, diğer mUıtemleke-
lerin iıtiımarına Almanya da 
iıtirak edecektir. 

FraaHnın başka daha ne 
' vereceği tasrih edilmeme' le 
• beraber, Suriyeden Almanya 

ı beklediğini elde etmiş gö-
r&amektedir. Bu haJ ise in· 
ıiltere ile Fransa mraaında 
harp çıkarabilecek bir hidi
ıedir. 

Franıada bu anlaşma üze
riade iki cereyan vardır: Bi-
rinci cereyan, lnriltere iJe 
bir barpta.n tevakki etmek 
ikinci cereyan da Darlanı~ 
hemen lngiltere ile barba 
baılamak cereyanı dır. V azi

yetia nasıl inkişaf edeceği 
billnmemekle beraber, Dar· 

lanın bir barp için ha.ıarlan
dığı anlaıılmaktıdır. 

Ruıveit 27 mayısta bir 
autuk aöyliyerek Birleıik 
Amerikanın b11p vaziyetini 

izah edecektir. Bu nutuk 
ehemmiyet atfetmektedir. 

; ~ 'Sovyet Rusya· 
zi 

1da manevralar 
Jı 
le ı Moakova (a.a) - Ofi Fran-
dr SIZ ajanaı biJdiriyor: 
hı Ku:ılordunun L~ningrad, 

UıaJ, Harkof, Odesa, Kiyef, 
Taıkent ve Baykal askeıi 
bölgelerinde ilkbahar manev 

1 raları baılamııtır. 
t --.. -

Hırsızlık 

-
1 

Karantinada Davit oğfu 
Salamon; Bohor oğlu Davi

t i . . a D ••ıae gırerek buıızhk 
!•pmak istediği sırada ya· 
~laamııtır. 

[HALKIN SESi) (20 May11 1~\ J 
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Begruta aıker mi Tavassut etmesi M tbu tı Anka!i~~~!~~~I 

ADYO· TELG 

çıkaracaklar? muhtemel değildir B.Ruzveltehücumedigor kanununun heşioCİ 
mucibiDce f~brik• f• b - -o--

Londra (lii .a)-Reımi ma· 
bafılin kan t tine göre Al
manlar 12 ada yoluyla Bey· 
ruta asker Hır cına teşebbüs 
edeceklerdir. F kat şarki 
Akdenizde Alman kafılele
rinia muvafhkiyetle seyrft · 
seferini ancak tesadüfe bağ· 
h buluadÜrsc k sıkı bir 
kontrol yapılmaktadır. Bu 
ıulara mayn dokiilmüş olup 
u•kliye gemilerinin Kıbrıs 
yahanlarından geçmesinden 
başka çarelcı i yoktur. Kıb
nsta i e mühim hava ve 
deniz üssü bulunmaktadır. ----

BULGAR 
Meclis reisi ne için 

istifa etti ? 
Londra (a.a} - Sofyadan 

bildırildiğiue g~re Sobran· 
ya reiıi Logotefuo istifası· 

na Selinik de dahil olmak 
Makedonya ve Arnavudlu
ğun bir lusmınıo Bulgariı· 

t•n• verilmesini isti yen Bul· 
gar maksimalislleri s bep 

olmuşlrırdır. Logefotof, llç 
gün evvel Jtulya ile Alman· 
yayı Butgaristanın emelleri 

azami derecede tatmin et
tikleri için yarı kapalı bir 
şekilde tenkid etmiştir. 

Bunun üzerine Loiofotof 
mihverin emrllc istifaya 
mecbur kalmışhr. 

Emir Abdullah 
Bir beganname neşretti 

Kudüs ( R dyo ) - Emir 
Abdiililıı k, Şu bey nnımeyi 
neşretmiştir: 

Irakta yeptlan hükümet 
darbesi k nunu esasi ile ka

bili telif d ğildir. Şimdiki 
Irak hükümetinin yabancı 
devletlerin menfa tine çalış· 

mak h olduli larına dair mev· 

ıuk ~ lüm t ldım. Irak 

halkı ve ordu birhkleriıtin 
yakıcı ve k n dökülmesine 

sebep oln h ırcketi takbih 
ett ğimi bilmelidir. 

i iZMiR i 
ı Enternasyonal Fuarı ı 
ı na Hazırlanırıız ı 
ı Cumhuriyetin yapıcı ve ı 
ı yaratıcı hamlelerine örnek ı 
ı ler ılave eden lzmir Eoter· ı 
ı nasyonal Fuarı blllila gü- ı 
ı zelliğiyle bu !lene de açı · ı 
ı lacakbr. HazırJflnınız. ı 
f 20 Ağustoı 20 Eyini ı 

--o--
Nevyork, (a.a) - Avrupa 

ee Çin b rpl~riaio durması 
için Amerik cümbur reisi 
B: Ruzveltin tavassutta bu
lunacağı şayiaları dünyanın 

her yeriude dolavmaktadır. 
B. Ru1: eltiiı herhangi böyle 
bir teıebbüste bulunması 
muhtemel değildir. 

Akde izden ge 
len top sesleri 

Lalinea (a.a) - Ofi ajansı 
bildiriyor: 

Dün ak am saat 21 de 
Akdenizden gelen şiddetli 

top sesleri işitilmiştir. Cebe
lüttarıkh hiçbir harp gemi· 

sinin hareketi görülmemişse 
de bir deniz muharebesinin 
olduğu zannedilmektedir. ----
Irakta son 

vaziyet 
Bağdat (a.a) - lrakın se· 

ferberliği intizam altında 
devam ediyor. iki genç ın · 

nıf ordu kadrosuna ithal 
olunmuıtur. Diğer iki sınıf 

h zırlak kamplara oa göode · 
rilmi tir. 

Londra (a.a) - Dün bil
hassa ingilterenio cenup ve 
cenubu şarki mçıklıırıoda 

düşmanın bazı faaliy "tİ ol· 
muştur. Bu bah erkendcc 

cenubu şarki sahilinde iki 
yere bambalar atılmışhr. Ba-
zı hasarlar olmuşlar. Bir 
mikd rı ölü olmak üzere 

insanca da az miktarda :ıa • 
yiat vard1r. 

Dün M oş üzerinde beş 

düşman av tayyaresi düşü

tülmtiştfir. Devriye gezen 

avcılaıımızdan döı dü zayi 

olmuştur. Fakat pilotlardan 
üç kurtulmuştur. 

---o--
Ami a Darlan 

Pa ste 
Vışi, (a. ) - Amiral Dar ~ 

lan Pc:isc varmıştır. Alınan 

mak mi rile ya pılmli kta 0111 n 

göıüşmeler tekrar başlamış 

tar. Bu görüşmelerden halk 
çok memnundur. Yeniden 

100 bin kişi serbest bırakıl
nııştır. Fran1anın birliği ye-

niden teusüı etmektedir. 
Yakında daha mühim ıeyler 

öireoilccek ve bir re:ımi 
teblit neıroluaıcaktır. 

--o--
Berlin, (a.a) - Bir hususi 

muhabir bildiriyor: Fra sız 
matbuatının Ruzvelte karşı 
giriotıği mücadeleye Berlin 
mabafıli büyuk bir alika ile 
takip etmektedir. Bilhassa 
Alm n işgali nlhnda bulunan 
yerlerde çıkon Fransız gaze· 
teleri daha şiddetli neşriyat 
yapmaktadırl.ur. 

--m--
Raya a 
Bombalandı 
Vişi {a.a)-Beyruttan bil· 

dirildiğine göre beş İngiliz 

bombardıman tayyareıi dün 
Rayaka bom balarla taarruz 

etmiştir. insanca z•yiat ol
madığı gibi binalarda basar 

da yoktur. Fransız dafi ba · 
tarya)annın şiddetli ateşi 

logiliz tayyarelerioi geri 
döomeğe mecbur etmiıtir. 

Loora (• .a)-D~yli Meyi 
gazetesi. İngiliz tayyareleri-

nin gösterdikleri faaliyet se · 
bebiyle Almanların Suriye· 

ye yerleşemiyeceklerini yaz· 
maktadır. lrok muharebele

ri şayarn dikkat bir şekil 
almıştır. 

Suriycye Y"kın Kıbrıı a· 
das1, İngilizler için büyük 
ehemmiyeti haizdir. )' alaız 
bir b va üssü ol rak kulla· 

nılaa bile Kıbrı taki hava 
kuvvetleri, Suriyeye kartı 

u.uvıffftkiyeller kazanabilir· 
fer. 

---o-----
Ambaalagide 
itaıuan kuvvetleri 
Londra (a a)-Habeşiatan· 

da Ambaalagi mıntakasın· 

daki itelyau kuvvetlerinin 

İngilizler tarafsodaa ileri)·e 

siirülen teslim şartlarını ka· 

bul ederek kimilcn teslım 

olduk( rıaı bildirml'kte<lir. 

• RUZVELT 
Nutuk sögligecek 
Vaşington (4.a) - Ruıvelt 

27 mayısta bir nutuk söyli 

yecek, harp karşısında Ame· 
rikaoın vaziyetini izah ede-

cektir. Bu nutuka hususi bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

ise, ltalyanların Fransız • Al· 
man işbirliğinden pek mem-

nun olmadıklıauoı göstermek· 
tedir. 

baaların 1941 111ıli 1' 
de tabi olacakları .,ı 
mükellefiyet niıbetl•'' 
teren kararname •• 
tasdiklendi~ Bu kıt•~ 
göre teşviki sanayi I•' 

·ile birinci sınıf s•Y1 

esseselerin maktu i91 
yüz, mlltehıvvil veri 
nisbl vergisi yoıde .., 
lldnci ıunf ıayı1•11 d 
selerio ise ııraıil' 
2,27 yüzde dört 

üçüncü sınıf sayıl•4o 
seselerin seksen 2, f 

döıt, dördOn~D ·~~ 
lanların yetmış 2, 

1 
üç buçuk, d6rd0D; ,.. 
tan aşağı olan m de 

O 81 • 
rin altmış 1,8 Y .~ 
T 'k' . oı• e9vı ı saoayı ti 

den müstebit oloı11'" 
seıelerde meıkii' 
nun btlkümleriD• " 
tasnife tabi tutular• 

•f(erc• 
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