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" lller'lr "'A 1 ~b gazdelcri, 
hfJ,,

1
• • ınerıka11 bük fı ı::.et 

L, ili 
lllt bidd Y•rıda bırakacak 
ba~6ınet~t Ye ıiddetle Vişi 
'''' fi •ile, Almanl1110 gq
)•p•t•~lrtıc)r için dabı ne 
hl Pet 1 '.•nı bilmiyen M re· 
le ~il de A · •rJ&. d ınıral Darlan 
de,, .... • •ılaruıa hücumda 
t .... ~d· 
tle, bu '!otlar. Bu gezE-
t,~İtli 

1
.2'Ub kullandıkları 

tl)•d, 1••ııla Almanlardan 

~·~efj~i 10ıiliılerin dünkü 
'' ltvt Fransaya çatm k
~~611lef •lıyorJar. Hele Vişi 
" ''Ptı~llira A!Derikaya kar
t,\didl Protestolar ha Ui 

er lr ' 
"'' ) •rtııında Fran-
~~-.~rdıtıı eden, daha 
, ~'hl ;aııaen ve elin 
~ti~lıa, b~tea büki'ımetiae 
ti lılb td 1

' dil istimalinde 
ti ~li,i en bazı Amerikan 
~ili,~ ~tı tenkitlerle çekiş-

. '••tun kaçırmıyor· 

t~'ti~ 
h.t'"cli~ı•ıı. gazetelerinin 
~~~' beta bu as1tbiyeti 
~"Clir, yltııaaıak mümkün 
ıo~ iP._ •lıuz bunlar mağ-
~~ tel)h~dan ziyade, bir 
~:_'tlb le lercte lrabram•~ca 
~~:le •e bir çok işler 
,:- l1aru· ıııecburiyetindc 

"- ''• İle •ılere yardım, hm 
'il~ oı,, 1_ •e dört baıı ma-

~ •11: " d • . ' Ja'1 1 ,,ar ım yebfhrr 
~ tttk, •uıunda Birleşik 
~,"''!ik,: , lı&kümctlerine, 
tf~ 'ila•)et A'••i gruplarına 
ı- lrı1a, llleıikan umumi 
hı-.,ı, llleraaı anlatmağa 

tı liııaı gelir. 

~'' 8tRRı SANLI 

'istesna bir 
zellikler 

(Her gün çakar 

Suda lima ina Fra sız bava Am i a ıla 
indirilen 3000 Alman n zırıSurıyeye Lübnanda ha-
askerinin mühim bir n d gitmiş? reket ettiler 
kısmı imha edildi 

Kabir~, (Londra radyosu 
8, 15) - Resmi tebliğ: Gi
ridden yeni bir watur t 
gelmemi,tir. Suda liı;narırna 
indirilen 3000 Alman s'<e
rinin mühim bir kısmı ' sir 
veyahut imha edilmiştir. 

Almanlsrın Giride yaptık

ları hücum esnası d çok 
ağır zayiat vermişlerdir. ln~ 

gilizlerin kaybı ise çok 
azdır. 

Kıbrıs adasındaki kuvvtt
ler Yeni Zelinda ve Avus· 
taralya aıkerleri tarafından 
takviye edilm• ştir. 

sa 'at ve ıee ga. 
• • 

sergısı 

--o--
Londra (a.~)-Suriyed~n 

alınan h berlere göre, ~üs
takil Fr nsudara iltih k eden 
Fr asız alayı Fılistindeki 
kuvvetlerin dündıırleranı 
teşkil ediyorlardı. Burada 
Vişi bükümcti hır ftatforı 
düşmanc: muameleler gör-
düklericden bava nazırı 
Bc-r jirenirı Pctene kEırşı 
or daki Franınzların sada
katlarını t zelemek maksa
diyle Suriyeye gönderildiği 
enlaşılmakt dır. 

MERIKA 
DONANMASI 
Vapurları takip etmeli. 
mi? Amerika halkının 
gOzde 52 si evet diyor 

Vaıiagton. (a.a) - Ame· 
rikada halka yapıl n müra· 
caıat üzerine Amerika do· 
nanmasının vapurları takip 
ve him yesi hakkında reyini 
şu nisbettc izhar etm;şlir. 
Halkın yüzde 52 si evet, 
yüzde 41 i bayır ve yüzde 7 
kararsızlıklarını bildirmişler

dir. Bir ay evvelki evet 
nisbeti yüzde 41 olup son 
vaziyete nazaran yüzde 11 
nokıaudı. 

-am--

---o--
Londr (a.a) - Lübnsn

dan 100 den f zJa Ameri· 
k~h Beyruta geçmiş oradan 
Filistiue doğru bareketet
mişlerdir. Bu Amerikalılar 
Amerikan mektebi muallim 
ve talebelerinden •mürek
kepti. Beşk~ bir gıubuo da
ha herekt:tleri be~leniyor. 

--·m--

Bo nedeki 
Fransızlar 

Amiral Darıanı ıslık
larla karşıladılar 
Londra (a.a)-Londrada

ki hür Franıızlaııu noşiri 
efkin olan Fıance gazetesi 
doğruluğunu temin ettiği 

bir habere göre Vişi bükü· 
metinin b şYekiH amiral 
Darhuno 24 nisanda Fran
snnın Bonne şehrine gittiği
ni yazmakta ve öğle yeme
ğini yediği lok11nt önünde 
biriken balkı gören amir 1 

l 
lokantanın taraçasına çıka
rak mutad olan beylik bir 
ikı kelime sarfettiği aırad 

J 
k labahğın rkasında bom
ba infilakın benzeyen bir 
ıslık duyulduğu ve bunu bir 

Emir Abdulla
hın beyanatı . 

çok ısbklar takip ettiğini 
bunun üzerine amir ha m -
iyetiode bulunan bir z t 
"Fransızlar terbiyeli oluuuı:, 
Fransızlar yabancılar sizi 
görüyor,, demesi üzerine 
h11lk, yabancıları siz getir
diniz. müt rekeyi kimler 
imza etti; gibi haknret ve 

Londra, ( a.a ) - Erdün 
Emiri Abdullah orta şukta 
bir yerde Royter jansı mu
ba birioe şu beyauatta buluu-
01u•tur: 

- Aldığım esaslı m lüm t 
Irak milletinin ve (r k su 
bayfgrıun ek eriy<'tirıin y r:i 
bül<üm .ini t kbih dtikleriui 
göeleımckted:r. Mıllet ve 
subay) nıı ekscı iy ti 1 k 
kcnun c asisine ve u ütcvdf, 
Kr 1 f~\Stıl l r ... fı dın Bü 
, ilk B İl' ııy.ı. il_ ık 'ledılc.•n 
~uab d.)~ s dık rıı ht 

dır. ltak mi' 1 tiı ın bu hissi· 
yatı te.) ıt d esi tmıbte-

meldir 
Emir bu hü~ uın t darbe

sioio )' b ncı d \•lctlcr be· 
sabıu ·herek i den bir 
avuç io .. an lar fmd n yapıl 
dığım ilave t trniştir. 

Ma 
lan 

ya yapı

hücum 

ağır sözler sarfederek ora
d n ayrılmışl rdır. 

ASRİ 
E 

A iZ 
igosi 4 Pn de 
Anl:ı:ıu Ist nbul-

da yüke ls muvaf· 
fekiyetler ka:ı~ua n 

'1>tı• bir But b net
tin Tepsi ve Pfı
~ası Seviye Tepıi 
ve s H:-r t' o 
daşl n t r fından 
t msit edilecek 
8&ba R miz na

Hür Fransızla 
u yedeki 

Hareketleri hakkın 
---·---

Londr , (a o) - Dün öi· 
leden sonra girmeğe teıeb· 
büs ettikleri hakkındaki 
haber Londrada büyük bir 
memnuuiyct uyandırmıştır. 

Bucdan başka general 
Dögolüo Vişi bükücnetiaia 
k rarlarını reddeden mubb· 
ranlD askeri olduğu kadar 
siyasi bir ehemmiyeti lıa 
bulunduğunu tebarüz ettiril 
mektedir. 

Göze çarpa 
bir tezat 

Londr , (a.a) - Viıi bl 
kumeri 16 Mayısta Suriy 
tayyare ksrargibına ine 
bir miktar Alman tayyare 
sinin buraya tranıit ıuretil 
iomeğe mecbur .kaldıldan• 
ve bu tayyarelerin yenide 
hareket etmeleri için ted 
birler alındığı ilin ettii 
halde Fransız e!ç.iainia 
inişin mütareke ahki ıııa 
uygun ol rak vukubulduia• 
beyan etmesi çok •tikir 9 

göze çarpan bir tezat tef 
etmektedir. 

Amerikanın 
Harbe girmesini ıst 
genlerin mektuplar 

Vaşington (a.a) - Vark 
bir toplantı esnasında ıöyl 
diği bir bitabed ; "iaıaılmı 
y c k gibi görünüyorsa la 
kikalte kongre azaları• 

Amerikanın harbe girm 
hakkında mektuplar alda 
larını,. beyan etmiştir. 

Malta ( )-Diin diitm•n 
Maltaya 7 defa hücum et
miıtir. Bir ~Dıman avc111 
dOıOtdlmDotlir. Bombalardan 
ba1&r çok udır. 

muıdaki piyese biltün lzmirio münevver balkı 

.Ayrıca bando t.rafındao kıymetli parçalar da 
illve eclil•iıtir. 



UlllJI 2 

[TURK TARiHiNE 
BiR NAZAR] 

--o--
-6-

Sonra Hit ya akın ettıler, burad dn 
bir çok Tiirk kabilelerini dinlerinden çık r· 

l dalar ve hrıstiy a yaptıl r, ayrıca da Çinli· 
lere buda dinini aııl dılar. 

Buglln Bağdat, Muıul, Suriye ve hava
liıinde oturan ve Arap nami alhnda yatı 
yan halk tam miyle Türk neslindendir. 

•** 
Türkler eaLidenberi iki ıeye iııkbrlar. 

Biri güzel at, diğeri de silibtar. 
lslimiyeı ia Türklere intik lindewı sonra 

Araplarla vukubulan temasları neticesinde 
Arap atlarını gören Türkler derhal sihir· 
lenmiş ve at merakiledir ki Asyadan kal· 
karak Bağdat ve Muıul t r a flarına ve t 
Arabi.tanın içler ine kedar akın etmeie 
baılamıılarciır. 

Bu suretle Arabistana akın edenler, Iran 
semtlerinde oturan Tele, Kalaç ve Kanklı 
kabilelerine mensup Türklerdir. 

Bunlar harp ederek deiil, bölük bölük 
ve müteferrik bir halde bicrt t etmiıler v 
bu havaliye yerleımiılerdir. 

Emevilerin son hilkümdara bulunan Mer
vanilbimaran zamanında Abdurrahm a adın· 
daki Horasanla Eba Miiılim Horasan umum 
•aliıi Naaır ibni Eyyarun Türklere kar'ı 
yaphiı aiır muamelelere vo istipdade d -
J•nmıyarak iıyan etmiş ve Eme•İ valisinin 
zalmUaden yaka silken 16 bin k dar Türk 
dilAveriai başına toplayarak Horasan üıe
riae yüriimliş, valiyi esir ve Arap askerle· 

rini periıan ettikten sonr Bağdat üzerine 
akın yaparak Bağdat valisi Yezid ibni He
birin askeriyle kuşıla~mış ve iki gün d,ö
vOıtiikten sonra Bağdadı da ıaptetmiş. 

Banu haber afon Emevi ultanı Merv a 
120,000 kiıilik orduıu ile Eba Müslim Ho
raaaai üzerine yürümüş ve fok t ilk ham· 
lede çelik baıuhı Türk skeılericin bücum-

larına dayanamıyarak halife ordusu d rm -
dağın olmuş ve bu sarttlc Emevi baneda
oıaa ve s ltanahna nih yet verilmi,tir. 

SODra Ebiilaba Seffah edmda Ar p ulu
larından birıat bulunarak t hta utuıtulmuş 
ve bu suretle Abbasiye de~ leti mcyd n 
gelmiıtir. 

Şu halde Bağdadada hükümr n olan 
Abbasiye devleti Türkler tar fındilo kurul· 
daiu aıikirdır. 

Bu devlate Arap devleti demt k doğru 
değildir. Çünkü hılife ve sultan Ebül bb • 
sın en büyük mülkiye memuru, zabitleri, 
askerleri ve kumandanları hep Türklerden 
müteşekkildi. 

Zaten Alman taribçilerinde.ı biri in ifa· 
desine ıöre bu havali bütüa Irak ve Elce· 

zirede Miliidderı çok evvel Akkadlar ve 
Sümmirier, şimdi Sümer diye kullandığı· 
mız T6rk orukfarı. otururlardı. 

Harontirre~idin kar111 Meracil bir Türk 
kaılını olduğu gibi, oğlu Memun d Tllrk ~ 

1 tür. 

Sonraki halifelerden El mü 'defi, Elmüı· 
tekfi billih Çiçek ve Altın c lı Türk c ri 

p yelerden dlloyay gelıniŞlerdir. 

\ BDtiln halifeler Türk adetler ini 
~ lerdi, ç8ok0 kınlar1 karııı tı. 
, - Sona otn -

(HXLRiN sl!sl) 
Ut 4 Ol 4 41 5 te +m 

• e ı 

lık g a a derh 1 
arı kükürtatı acak 

Düa m;utaka ticaret mü
dürlüğüocle yapılan topl•n· 
tada, baıı kaz ların aylık 
ihtiyaçları içiu ayrılan buğ· 
daylarıa 1ı1rttu ılma ı ıçı11 

l kad rl r nezdinde teşeb
büsler yapılmıştır. 

Toprak mahtulleri ofisin· 
ce k zalar ihtiyaçları için 
ayrılan u n ve buğd yluın 
ktıf, gelmediği bildirilmesi 
üzerine dir ki bu teşebbüs 
yapılmıştır. 

K reste 
Depol rı 
Şthir içindeki kereste ma• 

ğaz ve depol rının itfaiye 
merkezi civarır da belediye 
t rafından gösterilen saha
ya nakil için bir sene evvel 
belediye meclisince t yin. 
edilen müddet bit m bul
duğaodan kert ste tacirleri· 
ne son de- fa bir haftalık 
mtlblet dllha verilmişti . Bu 
müddette bugün nıhayet 

bulmaktadır. 

---o--
Körfez 
Vapu ları 

Vılay~t Zı raat müdürlüğU 
t rafından bağlın heme 
kükürt atılması lüzumu bil
dirilmiıtir. Göı taşı ıçın 
müstahsillerimiz zi raat müA 
c dele ist syonuuun tebliğ&· 
tını bekliyeceklerdir. Bu 
hutiusn azamı ehemmiyet 
verilmesi kaza ve köylere 
tamimeo bildirilmiştir. 

Toplantıla 
Baş1ıyo 

Birlikleri alakadar eden 
mevzular üzerinde &örüşme· 
lerde bulunmak üzere şehri
miz ihracatçı birlikleri umu· 
mi heyeti toplantı! rına ÖDÜ · 

müzdeki cuma günü baıla
nacaktır. 

Dün birlikler umumi ki· 
tibi 8 . Abf lnanın reislil'in· 
de toplanan kuru meyve ve 
ıebire ihracatçılar birliği, 

baıı meseleri müzakere et· 
mişlerdir. 

---·--
Gelenler, Gidenler 

Post ve telgraf müfcttiıi 
8 . J fa n Türe Ankauadaa, 
M liye müf ı.:ttişi B. Celil 
M nisadau ıehr.miz .. gelmiı, 
Demirci aymakawı B. Nihat 
Uaturum Auka.r ya gitmittir. 

---o--

Köıfez vapurl rıoın bo
y om sı işine dev m edıl· 

ınektedir. Şımdi) e ked r üç 
v pur, pasif koıunma teli 
m tın uygun olar k deuiz JI 
rengine boynnmı~, Sur v pu 
ru ıı a da kamofıaj yapılmıı· 

ah~u arpa 
Bu senenin yeni mahsul ar· 
puı piyasamıza inmiştir. 

M" h 'ul meuemeoin Ulucak 
köyü .ad n reucber Haa n 

tır. 

ıııııııınııınr.ı ınmımıı:ııııııııııııımmr.ınnnınnmnnını 

Acele Satılık Dükkan 
K rataıta iskele kar 111n

d (115) oum rah Berber 
düklianı oodüle takımı ile 
birlikte devren s tı ' ıktır. 

yci adreıe mü· 

C ndcmir tardı ııdan yetiş
tirilmiş ve 8 çuv 1 olarak 
bors d ıimsar B. Must f 
Çömezoğlu vasıtasiyle satıl

mı~tar. 

-ş k Devre Satılık Dükkan 
l i M 1 k '"b t 1 Arap Fırını caddesinde 
zm r em e t ı ~ne • ... 

Rontken mütehnHıın (1) No.lu bakk hye magazası 
Rontkcn ve Elelf:rrtk ledavlıl devren s tılıkbr. lstiyc ,-. lerİD 
f~pıhr. 11.dncl &cyicr Sokak b d-k'-A - ti 

.,\) N,, ,. • .,: ON 7 ın u u gacs ınuracaa rı. 

2lMarı• J 

TÜRK - BULGAI' 
D MIRYOLLAll~ 

Ankau, (a.a) - H ber aldığuaııJ~ııd'~ 
SiviliDgrat· Uıunköprü demiryolu aıe'oıirf' 
köprülerin t mir dilmesi ve bu de·d•"~ 
lunun Türkiye devlet demiryoll~rı ~1'1,d' 
tarafınd n muvakk len işletilmeıı b• re~' 
Dimitokad teknik müzakereler ce 
etmektedir. 

Zeytin yağlarıJJI:~ 
Ticaret vekileti tarafından Irak. _ıaV 

yaiı piyasası hakkında ıebrimiıd•~\1111~~ 
darlara mühim bir tebligat y•P1 

,, 

Bağdat ticaret ataşeliğimizin bir ''~e1ti' 
göre harp aebebile Filiıtinden lr•.k• se~ 
yeğı s-:vkedil~memektedir. Fılistıo tılı ~ 
y•ğlarıaı tuta o Irak piyasası, •' ·yt'l 
memleketten zeytin yağı temia cdeaJI ,,ı 
için bu fırsattan istifade ederek ib''ır•~~ 
lar.ımızın Türkiye zeytin yağları~ıo bild' 
sürümünü temin edebilecekler• 
miştir. 

Muhasebei husıısiY 
müdürü .. 

O~ riindeoberi Ankarada bulu~~ S• 
baaebei Huıusiye müdüri1 8. Adııosif~ 
dün gece Aakaradan ı~hrimize ie 

Polis divanı ,;.ı 
Polis divanı d6n adli kıııııı ~ıf 

Sırrının riyasetinde toplanarak 
evraklar karava b•ğlaamııhr. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

F otoi af nicin kıt~ 
ı~ıkta develope ed~~~ 

Biliriz ki b :yız ışık her renk ~ır 
birleımcsindeu basıl olmaıtur: 

111 ·ı . . B .. ıkl•' sara, yeıı , mavı vesaıre.. u iv 1'1 
birinin kendine his kudreti vardır·,,tı 
ııık diğerlerine oiıbetle daha ço.k 

1 
111t 

Hıalbuki menekşe reugi ııık ~ıç f fe 
Buna muk bil görmemize, fotof'' e 
miıe bizınet eden u• meııelıf I~ 
şuadır. Kırmızı ıııkta d glSriirli~~ 1t 
kırmızı ışık fotoğraf camına hiç te•d,t 
Bu ıeb~p:e, fotoğr f camını d• k ;ol 
ederken korkmak ızın kırmı%ı •f' 
bili,iz. 

Ça_ la yemek içİ~j 
f • b• •oıJD ıs ır ev sı at 11 .... 

Şunl r lizım: S de yıi, 1 
... t ı'I' 

kahve kaşığı karbonat, yağla 'u·tdifl 
çüde oJac khr.. Bu ölçünün alıb• 
dar un k blacaktır. 11111" 

Y •i• ılıbr, eritir, h ' psiye y•Y'',11111 
• 1 tır ~ 

nizle k rıştıra karıştıra beyaı • ~,t 
k bv kaşığı kaıbon tla sOtO 11,ıı~I ıonra :r.::ır azar uo döker, Y0~1oJ1 

Katı bir hamur haline geJiace P''' 
mitlerinin iriliğinde imitfer Y' ,ot' 
t · d · · · N ' k oe ~· epsıye ııenınız. e sıca , •. ,.. 
fıuod pişiı ili veya pişirttiıirS1111 

tıl rda zevkle yenilir. t 
Yumurta ı e ,01 

Bir kilo pat teıi h~ılayıaı•~~ p• 
eziniz, içinde top top eziJOJO~I jj.• el 
k im 11n diye süzgeçten geçir~"yoıJI" 
reye bir su batd0ğa ıftt ile ik

1 bll~d 
1 

aarısını k tınız. Biraz koyu"·ı;t' 
şünü uf k uf k parçal•y•P 

1 t'"'' 
Tuz, biber erpioiz .. iki y•ıoı"Ja,8P 
zını d köpü ~ letinciye kadıt I~ 
tırınız. 

1 
b• J 1 

Hep ini yağlanmıı bir k• 
1 (1'" 

içinde ıu kaynayan bir kıpt• ~_,
mari) u ulllc bir aaat pitirloi•· 
sıcak sofrayı ılauıı . . 



hastalığı 
k.

111 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

tatt!•IDaıaa dadajı hakik gibi kumızı 
ltrıfta laademi 16116, som altın aaçh Is ızı 
8-

1 
klm1e yokkea etejini katlardı. 

ıt~•cık da•arduı bizim yana atlarda! 

lfı1aı rcla otarup laer g&n baran buraaa 
~ : ••raaek ilzereykea mercimeii fırıaa 
~lr~ Ara taıla bir kaç amele ıeldi: 
~ •ıa bir emrile. duvar göğe yikaeldi 

F,~:1&11.,,, ıiıilmiıti gerçi hışımız derde, 
l>ıJ el laea •ııy6rdum duvara ben bu ıtferde! 
•s!, lltn, •mçam bığırmıı: "luıı almam, diyerek, 
U,,,•~ bir peapa,ed;p.. Asile asil gerek!,, 
118' 111•11 d&ılnm&ı:"Kııın b6yle dtğildi, 
.... k çı•ır baz) gelince kadınlara tğildi! 
11811 

11'••ı lrabardı. çahımıyor deule:r~, 
8-aı (Jıı baatalıtı) dı r.. Gitsin bir bışka yert! •. 

1(.11 ~ıp lalamla çağutb ertesi gliu, 
l>ıdf: ir P•rça çatık yllzli bir parça lcüıkilıJ, 
'l/14 
.. ,,11

1 etaaeli bir haftada bur&ya, 

·~.~; •dilmiıtir tahıilia (Loadra) ya! .. 
8i, ,·..:rlp çekildim darıın,acı bir hisle,. 
~ • ki lrtlll g8kler daima ıiıle, 
l,'-:t ~iç ılıllsmlyor.. Y•tmarla, ratubetlil. 
~~:b, 0 •alr, •••İmıizt. Fabrikalar: Heybeth! 
~ .. 111aa paalat.. HaYa: daima ayaıl •.• 
~- 8 Jllftataadaa.(Y az ha1tabiı) kalmaı 
-.;;._ ldakı ı bi delil coımalr, fıtblaamak, 
cıa, l1teaaezdim hıttA kadını anmak! 

~"de taalaamııta laıiliz kad nları: 
~ 1 ılln aojııkl..Salacaa ıibi sarı!, 
~ -..,' demek,haylurmalr, kazmak ne iıeyarar. 
!"İ 111 •ldıaa koymuş.. Artık kıırarı karul, 

t~:~taaıyılım: Sayını bir tecnmuı glbO, 
.... , olaıken dalgalana düğü ü, 

S b btlylk ıilep açıldı Marmaraya: 
a_ t Plcı •6r1lla ribi, açıldım Loııdrayaf 
~"lt.:••tl bırakıp, Çıaakkaleda:ı reçtik. 
._ "'- baya) aibi Rodoıa ıeçtik. 
~ lab.. liemide karıımıth her taraf, 

· ft~•) laQJdu: Gelmiıt kaptana bir telgraf! 
~'tetf deraaftti: .,Harp var, rftmeyin ileriye, 
:"'~'-t llaiz Jimaa a11 cak: lıkenderiye! .. 
~~ lı~rı;mııtı ıiyaaet r&ığarıadan, 
~- -~ l•bi kaçtık Almaa filolarından! 
~ • denıiz bahtım attık imana, 
lt._,, ... lrlaftı,mııtı ılptirin bir limana! 

~Ilı ı.... blolp k •mi• meDzialer açtım, 
-..; , 4 

11 
betencliii (kahire) ye ulaıtam: 

L .,-:••, •hram, Sf ~aı,barma bol gi111eı:M11ul . 
~ t ki araplar yerlere •ermit baaır, 
L"lt~ •••lrlan etrafa uıahyor, 
i" 1~ ~Jaathfı çıJI halka Hhyor! 
~le, 1 dlldılolar; Elıseriıinde balı, 
~ '-ı alır, ecnebiler pabah: 

~~r ' 1da ıelmiyen, bir çok acaip mallu: 
iL-:" ,,; Aıtilialar.. Readi boacaklar,. Şallar!., 
~ 1 "''• fakat voktu beace baalara Ulzum, 

...... • k 0 b • ! ı..a~ •nnı ıaıme ti enım arı:am ı 

~ '(lh:"c kaa kaynıyor, ıarm11 beai babarı. 
"-"• ta la1or luzıın gllaeıin bari! 
't ht, •ı(011•rı, otelleri sorarken, 
l 'tll 

1 
1 defraaa: bir ıenç oyn•f ararken, 

.......... , 
1 •il, ••nııa bir kız çıldı ka,ııma, 

" 'ti "b• aldıraa belilara baıım• t 
a.,~)~ir olan. ı&zel bir İDfiliıdi, 
~~.. Pt•iında 1etişmit bir fıliıdi 
~ ~,.,.keD ben yine latulmllftllııı 
~ ~il ta rah bir geı ç luıı balmaıtam 

1 M UAT 
~.~--

Hu asal 1 
"Ulus,. 

19 Mayıs 1919 
--o--

Falıb Rıfln ATAY 
Anadolunuo en son da· 

ğına lcaJr.ır çe ıls d b , 
M uıtafm Kemal, ölmeğe ka
rar veı miı oladuno son as 
kerleıini b ynğının cltrnda 

bolacaiı.tı 19 Mıyıs 1919 
gü ü bu millt.te Mustafa 
Kema( çeprnda bir ihtilalci, 
o dehada bir as~er lazım 
oldoğu kıdar, Mustafa Ke
male de bu mill t lazımdı. 
Tiirk tarihinin hakiki muci
%esi, en karanlık aüoleriı de 

bile asla kaybolmıyan bıyat 
kudretidir. Yaratıcıhk bu 

kudrettedir: Bu d&.vlete Mus
tl\f& Kcnı.aJ, Muıbfa Kema-

le ba lıudret vllcut vermiı
tir. 

Mustafa Kemale bu mil· 
let, ve bu millet kendisine, 

tarihine ve terefine liyik 
olmuıtur. 

Ebedi Şefi analım. O ıab
ıı için en asil ve ıanh vaı· 
fr, Tl\rk olmasında bulmuı· 

tur. En bilylk kuvveti de 
bu millete inanmal.dı. 

Türk milleti 19 mcyıs19 l9 
kaıarı ile yzıama~tadır. 
Kurtuluş ordularına kuman· 

da eden, bu p ve ıulbu 
nvk ve idare eden, inkılip 

biikücnetl~rinin baııada bu· 
luı.san loö11ünlia arkaııada, 

yeni bir imtihan" davet o
luaduğu vakit, ye~ ideu ka
zanacağı şeref, yakın ve 
uza~ tat ibicdekı ,ercfleria-

dea biç biıinin ıöfıesi al
bl!da kalmıyacaktır. 

Dila olduju gibi buıüa 
de ka•,etimiı keııdiaıize 
reialmize Ye müeeıeselerimi· 

ze inanmak, bir ve beraber 
kalmak, kararımızı bilmek 
ve o kararı yerine getirmek· 
t•n ıayrı bıç bir şe.y dOşiin· 

memek, hiç bir ıeyle kay• 
gılanmamaktır. -----
Diş Tabibi 

V 'T' AN: 

i ka 
ı 

r D· 
z f c 

Abm t Emin Y,. LM N 
logiliz)er şttr ta mu uve
t ve rnucad · ye d v m 

E d rkeo Ameri t hlar. Af d 
k g rbi dt 04lka ın mu
h f zasıoı iş edı ec olur
rs demo asi tar f, Afri
k ... barbıoı t m bir sur tte 
'kaz nacaktır. Bu z f r hu
bicı net c si e t ~ir edebi e 
c k bir Ziıf r olac • ve At· 
lautik nıub rebesinin k za
ıılmadanı kol yl ştırıııcaktır. 

Bir çokla11 v kit v. kit 
kendi keıı.dıl riae şu suali 
sorarlar : 

"Harp aceba nasıl ve ne 
zaman bitecek?,, 

Cevap ıudur : .. Z.far Ü· 

midi knlmadığını, en başta 

buluuau Alman zimamdar· 
lerıoın yaJo z bıri, i isi de
ğil, hepsi birdeo ister iste
mez gö iip aol dıklara za
man," Cıbaa bar bi falan ve 
filin harp meydanındaki 
kahir zafer neticesinde 
bıtmemİfti, zaferin imkin
sıılığı hakkında Almanlarda 
günün birinde böyle kanaat 
doğduğu zaman birdenbire 
sonuaa gelmişti. 

--81;-
"TAN " 

Fransa ikinci defa 
testim oıuuor 

Zekeı iya SERTEL 
lngiltcreye göre, Fraıısa 

mütareke hükümlerini ken
disi bozmuştur. Binaenaleyh 
logiltere Vııi hükumetine 
serbesti kazanmıştır. Fran
sız sahillerini abloka edecek· 
lir. 

Amerikadau ve timali Af· 
ıikadan Fıaasaya erzak nak
line müsaade etmiyecektir. 
Alman • Fransız anlıım111 
tamamen tatbi aııbHına 

kondukhın sonra da belki 
logiltere Fransaya icarı• mu· 
baıip bir vaziyet alacaktır. 

YENi SABAH: 

" ostluk'' kellmesının 
muhtelif manaları 

Hüseyin Cahil Yalçın 

Almanyaınn "dostluğu" bir 
memleketi istila c-tmeaine, 
yakıp yıkmaBano, pMçeıi al, 9 EY. ima almasına, parçala ama- j 

·LuL ızmır 
Baha- Beledi~ 

r t gesi Ka· 

Muzaffer HU•nU Levent 
Hastalarını müsbıkil olarak 
Biriuci Beyler so ağında (10) 
No. da htr gün kabul r.der. 

deposu ~f~ •a ~ ft11 ~'11 lıerhndir, a•uçta para ezdik 

&fı .._ !~~ dolaıtık bir gBa mlzeyi ıezdik Her fİas babarAt, Tuva .. 

~~ ~illa çılctık, bir ıl• dotaıtak Nilde Jet eıyaıı, kuma, v mobil 

ıesıkır 
Gazı- ~ 
DOSU •.J '9"- ' aittik hlr ı&n otomohilde ya boyal•rı, Kurpıt, Kara 

ır s 
m zu 
Ş b iniz cümbuıiyet 

enst lu il, bu ıene 3 
dikişçi ve16 sı modacı o 
üzere 48 mezun verm 
Kızlarımıza aile hay 
ba:mlamak huıusunda 
tıtüt ·rimızın gösterdi 
ı uv ff Akiyd muhitim 
tak irle karşıl nmaktad 

------
Göz taşla 
B ğcılara ucuz sıöz 

tı-roioı için Zıraat vek 
bu m1:1ddeoia maliyet 
olan 20 karuş üzeri 
sa•almasım muvafık gir~ 
tü. Bazı tacirlerin elleri& 
göz t ıtannı bu fiatten 
yükseğe mal ettikleri 
şllmıştır. Bu n:ıiyet k 
sında vekalet, bu gibil 
ellerinde bulunan. mal 
maliyet fiati üıerindea 
rım ve Sataı kooperati 
birlikleri tarafıadaa 
ahamasıoı ve bıicılara 
ı.iini kararlaıtlrmııtar. 

--o 

Belediye 
Encümeni 

Belediye encümeni 
öğleden sonra doktor 
çel Uzun riyasetinde to 
mıştır. 

--1119---

Dövmek ıı ısır 
surıtlla uaraıa 

Bozyakada Bekir 
Aziz; S leymaa kızı .. -i 
ye ve Hayriye kızı S 
aralarında bir alacak m 
iesiaden dol•yı vaka 
münazaa aetice1inde • 
lardan Aziz tıırafıadan 
rahimi mOteaddit yerleri 
ısırmak suretiyle yar 
ğıodan yakalanmııiır. 

Bıçak taııma 
Sinekli caddedade 1 

oilu Ali ve Kizım otl 
Hhim çavuıun ilıeriacle 
bıçık bulunHak abamıı 

§ Büyük Salepçioila 
oında Mehm'-t oğlu Hı 
Bayram oğlu K mala b: 
tcıbir ctuğınden yaka 
mıştır. 

sına mini teıkil etmiyoı 
Biz "doatluk" kelimı 

den böyle bir mlaa mı 
!artı. 

...... ,~10rcla bizi ya•ak bir dlita boya, Z•çy•i•, FILIT ve 
•_•rdık ltlı ba 118.lltL.JılLJdı~IL---_LAUM&...aaJWaL.ll'ildJ.&r.......ıuı.amaL.L_--1.alaDL.ll:JllU:m&....U:UUU-.J:ııll....ll!DIU"-ll.l ... .JU-...&a_..IUll. ___ ~ 



ADYO 
.-..r-.3Wt 

IAZETESINDEI 
lirat adasıoıa işgali için 
naalar tarafından yr;pılan 
•eket g6nünün en heye· 
ılı haberleridir. Mihver 
rnaklarınca bu mesele 
lskıada d&n geç vakite 
du hiç. malumat gelme· 
ıtir. lngiliz kaynakların-
• gelen haberlerden bu 
• ciddi olduğu ve Bay 
aıçilin avam kamarasında 
dirdiği gibi 1500 paraşlU
ile Giridi almaktan da

ı sreaiı biı maksat aüdül
•;a anlaıılmaktad1r. 
Evveli, paraşütçü askerler 
diriyorlar, bunlar nakliye 
Jyarelerinin inmesine mu
ıffak bir yer buldukları 
aman iıaıet veriyorlar ve 
&JYareler yere iniyorlar, 
ıker çılrarmığa başlıyorlar. 
andan baıka hücumbotları 
• de 1ahillere asker çıkar
t•i• çahşmıılar ve evvelki 
ID, dBn 7000 asker çıkar
ı•i• muvaffak olmuşlardır. 

Harekit devam etmekte
lir. lngiliz radyosu, Girit
eki IDgiliz ve Yunan kuv
etleriain vaziyete hilcim 
•lduldarını bildirmiştir. Fa
'at bundan sonra Giride 
;ıkarılan veya indirilen as
ıerin tamamile esir landık· 

UI manası alınmamalıd1r. 

Almanlar d•ğhk ve ormanlık 
yerlere indirildikleri için bun
ların hepsinin de çabucak 
Hir edilmeleri kolay bir iş 
deiildir. Meae)l fogiltereden 
kaçan üç tayyareci esirin 
tulw.aıı için üç gftn uğraş· 
ık liıım gelmiştir. inen 
imanlar eğer Girit halkının 
ardımından m hrum kalır· 
ar1a, bu harekette kolay 
olay muvaffak olamıyacak
ardır. 

Bu barekett bir bakikata 
aha meydana çıkarmıştır. 
irit ve Kıbrıs adaları ahn
adıkça, Almanlar için So-

·ye ve Filiıtinde hareket 
apmık kolaylık olmıyacak
r. Almanlar, bir misli d ha 
aıihte buluumıyan bir hare-
ete rirmiı bulunuyorlar. 
B .. harekete girişirken Su· 

iyeden geçit hakkı t min 
ttikleri ve ha hususta Vişi 
iikümetinin muvafakati r. i 
ttikleıi muhakkaktır. Yoksa 
uriyeden teminat almadı ça 
irit ve Kıbueın işgı lirıe 

l<' şe bbüs tlmnleı di. 

Giridio Sud lım mna de 
iı geçiıi nusıl t.ypı1mış ıı '? 
unu denizcılık bakımından 
ıaacv incelc:mek istiyoruz. 
Alman işgali altında bulu 

an Mora yarım ad sının 
D cenup buruıı u ile Girit 
clııı arasında 60:millik bir 
esafe vard1r. Burs dan ya
lacak bir berekette asker 
kç&k toplan nakledecek 

mil ı&ratli deniz vasıta· 
n kullanarH böylece Mara· 
a Giride ancak ıltı Hattı 
imek mlmk&nd6r. 
ı--~~-----~~~~--~-

Vaşington (a.a)-Hariciye 
nezareti AlmaP hükumetinin 
Amerika hükiiınetindeo Pa· 
riste bulunınbütün siyasi 
memurlarını 1 O hazirandan 
evvf:l bu şehirden çekilme
sini tebliğ ettiğini bildir
mektedir. Alman bükümeti 
Parisin bundan böyle ge· 
nişliyecek oltrn harekat sa
hasına dı. bil telikki cdilm -
ıi dolayisiyle bu tedbirin 
alınmış olduğunu bildirmiş· 
tir. Almııo bü uaıetioin di
ğer hükümetleri de keyfi
yetten haberdar ettıği zan
nedilmektecir, Bu tedbir 
Viıi bükümetine teımil edil
memiıtır. 

.-!m--

Avam 
1 

-amarasında 1 
Londra, ( a . ) - Dün 

Avam kam rası ıu11llere tah
sis edilen celseden ıonra 
gizli bir celse akdetmiştır. 

Bu h fi celsede harp mal
zemesi meaeleıinin görüşül
düğü tahmin edilmektedir. 

Londra, (• a) - B. Atlee 
gece bombıudıman~aıının 

karşılıklı olarak tabdiru için 
Almany ile Ioıiltere .ara-

sında bir anlaşma yapılması 
h lr kında Avam . kamıır~sııt-· 

da ileri sürülen bir fikre 

kısaca (Hayn) cevabını ver· 
mittir. Diğn bir mebus 
yukarıdaki teklifin lngiltere· 

niu Atmeoyaya üstün temin 
ettiği bir sırada yapılmış 
yersiz bir t ekhf olduğunu 

söylediği zıaman şiddetle 

alluşlanmışhr. 8. Atlee 
tekrar söz alarıllk ıöyle de
miştir: 

AJmauya ile bethaogi bir 
ulısşmayQ v rmak imkan

sızdır. 

--o-.-- -
1 gil ere 

üz nde h V" 

F ALİYETİ OL ADI 
Lo d r , (eı. ) - H ve 

earniyd ncza .. ctim :4 t bhği: 

Sahil mınt kntarmda düş an 
faaliyeti görülmemiş ve sr.at 
20 ye k der de biç bir 
bom~a atılm mııtır. 

--um----
Sovyetler:Birli
ğinde mane ., a 

Moıkova (a.a)-Sovyetlet 
Birliği dahilinde ihtiy&tlu 
manevrayı çığralnıııt1r. 

[f txm R 'S!sı) 

ısız alay 

Londra ( 31.a ) - Sur.ye 
bududund n. · ıelcn telgre fa 
a ·öre maruf bir albayuı ku
m and sıadf'L '.bulunan bir Fıaıı 
sıı· alayımı a bugün Sariy ye 
gin"Diş ola ırı: hür Fransız kuv 
vett erine iitih~ k ettiğine dair 
eman~Jer v: rdır. 

.. ........... o-----
• 'Çörçilio 
Be ·ya &tı 

Loudvı ' (a. )-l~giü.z bcı
vekili y :> çil Giril har ekitı 
bakkınd a yeni beyanatta 
bulun 1111 ık demi 9liır ki : 

-S-o dakoDY'' bava yoliy
le nah) edilen ıtT.ı}ar dün 
1610 da yeni hücumlar 
ya pm ~§lardır. 3 bin kişi ye
re iuı ıaiştir. Saat J 8 30 d 
yere inenler esir edılaıiş ·ve 
ya öl c.ü wmüş bulunuyordu, 
Va:ı.ıy ete hakim bulunmak· 
tayız. 

Dü fED D pike tayyareleri 
Messı r:rşmitlerin himıtyeıı al
tnıda planör ve paraşütçü· 
ler bii yüli faırıliyet gö.ste1miş · 
Jeıdir •. Rc1mo ve Kandiyaya 
p \Hf'Ütçülerio hücumu 17,30 
da b&ştamııtır. Atman •sile· 
ri t-aııyan nakliye ta)'Y rcle· 
riod cu bir çoğu parç lan· 
mııtı r. 

Mu ba7ebelerin gittikçe ar-
tan bl' şiddetle devamıuı 
beklec aek lazımdır . 

B. Çöıçil Jngıliz ünifor· 
maınoı Jabis bulun~ Alman 

askerlıeriııin hukuku düvel 
ahkamma tevfik o cez 1 n
l.'ırılıp cez landmlmıyac k · 

lan h&kkıodaki suale ceva · 
benı indirilen Alman asker
leri içinde Y ni Zelinda 

üoiform sı taşıyarılıır da bu · 

lunduğonu t yit etmiş v 
bu hus:usta m h ili bumen

ci nhğı t& ic p eden b relu ti 
ıh •ya~ da s r oest bır kı ! ciı .. 
ğıoı ~öy) ru iştir. 

Gr ~ 
B yıul: (~. ) - L "s J nen 

bildmyor :. 

Ücret ve y \ı•miyele1hı u 
tı ılm 'Si için mele il miıa 
tebdeminf.erio yapbğı grev· 
ler Suriyeuin her tıuafında 

devam etm\ektedir. 8cyrut-
tı1ki tictırd m6esseııclerinde 
çalışanların da grev yaptık-

ları b!ldirilnuıktedir. Sısm
daki terzi kalfaları ile çırak· 
larının da &rev Uilıl ettikleri 
haber •erllmektedir. 

Alman r araşüt 
çül ri Giride 
ası ı dirildi 

--1111--
Kahire ( a.a ) - Kahire 

askeri mahfillerine göre Al· 
man p raşütçülerinin 20 ma · 
yıst saat 2 de Giritte ilk 
indikl ti iki nokta Sada ko· 
yu ile ~ lemi meyd nıd1r. 
Suda koyu Yunanliların isti· 
lidanberi ıar '·i Akder.ıizdeki 

1 
lngitiz deniz Oslerinin en 
mübimlerirıdeu biri olmuştur. 
Mel mide bü) ük bir tayyare 
mevdaru v rdır. 

Par şütçiile r bir gün de
vam den k «! sif bir bombın
dımnndan sonra inmişlerdir. 
Buı:ılnrı müt. kip diğer pa· 
ra uçüler Hanya ile Kandi
yaya ve Suda koyunun ti· 
mııalindeki y 11m aday• in· 
miılerdir. Daha sonra diğer 
kıtal r ayoi suretle Kandi
yaya ve Rttmayaya inmiş 
lerdir. 

K bire ar;keri m. hfilleri 
oldukça şidddli muharebeler 
cerıeyan etmekte bulucduiu, 

. fakat Yeni Zelanda ünıfor• 
ma ı hşıy n paraşütçutcrio 
pek çok olmr.sı doJayısiyle 
v ıiy ti oldukç vuzuhsuz 
olduğunu bey n etmektedir
ler. Bugünkü hidiııeler hsk
hında malum t yoktur. 

Loodra (a.a) - Salibiyet
t r Loadr mobf•ileriodc bu 
hş m bildirildiğine göre 

Gi ide d bİZ yolu ile düş-
man kıtal t1 ihraç dildiği 
h k ındaki haberler doğıu 
d t> ğilcıir. Bununla beraber 
A tmaoJarm kuçük gemilerle 
b r ibrı.ç teş e:bbü•üode bu
lu dukları he klnnda Londra· 
y h ber,er g imiştir. 

Ş MDA 
Alman tauuareıerine 

hOcum edildi 
Kuhırc (a.a) - Seraayls.ta 

G rp çöıü d tr rruzi keşf 
uçuşl rı a d v m dilmiştir. 

Gaz 1 ve Tobruk ı t; l :t a-
ı da i im v tk ı c 

lngitiz 
azırı 

tuk 
Londra 

nazırı bay 
nutuk söyliyere 
demiştir ki : 

D ha çok ve 
gemi istiyoruz. 
yare de iıtiyoru 
harp stlab harb 
lar senelerden 
dan bazırJanmışl 
Amerikanın ı 

ğı yardımın sür 
ğı zaman gelmiı 

lsoan 
mihver 

leri 
Vaşington, (a. 

B. bildiriyor: 
lspauya bilyük e 
bir beyanatta h 
Alman ve nede it 
bulunmadığını bi 

--o 

Zeytin 
ten to 
Iskenderiyede 

firmı1, izmirdeD 
asit kadar mObi 
zeytinyağı, Isveçt 
mdeki bir firma 
yağı ve keten to 
istemiılerdir. ----
Kundra 
Satışlar 
Dundura satışlar 

niıbeti, viliyet 
komisyonunca yli 
olarak teıbit otun 

Fiat mürakabe b 
şıda yapacaklar~ t 
bu fiatler üzet•0 

kırktan fazla kiri 
pan ıaticılar~ ted 
ihtikar suçu ıle a 
receklerdir. ----
80 R SA HAB 
13·31 kuıut •'~ 

ÇuVdl üıüm, 7 ıo ·o 
sı r ds 439 çuv•I ~B, 
12 75 uruştao aJ 

nohut, 19 20 ııurl 
ti 

çu v 1 faauly~ 8 

--"-
el g tılm şhr. 

r ı bır h Vii 

~f uçuşu y p n 

, • iaıi ı. ö 11: miş ~ e Ih kak• ,/ 
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