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1 hazırız dtuor ler istiyo 

~.li ''-o--
1111\o, 

\ S 
8 

- (Londra rad· 
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')\e ~ ' ltçen umumi 
, 11 '-\t llaerilca reiıicümburu 
il L, ttffa v·ı • 
~ lllt ·~ ı •onun evı-
li "''• de haline getiril
~'••betiyle irat et· 
t• ta ' 1 .. 1 · un arı soy e· 1 

. ' Vifıo 
'il ttı'llf ' biıe demokrasi-

, llt 'tit 
L 

1)•t,.. lcılaıakla yaşı-
''di l "'' - .. • t" Qll b ogretmış ır. 
)ıt. Q

11 
'11ttnü kutlamak-

1~ıt1 i~bide demokrasiye 

'''d, b• •teriyor. Bu iman 
,~ ır it V t' b ene daha dö· 
' ''~it llırız. 

1 ~'tb leldiğinde tek
"ııa· t h 11tiı, •ıır olduğunu 

--o--
Loadra (a.a) - Miista il 

Fransız ajensı bildiriyor: 
Siyasi m bfillerde bif diril· 

diğine göre B. Hitlerin Vişi· 
de yaptığı t zyikler Alman
yauın lspany ya inmekten 
ziyade Suriye ... io kendisiD:e 
verilmesini ve bir A~deniz 
harbınd& Fr nsanın Almany 
ile iş birliğini istihdaf eyle
diğini göstermektedir. 

-----
M TSUOKA 
~MERIKAY 
gitmiyecekmiş 

Tokyo (a.a) - Japou hs· 
riciye nazırı B. Matıuoka 
gazetecilere yaptığı beya· 
nalla ezcümle demiıtir ki : 
Birleşik Amerikaya gidece· 
ğim hakkında çıkarılan ha
berler sureti katiyede doğru 
değildir. Ronelt vcyabud 
Amerika hariciye nazırı Kor· 
del Hullun Tokyaya gelme-
leri daha muhtemeldir. _.......,_, __ 

AHIREDE 
ıngiliz umumi karar

gahının tebliği 
--o-----

Kahire {a.a) - logiliı bom
bardıman tayyareleri Irakta 
bir demiryolunu ı;ombala· 
mış ve bir zırbh trenini ıe
riye döndümeğe mecbur et
mistir. Bir tayyaremi~ mec
buri iniş y~pmışs da diğer 
bir tayyaremiı tarafından 
mürettebatı kurtarıtmışhr. 2 
Irak tayyaresi düşürülmüş· 
tür . 

Şimdiye k dar tahrip edi
len tayyareleric adedi yirmi 
beşe baliğ olmuştur. 

bakın barba başlamazdan 
ev9el 50 l yyaresi vardı. 
Buna nazaran tayyare kuv· 
vetinin :;ayarıaını kaybetmiş 
bulunmektadır. 

Kı:ıbire (a.a)-lngiliz umu-
mi koraıgihıoın tebliği : 

lraka yapılan hücumlar 
esonsıoda geyri muharipler 
arasında ölü ve yaralı 9ar
dır. Mubaıım kıtalar bom
balanmış ve ba y6zdeo Irak 
topçusunun da ateıi zalmış· 
tız. 

-.-.-o---
Brest dokları 
bombalandı 

Londra (a.a) - ltıgiliz ba
va kuvvetleri yeniden Breat 
duklarını bombardıman et
mit ve mühim hasarlar yap· 

sıımmmna--•=• 

. HITLER 
a iştağda bir. 
utuk söyledi: 

--o----
Berlin {a.a)-D.N.B. aj n

sı bildiriyor : 
Fübı er R yiştnğın bugün

kü toplaı:bsıtJda bükiim tiu 
beye.natanı okumuştur. 

Fübrer demiştir ki: 
icra tın her ıey ve sözle

rirı pek az bir şey olduğu 
bir devirde ize milletin mü
ntebi p mümessillerinin önüue 
zaruri shva) b ricinde gel-
mek s iyetiude değilim. 

Size ilk defa olarak bcr
bın başında sulha k rşı fo .. 
giliz Fransız suikar.ıh Polon· 
ya ile yapılm sı muh k tak 
mümkür.ı ol bilecek her tür
lü anleşma ieşebbfisüuil a
kim bır ktığı v kit bitap et
miştim. 

Hitler bundan ıonra bar
bıo nasıl baıladığını anlat· 
mış ve sulh teşebbüslerin

den bahsederek demiştir 
ki : 

Bir eyllil 1939 daki müra
caatim gibi ikinci müracaa
tim de kati bir infialle red
dedildi. Ingili:: harp mub&r
rikleri ile onların perde ar
kasındaki yahudi kapitalist 
adamlarının insaniyete vaki 
hitabıma Almanyanın zaifli-

ği faraziyesini ileri sürmek
ten başka beyanatları olma· 
dı. 

Daha o zamanlar Mister , 
Çörçil'in büyük bir itimatla 
yaptığı kehanetlerle körleş
miş Norv_eç bük iımeti kendi 

topraklarının lngiliz ve Fran
ıız iıtiliıı fikrine üaıiyet 
peyda etmeğe baıladı. 

Hitler bundan sonra Nor· 
veç., Hollanda, Belçika ve 
F ransanın iıtilisından bah· 
setmiş ve sözlerine şöyle 

devam etmiştir : 

lngı iz hava 
kuvvetleri 

Libua ve Habeııstanda 
mışbr. 

1 Temmuz 1940 ta Al
man Rayiıtağıuı üçüncü de· 
fa olarak çaiırdım. Bu top· 
lantıdan istifade ederek sulh 
yapmağa davet ettim. M a-----------------___;r 

bOgOk faaliuet gösterdi Bade ha-
K.bire (Londra radyo S. b••ı 

8.15)-Resmi tebliğ: f 8 U 
ıngmz hava kuvvetleri Ba sra t 

Libya ve Habeşiatanda bil· • 
yük faaliyetler göstermişler
dir: Sirenaikada d6ıman te
cemmüleri · mütemadiyen 
bombardıman edilmit ve iki 
Alman nakliye tayyaresi 
tahrip edilmiıtir. Tayyarele· 
rimiı Bingazi limanıoa bom· 
ba atarak yangınlar çıhar· 

mıthıardıt, 
3 Ticaret gemisi bomba 

ve mitralyöz ateıioe tutul
mut ve mtibim bHarlar yapıl~ 

- Gazete ne 
yazıyor? 

- Amerikalı
lar Irak meıe
lcıine de büyük 
bir ehemmiyet 
veriyorlarmış! 

- Aceha bu 
alikalan da ba

' delharablll e .. -
ra mı baılaya
cak? 

' • 

Milli Şefimizin kı 
mettar hediueıe 

Ank ra-Ediroe, 
Nevşehir, Ergenehan ve 
aşt D ahnao telgreflara 
re, Milli Şef İoönüniio 
şehirlerin Halkevleriae 
z lariyl hediye ettikleri 
toğraflara Halkevleri .tal 
l rının şeref mevkilerine 
renle talik edilmiştir. Y 
lan t ezahüratta Milli 
saygı ve duyguları izhar 
lunmuştur. ---·-- -
mir Abdull 
her öğlen z 
yafetı ver 

Son hadiseler ciddi 
tetkikata tabi tut 

Sarki Erdun Emiri Abd 
Amma• (a.a)-Şarki 

dun emiri Abdullah, y 
eski Irak kral naibini 
ziyafetine da•et etmiıti 
hadiseler ciddi bir tet 
ta tabi tutulmuı 9e bu 
le ziyafetinde lrakın 
lider ve naıılarıda bazı 
bulunmnıtur. 

mafih edinmiş olduğum 
rObelere istinaden bu 
daki ümitlerimin de ç 
olabilecej'iade ıüpbem 
madı.. Çüakn harbi iat' 
lfJr bir idealle hareke 
miyorlardı. Onların ar 
-Devamı 4 üncü •aiti 
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Alsaucak stadyomunda düo yapılan milli 
küme maçlarında Altay güzel ve enerjik 
bir oyunla Ankarada 7 ·1 m:ığlüp olduğu 1 

Demirsporu 4 -1 yenmiş, Altınordu da An
kara ıampiyonu Geçlerbirliğiae l O galip 
Kelmiıtir. 

Maçlar bir gün evvelki miisabakalardan 
çok seri ve heyecanlı olmuıt ur. 

Ankara - 19 Mayıs stadmda onb eş bin 
kitilik bir seyirci kitlesi önüıı de milli küme 
maçlarına dün devam edilmi~tir. 

İlk maç Galatasaray - Ma skespor ara
aında yapılmıf ve oyun 4 - 4 beraberlikle 
neticelenmiştir. 

Birinci devre oyan çok seı i bir cereyan 
almıı ve Maskesporlular beş nci dakikade 
merkezden yapdıklarabir inişle ilk golle · 
riai kayde muvaffak olmuşlar dır 9e ba gol· 
den sonra Maskesporiular G ılatasar y aı-
8tf sahasına yerleş mitlerdir. 

Maskeıporluların bu hikimiyetioe rağ
men Galatasaraylılar başka sayı kll'.ydına 
farsal vermediler. 24 üncü dakikada taz
yikten kurtulan Galatasarayhlar beraberlik 
goliinii atmağa~ muvaffak oldukları gibi 
beı dakika sonra da bir rol daha yapa
rak 1-2 galip vaziyete geçmişlerdir. 

Maıkesporlular 34üncü dakikada penal
tıdan ikinci beraberlik golünü yapmışlar
•• da 36ıncı dakikada Galatasaray bir gol 
daha çıkararak devreyi 3-2 galip bitir
mlılerdir. 

ikinci devrede Maıkesporlular soldan 
KÜzel bir akın yaparak üçüncü vt bera
berlik sayılarını yapmışlardır. Bu golden 
ıonra Galatasarayhlar Maskesporu tazyik 
altına aldılarsa da bu ta:ıyikicri uzun sür· 
medi ve oyunda müyazene teessüs etti. 
36 ncı dakikada Maskeıporlular dördüncü 
gollerini atmıılarsa ~· beş dakika sonra 
Galatasaray buna mukab~le etmiş ve oyun 
4-4 beraberlikle neticelenmiştir, 

Fener-Harbiye karşılaşmasının birinci 
devresi 0-0 berabere bitmesine rağmen 
Fenerliler ikinci haftayımda 4 gol atarak 
maçı 1-4 kazanmışlardır. 

Fenerliler ikiııci devrenin başlangıcında 
saidaa yapbkları bir akınla ve Fikretin 
ayağiyle ilk golleriai kayde muvaffak ol· 
muşlardır. Buaa Harbiyeliler 13 üncü da · 
kikad• mukabele etmitler ve beraberliği 
tesise muvaffak olmuşl rdır. Fakat fener~ 
bahçe hakimiyeti tamamile ele alarak 22, 
31 ve 41 inci dakikalarda daba üç Sı?Ol 
çıkarmış ve bu suretle oyunu 1·4 kazan
mışlardır. 

KÖŞESi_ DOKTORUN ----

1928 T hvılle i i ikramiye 
e amorti keşidesi dün yapı dı 
Maliye vekaleti ve Tiirki · 

ye Cümburiyet Merkez ban· 
kasından bildirilmiftİr: 

Yüzde beş faizli v~ ikra
miyeli 1928 tahvillerinin Mer· 
kez banknnı binasında Mali• 
ye vekileti, aVl erkez bank~ıı 
ve diğer bank lar mümessil
leriyle noter huzurunda ya
pılan a1hocı ikramiye ve 

üçüncü amurti keşidesinde: 
237,148, 280,740 numara-

fara on biner lıra , 12,763, 
39,564 numnralar da beşer 

bin lira, 97,353, 110,174, 
151,543, 225,482, 262,081, 
326,620, 384.426 numaralara 
biner lira, 69,840, 158,341, 
182,126, 195,646, 198.886, 
224,943, 266,568, 276,791, 

• 
285,330, 304, 163, 310,178, 
37 l,282, 384,368 numarala 
303 er lira ve •yrıca 596 
adet numaraya da amurti 
isabet etmiştir . 

~~~~~ .... ~~~~~ 
iki m ~arif çi 
takd edildi 
Sıvas sunat okulu müdür 

ve reı~m öğre tmeni N.ifat 
Şancı ile Antalya kız sanat 
okulu müdürü Ba. Kadriye 
Ogaaın v12zifel erioi mutadın 
üıtünde yüksek bir muvaf· 
f kiyetle ifa ettikleri anla· 
şılmış ve kendileri Maarif 
vekiletince birer takdirna· 
me ile taltif olunmeştur. 

--o,---
Hırsızlıl 

Keçeciler Gönül h•ma· 
mıada Yusef oğlu Muiz ha· 
mamda bir arııda yıkabdığı 

ıırk dışı lsak oğlu Yaıova
nın 250 kuruşunu çaldığın
dan yakalanmıştır. 

Sarkı tılık 
Anafartalar caddesinde 

Mebmed oğlu Mustda yol
dan geçen R ~ fail kızı 24 

y ışında Rebekay ı sarkıntılıkta 
bulunduğundan yakalanmıştır. 

Ev • arruz 
Kndriye mahnlleı:nde Hü· 

seyin oğlu Kasım ve Ali 
oğlu Mustafa bila sebep Ha-
san oğlu Alinin evine taar
t uz ve hRkaret ettiklerındea 
yaka lanmtşlard ı r. 

lfabe ve yurt 
bilgisi 
bakası 

•• musa· 
açıldı 

Maarif vekaleti, ilk okul
larıa birinci suııflarında oku· 
tulao &lfabe ile dördüncü 9e 
beşinci sınıflarıda okutulan 
Yurt bilgisi kitaplarıpı yeni
den yazdarmaya karar ver
miş ve bir müsabaka açmış· 
br. 

Vekilet, bu müsabakaya 
iştirak edecek miiaevverle-

. ı imizc ana programı verir
ken bilhassa bazı noktaları 

tubit dm iştir. İlk okullar 
için yaztlaç ak Yurt bilgisi 
kitapJanuın takip edeceği 

belli başlı hedcfterdir. 

Bıçak TaŞımak 
Mezarhkbaşında Ahmet 

oğlu Mehmet ve Veli oğlu 
Mustafanın üzerlerind~ hirer 
bıçak bulunarak alınmıştır. 

§ Basmanede SüJ,.yman 
oğlu V c: hbinin üzeriade bir 
usturcı bulunarak alınmıştır. 

Kız Kaçırmak 
AbJülk dir hanında lb· 

rahim oğlu 19 yaşında Ali 
Armutlu kazaıı11da oturan 

Dr. Fa Işık ve bir aydanberj seviştiği 
lımir Memleket aatnne:ı l Mehmet Kczı 17 yaşında 

Rontken mötl!ha.uı ıı ı Emineyi kaçırdığı şikayet 
on tlccn ve Elclrtrtlt tedavf;ıl edilmiş ~e suçlu yakalaomış· 

vııpılu . lk ind fh!) İCr Sokıı • 

nargile : 7Q "'1.. rllı '"J ON 'hr.1 e tar. ı 

,ELHAMR Sınemasındasugün ı 
Eski arkadaş 

-3-
Nicotine renksiz, yağlı bir m ddedir. 

Hava müvacebesinde yavaş yavaş hafif 
bir renk alır. Suda, yağtarda, alkolda, 
eter de erir. 

Tütünler, çeşit! e:ioe ve nevilerine göre 
yüzde 2 ile yüzde8 arasında Nicotin . havi 
bulunurlar. 

Tütün tiryakiler i, tütünü yı km k, çiğne· 
mek veya enfiye gibi burunların çekmek 
ıaretinde kullanmışlardır. Tütün yandıktan 
ıonra husule gelen bir takım gazlar verdır. 
ilk defa tütün içenlerde görülen baş dön
mesi, mide bulantısı, 1ıöı k raı mnsı gibi 
halJer ltu dumanlara ve Nikotine ahfmamı~ 
olmaıından ileri gelir. 

Tütln, en çok, yakmak ıuratindc kulla· 
nılmııtır. Yaprakları biribiri üzeı ine bükiip 
kıvırarak bunun bir ucundan yak mak, 
ateki ucuadan dumanını çekmek tarzındaki 
itiıler baıit, iptidai bir kullsnma uıulOdDr. 

tBugün mu zzem ve muhteşem bir aşk, kabramlilnhk ve fe-: 
! dakirlık fi lmi, Rog~rs Raug·ersin cibanşumul eileri : 

: (Nrthvvest z f Donru : 
1 Pauage ) r .. - ı 
:(Tobii renk li) Yaratanlar: Spencer Tracy - Robert Young ; 
: Jaroaldc en !On e en muh1m h rp iıa bt:rleri ı 
: Sek\nslrn: her gün 2 - 4-6,30 ve akşamları 9dct başlar : 
ı Cum rte!i ve P~zar güoieri 11 ve 1,30 da başlar ı 
:Dikkat: Haftanın bütün günlerinde ilk seanslar UCUZdur.: 
ı Fiy t lar: Birinci 20. Baıkon 25, koltuk 30 kuruştu:. ı __ ..._ __ _.... ____ .....,.....,.. _______________ ____ 
u:u--..---• TELEFON: 3646 -----

i Tayyare Si emasında 
ı lmperio Arjantinauuı rakibi - Madrid sahneleri yaldızı 
t altın ye billür sesli Estrelita Caatro'nurı 
ı YarEıttığı lspanyolca sözlü, şarkılı, danslı 

! SEViL BERBERi 

: 
ı 
: 
ı 
: 
ı 
: 

: Şen • neşe, musikili ve lüks dekorlu büyük opera filmi t 
: Ayrıc.i: logiliı.ce ıözlü [ Havay Oecelerl ] ı 

! Matineler: J_-:_~--~ v~-=91t~nt~'_ ~~:!~m_~~-=uuıarteai ve! 

BOŞANMA srr ı 
VE TEDAVIS 

ES§ a••ç& g;1 kf 
(4\ Y zan: Halil Ze .... 

Doktor kadından soura koc•_ .,1 
yor. O da ticaretinin pek va•• 
mebEıi iıforia yenem .. diğindea çok 
ğa ve eve geç gelmeğe mecbllf : 
dan dolayı kar111nıa bir luıkaaçb 
sına tutulduğuna söyliyor. ~f. 

Bunun üzerine doktor kararın• •, 
· tt e' "Koca her akşam aynı sa• e d• 

cek, tatil giinleriui kansının yaıı•0 

cek, hatta Ç<' k işi olduğu ıa111•11 0ı• 
den kar111na söyliyecek ve ister•' .~, 

- • · .. d ed•' maganya geımesırıe musaa e ·dit''' 
Bu karar hraf eynin hoşrıo• gı •' 

lard~aberi dagm v~ kızgın ~aşı~6• 
koca birbirİDt! sarılarak evJerıoe 
lar. 

işte bu ruhani tedavinin e 
zulruak üzere olan nikahları tıkt1Y rt 
bir çok evleri perişuılıktau. ~il 
b.tti araiarı11 ın düzelmesine ıııı . i 
dığı :ıanuedilualerin bile fikirJetl~lıjb 
men değiştinli kleri , en humınah :• f 
malarının ted vi edildiği, bir ço6Jli" 
lerin saadete tahvil ettiği de 1 
dir. _1 1~ 

1 - insan delirdiği zaman ,.,o 
değil, parasın i da kaybeder. bidd 

2 - Kahrı man harpta, akıllı 
dost felakette belli olur. . ıııi 

3 - Kadının dili gayet k-'1~1~ I• 
bir k•ma gibi :lir. Çilakü iki agııf 
kese~ ~~ 

4 - Kadın için yeni elbiıe, ye 
yeni koca gibidir. Fakat bo•11

• 

az ıürer. ıı•-"~ 
5 - Giıli uikiblar ekıeriyetl~ ,ı,ı 

ıonuçlanır, bundan da üçüncii t• 
1 ıJ, 

fade eder. Jlı dr.J 
6 - Ahmak düşünmeden, akı 1 1'! 

rek söyler, fakat müdebbir kir:0
9 

düınür, fakat ı6ylemez. ,si, 

Askeri Baytar~~ı 
et•o ~ 

Ankara - Ordu subaylar be)' dai ~ 
fiae ait kanunu o bir fıkrasınıo. :• .~ 'l 
kında bükftmetçe hazırlanın S 1ıı•ıt~ 
Meclisine tevdi edilmiş buluo•0

.,., ' 

/ yibnsiyle askeri baytarlara ibll ,. 
verilmesi esa11 derpiı oluaınuıtıJ 

--o-- 1'~ 
iKi CI K Af}.1d1'.~ 

loebolu - lstıınbuldan Aua d"" 1 f 
Jet benbına geçmek istiyeale,ı bot•f' 1 
kafileyi hamil Ankara vapurıı ot• ,o J 
miş ve yolcu)nrrnı çıkardıktan IR. 
müştür. .

1 0 ~'/ 
Y olcalar kendilcıine göıterı e d•t&JI 

ve yardımları memnuniyetle (ıa1 / 

dir . ~. 

' FAYDALI l~~ILERI: . ıe~, 

Beden harek~! or,, 
Bazı kimselerin sırtı yuv•rla )J,ı' 1 

sırtları düz yapmak için şu t.,,11' . • oe ı ~ 
muntazaman yapmak iyı ~I' 
mektedir. .,, ' 

1 - Ayakları birleştirerelı • 1ı• ~· 
baston veya ıopı alarak h••~Y di,-' ~'/ 
Sopayı geçirerek aşı.ğıy• •0 _,il 
hareketi be, defadan on bet• ~f 
malıdu. .1, ~ 

2 - Ayaklar bititik ıop• 1 ı ,, ....... 
karı kaldırmak. Belden •t•Jl f•' 
yere elleri değdirmek. Beş dt 
defaya kadar yapılmalıdır. , / 

..,___ tJ~ 
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5 Mayıs IS: 1 ~ (HALKI 
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L 
n~ liUR AH" 

, \ld~'~§nde-r birden bire bajtırd: •zaten be-
. ~ renme ı tedlğlm bundan ibaretti!" 

~i ~0; 1 - koşa çıkarken: "Z ten be-
;~ lıde k~h.ve :unan t - nim de öğre mek istediğim 

~ı tol ~ •nleun oyna- bund n ibaretti" diye bağır-
. tıtı~ıı h a?ar mühimdir mıştır. 
''.tetkik tıgı tarihi h di- Kahinlerin, in ani rla Al-

i~ edl'!cek, içinde lehın rasında bir tercüm n 
~d'ıta P•trn ğı olduğu vazifesi gördüklerine in nır-
"ltııe" çıkar. lstikb li d O k d 
., d}e llluktedir olduk- hır ı. nlarm mu des 

"lll' • sözlerine inaomakt tered-
tııı bir t'D•nılan bu f 1- d d 1 k d T 
•ef,,d ek !Özüyle bOyük üt e en er pe ez ı. a-
t eıı ribci Herodot, kabinlerin 

' • Qİt ıayılır, b z n 
ile lllıtı it Ü J • • söıünü dinliyerek her şeyi 

~ ttıe I c m esının ld 'b kt ·n Çık 1ın eketler fethet- o uğu gı i yazma n çe 
} ~ • ırdı e· kinmeseydi, bugün eski ı:a-' . ııllt, d • il çok meo-
ttı il lbl '- • • maolnr tarihi çok aydın} 11-

~ 1-h -h•nd r adibı~lcrıa 
~~ bGYük kalmışlardı. mış olacaktı. 
~ ~ Uıı k lskender bile, Büyük Sokrat da bata} 
• t •dıgı eııdiıiac neler itikatbırn gayet bağladı. 
~613 111 itler k ederek Ölürken, 2ehir dolu kup yı 
~2İttıı%~· hur D~lfi k"hi- ağzın~ boşaltın dan evvel, 

bi, k·'t: K htrı, günde ölümünün kolay olmıısı için 
ia .. ışı cin isti b liae bir ilfihin dınn hoı oz kur-

•tı •Çtı:ı 1 b ç k b ' b ık J skeııderden an ettirmişti içero, a in-
~ ~ 

1 
~ ~irini k bul lerin söylediklerini, •ilahla-

t tai~j 
1
8 
.. tııder bir gün rın yanılmaz sözleri" (Or tio 

)' d,h, 0°Yle11:ıiştir. isken· Dcorun Certa) diye tı:s .. ir 
il "'ki 111Dandan baş- eder. ilk dramları yazarı 

' ~lhıtı ~ ve anud tavrı Seneka d kahinlerin ilibi 
ct_ dtıh •dııır, keb nette kuvvetlerine imE n eden fer-

~ t Ytra doğru ko- dendi. Daha bır çok gene-
l,~ tıtup _ 

tıll 'Itır. O ıurü lemeğc raller, Lr~Jlsr, imp rotor-
ıı. ~tü z aı n kabin far kabrawaı·I r kabinlerin 

dt~ ~iızılle b kmış ve öoünde diz çöküp şefo t 
ılı tt" d •e mukav met dilenmişlerdir. 
~ 1 ~ ~o~rniıti. Iakender, Kahinler \ • ıtasile istik-
-•, 'li~haı·nu derh l bırak- bali keşfetme usu!üı ~ ilk 

ı'Sttt~ltıe b khrmaktan defa ol rak Kofu civarınd 
.. 

1 lllabetten koşa -Sonu var-

• C!I • 

1 ışçı 

yan öda 

Jstanbul-Düa ı bah T b
t k lede Sabuaca b nınd -

ki Filit imal~ tb n sinden 
çıkan bir y nıınd Has n 

adında bir iıçi alevler için
de yanar k plm6ı Dora 
adınd diğer bir işçi de 
•iır yarı.lanmıştır. 

Yangının b v ıau ocağı-
m p tlam ıodan çıkb·ı 

ani ıılmıohr. 

Domlnpınard , hlönünde 
dögüşen cesur Türk Erlerini; 
Sakaryanm krınlı d lgal rı 
üzerinde, v t~nan istiklali 
uğrunda yüzerken, Ata· 
türk'ön uordul r ilk hede- 1 

finiz Akdenizdir,, i aretine 
doğru bütün vzrrıklarile ko· 
şarken gördüm. Ve çelik 
bileği ile kavradığı silahını 
düşmnt;ın göğsüne "İ!tiklfil 
Türkündür., diye s klarken, 
gökten )ağın ölüm parça
hırınn k~ rşı bir heykel gibi 
dururken; yurdumn bir adım 
atmak istiyenlere "ycsak,. 
niye h "'ykmrkea Mebmedi 
eudım. 

Uzun yıllaıd lop rabe~ 
larile sürüklenen anne, Ça
nakkale niperlerinde aslan
lar gibi yılm d n, yorufm -
dan döğüşen oğlu; Mehmet
çik, tarihin şimdiye k dar 
kaydetmedıği iki Türk, iki 
ebedi varbktar. 

*•* 
Gümüş renkli yapr klar 

arasında celeci bir b raket-· 
le uçuşan kuşların ke!!hin 
çığlaklarunn düğümlendiği 
nokt latdan tüteo dumanlar 
ve bunların içinde keslk 
betlaa halinde uçuşa kıvıl

ctmlz r, Çon kk lenin en 
korkunç ve knnh m nz rıısı
çiziyordu. 
Hayatını tozlu yolların içli 
şarkılarını tekerleklerine BR.

rao kağnıl rdn ccph ne t -
şım ki geçiren ihtiyar An· 
nenin hürmetle ellerinden 
defalarc öptüm. Y vru u
nun dört duv r içind be
ilden ortehğa büyük bir 

darbe ile inen çığlıkl rı: nn
nesini üzmüyor. O kadın ki 
bugün, kollarında y vrusu
nu d~ğil, siperde döğüşen 
oğullarına mermi taşımmkl 

meşguldü. 
Mehmetçik, ey mert akcr 

bozkurtların eşi in, 
Enginlere ığm y n Türk

lüğün gün~şisin, 
R" lô te1Piz rubu,.•d duyu-

lan :suvaş sesi. 

Matıi'ev dideınİ) en ey a il 
Türk sk ri, 

En sou kFıd r döğüş döo
mek yok si g~ri, 

~· ki k lpleıe dolsun bir 
• z feriu ınüjdesi. 

Çelikten biltğinle heı yoku 
var yaparsıu, 

/nöoünün izinde Türklüğüne 
tap rsın, 

/(, ç n düşmanlara sor; me • 
zarınız neresi?!!. 

Geçen gün bir su lime hiç 
tereddüt göstermeden önün
de tuuçt n bir heykel gibi 
dur n Mehmt din söylediği 
sözleri aşağıy n klediyo-

rum: . 
"Ben asker olar k doğ

dum, öylece öl cejim. V · 
tan müd f ıası başt , h y ~ 

tımsa ond n sonra g lir. 
Kanım milletin, kemikle;im 
ise muk ddes topraklarımın
dır. Ruhum Atamın, k lbim 
İDönümün sesleriyle doludur. 
Ben onların oğluyum. H r 
saveşe koşarken zaferit doğ
duğunu duyürım. 

1 
ver cektir. 

K rşımda duran a5ker, 
sözlerini birk ç beyitle ni
hayetlendirdi : 

Anamın adı Fatm , benim 
adımsa Mehmet, 

Ben 11 vaş yolcusuyum düş

. mana yok merh mel 
Eğer yüzlerce düşm ı öl

durmeden yar IDnır ve snf 
horici çıkn sam, kendime 
"alç1tk,, diye havı<ırıp, göğ
sümden akan kanlara bak· 
mıyar~k. !Üngümü k vrsr, 
"0,, oun emrioe, vazifemi 
tamamlamaya koşaırım. Ben 
böyle y rntıldım. Yurdum 
ay k b sruak istiye~lere ilk 
sözüm "yas k,, dlnlemiyene 
henüz ucundan k D ıüzül
m,.kt olan süngüm c vap 

1 Duşündüğü n bir şey v r; 
.. Y ölüm, ya istiklal! .!,, 

Göğsümde kur şuol rın işle

diği bir bilil, 

Yarın benim de oğlum, gc
recel tir g5ğsünü, 

Kalbimde iki d v r : Ata
türk ve İoönü! ... 

İstanbul : 
Burh nettin Şarbalkan 

Çocuk düşürmek 
lsmail karısı Esmaıun dört 

yhk hamile bulunduğu ço-

wuıus,, 

s vvetıer irlri 
siyasetinin 

uari ir e idi 

l 
cuğunu düşilrdiiğü haber ve
rilmiş ve y pılan t bkikatta 
ve muayene de çocuğu dn
şürdüğü tesbit edilmiş ve 

1 suçlu yakal nmıştır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Sovyetler birliği, B Ih n
lar ve Y kıDşorkt , özle ve 
fiille, tecavüzü teşvik eder 
hiç bir harekette bulamamış
tır. Yalnız bu bölgelerde ya
şıyanlarıo kendi istiklilleriui 
müdaf a etm lerindc, Sov~ 
yetler birliği menfa&tieri ile 
bir tez t görmemekte oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Sovyetler birliği, Japorl rl 
son imz etmiş olduğu pnk-
tın gayesi de, borbiu ir ye· 
tini önlemeğe çalışın k oldu-
ğunu tasrih etti. 

Acab Oggi g ır.et si, bu 
paktın d bi, Sovyetler birliği 
vey J pmıya aleyhine, harpçı 
bir teşvik olduğu iddiasında 
mıdır? 

---o--
s ıık 
lkiçeşme1ik Dol plıkuyu 

mevkiiude Süleym n oğlu 
H mit Mustafa kızı \; yan 
Necmiyeye sarkıotıhkt bu
lunduğund n yak 1 omııtır. 

Muhakemeler bocaladığı 

z mao, ağzınd n ve kalemin
den dökülecek gu betlere 
hudut olamez. F kat Balkan· 
1 r h rbi mcsuliyetini, Yuna
nistanı teslim lmak için 
ültimatom vermek ve reddo· 
luounca Y unani t n hücum 
etmek fiilinde görmeyip de, 
Sovyetier birliğinin Yunanis
t nl dost olduğunu bey o 
etmesinde t&s vvur etmek, 
zafer tebrikl rinde adres t•· 
ırmaktan d h ykm olsa 

gerektir. 
- Dev mı 4üocü hifede -

Yer yüzünün n g:inUI acıcı c nnetl: 

ızmir bele igesi adif lesi kır gazinosu 

A 

v yı, eo ~ fis manıa
or da bulursunuz. 

'atlar 
-..-a)ı 

Sa güd r) 
Kem raltınd Meserr t oteli karşısınd (67) numarah 

mağaz ıııd en on mod ya uygun k dın - erkek elbiıe!eri 
dikmek ve mevsimin modern kom şiar s tmak suretiyle 
müşterilerin m mnuo etmektedir. 



•ATBUAT 
HOL~ALARI RADYO-
-IJaıtaralı .J ncii aahilede

VAKIT 

Yııaııııar nı için 
ııııap oldu? 

Y uaa: Aaım Uı 
Ba lyle bir rivayettir ki 

Fn•• laarbiade lnfiliz·Fraa· 
u ceplaeliaele cereyan edea 
Mclüelere 16re dofru ol· 
... ibtim•li varelar. Bu tak· 
cllrcle Ynaalalarıa mailübi· 
,.U.i iata~ eelea lmilleria 
laqaada lafiliz ve Yunan 
kanetleri ara11nela kuman· 
ela ltirli;t temi• edilmemiş 
olmuı ıeliyor elemektir. 

Eter Yanan baıkamaa· 
-.ı.tı biJle bir ihtimali ev
Yelclea tabmia edebilmiı ol· 
•Jdı laer halele l11filblerin 
motlrize lmYvetleriai dala. 
... ka bir ıekllde kallaaır· 
• •• Epirdeki kavvetleri 
ıicat laatlanaıa kuilmeıiai 
••cip olacak bir Yaziyettea 
._arırth. Yunan mllletiaia 
alh a1 i~iade harikalar ya· 
rataa kalaramaalıfı fedaklr • 
lajı alıbetiade harlna son 
uflaaları•da da d•ba b8y&k 
•ticeler abrdı. · 

VATAN: 

Balkanların 
bozcluiu blsım 

Ahmet Emin YALMAN 
Eter 8. Velicl'i yalnadaa 

tuımaaymk ve lıtiklal mil· 
catlel .. ı u•aıı•cla ce .. reti
ala •• 1arcla olaa ıevriıiain 
• kadar ajır ve parlak im· 
tn.alardaa geçtijini bilme· 
•Jdik keadiıini bozıunca· 
lakla itham ederdik. Halbu -
ki baau pek iyi bilclijimiz 
•• arkacla11mızıa meziyetle
riae k11met Yerdijimiz içia 
llldlaelerclea uzak bir inıi • 
,. llemlade yaıadıjlndaa 
•• ıldala llçiilerİlıe dik· 
kat etmediiladea ıiklyet 
.. -.jiz. 

B. Vetid'in yaı111nda di
pr bir talnm biıler ıizli· 
cUr ki ba ıırada bunları açık 
Wr mlaakaıaya me•ıu y•p· -•ta l>l1lk f•yda ıör&· 
JOraz. Baadaa da yar1nlı i 
UJlmızda babaedece;iz. 

YENi SABAH: 

lıtızır ııııırı 
H•eyla Cabit Yalçın 

Alma•,. lalade meydanı 
•beat laaldukça ve mavaf-
fü11et imklnı ılrdlkçe laer 

afa blcam edecektir. Baa· 
ılplae yoktar. Fakat Al· 
•J• laer memleketten ey

~ laıiltereyi mailôp et
ek ihtiyacıacladır. 

Askeri 
Müşahitler 

INGILIZ TAY- TOBRUÖA 
y AREL ERi Yapıldan ikinci blGUl

ırak tauuaraıi da ıııaresiz kaldı 50 Vaıiugton (a.a) - Ameri
kan orduıana menıup bazı 
ıabaylar Bağdat ve Tahra-
na aıkeri müşahit olarak 
ıönderildlii anlaplmıtbr. . ,_ 

"TAN 
" 

Herkesin gözü 
Amerikada 

Zeketiya SERTEL 
Amerika bot durmuyor ve 

laglltereyi mailüp olmaktan 
kurtarmak için eliadea ge
leni yapmaktan, hattı Al
manya ile harbi ıaze al
maktan çekiamiyor. Fakat 
ıaaa unatmamabdır ki, Ame· 
rikaa y•rdımı en ke1if had
dini ancak 1942 aeaeaiade 
bulacakbr. Oaun için ba yJI 
da demokraıileıin b&ylk 
mltklllerle çarpııacaklan 
ydd11. 

T aa ikiaci bir yazıııada 
diyor ki: 

inılltırı Ilı ırat 
araıııda çıkan lhtllll' 

laıilizlerin M111rda Alman 
iıtili hareketiyle meıral 
olduklara bir ıırada, Irak 
lalikômetinin aldıfı vaziyet 
çok miaidardır. Son haber. 
lere göre, Irak htlkümeti 
Almaayadan yardim iıtemlı· 
tir. Almanyaaıa baıilaki 
ıaıtlar albnda yardım et-
meai mümkün dejildir. Fa· 
kat lnıilterenia lrakta yeni 
bir müık&Jle karıılaımaıı her 
halde boı bir ıey olmHa 
rerektir. 

Kiralık ev 
Dibekbaıı Sllvari mahal

ı .. ı Hacıoımaa ıoka;ıada 
nezaretli beı oda, mutbak, 
kızma hamamı ve her iki 
tarafda bahçeıi balanan 22 
numarab mlkemmel ev ace• 
le kiralıktJr. Garmek iıti· 
yenlerin Adliye icra daire
ıiade mlbatir B. Hlıniiye 
mlracaatlara. 1-7 

22 
dlıOrdOlar ıııan tankı lıha ıdlldl 
--o--

Kahire (Londra radyo S . 
8.15)-Reımi teblii : 

Britanya kuvvetleri B11· 
ıada m&bim kııımları iıgal 
etmiılerdir. Din Britanya 
tayyareleri Baidat civann
daki tayyare meydanına h6-
cam ederek petrol mllbim-
mat ve aıkeri hedefleri bom· 
bardıman etmittir. Bir 
k11mı yerde ve bir kıımı da 
hayada olmak &zere 22 Ra · 
tit Ali tayyaresi imha edil
miıtir. Bu hareketler eaoa· 
11ada laiç bir Britanya tay· 
yare1i kaybedilmemittir. 

Londrr (a.a) - Hit'erin 
çoktaaberi hak me1elelerine 
el koymak istemesi bekleni
yordu. Almanyanıa aeae•i 
petrol ihtiyıci 15 milyon 
tondur. Halbuki Romanyaaın 
iıtibulltı 7,5 milJOD toau 
•ımamaktadır. 

Almanlar, tayyarelerinde 
Rus benzini kullanamamak 
tadarlar. Binaenaleyh Alman· 
lar Irak ve lr•n petrollerioe 
muhtaçtırlar. Bu menbalar1n 
senelik iıtihsalitı 1 oil milyon 
tondur. 

Macar Nemzet gazetHİae 
16re lagiliz kıtalanaı bi1Dil 
bir çok nakliye ıemileri 
Hayfaya gelmiıtır. Karaya 
ilç hin 1 uker çıkanlmııtır. 
Bu aıkerlerle ıarki Erdun-
da bulunan lariliz rarnİZOD• 
Jara IHka 16aclerilmitlerdir. 

Ba;dat (a.a)-Aktam ıa· 
at 22.30 dan ıabab 4.30 a 
kadar ıivillerin ıokaklarda 

dolaım111 ve aktam 20 den 
aabab S.30 a kadar araba 
ve ••kil vaaıtalarınıa ıeyri 
1eferi memaudur. Bitin 
ıehirlerde gllaeı batmaıile 
ıııklar a6adlrllmektedir. 

Kahire (Londn Radyo S. 
8.15)-Reımi teblii: 

Libyada bareklt devam 
etmektedir. T obruia ikinci 
d&ıman taarr aza da ıeme
resiz kalm11br. Bu taarruz
lar Almanlara pek •in• 
malolmuı ve SO tank tahrip 
edilmiıtir. Diiımaa dış hat· 
tan beı ve tobruktan 30 
kilometre dışudadır. __ ..,__ 

B. HITLER 
Rayiştaida bir 
nutuk söyledi 
-Baıtaralı 1 inci aalıilede

da mubarik kuvvet olarak 
bmamiyl• tibi balaadakları 
Demokruinin yabadi 1erma
ye1i idi. Su1b teklifim bir 
korku ve cebanet eıeri ıu
retiade tefıir edildi. 

B. Hitler buaclaa ıoara 
balkanlardaki ıiyaıi ••ziyet· 
ten ve Romaaya, Yu•aniı· 
tan me1eleleriaden bab1ede
rek ezctimle demlıtir ki : 

Balkanlar ekonomi meıe
meıelelere dayanmaktadır. 
Romanya büktimetiaia de· 
iiımesiaden sonra ltalyanın 
Yuaaaiıtaaa yapbiJ ıaran· 

tiyi red ettiğinden · harbe 
ıiirikleamiıtir. 

Ve derhal Yan•niıtaa ile 
ltal1a ara11nda ba,p baıl•· 

mıı ve ıon gllae kadar Al
maaya bitarafbtıaı mulaafa
za etmiı bulunmakta idi. 

Havaların feaallfı, kar, 
fırbaa ve yıimurlara raf• 
men Yunaa •skerleriala kah· 
ramaalıfı takdire llyik ol· 
daiuau tarih bile yaıacak
tar. 

laıiliıler Yuaanlaların Ya· 
ııtaıiyle Balkanlarda bir 
cephe kurmak iıtemitler, bu 
yüzden Yuoa•İıtaa mualaa· 

HILlll SESi HAllll SESiDiR rebeye ılrtUdeamittir. ltalya 
Almaayadaa yardım İlteme· 
mittir. 

Hayfa ya 
lan pe 
durtlu 

TE vzı: ••ıiltere dah• baıı dev
. Jetleri de barba ıilrlklemek llaıan .. ,ı.ot 

BiLHASSA KAHVE 
ATINDAN SONRA ••• 

Gerek lzmirde ve ıerek Karııyalra kordonuada haza kah· 
vecilerİD ıimdiye kadar hiç bozmadan miiıterileriae mil 
ıibi baliı kah•e içirdikleri halde, bazı kahvecileri• de yl· 
De ayui para ile ıırf nohat Ye bazan da zehir ıibi acı ar· 
pa ve 11ire içirmel•ri çok ayıptır. Dikkat .. z1rıaı celbe
deriz. 

iıtemiıtir. Bu alana ba1bca11 
Tlrkiye ile Yuroılavya idi. 
Yaıoılavya umam1 harpte 
cllfmaalanmıı araaanlla idi. 
Tlrkiye iıe Bllylk Harpte 
mlttefikimizdi. Harbaa ae· 
ticeıiade TlrkİJ• de bizim 
kact.r m8tee11ir olmaıtar. 
Şimdide zimamdarlanaıa 

HALlll SESi 111111 SESiDiR takip ettifi dDrllıt ıiya1et 
ıayeıiade bitarafbj1aı mahıfı:ıa 

etmektedir. 

aara atbjı v• 
du ııırdıtaaü• 
br. 


