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~\VE AÇIK 

'nanistan ae 
tllpabilirdi? -··--

tılgar ajansın ı n "Yu
~k .nanistanın yaptığı bir 

hr" diyer-ek Yunanlı
'Vatanlarını müd&faa 

tk \'e istiklillerini elle
ıı kaçırmamak için gö
lldıkları harbi takbih 
ta· 
il 1be cevap vere-n Atioa 
ı:• Çok yerinde ve çok 

· ~, olarak diyor ki: 
dtllg•rların böyle bir mu· 
es cidah çılğınca ser· 

tıt ada . tmeleriae tees
. ~deriz. Bulgar ajansı bu 
t t on misli olan düş

~'1. harp etmemezi kas· 
~--hraa, iyi bilsin ki bu 
._'" tarilıinde ilk •oku 

a:ı •11nşhr. 
lllıt " et Yunanistan, Yunan 
~'~~li. Yunao milleti ne 
bıhrdi? Bulgarların ve 

~'rcilerin boşuna gitmek, 
' dan af erin ıahnak için 
\ ;a•rı anahtarını düşmanı· 
ıı~•lia:11 ederek ona; 
~ le blltün cihana mede
~ tt \'e hikmet dersi veren 
~~•t•nı size hediye edi
~,1 l: istediğiniz gibi ~ğ· 
ı:•ı., diyemezlerdi ya ... 

\, ' bnoon içindir ki bu 
''-)'da, Bulgarların bu tarı· 
~ yerinde bulacak 
>tt tıı s~ven , hürri-
\ •e istiklaline kıymet 
~-- biçbir fert taaavvur 

'•az. 
~~~~~~-
~--erika 
~rkutulamaz 
~ .bdra (A.A)-Amerika 
~~~y~ nazırı, mütarekenin 
~d lluıntı münasebetiyle 
\aı tttiği bir nutukta ez-
li e demi,tir ki: 

\ı''~ balkanlara sirayet 
~'1- ttır. Mütecavizlerin ha· 
t'ç~' Romanya üzerinden 
~, ~p Türkiyeyi korkutmak 
~~ •.rbı şarka yaymaktır. 
~,;1•ka harp harici kal
~~ k karar vermiştir. Fakat 
d'İit~!•r alçakhk mukabili 

~-----

~-erikada Al
"''-n casusları 
~ltııı ıaıııtııar? 

'I ele Yakında "Halkın Se
~)' iade bu çok merakb ve 
~.~'•nh tefriltanıo Defrİne 

1Yoruz. 

esi 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Sahib, Nı:şriyat 1 
Aınırı 111'! Bat 

Mubarrıri ı 
SIRRI SANLI 

idare: lzmir linci 
B. aokaiında 

HER GÜN Çll(AR SiYASi GAZETI! 
(H. Sesi) Matbaa
sında basalmışbr 1 - ----·-----

Mil LI ~Ef iMIZ 
Türk Tarih 

Ziyaret 
urumu erkezini 
Bu vurdular 

Ankara - Mılli Ş.!fimiz İsmet İnönü, yüksek himayeleri 
altında buluaJ\n Türk Ta ı ih Kurumu Merkezini ziyaret 
buyurmuşlardır. 40,000 cdd kitabı havi bulurıaıJ d e· 
ğerli kütüphaneyi g !' Zmİ-1 ve izahat alrn&şlardır. 

Türk Gazetele· YENi SOVYET 
ri ne diyorlar? ALMAN U

YENi SABAH: 

Malotofun Bırllnl 
zıuareti 

Hüseyin Cahid Yal91a : 
Berline lngili:ı orduları~dan 

evvel Molotof giriyor. Bu, So't'
yetler Birliği diplom&1isi için 
hakiki bir zaferdir. Alman
yada neşredilen resmi tebliğ 
So•yetler birliği halk komi· 
serler meclis reisininin ve 
hariciye komiserle inin Ber· 
line, Alman hükumetinin 
daveti üzerine, geleceğini 
bildirmektedir. 

Bu ziyaretin gayesi de iki 
memleket arasında mevcud 
dostluk münasebetleri çerçi-
veıi dairesinde şahsen yeni
den temas suretiyle devamlı 
görüş teatisine devam etmek 
ve bu teatiyi derinleştirmek 
olduğu ilin edilmektedir. 

Sovyet]er birliği hariciye 
komiserinin kolay kol~y Mos· 
kovadan ayrılmaktan pek 
hoşlanmadığı düşünlilürse 
şimdi bu ·Bertin :ıiyaretini 

ihtiyar etmesi için ortada 
hakikaten zahmete değer bir 

[ Devamı 3üncü sayfada ] ........................................................ 
ZELZELE 
F:LAKETf. 

Romanuada uozıerce 
köyden eser kalmadı 

Bükreş (A.A) - Yeoidea 
bir yer sarsmtısı daha ol
muştur. Bu pazardanberi 
üç defa şiddetli yer sarHn
tısı kaydedilmiştir. Yeniden 
halk arasında panik olmuş
tur. Zelzele felaketinden 
binleree köy ili açıkta 
kalmış yüzlerce köyden eser 
kalmamıştır. insanca zayiat 
fazladır. binden fazla 
ev mabyolmuştur. 

Rasathane şimdiye kadarl 
sekiz zelzele kaydetmiştir. 

Başvekil genHal Ante· 
nesko bir beyanname neş
retmiıtir. 

Rasathanenin DBfrettiii 
hir beyannamede arazinia 
aoraal ıekilcle oturda-

ZA ERELERI 
--o--

Londra (A.A)-Deyli Tel
raf gazetesiniq Moskova 
muhabiri B. Molotofua Ber· 
Jiae gönderilmesinin Moske
va yabancı mabfiUerioi ta
mamile hayrete düşürmedi
ğini kaydetmektedir. Ziya
ret hakkında neşredilen 
Sovyet tebliği vaziıeti tenvir 
etmemektedir. Sade ... e B. 
Molotofun iki memleketi 
bağlıyan dostluk hissiyatıoıo 
bir tezahürü olarak bu ıi
yareti yaptığı bildirilmekte
dir. 

Takip edilen maksadın 
Almanya ile Sovyet Rusya 
arasında yeni bir anlaşmayı 
mı istihdaf ettiği, yoksa 
sadece Beriine gitmek mi 
arıu edildiği suali cevapsız 
kalmaktadır. 
BERLIN MÜZAKERELERi 
VE TÜRKlYE 

Bu vaziyet münasebetiyle 
lngiliz matbuatı tahminlerde 
bulunmaktadır. Sovyct res
mi tebliğinde karşılıkla 
müııasebetlerin takviyesin
den bahsedilmesi yeni bir 
anlaşma tasaYvur edildiğini 

göstere bilir. 
Sovyet heyetinin teşekkül 

ıekli itibariyle iktisadi ve 
sınai şahsiyetleri de ihtiva 
etmesi görü~melerin büyük 
mikyasta olnc ğı hissini ver
md:tedir. 

Bununla beraber Türkiye· 
nin vaziyeti ve tasavvurlara 
meselenin de bilhassa mn
zakere mevzuu olacağı zan
nedilmektedir. 

Ayni fikir Taymis gaze-
tesinin 'diplomatik muhabiri 
tcırafından şu suretle ifade 
edilmektedir. 

Sovyet heyeti içinde bir 
çok iktısatçılar ve sanayici
ler vardır. Fakat diplomat
lar ve her kısım mütebaa
sı , )ar da vardır. Bu da gö-

- Dvamı 4ncü sahifede -

ğunu ve tehlike olmadığını 
kaydetmiş ve bir volkanın 
faaliyete ı•çtiği hakkında 
tıkarılan ıayiaların aslı ol•a
dıjnu a,trıca bildirmittir. 

Yunan-ltalyan 1MI .. §IRPARLA-
Harbı NTOSU 
--o---

lngiliz taggareıeri 
Avlonuauı bombar

dıman ettiler 
Atina (A.A) - Elen ka

rargahının son tebliğine gö
re, pazardan bugüne kadar 
ltalyanlatdaa alıncm esitler 
aras1Dda subaylar çoktur. 
Yunan ordusunun eline ge
çen top ·ve mühimmat ta 
külliyetlidir. 

ltalyan tayyareleri dün 
Yunanistamo bazı tehir ve 
kasabalarını tesirsiz bir su
rette bombardıman etmiş

lerdir. Ölü ve yarah vardır. 
lngiliz tayyareleri dün AY

lonyayı bombardıman etmiı-

lerdir. Atılan bombalardan 
bir petrol deposu tahrip 

edilmiş we yangınlar çık~ 

mııtır. Avlonya limanında 

bulunan büyük bir ltalyan 

vapuruna bombalar isabet 
etmiştir. 

--o---
B. Molotof 

Berline vasıl 
oldu 

Berlin {A.A) - Soviyetler 
birliği başvekili ve hariciye 
komiseri B. Molotof bugiln 
hususi trenle Berlioe vasıl 

olmuştur. Molotof istasyon
da Alman erkin ve erkinı· 

--o--
Perşembe gün O f evkı
llde toplanacak , itaı. 
gaga harp ilan edili' 

edilmiueceüini ta
gin edecektir 

Kahire (A.A) - Mı9trın 
ltalyaya harp ilin edip et
memesi meselesi, perşembe 
günü toplanacak olan par
lamentoda tayin edilecek
tir. 

Mısır halka; son gllolerde 
iki partiye ayrılmişbr. Biri•· 
ci parti, ltalyaya ;lerhal harp 
ilin edilmesini istlyen, sa
btk başvekil Ahmet Ma· 
bir pa,anın etrafında 
toplanan teşkil etmektedir. 

ikinci parti ise, batYekil 
Hasın Sabri paşanın taraf
tarlarından müteşekkil olup 
bunlar, acele bir karar •eril-

mesi fikrini ileri sörmekt•: 
dirler. 

Mısır halkı, son zamanlar· 
da tekrar eden ltalyanlarıa 
bava hücumlarına karıı telit 

göstermemekte ve sük6neti 
muhafaza etmektedir. 

Alakadar mehafile rlre, 
Mısır hükômeti bugüolertle 
kat'i kararını verecektir. 

har biyei umumiye reisi Ma

reşal Kaytel tarafından kar
şılanmıştır. 

Zaman ricabı ! 
ı. 

- Bu havada ceketsiz mi geziyorsunuz? 
- Ne yapayım, bir palto yaptırmak istedim, kumaı •• 

terzi parası beni o kadar korkuttu ki, bftyiik sopklar bat· 
lamadan şimdilik bu halde dolaşıyoru•. Kara kıt sert yl· 
zlnl s6ıterince, o za•an ben de caketimi bir pardesl ıll'i 
kullaamaia ~baıbyanrı•· 
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'"İİİflİ İiJffAKI H I K A y E jTiiiilin--si~T::f'Jr.1 O retlilerİJI 
1 OLMANIN. SIRLARI 1 Rukzolan' Sult - --y;kdıre o~ie;-- maaıal geçlll 
lhagatta,berkes Muvaf 1 -· a Bir larar lkerı· i etrafıııd 
lflk Olabilirmi?-Evet!; ın 24 saatı Zeytin--::;:;:-.n çal!ımal 
L Yaz.an: SIRRI SANLI 1 u idrak ----1•8-ıııımıWIBıl!l.I zamana reldi. Jeytia tane· Yeai barem kanunu .. 

Fatih Sultan 
Mehmet 

---o--
-1-

lıtanbul Şarki Roma dev
letinin, Bizans imparatorla
rının elinden alan Fatibdir. 
Ouun, şiddeti bütün diln
yaya yayılmıştir. 

Bu zatın muvaffaldyct 
şartlarının başında o tarihe 
göre Fatihin ilim ve irfanı 
gelir, 

Fatih daaa küçük yaşında 
iken ekumaia pek hevesli 
idi. 

Babası ikinci Murad ona 
dlinyanın en benam ve t&h· 
retli hocalarını öğretmen 
tayin etmişti. 

Fatih Türkçeden maada 
Arap, Farisi ve Latin dille· 
riai da öğrenmişti. 

Zekisı pek kuYYetli idi. 
Bltiia Türk kamunu baştan 
soauna kadar ezberlemişti. 

lstanbulu feth ettikten ~e 

btaıün birçok Avrupa nıi 
marlarını hayrette bırakan 

camıi yaptıktan sonra bu
raya tayin edeceği imsmı 

seçmek için bir müsabaka 
imtihanı açmıştı. Kendine 
g6veaebileo bir çok bilgin
ler müsabakaya dahil oldu
lar. 

Fatih açtı•dığı bu imtihan 
komisyo"utıun riyasetini biz
:ıat kendisi deruhte etmişti. 
En büyük alimler imtihana 
girdikleri zaman Fatih · Sul
t.ın Mehaıcdi karşılarmda 
görünce şaştılar ve bazıları 

da "adam sende Sultan ııe 

bılir?" 
Hiily sına düşerek ken· 

dilerioe metanet vermek 
istemişlerse de Padişahın 

pek yaman bir alim ve fazıl 
olduğunu ıörünce terleme
ğe ve sortluğu çok alimane 
sualler karşısrnd bocalama
ğa başladılar. 

lmtıban lıalabnhk bir kit
le huıurunda ceryan ediyor
du. 

Saçlarını, sakallarını ilim 
ve irfan yollarında ağa tmış 
olan bütün alimler d ha 
heoüz genç yaıında bulunan 
Fatihin her alimden ve fen 
den hakkiyle müstefit olmuş 
bir bilgin olduğunu sezince 
dilleri tutuldu. En sonunda 
Fatih şu suali irad etti : 

-Devamı var-

Dr. Fahr· Iıı 
tamir Memleket Hastanesi 

Rontken] Mütehıı.11111 
lt•atkea n ilekttik te.&aYiıl 
yapılır. hnnei B•2l•r Sokak 

29 No. T!L!FO" 2542 

------•• leriai topla•ak itin lteden 3188 numaralı kanuni• d• 
- 2 - Haseki sultanın kara ye beri ittibaı elaaa• bir •sul let daireleriade çala .. • 

~·kura batmış ılzleri ker· •ardı. Bu us.le ıire zeytia İ•i lcretli memurlar k• Keı,da, aeı feryadlar laa
maaun kubbesini ııolatıyer-

~du, cariyelerin bir kaçı he· 
men barem kaptaındAki ak 
ağalara koşarak iif&rllkdiye 
haber ıinderdiler. 
RokzoJan islak saçlarını ku
rulamadan taraftarlarıoın 

ihtimam takidi altında asa· 
biyetle gitti. 

Sürat ve huşunetle daire
sin çıktı. Haseki sultan da 
kollar ü tünde dışarıya t•
karıldı. 

Etrafında toplanan cari
y :er biçare kadının kolla
rını bacaklarını muabr yağ
Jarla oğmaya, ıstırabını tah· 
fife çalışıyorlardı. 

Güzd Rukzolan odasında 
rahat duramıyordu. Asabi
yet ve nefretin kabir tesiri 
altında hiddetli hiddetli s6y
leniyor, sık sık soluyarak 
sinir buhran arı ıeçiriyor
du. 

Pencerelerini sarmaşıl<lar
la hanımeliler saran baremin 
bu loş odası sık kafesleri 
ve basık tavaniyle giiıdenin 
~göolündeki kasveti ziyade
leŞtiriyordu. 

ince kalpli kızcağız daha 
fazla kendini tutamadı kö
şede üsküdar çatmasile ör-

tülü sedire atılarak hıçkır
maya baş1adı. 

* * • 
Şimdi gözünün önünde 

oluyor-binbir hayal peyda 
du. 

Adliye ayır.ma 
eclisi 

Top anıyor 
---o---

Adliye Vekaletinde teşkil 
edilmiş bulunan ayı rua mec

lısi önümüzdeki güolerd
toplantılarına başlıyacaktır. 

Meclis terfi müddetlerini 
lduı. couş o!aa bakim ve 

uıüddiuı:nurniJere ait gazete

! rle ilan olunan listede isim
i ri bulunanların vaıiyetle-

i i tetkik ed ecek ve terfia 
layik olanları tesbi~ edec k· 
tir. 

---<>---

ontulmıyan 

elmas 
Cenubi Afrikada Kiem· 

beride ~ulunan 6 kıratlık 
bir elmas o kadar serttir ki 

yontulması imkinı ltuluna
mamı~tır. Sahibi bu el•ası 

tahit llalindıı •ulaafua et
mektedir. 

kwnı kı•ılcımlar saçarak bl taneleri aırıldarla •i•çlardan ları dereceleudirilmitti. ti 
yiyor, onu iıine doiru çe· dftşlirftllrdl. Fakat •i'afla- kOmet, bu memarJarıD 
ken bir kerdap eluyordu. na filizleri de kırıl•ak yl- •tlı memur olmala11 lıaık 
Sonra zayıf Ye kuru par- züaden bu aiaçlar bir yıl luıuın tetkik oluaac•i' 
maklar güıel boynunda ki- maasul verir, iklaci yıl ver· dıaıda bulunmuı ve ba 
litJenmek içia kendine doğ- meı;di. satla bütüa vekiletJer de 
ru uzanıyordu. geleri den mürekkep ollll 

Bu mahzuru gözönüne nlan 
Rokzolan korku ve heye· b uzere Maliye Vekaleti 111 ükumet, bu usulün df'ğişti ,. 

canla yastıktan başını kal· teşarı 8. Cemal Y cıil ıD 
dırdı. rilmesine karar vermiştir. Bu isliğinde bir komiıyool t 
Kızaran yanaklarının üzo· l .. arara göre, buudarı böyle kil olunmuştu. Koaıi•1' 

. d zeytin agv açların:ı sırık sal- d" d ..relı 'rıu e göı yaşlarınıu parıltalı un e toplanmıı ve Y 

2!!!_ri görülftyordu. lanmıy cak, mah ul el ile !etlerin ücretli memur k• 

t k b f 1 
toplnn cnktır. roları hakkında'-ı' tekbf 

A., ı u se a ete nihayet .. 
vermeliydi. Padiıahın sara- Bu karar lımir civarındaki rioi tetkik ederek bu . 
yında sevilen bir g&sde ol· zeytinlik s bipleribe tebliğ morların maaıa geçiril. 
maktansa kendi klSyDnde, edilmit Ye tatbikatına baş- takdirde bütçe ih•' 
kendi ateminde fakirane lanmak suretiyle zeytin ağaç· meydana getirmesi 
bir hay ... t sürmeyi cana min- larından her sene mahıul mel değiıiklikleri 
net acidediyorda. Bir aralık almak hususi temin edil•it- müıtlr. 
başını alıp saYuşmayı düşün- tir. 
dü. 

Fakat bu biç bir zaman 
mllmkün ola•ıyacak bir lıa
yaldi. 

Palabıyıkh Haseki çavuı
larının kadın yiıü görme· 
mit acemi oğlanlann elin· 
den kurtulsa bile sarayı 
ihata eden muazzam surla
rı nasıl ıeçecekti. Hayır. 

Bu güzel usaln zeytin1ik 
sahiplerinio laizmeti biraz 
artmakla ber ber •absuUeri 

de çoğalacağandaa dolayı 
bu karar1 memnuniyetle be-

nimsemişlerdir. Bu memnu· 
niyet umumi ol .aak itibarile: 

Halkın SBSI. Hakkın Sesidir 

En küçük 
iki sene evvel Al•••' 

da kurula• çiçek aerıiti• 
bir babçı•anın yetiıtir4 
filler birinciliği kaı•ll 
tır. Bu ıtller birineiliji ~ 
zaomıştır. Bu güller bİ~ 
bir gi•Üf yirmi bııli" .A 

büyük olmadık• gibi eD '~ 
1.el gillün verdiii kok• 

-Sonu var- ------------- 1 veraektedir!er. 

lznllr dalterdarnıuıdan: 
Sabf 
No. 

155 Köprü mahallesi eski kapu ve Halepli sokak 891 ada 3 parsel sayılı 
metre m. 21-1 ntamaralı arsa 

156 köprü .m. kayatepe sokak 1737 ada I' parsel sayılı 335 metre •· 
4-1 taJ numaralı arsa 

157 köprü M. Türkoğlu sokağında 818 ada 1 parsel sayıh 1'7 metre •· 
19· 1 numaralı arsa 

158 Karşıyaka alaybey suıan so. 379 metre m. 29 5 taj no lu aısa 
15' k~pr~ m. tür~oğlu so. 822 ada 1 parsel sayılı 85 75 metre rn 5~ no.lu arsa 
160 kopru m. eskı kapu 30. 809 ada 4 parsel €ayılı 129,51 m. m. 4 taj no.lu araa 
161 ,, mahallesi demir ve muradiye so. 808 ada 1 parsel savılı 444,58 

metre murabbaı arsa numarası 22·1 · 
162 köp:ü m. mahmudiye so. 794 adn 3 parsel sayılı 912,50 m. m. 6 2 v 

6 4 numaralı arsa 
1(;3 yeaiköyde öy içi mevkiinde 3216,50 metre m. bili no lu b· ğ 
164 köprü mahallesi mısırlı caddesinde 1737 ada 65 parsel sayılı 512 metre 

murabbaı 381, 383, 385 r. umar .. Jı arsa 
165 üçkuyular mahallesinde 3 110.lu so. 18i3 ada 8 parsel sayılı 57 metre 

murabbaı 4 numaralı arsa 
166 köpru m. kayatepe bayır ıo 1737 ada 107 parsel 5 uo.lu VL 180 m m. hane 
1'7 üçüncü knat ş balil rifat p şa caddesi 651 ada 1 p ısel sa ı ı 673 50 

metre murabbaı 337 i!a 347 oumar&h arsa 
168 güzelyah m. müstecabi znd so.1791 sayılı 2550 metre murabbaı bili no.lu 
169 üçkuyut r m . 5 oo lu soka ta \865 ada 1 parı.el sayılı 651,50 metre 

murabbaı 11 nu marah hane 

170 Üçkuyular M. 3 ' No. sok ıhtJ 1865 ada 7 pauel sayalı 320 metre m. 16 taj l~--
numaralı hane uv 

171 Üçkuyular M. Urla şosesi üzerinde 1859 ada 8parsel .sayılı 128 metre murab- 1 
baı 9 taj numaralı dı.kl-iin ısO 

172 üçüncti Karataş M. imam ... o.f;53 Ada 1 parsel uyılı250iDetre m. arsa No.12 2S 
173 " " " " ., '53 ., 6 ., ., 22' " m. 22 No.lu arsa •' 
174 Göıtepe mahallesi şehit Hamdı so. 3 taj no.lu 849 ada 2 parsel sayılı 347,50 11 

metre murabbaı arsa 3' 1 
175 Göztepe M. Şahin sokağmdd 843 ada 31 parsel 250aıetr e m. 6-8taj no.lu aua tOf'~ 
.. Yulları~a yazılı emvalin mülJ.iyetleri pe,in para veya ilMnci ter_.p mDhadil uıilcaıile 'o•d• ;J 
odenmek u:ure açık artırma uulile 4-11-940 tarihinden itibarea 16 giıa mGddetle mlı•1"' 
koaul•uftur. ( 

İhaleleri 1'·11·.940 . tarihine mtbadif. Perşembe ııünü 5aat 14 dedir. Talipleri" ;.. 
ha~-·~ lıtetlellerı lı~rındea yfiı.d.e 7,S depo:11te ak,esi yd1Jarak ynrai •••la6rtle •illi ••)61f. "1' 
tllrıyetiatle •tlht•kkd HMf lloraıtyeauaa ve tar .. a•eyi ır~hDI 1:k htiyenlertle ay"i daire.I• 
••murlutuaa mıra .. atlara Ula eluaur. (4'"9 



S~lilFE 3 (H•lkın Sesi) 
'-.......--~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 

llırüklerimi-jTürk Gazetele-~Ticaretl okul-: 
'~imiş fakat ri nediyorlaff? ı ları ders tevzi 

1 

da soku!·: -Baştarafı 1 inci Sahifede- 1 cetvelleri 
lbı• mallar 1 hede~ bulunmak .i~~p eder, deaicecek 

Y j resmı Alman teblıgınde .sera- fit Y 
baten söylendiği vecbiylf' , --o--t - - -o---

•oıriiklerimiı:e ge]miş 
tı beniz yurdumu~a 

''"•nı1ş ela• ithal mal· 
~•ldunda millf korunma 
, 11111ta s«Sre bir karana
~~ ta tbik rkli lukkıada 
ır tali•etname yapıl-. 

~İtıret vekiieti bu tali-
11•tne tatbikahaı n ilki 

t•k gümrük ve liman 
'epo ve depo l arında bu
~n ınaltarı tesbit et 'llek-
lt ş· d' k d • · ırn ıye a ar vei!a · 
~l R'eloıi, olan bu kabil 
•rın müfredatı bi bassa 

~ llbnı gümrükle rinde çok 
t•rda mal bulunduğunu 

~~'raıiştir. Vekalet bu 
•r1n kimlere ait olduğu-

,,:••bit edecek ye bu 
~ •rdarı hangilerinin ithali 

W ~L '- feldiğini kararlaştıra· 
•tır. 

lfl -!' karar lberiııe tacire 
1' it tı.ıt •e merf blklimlere 

• \' tnahnı ~ekmesi bil j i
~~ t~k, tacir çek•ediği 
~1dı~de mallar ticaret vc
'lınce J ek ileccktir. 

u,ffaber verildiğine göre 
~tet vekaleti ithal tacir

l' ~ ne imkan aisbetintle yar-

, MftJ.d, bulunacak ve mal l 
f' ~"deren firmaların hukuku 
~ •ıamı surett" siyanet t') 

~.111'caktır. Ticaret veki-
-~~ llıalların itbati•e •üte-
'h tediye şartları işini 
~a tetkik etmektedir. 
h .____ --
~ııi lirasını 
dolandırmış 

~~llefortalar caddesinde 
'~et oğlu aşçı çırağı Ke· 
,, Paşalı lbrahim, Hüseyin 
~ ta 10 yaşında Şefiğin ce· 

~ ~ilde bulunan ve eve gö· 
•· trrıekte olan 50 lira para
"llı ... f 

' ~ ıg al etmek suretile do-
~kdırd ığından Ye kaçtığı 
)\~Yet edilmiş ve suçlunun· 
~ •la ması için arkası ta-! 
p edilmektedir. 
'-----~~----~~~ 

d avet Berliodeo gelmiştir. iki ve dört sen"lik o lma k 
Binaenaleyh Be71in So•· üzere faaliyette bulunan 

yetler birliiine dalaa ziyade Ticaret orta okulları ile lise 
yaklaşmak veya biç deiilH lerinde tedris middetinia 
şa sıra.la böy)e bir yaklaş· üçeT sene olarak teıbi i 
ma zeyabiri arzetmek Jüı:u- maarif vekaleti tarafından 
munu hissetmiş demek olu- teklif edilmişti , Bu hususta 

ki tetkiklerini bitiren talim, 
t er biye heyeti, bu tadile uy
gun olarak T icaret okull•n 
içi o yeni bir ders t evzi ced · 
veli hazırlamış v e keyfiyeti 
tasvip ederek Nekalet ma 

yor. 
Dünyaya yeni nizam ver

mek sözleri altırıd n Alınenya 
ve ltalya ile müştereken 
paylaşmak teşebbüsü, orta 
Asya ve Hindistanı ele ge· 
çirmek vaadleri ihtiva etse 
bile, Sovyetler bir l i ği i çia 
h!ik iki bir menfaat etmiye
ceği zannındayı:ı. 

Sovyetlerin Basra körfezi 
ve Hindistan yolile açık 
denizler<! çıkmak vadi mu
kabiJinde yakın şark ve 
Ba1kanlara tamamen lakayd 
kalabilmeleriiıde müstehat 
görürüz. Şahsi olarak bes· 
le.diğimiz kanaate göre,SoY· 
yetler birliği tarafından Al
manyanın emperyalist emel
lerini taJnkkuk ettirebilecek 
ni,.bette büyftk ve esaslı bir 
yardım yapılması ve dünya 
yı payla~mak hususunda 
Almanya ile mutabık kalın
ması akıl ermez bir hare· 
kettir, binaenaleyh imkan
sııdır. Fakat bu, Moskova· 
nın bakilıi düıünceleri bi

linmeden uzaktan bir seyir
ci sıfatile dermeyan edilmiş 
bir mütaleadan ibarettir. 
Dojruyu vukuat söyliyecek
t ir. 

TAN: 

Molotıf un Berlin 
Segahatı 

Zekeriya Se rtel: 
1 - Almanyanın Balkan 

meselesini tamamen tasfiye 
etmek istemesi ve bu tak
dirde de evvelden Sovyet 
Rusya ile anlaşmak ihtiya
cını hissetmiş olmcıı . müm
kündür. 

2 - Hitler, Avrupa da 

kamına arzetmişti r . 
Bu tadilden istihfa f edi

len gaye tahsil müesseseleri 
arasında teşhilat benzerliği
ni temin etmek ve orta ti
caret okulundan yetişenlerin 
bir sene daha erken ticaret 
hayatına girmelerine imkan 
yermektir. 

yeni bir nizam kuracaksa, 
bu meselede de Sovyetlerle 
işbirliği yapmağa mecbur
dur. Bu meseleler, Balkan
ların ve bütii ıı Avrupanıo 

mukadderatını alakadar et · 

tiği için, Berlinde yapılacak 
fikir taatisinin büyük ehem-

miyeti vardır. Molotofun bu 
.ziyareti etrafmda henüz ne 
ajanslar ve ne de gazeteler 

tefsirlerde bulunamamışlar
dır. Binaenaleyh bu ani zi

yaretin hakiki mahiyeti he
nilz meçhuldur. 

VATAN: 
* .. . 

Varol, ismet inöni! 
Ahmet Emin Yalman: 

ismet tnönü! sen bu iki 
senede h er dürlü şahsi his
lerden milletin menfaatına 
ola rak tecrit etmesini bilen 
en olgun ve kamil bir insan, 
milletin mukadderatına aid 
en ağır mesuliyetleri taşıma · 

yı bilen, icap eden bir ka· 
rarı dakikasında vermeğe 
cesareti olan bir rehper sı

fatiyle en yaman imtihanlar 
geçirdin, varol. 

(21) 

Bilhassa sizin 2İhi güzel bir 
kız tarafından verilea 

hediyeyi ••• _____ .. ___ _ 
Macerasız bir çiçeğin 

ne kıymeti olabilir? 
Biıaz yutkunduktan sonra: 
- Şey, dedim. Güzel elle

rinizin bu iki çiçeği koparıp, 
muhitlerinden uzııklaştırma

DlZ onların bir macerası de
ğil midir? 

-· Pek küçük bir macera . 
- Ne de olsa benim için 

bu da kafidir .. Ricam kabul 
ediline artık saklandığınız 

yuvadan çıkıp görünmenizi 
istiyeceğim. 

Etrafı kaplayan bir kahka
hadan sonra titreıeo yap
rakları oynatarak, bulutlar 

arasından sıyrılan bir sabah 
güneşi gibi, ismetin karşım
da doğuşuou gördüm. 
Ayağa kıılkarken, heyeca

nımdan elimdeki kitap bile 
kanepeninlüzerine dü§müttli. 
ismet bu heyecanuaı göre
rek: 

- Hayret edecek ne var 
ki, dedi. GörOyorsuauz, işte 
benim.. Her halde ıiz bat
s nı bekliyoruunuz. Affedi
niz sizi rhaatsiz ettim. Mü~ 
saadenizle. 

- Rica ederim, dedim .• 
Bir dBkika... Ben başkasını 
b~klemiyordum .. Hoı göriia 
bayan ismet.. Cidden bir 
hata ettim .. Amma bu bahsı 
kapasak ta şöyle buyursınıı:. 

- Sızın yanınıza mı? 
- Şey.. Hayır benim ya-

nıma değil .. Yan yana otur
mayız.. Kanepenin bir ucun
ch aiz, bir ucunda da ben 
o turur, isterseniz birbi
rimize arkamızı döneriz. 

Ne gilıel latifeleriı::.iz 
var. 

Ne yapayım, biraz ev
vel yaptığım hatayı tamire 
çılıııyorum. 

- "Hata,, dedinz de dur
durdunuz .. Halbuki ben size 

h a : veriyorum. 
Bir genç kızın verceii laer 

hangi bir hediyeyi, erkek 
istediği kadar büyft.tiir •e 
istediği kıymeti verebilir. 

- Bilbassa sizin gibi bir 
güzel kız tarafından verilen 
badiyeyi... 

- Bunda güzellik mevzuu 
bahsolamaz; çünkü her kadı
nın, her genç kızın kendine 
mahsus bir güzelliği vardır. 

- Lakin her güzel ve her 
güzellik birbirine benzemez 
zannederim 1 
- .... 
ismet cevap haıırlayı,, 

söze baılamadan bea de••• 
ederek sordum: 

- Böyla ayak iizeri •• 
karşıdan karf'ya mı koaaıa-
cağız? Bir kaç dakika ••· 
velld yabancılığı daha uaut-
mıyacak mıyız? 

- O bir hata olsa da ~•• 
onu unuttum bile.. Likia. sis 

"bu bahisleri kapayalı•" cletAi
ğiniz halde gene tekrarlı
yorsunuz. 

- Şöyle buyurun da baı· 
ka bir bahis açalım. 

- Geliyorum. 
Gül bahçesinin ark• ye-

lundan dolaşıp, yanı•• ••
lince elini uzatarak: 

- Tün aydın, dedi. 
Uzanan eli sıkarak ce•ap 

verdım: 
- Tün aydıa bayaa ls•et. 

Nasılsınız? 
- Teşekkür :ederim, iyi-

yim.. Sellmla1111amız lef el
du amma ... 

- Geç olan te•İz el•r .. 
Oturmaz mıt1nız? 
- .... 
ismet kanapey• oturduk

tan sonra, çok yor•l••I 
gibi derin bir soluk aldı •• 
arkasını kanepenin arkal~iı· 
na dayayıp, saçlarını dilıel
tirken yiiz6m• bakarak: 

-Sonu yar-

, ............................ ~ ..................... :: ..... , ı 

! ELHAMRA SINEMASINDA i Tayyare Sineması Tel. 3646 
: BugUn matinelerden itibaren ı 
: Fransı~ca sözlü muazzam bir san'at harikası ı - -
ı KARA GÜN~Ş i 
ı BaşrolJerde : ı 
ı Nancy Kelly Spencer Tracy - Rıchard Greene ı 
ı A y . r ı c a: ı 
: Milli Şefimiz loönü tarafındaa Mil!et Meclisinde irad ı 

ı buyurulan ve bütün dünyada fev kalade akisler yapan bü-ı 
ı yük tarihi nutukları ... VE ı 

ı Fox Jurnald'da: !a son ve en mühim haber1er ı 
ı Seanslar: bugüp: 2.45-5-~7,15-9,31da : 

............ --~ ....... ' ........ ~4:--411? ... ~~·~ ..... ~ t 

Bu hafta be.rkes Tayyare Sinemasına gitti. Her yerde 
herkes Tayyare sinemasındaki filimden takdirle bah-

setti. Neden?.. Ç O N K O 

Şark facia sanatkarı Fatma ROıton~n 
Hayatı hakikiyeden alınmış bir aşk ve aHe facıaıını 

gösteren: Türkçe sözlü, şarkılı Arapça ıarkılı 

SAADET YUVASI 
Emsaline ender tesadüf edilen bir şaheserdi. Bu güzel 
filme lngilizce rıotivut revD filmi ilave edilerek lair 

kaç glln daha gösteKİlmesiee devam edilecektir .. 
Matineler: Saadet Yu\iası: 3 - 6 .30 - 10 .. 

Holivut R ~vü : 5 - 8,30 .. 
Cumartesi günü 1.30da ilive seansı .. 

Milli Piyaav:• Biletlerinizi ( SAADET ) 
"lt••lnden •llnız ) Çıırıklupu ? .>li.ı u orkeıl karıııı No. 116t Ha1aa Tabıhı Ô:ıdeı Telefoa 1497 

• 



SAHiFE 4 (Halkın S••I) 

fiıtiıtHiBitEHi ı ·YENi sovv~:r'Binlerce Ar~a- Alm~n .tayy~- HiABiiiiiAinüi 
..... ~ktll~ ~.1 ALMAN MU- vud Gencı relerı hır 1021- . 1. ... tS ~~l&;;.t:ill 
Sakarya vapu- ZAKERELERI Yunan Hududu liz vapuruna 
runda yangın _ ~aşta:,~;:-:hifede _ nu Geçtiler hücum ettiler 
Çıkmıcsa da rüşmelerin ·ıenit mikyasta o 

o 

":f olacatı lıissiai Yermekte· Atina ( A.A ) - Yunan 
...1 h ) •• d •• d. hududunu ıe~ea binlerce ••r a son u- ır. 

Sen Almaa-SeYyet a•- AmaYud genci Milli Araa-
rÜJdÜ !aşmasından ileri SeYyet YUd komitesi teıkiline karar 

Rusya bakımından iki esaı- ver•itlerdir. --o--
Din ı•ee saat 22 de lima

aııiaızda bailı balunan Sadık 
zadelere aid Sakal'ya vapu
runun baş tarafında Yapur 

taifelerine aid kamarada asılı 
gaz limbası ber nasılsa yere 

düşmüş ve çıkan yangın ne
ticesinde bir yatak yanarak 
sönd örülmüştür. 

--o'--

lı hitıliH olmuıt•r : Bu Arnavud rençleri ltal-
1- So•yetlerin iki ko•· yanlara hleu• iti• emir 

şusu Almanya ve Japonya, bekliyorlar. 
ltalya ile birleşerek Sovyet- Londra (A.A) - Manas-
lere karşı bir ihtar mahiye- tırdan bildirildiğine göre, 
tinde olan üçlü bir pakt Arnavutluk hududundaki Yu-
eJde etmişler dir. goslav arazisine muvasalat 

2 - Almanya ve Italya eden binlerce Arnavut ltal-
Romaoya ve Yunanistan yo- yanlara hücum İçin emir 
Jiyle boğazlara •e yakın beklemektedirler. 

Londra (A.A) - Atlas 
denizinde tayyare hücumuna 
uğrayan lpmerso Yapuru in· 
giltereye varmıştır. Vapurda 
hafif basar o 'up insanea za
yiat yoktur. Bir Alman tay
yaresi vapurun iizerine ge
lerek pike suretinde bir sn
rü bomba bırakm&şsa da an
cak bi.1 bomba isabet et-
miştir. Tayyare tekrar va· 
purun üzerine dönmüş bu 
defa mitralyöz .ateşine tut
muşsa da hiçbir zarar ol· 
mamıştır. 

--o--

Asker aileleri
ne yardım 

şark petrol sahasına doğru ---0
--

ilerlemeğe başlamışlardır. Göriceyo)u şid- D. N. 8. 
Sovyetlerin buna ceYabı 

Ajan-

Belediyede aıker aileleri
ne yardım biirosunun faali-

yeti bir hayli artmııhr. Be
lediye, lzmirdeki bütün res-

mi Te yan resmi müessesat 
Ye şirketlerde çalışan bütün 

memur ve müstahdemlerden 
aidat toplamaia başlamıı
tır. 

Bu yardımdan kaçınanlar 
hakkında tahsili emval ka
nunu hükümlerinin tatbikine 
başlanmıştır. 

---e---
Lüzumsuz ev
rak Sümerban
ka parasız ola
rak verilecek 

Devlet dairelerinde top

lanmış olan lüzumsuz evra
kın bir devlet müessesesi 

olan Sümerbanka parasız 
olarak verilmesi BaşvekAlet-

çe kararla~tırılmışbr. Bu 
karar bu tamimle bütün 
deYlet dairelerine bildiril-
mittir. 

ne olacaktır? detli topçu 
Şimdiye kadar verilen ce- • 

vap ~u olmuştur: Japonyaya ateıı altında 
karşı Soyyetler dikkate de
ğer bir dostluk temayülü 
göstermişlerdir. Hatta iki 
memleket arasında ve her 
ihtimale karşı Çin aleyhin· 
de bir ademi tecavuz paktı 
akdi için müzakereler bile 
cereyan edeceii ima olun
muştur. 

Boğazları• emniyeti •ese· 
lesinde eski Rusyanın men
faatlerine karşı yapılan 
hamleye Sovyetlerin cevabı 
o kadar sarih değildir. 

Son zamanlarda Sovyet 
Rusya Basra yoliyle inkişaf 
meselesine alika göstermiş
tir. 

Bununla beraber boğa%· 
!ardan geçen ticaret yolu
nun emniyetinden feragat 
edildiğine dair bir işaret 

yoktur ve Sovyctlerin bun
dan vazgeçerek boğazların 
müdafaasını lngilizler)e Türk 
lere bırakacaklarına, kendi 
menfaatları için Basra kör
fezi yolunu ele geçirmek 
maksadiyle boğazlara mü
d shele etmemek şartile Al
manlardan tavizat isteyecek
lerine ihtimal verilebilir. 

-o-

Atina (A.A) - Yeni lta l
yan b•şkumandanlığına ge
neral T oddunun tayini ye 
ltalyadan geldiği haber ve
rilen takviye kuvvetleri ltal
yanların Yunanistana karşı 
yaptıkları hücumda uğradık
ları muvaffakıyetsizliği iti
raf ettiklerini ifade eder. 

Cephenin şimal kısmında 
Göriceye bakim olan Yunan 
mevzileri Görice y(Jllarını 
şiddetli topçu ateşi altmda 
bulundurmaktadır. 

--oı--

Galm 
Müstemlekesi 
Londra (A.A)-Hür Fran

sız kuvvetleri umumt karar
gahından tabliğ adilmiştir : 

Libyada Villa garnizonu 
hür Fransız kuvvatlari ku· 
mandanının şartlarını kabul 

- atmiştir. 

Bu suratla Galm müstam· 
lakasi bundan böyla hür 
Fransız imparatorluğu ac
zaımıdandır. 

•• 
sına 20 e 

-o-

inuiltıre ırıandauı 
ııaaı edeoetmıı 
Nevyork (A.A}-D. N. 8. 

ajansı lngilterenin lrlandayı 
deniz Ye hava hücumlariyle 
işgal etmek tasaYvurunda 
bulunduğuna ve lrlandayı 
eline kamilen geçirme k için 
şimali Irlandadan yüz bin 
kitilik bir kuyvctJe yürüye· 
ceğini bildirmektedir. 

--o--
INGILIZ 

1'ayyarelerinin 
Faaliyeti 

Londra (A.A)-Dün tay
yarelerimiz Baltık denizin· 
den Gastonya körfezine ka
dar uçuşlar yapmışlardır. 

Bu uçuşları esnas1nda bir 
çok limanlar, Almanya ve 
işgal altında bulunan yerler
deki tayyare meydanlariyle 
ve Alman vapurlarına mu
vaffakiyetli hücumlar yap· 
mışlardır. Beş tayyaremiz 
üslerine dönmemişlerdir. 

Bıçakla 

Yaralandı d 
lkiçeşmelik Hacı Ali el) 

desinde Hüseyin oğlu ti~ 
met Ali, bir alacak •ese• 
sinden Hüseyin oğlu .tfl~ 
arasında ,ıkan ka•l1 

Hasaa Aliye bıçakla tec•' .• 
1 .... dmit Ye bu sırada • ıo 

tutulmasından kendi eliod•' 
hafif surette yaraJaamıt fi 
her ikisi de yakalaoınııtır· 

-o-

Anahtarı ba" 
şına vurmuf. 
lkiçesmalik cumhuri1' 

j\b' parkında Mustafa oğlu , 
met ağız mlinakaşası yiiı.8~ 
den Mustafa oöfo MehJJJC 

• I•' anahtarla başından yar• 
dığmdan yakalanmıştır. 

o 

Fatmayı 
Kaçırdı . 

Alsancak Şehitlerde I'~~ 
oğlu Niyazı Tekyıldıı 1 

• 

senedenberi seviştiği Ni1~ 
kızı Fatma Kayadibiyi ~·, 
çırdığı ıikiyel edilmit • 
suçlu yakalaa~ 

Varolsun bö1' 
le kıymetli 
tüccarlarııo•-

----o----
Çocuk esirgeme kuro.-• 

lzmir merkezinden: , 
Çocuk bakım evinde t•, 

davi edilen fakir çocukl•'1~ 
tedavilerine tahsis edilOJ' 
üzere kurumumuz dispıo~: 
rine üç yüz lire. ile bir (U 

1 
tra Vi it' ) elektrik cib'/ 
hediyı! eden şehrimizin Ol, 
terem tüccarlarından s•Y', 
bay Mehmet Akgüne kor•. 
mumuıun minnet ve şükr~;, 
larının sayın ga~eteııı.,_ 
ilaııını sayğalarımla rı 

ALMANLAR, SOVYET-- o-- ---0-----0--- ederim. 

Çemberlaynın 12 Alman ve 7 --- - ., Maliye memur
ları arıasında 

Maliye Vekaleti Defter
darlar, malmüdürleri ile mu
hasebe müdürleri arasında 
yeniden bazı tayin, terfi ve 
nakiller yapmııtır. 

-o-

Petrol geldi 
lzmire · mühim nisbette 

petrol gelmiştir. Çarşamba. 
günli piyasaya çıkarılacak
tır. 

(Ruhun ııdılsun Atam) 
Yarınki nüshamızda (N. 

Damla) nıo bu başlıkla nefis 
ı.ir tiiri ~ılnyer. Ta.-ıiye elle
riz. 

LER VE TÜRLIYE 
Gene Almanlar Sovyet 

Rusyanın Türkiye üzerinde 
bir tazyik yaparak Ro -:nan· 
yadan Bulgaristandan geç· 
mek suretiyle Yuoanistana 
t aarruzları halinde Tnrkiye
oin bitaraflığını temin et· 
mesini istiyorlar. 

Nihayet Sovyet Rusya 
Iran Ye Afganistanda mü
dahale ile lngiltereyi meş

gul edebilir ve battı miiş
kül vaziyete düşürebilir. 
Hatti Türkiye, Iran ve Af· 
ganistanı Almanlar ve Rus· 
lar arasında nüfuz mıntaka
ıına ayarmağı da Almanlar 
isteyebilirler. Bütün bu ihti
maller karşısında düşünüle
cek asıl nokta Almanyanın 
Sovyet Rusyayı bitaraflık 

siyasetinden ne dıreıeye 
kadar uzaklaıtırabileeeji 
keyfiyetidir. 

VEFATI HAIKINDA ltalyan tayya- Romanya hafi 
resi düşürüldü ciye nazırı Zürih (A.A) - Liyondan 

bildiriliyor: 
Çemberlaynın vefatından 

yalnız "Lötan,, gazetesi bah
setmiıtir. Başka hiç bir ga· 
zete bahsetmemiştir. Gazete 
Çt'mberlaynı barış uğrunda 
bayatını vakfeden adam diye 
yadetmektedir. 

--o----
1200 tayyare 
daha alıyorlar 

Vaşington (A.A)-Ingtliı 
satıoalma komisyonunun 1200 
yeni tayyare mübayaası i~ia 
tayyare fabrikalariy~e doğ· 

rudan doiruya mlzakereye 
ıiriımealne alııadı etili· 
miıtir. 

Londra ( A.A ) - Diln 
ltalyanlarıo 7 bombardıman 
tayyaresi ve Almanların da 
12 tayyaresi dütür61müştür. 

ltalyan tayyare leri Kaporo
no 1355, SR. 425 tipinde 
idiler. 

---o-.......-
Ribentrop 
Molotofu 

Karşılayacak 
Loadra (A.A)-Berlindeo 

ahnan bir habere g6rc B. 
Ribbentrop 8 . Moletofu 
kar11lamek tbere Keniga

b•rı• ıit•iıtir. 

istifa etti 
Bükreı ( A.A) - Roııı•"~ 

hariciye nazırı istifa etll'
1 ~ 

t ir. Yerine Maneleıko11" 
getirilmesi bekleniyor. 

o 

Romanya bıtf' 
vekili Roma11 

2idiyor 
Bükreş (A.A)-Ronı•P~ 

başvekili General Antelle 
1 

ko yanında hariciye 11•-•'
elduiu laalde bu ayıo ;,t 
dördtiade Komaya har• 
edeceklsrdir. 


