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'ALMAN ELÇiSiNi KABUL Jzm ·r ŞU 
BUYURDULAR 

s dü k ·uldu 
Ankara (A.A) - Rei ıicumhur İsmet İnönü bugün s·:r,t 

: ~~da Almanya büyük elçisi Foa Papeoi kabul etmiş ·•e 
1 s" saaten fazla süren bu mülakatta H aricıy~ V .::kili Şü 'u ü 
1 ~acoğlu da hazır bulu11muştur. 

Birincı Reisli2e Bayan ~ e vs ... _ · Toksal Seçildi 

. ~lSA VE AÇIK - y ..... """" ··:. ·a--- . Unan SUD1!U 
·il Öyle vahşete hücumu ltal-

Ankdr..ı da Reisicümhur Is 
met İrıönü rı'io rdıkaları Ba
yan Mevhib~ İnönünün ri
y.udiodeki "b,yır severle; 
ctmiyeti,, nin h:mir şuhesi 

dün ba,kevinde yapılan bir 
toplantı nctıcesinde ku :ul
muştur. lçtLIJaa şehrimizin 

tanınmış ailelerindea s~ksen 
bayan, vali belediye reisi, 
parti müfettişi, parti ve 
balkevi idare heyeti azalerı 

liğe. bayan Lat ı fe Bekir ikin
ci reişliğe, bayan Mualli 
RenJa umumi katipliğe. ba· 
yan Vedid~ Karadayı mu
hasipliğe, bayan Cevriye 
Uyum veznedarhğ• müttefi
kan intihap olunmuşlarcbr. in medeniyet yan ordusu da 

feda olsun ! müthiş bir pa
~~rda saıd7::n dütma- nık yapıı~ıştır 

Kongre reisi bay Fuad 
seçim neticesini bildirdıkten 
soara yeni idare heyetine 
muvaffakıyetler temennisin
de bulunmuş Ye ilk hiımet 
olarak kahraman aıkerleri· 
mize hazırlanan kışlık hedi· 
yeler faaliyetinde bayır ıe
verler cemiyetinin de faal 
bir rol ifa edeceği ümidiai 

,.. sllngU He hücum 
~"•ratarllk; çocukları, 

, b'dınları mltralyöz ve 
, •ınbelarla öld8rmek 

medeniyet imi' ! 
~ oma radyosu şimdi 
~ garip bir terane tut-

~'1rduj Yunanlılar mitralyöz 
~6coml1t11na karşı icabında 
1tb:an dolu göğüsleri ve göz
leri kamaştıran pulak ~ün· 
llileri ile mukabele edip 
dllf1nanlarını yuvalarından 
•iküp atmaları medeniyet 
l'renıipJeriae uyğun diişmi · 
)ta barbarca bir hareket 
ilbitll 

Harp istemi yen ve bita · 
~lfhğıaı muhafaza etmek 
'çin oazı haysiyet kırıcı taz· 
tile ve meydan okumalara 
~il tahammül eden bir mil
tfia, yurdunun istilaya :Jğ-
tldığrnı, hürriyet ve ishk
l&linin tehlikeye düştüğ.ınii 
tôriir görmez bemen sılaha 
~llrılarak kendine adetçe ve 
tr türlü silAbça kat kat 

'8tün ~ve maoe.viyatca da 
~ek çok düşkün olan düş
'llanıaa kahramanca saldıra
"•k icabaoda top, tüfek, 
llyyare ve icabettiği zaman-
da süngüsü ve yumruğu ile 
buc:um etmesioi ayıplamak 
kadar gülünç bir şey daha 
t1.savvur oJuoabitir mi? Bu 
l•rip ~e insanları kahkaha· 
1lrfa güldürecek iddiaya 
töre tahakküm edilmemiş 
Yerlerde silahsız çoluk ço· 
Cllğq, kadın ve ibtiyar)arı 
l:bitralyöz, bomba, obüs yağ
rtluruna tutarak öldürmek 
)irnıinci asır medeniy~tinin 
bir iktizası ve oöylc: kah 
~ece saldıran düşmanları 
ltabında süngü hücumu ve 
>'unıruk darbesi ile tepele
llıek te bir barbarlık sayıh
Yor!! 

Eğer b6yJe kahbece bas
ltıQJar bir medeniyet eseri, 
•e bu arsh•nca mukavemet 
•e aavaılar bir vebşet ali
tbeti s"yıhyorsa bütün dün-
!• böyle m&&\r.ul bir vohşeti 
0 Yle mHkar.ıca bin mede-
k~Yete feJa L tmekten çe · 

•nrnlyecektir. 
81RRI SANLI 

--o--
Yunan baurakları ga. 
nında Arnavud bagrak

ları dalgalanıuor 
--o----

iştirak eylemiştir. 

Saat on dörtte valimiz bay 
Fuad Tuksal topJaobnın se
bebini izah etmiş. hayır se
verler cemiyetinin yüksek 
gayelerini çok veciz ifade· 
lerle anlatmış, lzmirin mü
nevver bayanJarının bu yük-

Valituiz B. Fuad Tuksal 

sek gayelerin istihsalinde ön 
safta yer alacağmdan tüpbe 1 

etmediğini ilave eylemiştir. 
Yapıian seçimde bayan 

Kevser Toksal birinci reis-

izhar eylemiştir. · 
Hararetli alkışlar arasında 

toplantlya son ycrilmiotir. 

Londra (A.A) - Royter 
ajansı Göriceden şu telgrafı Berlin radyosu- Bulgaristan 
almıştır: .., • 

tamn bugünkü vaııyetini 

tahlil ederek diyor: "Sofya

nın bugün takip ettiği bita

raflık ... değil fırsat gözetme 
siyasetidir. Bulgaristan fırsat 

bulunca kendini g6ıterecek
tir. İşte bnnuo içindir ki ona 

göre davranmak ve baur· 

lanmak en makul bir aare

kettir. 

Göricede bulunan bütün DUO UmCa bitaraf degıJ, 
harp matmzeınesi olduğu gibi •k • b f b ki" 
Yunanlıların eJioe geçrn ş tir Spl eri OŞUDB lfS&t e uyeD 
Görice yaylasında Yuaan j 1 ? b• • 
süvarisi yar içerisinde müte- 1 yoru uyor.. ır sıyaset 
madiycn ilerlemektedir. ---o--- t k• d• 

Bu ilerleyiş esnasında ibti-
1 

Atina (A.A) - Bcrlin rad- 8 lp e ıyor 
yar, kadın ve çocuklar sü- j yosunun Yunanca söyHyea ---0--

varilere yardım etmişlerdir spikeri verdiği bir havadiste "Vakıt,, gazetesi Bulgaris-
Yunan dağ kıt'aları sü ıgü artık lngilterenin ticaret ge· 
bücucnlariyle ltalyan mitrali- li:!rİ battığından dolayı Yu· 
yöz yuvalan cı ı zaptetmiş!er· ııaaistana yardım edemiye-
dir. ceğini ve bu yüzden Yuna-

Bu müthiş sünğü hücumu nistanın sıkıntıya düşeceğini 
ltalyan mağlübiyetioin b3ş- ' söylemektedir. 

puse Süngü yerine 
ırönderemezler y ••• 

hca bir sebebi olmuştur.Çünkü Rumce bağ1ran bu Ber1in 
bu sünkü hücurnu karıısrnda 1 spikeri bu saçmalariy!e hiç 
ltalyan askerleri dehı~tli bir bir Yunanlıyı aidatamıyacak-
panike tutulmuşlardır. br. Zira lnğiltere bükumeti-

Morava dağlarında yeni- nin deniz hakimiyetini biz 
den mühimmat ve silib de- değil bütün cihan tasdik 
poları elde edilmiş ve yol etmekte ve lngiltere hükfı-
üzerinde terkedilen kamyon- meti depolarını emrimize 
lar, motosıklet, otobüs ve açmaktadır. Birin için bu 
tanklar toplanmıştır. uydurma haberi kabul etsek 

Yunanhlar ellerine geçir· 
dikleri nakil vasıtalarına bi
nerek bunlarla eski sahiple
rini takip etmege d~vam 
etmişlerdir. 

Göricede Yunan kum .. n
danlığı tarafından resuıi bi
nalara çekilen Yunan bay
rağının yanında Arnavud • 
bayrakları da dalgalanmak
tadır. Bundan maksat Yu
uan orduları Arnavudluğu 
işıal değil buralartnı düş
mandan kurtar:nak ve te-
mizlemektir. 

bile Elen bükümetinin bu 
işlere kafi gelecek bir mil
yon tondan fazla ticaret ge
misi bulunma ktadar. 

--------
bile Macarlar 

Yunanlılar 
lehinde 
--o--

'=------------------· ~ ... • 

- " C( I •. --------------..-....-
- Sok•ğa çıkmadan bana anlatıver. Gazete n' 

yor? 

1 
( 
l 

~ 
i 

yazı· 

ltalyan lutaa.la11 ric'at 
ederken geçtiği köy ve ka· 
sahaları yağma etmişlerdir. 

Ati na (A.A) - Selahiyet 
sahibi Marar şahsiyetleri 
parlamento ve ayanda Yu· 
nan zaferi münasebetiyle 
Yuıtanhlar lehinde sevgi ve 
sempati sözleri sarfeta· eleri 

1 
ltalyaoın dostu sayılsn bir 
muhitte hile Romanın battı 
hareketi takbih olunmakta
c!ar. 

- ltalyanlar, Yunanhların süngii hücumunu biç te na• 

zigiae bulmuyorlarmış! 

Görice caddelerinde 30 
ltalyan kamyonu daba ele 
ı•~miıtir. 

- Yunanlılar, s~vgililerine serenat yapan, elleri ile 

3püc6k gönduen afıklar gibi de muamele •• illnı •tk 

edemezler ya ••• 



SAHiP! 2 

6alllt~d;;i;;";;i'IMl'1:ürli ~etele-
1 .. Haıatta, bırkas lunffak rı ne ~!!~rlaT? 
1 Dlablllr ıi ? - E11t ! 11. YENi SABAH,. • 

edilebileceji11i berllalde a.ı. 
ıar komıularamıae da l:llzim 
kadar takdir ede~klerladen 
bir türlil ümidi kesmek iste
miyoruz. 

v ... n= sıRR• sANLI ı lnglltaranlo bır ihtarı 
.. ____ -11'- _____ , -o-

VATAN: 
* ,,. . 

Milli .Şefimizin 
muvaffakiyet sırları 

----..----
-1-

Bı,ıkleri•izden Milli Şef ismet l•önü 
alla buıuıi karakteri çok kuvYetlidir. Bu 
büy&k zabn en bariz vasıflarından biri, 
-...ıaclığı iti behemehal senana erdirmek 
9e dlfündlğüaü meydana koymak için her 
tirli çareye baıYurmaııdır. 

ikinci vasfı şudur : 
Karar verdiği ve aklının kesdiyi bir şe

yi herhalde yapması ve önüne dikilen her 
•aaiayı yıkarak azminde sebat etmesi· 
.clir. 

Makal bu çok değerli başkanımız, mln
!he•raa kendi düşüncelerine değil, baıka

lanaıa dlftlncelerine de saygı göıtermiı 
.e ili~ lair kimaenin yüzü11e yanlış dllt&a· 
dlltlal ı 6ylememiıtir. 

Ba y&kaek ıabsiyet, daima düşünceleri
•• Ebedi Şef ribi evet dedirmesini bilir
di. 

Lozaada birinci murahhas ikemı bu fev
kalide meziyeti sayesinde bir çok muvaf
fakiyetler elde ettiği gibi, herhangi bir me
seleye doıtca ve gayet veciz bir diliyle 
baflamıı ve düoyanın en büyük diplomat· 
tanaa fikrini kabul ve terviç ettirmeğe 
mu•affa'.< olmuştur. 

Şiddetli ve akıcı bir zekiya sahip bulu
nan Milli Şefimiz biltüa başarılarında dai
ma en b&yük silih olarak kullandığı şu 

•eziyetti : 

loHnlınn asil ruhlarına ve samimi duy
planaa bitap etmek ve karşı11nda bulu· 
aaala11a meziyetlerini ortaya dökecek şe· 
kilde enları harekete getirmek ve teşvik 
etmek Y"llarını bilirdi. 

Bundan batka, t1özlerini ve teılerioi h•p 
gftllimseyerek ve ruhlara hakim ve cazip 
bir duru:n alarak israr ederdi. 

Bu bliy\l\.: kumandanımız. lnöaü zaferini, 
arkadıılarının iyiliğini çekmek ve onlarıa 
fikirlerine hürmet göstermek, doğrud • 
doğruya emirle değil, birçok sorgular or· 
taya atmak suretiyle bakikatları tebarilz 
ettirnek temin etmiş ve zaferlerleri kazao
mııtır. 

Bugün şükran ve mir.netl e gördOğftmüz 

•• Anadolumuzun en uzak yollarını birbi
rine bağlayan ve bir memleketin askeri, 
iktis ıdi, ticari ve bülisa hayat damarları

•• b rbirine bağlayan demiryollar101 bu ulu 
önderimize medyun değilmiyiz? 

O, en buhranla zamanlarda bile azmin
den d6nmedi ve bir makine gibi muntazam 
çahftı, başladığı işi n ı hayete erdirdi. On
dan ıoora da muhalif ve muJafık her fer· 
din takdir ve şükranlarını kazandı Ondan 

sonra da Türk camiası içinde birlik •e be
raberlik hisleri kuvvetlen:li. 

Bu &'lln Türk milleti bir kalb gibi müt
tebid, mlittefik ve birlik içinde yafıyor. 
Vatanın en uzak köşesinde bir çiftçi. bir 
mlnevver genç ve bir ibJiyar ne düıiinü

yona, millet ve yurduna karşı nHıl bağlı

lık 16ıteriyorsa, baıtao ba,a blitUn ulu•• 
bir kafa, bir kalb ve bir ruh gibi ayni his 
le, ayni fikirle btlyllklerinin çenesinde 
ıranittea bir kale gibi metin bir asim ve 
ve ima11la yaııyoruz. 

Hüaeyin Cabit Yalçın: 

Bulgaristamn bu hali kom
şularında keadileriae kartı 
itimadı, yo.kınhk hissini mab
vetmiıtı r. 

Halbuki Bulgaristan bu 
komşularına mubtaçbr. On
ları Bulgaristan etrafında 
bir emniyet kordonu çe•ir
meğe mecbur -tmekte Bul
garistanın biç bir hakiki 
faydası yoktur. 

Komşular aleyhindeki da
imi tahrik yalnız politikacı
lığı kir ve geçim sanata it
tihaz etmiı profesyonellere 
menfaat verebılir, asil liul
gar milletine zararlı olur. 

Bulgaristan için kati bir 
hattı hareket ihtiyarı zamanı 
gelmıttir. 

Ya komıu topraklara ta
tan hırs ve taleblerioi ta
hakkuk ettirmek için teca
vüze geçerek büyük bir ku · 
mar oınar, yabud biitün bu 
b&lyaları bir tarafa atarak 
komıulariyle samimi ve ha· 
lis bir dostluk mihıaaebet· 
leri tesis eder. ikisi orta11 
taabhlit politikusı Bulgariı· 
tan için her zaman zararlı 

olacaktır. 

* . "' 
T ASVIRI EFKAR: 

Balkanlılar ancak kendi 
aralarında anıaıa

billrlar 
-·-

•• ulaıa, gerek umumi Bal
kan vaziydi, g erek Balkan 
devletlerinin ayrı ayrı hususi 
vaziyetleri, b :rbaogi cephe-

den, herhangi ıaviyden muha
keme ve tahlil edilse, hepi 
mızın selameti uin a11cak 
kendi aramızda anlatmamıza 
bağh olduğuou tasdik etme
miye imkan yoktur. 

Hele dü :ı yayı kasıp kavu 
rao kasırga zamanında, bü
tün dünya milletlerini kendi 
muayyen siyaset ve menfa
atlerine ıinciribend esir ede
caklerini i'ln edetı devletler 
karşuında, Bal lı aolılar için, 
eğer bu fırhaadaa kuıtul

mak nasip ise, buoun aacak, 
başkalarının bırslanna i let 

itaıuada mas' uı 
aranııor 

-o-

Abmet Emin Yalman : 
B&tün kabahat bu sakin 

iasaolara zorla kaplan postu 
giydiıerek ıırf kendi gön&l
lerini eğlendirmek ve kendi 
besaplarlna h~yecın ve ıan 
kazanmak için cihangirlik: 
ayununa çıkaranlardır. 

Bunların mesuliyeti yalnız 
ltalyan milletine de karşı de
ğildir. Cıhanıo asayif ve em
niyetini bozmak suretilc •~
nelerdenberi düoyanın her 
yerinde yüzlerce milyon in 
sanın da rah 1ha1 \' t! s ıad c 

tini bozmuşlardı-. 
ltalyadaki mesullerden bü

ttln insanların hesap sora
ca~ı günler yaklaııyor. ltlyaa 
or Jusun un bu hesabı gecik
tirmeğ ~ a "! şeYki ve arzusu, 
ne de kudreti vardır. 

Yunaohların kartısında 
ese rlerioi gördüğümOı imti
bani geçiren o•duoun. Mı11r
da çölleri g-eçerek lngilizlc
rin Marsa Matruhda bulunan 
müdafaa hattını zorlamıya 

çılışağıaı ve buau batara -
cağını tasavvur etmek g&ç
tlir. 

Ôyle benziyor ki bu ordu
yu pek yakında ıııesullerden 
be sap arı yanlar arasında gö
receğiz. 

AKŞAM: 

Almanlara sorsak: 
Yeni nizam na 

demektir? 
Nccmiddin Sadak 

Bu sefer Almaayanın pey· 
ki olan bir iki devletio, üç · 
lü ittifakın metnini, yani 
Avprupada Atman - ltalyıın 
A~yada japoa nllfuz v.: 
tahakkümünü kabul ve tos· 
dik ettikleri göıllldü. Ba 
devletlerin ricali, imzadan 
sonra s6yledikleri nutuk~ 

larda (bu suretle yeoi niza
ma iltihak ettiklerini) bil
dirdiler . 

olmamak uyerind~ temin - Devamı 4rcü sahifede -

'~·~·~·-~·~~·········:::' iELHAMAA Sinemasındaf 
ı BugiiG mati11elerdea itibaren ı 
ı E7i ve e!Dıali görülmemiı zengin proğram ı 
ı -1- : 

i BALALAYKA r.:~~l'D M~!~~ i 
ı -2- ı 
ı Ttlrkçesi lzmiri kahkahadan kırıp geçiren komedi tufanı ı 

ızORLA TAYYARECIFrannzca s~zliil 
ı orijiaal nusbasıı 
tAyrıca: Folrı jurnalda en son ve miibim haberler.. : 
SCumartesi ve Pazar rtloleri 1.30ve 12.tSde bat ar. : 
IDikkat: Haftanın her tininde ilk seanslarda ucuz fiatlerleı 

lıer iki filmide ı&rmelc kabil~~-••••••••• ••J 
il! 1 l 3 ti & t•LllJllC' •' 

.2 ....... 

(11) Yazan: Halil 1eki O.,S. 

Amerikadaki JermaDo - amerikan ~ 
keti tefleri Panarııa kanala tabkimabD•• 
planlarını çizmek ve Japonya ve aımaof 
ya satmak suretile ticaretini yükseltiyor. 

BütOn bunlar casusları o aıitisi, onlatl 
ele başnı Güstav Rumribio marifeti oldr 
ğa gibi Panama kanalına turist ııfatilt 
geçen casusların da rehberi geae o Rd• 
rib idi. 

Dılber Fleanor Böbmeye itriyat majı• 
zası açarak N ~vyork gençlerini. amerikl' 
n1n genç zabitlerini avlatan. VaıinıtoD ft 
Nevyork yüksek sosyetelerini teshir ed., 
Kate Moogu salonlar sultanı kılan ıeae O 

Rumrib idi. 
Ayni zamanda Kari Frederik amerik•• 

sokaklarında dol~ ıarak k~adi vataalall 
aleyhinde ihanet teranesi okuyanlara bl' 
diyeler ıuouyor. Nevyorkta Fatermd 
kahvesinde 1anıın alman kansı kor yapa'. 
uzun boylu, saçları arkaya taranmıf, .. 
leri felfecri okuyan Krovn da karpaıaAkl 
ka:lıaa casuıluk dersi veriyordu. 

8Dt&n bunlar b6yle cereyan ederken al• 
maayadan da amerikadaki Nazi casuilart• 
na ıu emirler geliyordu: 

"Rusya, Fransa, lagiltere vesaire ameri· 
kan tabaası sıfatile caıus ıönderebilm•~ 
için doldurulmamıt amerikan pasaporta .. 
büyük bir ihtiyaç olduğunu bildiriyordu. 

Çliııkü alman casualarıata kullandıklafl 
ubte bahriye evrakındaki bile meyda•• 
çıkmıftı. 

Gene bu anda idi ki Nevyorktaki ter 
kilitı idare eden Slutler bu vazifeyi Ra•" 
ribe devir için aralarında föyle bir mi••" 
kata cereyan ediyor. Ramrib Slutere: 

- Korkarım.CaYabıaı Yeriyor. lsloter lıı" 
zıyor ve imirane bir tavur alarak: 

- Mümkünken kabul edeceksin! Çil•" 
kü buoun böyle olma11 bi~im için libidclir• 
Diye israr ediyor ve aralarında fU mala•' 
bere cereyan ediyor: 

- Korkarım lsloter. korkanm, kork•" 
rım zira beni yakalarlar. 

- Yakal.uıolar, yakalamaaınlar. Ban ... 
"böyle olması biıim içio elzemdir. Yok., 
red mi ediyorsun? 
Rum ı ib bir an dütilııdii. Sarardı, kııar 

dı, nihayet cevap verdi: 
- Yavol (-.:vd) kabul ediyorum. 

-Devamı var-

ıstar GOi, ıstar Alla 

Çok Geç ••• 
Bır genç kadınla raedevOleıen yetmiılik 

ihtiyarın biri, mu•yyea saatte gidec•ti 
mahalle y ~tiıemediğinden &zllr dileme9' 
mecburiyetinde kalmıı ve genç kadına: 

- Afcdersiniz, demiı yirmi dakika ı•· 
ciktim .. 

Genç kadın ihtiyar aşıkın af dilemeai•• 
gillerek, ş6yle cevap vermit: 

- Yirmi dallika gecikmek bir ıey •i? 
Beaim1e tanıfmakta yitmi sene gecik••· 
oize n e dim ~h? 

Kadının bdııak aııka sordutu bu 111al• 
bir cevap dlltiia ve ıonra da: 

ıstar 811, ııtır •~ _____ ...;...._..;;..,,~-----~------~ 
-A W i uwww 4 ; :ı a 
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~-- (37J Yazan:A. Fuat Tuğseven_ıj 

dür •• so mesı 

~ sevgili konuşa konuşa V 
iderlerken, Hasan yüksek J 

sesle baiırdı a ınm ____ .. _____ _ 
trkes bana benzermi ya? f 
~'h buJmuşken kaçırsın. 

lga.ca Hasan bile o 2't ce 
.tane bu muş, kendi der· 
1 

dinlete biliyordu Ôo ce 

~aıun şu söılerioi i~ittirn: 

Ben öyle çetrefilli laf· 
datı çakmam. San~·açıkça 
~İ:foruaı. Eğer baban man
i b• 

lr adamsa seninle bera 
,lstenbula tüetim. Yook 
ıı:ı gibi dalgac1nın biriyse 

'd- biç rabatamızı boz,,. 
. •ın.. Allah neverdiyse 
~tıir gideriz. 

Canın sen onun için 
.~tiiltiyorsun. Babam 

" ribi bir mert delikan
karşısında: girünce el 

tt sevinecek Ye itletmek 

bir kaç diaüıu bağ ve
tir. 

~ Vallahi bayan h•na 
~ diyemecem amma ne 
~-}', k" . . 
\ 111 ı senı seyıyorum. 

\bı.la gitsek bile zaanet-

b-ban111 vereceği bısğa 
~il' IJorum; gene kendi 
"-deki biriken bir kaç 
~•pele ... 

, Demek lıtanbula gide
•? 

\ F'uar kapadıktan sonra 
•öz: 

Aı daha ilerleyince Mus
tafayı da bir bayanla görü- ı 

şüzken gördüm. Ooun eev
gilisine yahoız: 

- Seneye elbete keluruz. 
Dediğini duydum. 

Bu yeni sevgililer o k.ı-
1 

dar hoşuma gitmişti ki, o ,ıarı 
seyretmek ayrı bir zevk o:a · l 

cağını babrlıayarak arkala

rından gazinoya gitmrğ~ 

karar verdim. 

Nuılsa Türkan gelmemişti; 
o gece de başk,larınıu saa-

detlerini görmekle teselli ol· 
mak benim için yegane çare 
idi. 

Verdiğim karar •eçbiyle 
g•ziaoya doğru giderk~o, 

bir kadın stsioin ince i bti· 
saslar1 beni d•rdurdu: 

- Bay! Bay! •. 

Arkama döndüğiim zaman 
Ayşe teyzenin el İfaretiyle 

beni çağ1rdığını gördüm. 

Şaıkmhğtmı anlatan bir çıı.r
pıob kalbimi sarsmıştı. 

Oaa doğru koş:ırcuıoa 

yüriyerek, yanına yaklaşıp, 
eliui sıkarken: 

- Ne iyi bir tesadüf, de

dim. Sizi görmek için dola· 

şıyordum. Görüştüj'ümüz son 

1 geceden sonra da ayni ga
ye ile her gece Fuarda sizi .. 

Mekteplerde 
Ankara (A.A) - Maarif 

Vekaletinden tebliğ edilmiş
tir: 

Işıkların karartılıp maske
lenm~si ve saatlerin bir Sl\ at 

ileriye alınması seb-! biyle 
çocuklarımızın çok erken 
evden çıkmak ve akşam ka· 
raolıkta eve dönmek mec
buriyetinde kalmamaları için 
vekillik okullarda ders baş· 
lama ve S0'1 verme saatleri· 
ni günün i~aplarına göre 
değiştirmiştir. 

l
rıııı--uııaıı~ıilllY•IQIJI - - ıı• jllp oııınuııııııp_ 

H ık S • HaKKın ~ 
S a 10 881 Sesidir 1 
--ııumı- --11111mı11~11-

Gene bir şef-
kat ve yardım 
şaheseri daha? 

-:z-

Ankara Çocuk esirgeme 

kurumu genel merkezinin 
aşağıdaki kararıni yine bü-

yük bir memnuniyetle alkış
lamayı borç bildik. 

Bu h•yırh kurum diyor 
ki : 

'•Bilgiyle balum, çocucnk
larıo sıhhatını teminle b ra-

ber bakım zahmetini de ya
rıya indirir, Çocuğuouzun ~i • .,. k k evgı ı ouuşa onuşa 

.t,.l~rken, Hasan yüksek 
'~<t.: 

aradım; fakat görmek nasip 
olmadı. 

kaç aylık olduğunu ve ad
ı resinizi biıe bildiriniz. Size 

P.ıustafa, biz gazinoya 
~~0ruz, siz de gelin. 

ı~"şı taraftan Mustafa 
t Cevap verdi: 

· lia siz kitun puz da 
1 1ıt. 

- Siz, çok görmek ish
diğiniıi bile garmiyör.sunuz. 
D~iil ki bizi. 

- Çok görmek ist~-

diğim sizden ba,ka var 
ki teyze? 

- Onu ben biliyorum. 

- Hayret.. Neyi biliyoı-

ıunuz?Rica ederim teyze bil

diğizi söyleyiniz. Bu b~nden 
saklanır mı? 

- Birinin bildiği sır ken
disinden saklı olur mu? 

-Sonu var-

b'lkım öğüdlerini parasız 
olarak gönderelim.,, 

Halkın Sesi ~==~rr 
_,._,,,_oının 111111.1111111 ___ .,..,,,.. .... mm 

Şefkat ma
dalyasile taltif 

-o-

Çocuk Esirgeme kurumu· 

na 300 Jira teberrli etmek 

suretile büyük bir hamiyet 
göster n muhterem tüccar-

larımızdao B. Mehmet Ak-
gunuo geneJ merl~ezce 

............ .............. (1 unç) şdkdt madalyasile 

s 
tl r 

do 
ders s at r 
Orta tedrisat müe!seseleri 

2 -12-940 tarihinden itibnr2n 
saat 9 da derse başlayacak· 
lardır. Ders a al2rz tendfiis· 
lerinio ve mütalea müddet-
!erinin indirilmesiyle 
den önceki mesainin 
13,30 da ve öğleden 
ki mütalea saatlerinin 

öüle-o 

saat 
sonra 
15,45 

de bitirilmesi tt!mİn olun
muştur. 

Çıfte tedrisat yapan okul
lar da güneş batmadan ev
vel 17.40 da okuldan çıka

caklardır. 

Öğleden evvel ve sonra 
gelecek talebelerin okul bi· 
nas•oa yakın oturanları ile 
yaşları dikkate alınarak se· 
çiJmesi ve kız talebeıııin sa· 
bab grup arına alınması okul 
idarelerine bildirilmişt!r. 

Kız Enstitüleri ve Ticaret 
okullan saat 9 da, sanat 
okulları saat 8 30 da ders· 
----ııı•nnaıınnı·nıı---

Yeni Nazilli 
kaymakamı 
NazilJi kaymakamlığına 

Karaman kaymakamı Feyzi 
Akkor, Karaman kayma
kamlığı oa da Nazilli kayma
kamı Celal Özgüle ç tayin 
edilmişlerdir. 

--o--
BORSA 
H BERLERI 

• 

13-27,25 kuruştan üzüm, 
6,50-16 kuruştan incir, 10,50 
kuruştan 80 çuval buğdny, 

5,75 den 15 t on bakla, 20,25 
kuruştan 50 çuvaJ susam, 
55· 65,50 kuruştan 73 balya 

p~~~~-satılmışhr. 

KızlP r çabuk 
yüzerler 

Amerikada, plaj ve yüzme 
havuzları şirketinın neşret

tiği bir istatistikte, genç 
kızların, genç erkeklere nis· 
betle yarı zamanda yüzmek 
öğrendikleri yazılıdır. Keçecilere Koşun taltif edilmiştir. 

1,000 Lira Mükitat Vaır : ...................... ~~... ................ ... .. ~·· 

Keçeciler Tevfikpaşa ha- Tayyare Sıoeması TEL: 3646 l 

~'ll 
''t ~eşit, Dfl'UD fiy lt, 
\ı' "•bkısız ve iyi mal. 
i~'heriıte saygı, doğruluk 
~1"efelo'1 :198? 30 -1 

-

mamı ittisalinde yeni Güzel : 
İzmir tatlıbaııesinin misafir
lerinize ikram edilecek ala-

Bugiin matinelerden itibaren ye1>i ve ilaveli proğram ı 

franga ve alaturka ( 1001 ) 
çeıit tathsı bu dükkanda 
bulacaksınız, Halis Maraş 
yağından olan tatlıların hi
lesini bulanlara bin lira mü· 
kafat var. 

: : 
ı 
ı 

· TAPDIÖIM MADf, 
Aşk ve macera filmi. Oynıyanlar: Anne Ducax 

ilave olarak 

• • 
ı 
ı 
: 

iB EBE G 1 M GOIOnçlO komedli 
: Işık söndürme dolayisile bugünden itibaren gün saatleri: t 

i'iş irildi 
lere başlıyacaklardır. Ve en 
geç 17.30 da bitirecekler
dir. 

Bu esaslar dairesinde açı· 
hp kc; panrna saatlerinin tes-

biti yüksek tedrisat müesse
selerind e keodilerine ve ilk 

okullarda valiliklere bırakıl· 
mıştır. 

Mahal(in icaplarına ve 
mesai saatlerine göre tesbit 
edilen bu saatlerin bir çey· 

ı rek önceye veya sonraya 

, ahnması vekilliğin müsade
siyle kabil olabileceği de 
alakadarlara ayrıca bildiril· 
miştir. 

Milli piyansro 
4 Uncu tertip 2 inci 

çek il iş 
7 Birinci t\ anun 

Büyük ikramiyt?40,000lirad11 

PLAN ŞUDUR: 
ikramiye ikramiye 

Adedi Miktarı 

1 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3000 
60000 

tesselli 47 mükiifab 

Lira 
40000 
10000 
5000 
2000 
1000 

500 
100 
50 
10 

3 

80 

ikramiye 
Tutarı 

Lira 
40000 
20000 
25000 
20000 
90000 
75000 
30000 
30000 
30000 

180000 

3760 

64205 543760 
Bu çt.kilişte tam bilet (3) 

lira, y .. rım bilet bir buçuk 
liradır. 

lkramiyele: hem miktarca 
hem adetçe f zlalaştırılmış, 
ayrıca oı ta büyüklükteki 
ikramiyeler çağaltılmıştır. 

Devamlı biletler haricinde 
devamsız biletler de satışa 
çıkarılmışhr. 

Bunlar da ayni fiatlere 
satılmaktadır. 

Devamh biletin faydası, 
bir biletteki numaranın bir 
planda üç defa tecrübe 
ed 1 esine imkan vermesidir. 

Devamlı biletlerin her 
ay1n 2 inci günü akş mına 
kadar mesela bu sefer 1 inci 
kanunun 2 inci günü akşa
mına kadar değiştirilmesi 

lazımdır. 
Bu raribten sonra biletler 

başkasına satılabilir. O tak
dirde eski biletinizin şansı
nı artık bir defa daha de-. . 
nevemezsınız. 

Biletlerinizi değiştirmekte 

ı~~ ~ Fahri Işık 
Ke~ecller Güzel lzmir 

10-4 TATLIHANESİ 
: 12 30 - 2.30 - 4 30 - 6.30 - 8 30 da : 1 

veya yeni bilet almakta ace· 
lt1 Pdiniz. 
T~li sizi bekliyor 

lt
0 
~~rnleket Ha•taneai 

t~~ '1tken MütehaHııı 
ı1 1t ti ve Elektrik tedaviai 

· İkinci Beyler Sokak 
29 No. f BL€FON 2542 

I 
............................................................. 

f 1 a:t ...,_..._,_ .. 

Milli Piyanee Biletleriniz· ( A DET) 
kl .. elnden alınız ) Corakkapa Polb :m,rliut lnr111~ N1. ,.6. HHIHI allıl• Ôader T elefoa 1497 

.. 



SAHiFE 4 (Halkın Sesi) 

--------------------------
Türlt Gazete.·~ 
ri ne diyorl·ar? 

---o--
-Ba,tarafı 2 inci Sahifede
Şu halde yeni nizam ne

dir ve h•ngisidir.? 
Harp bitip auJb oluncaya 

kadar yapılan h'!rşey gibi, te
sis edilecek y .!Di aiz~mda 

mu•akkat olacağana göre 
böyle bir nİi&ma taraftar 
olmak neticesi-barb\n ne
ticesine bağlı olduğu için
f 6pheli bir nizamı şimdiden 
•adece kabul etın t;ı k midir, 
yokıa, ayni zamanda v..: bil · 
ha11a har:,in neticesioe Al
manya Jehioe tesir icra ede · 
cek ıekilde bu yeni nizamın 
yerleşmesine yardım etmek 
teahhüdünü de ibtiva eder 
mt? 

Hülisa Alnıaı1ya, mes eli 
Sovyetlere : (Yeni nizama 
giriniz!) yahut ispanyaya : 
(Yeni nizamı niçin kabul 
eta:ıiyorsuuuz?) dediği zaman 
ne bekliyor, •e kasdediyor? 
Hali bilmiyoruz ve anlamı
yoruz. 

g ,..c ~den 
I 

ev 
HiÇ 

ve dükk nlarda.n 
BiR IŞIK 

Işıkların maskelenmesi haurhklara tama
men ikmal e<Hlmiştir. Bu geceden itibaren 
evler d~ dahil olmak üzere her yer mas
kelenmiş bulunacak ve biç bir yerden ışık 
suımıyacaktır. 

Halkımız ışıkların mcıskefenmesi işin e 

SIZMIY ACAKTIR 
büyük bi r bi eb-emmiyet vermişler ve da
ha evv ..::.de'J hazırlanmış bulubma~todarlar. 

lşak sızacak ev, dü 'ıkan sahipleri derhal 
cezalan dm lacakhr. 

Cep dektrik fenerleri de menedilmiş
tir. 

t 

• .. 
Il n 

.; ı bozan 
mesele dahS -. 

o-- ~: 

Atina (A.A) - Aro•• . ' 
lukda bulunan ltalyan fıf 
parti şefler ve polislcrlt • 
keri kumandanı heyeti '' 
ıunda bazı ihtilaflar ıub 
ettiği haber alanmıştır. 

geçimsizlik askerler üıe' 

3 A k ...,,. hk • , ardol! yanın de büyük bir tesir yap s erı ma ... e- r.. • f- ' ' C maneviyatlarını sars 
gaı·bında cer- dır. 

me teşkil olundu yan ~den de~iz ---odenı· .. j 
muharebes . Manş ~ 

--------
lstaubul-Örfi idare komutanhğı ~mrinde İstanbul, Ç'l· 

nakkale ve Çorlud~ kurulacak o1an üç aıtke ri mubukeme
nin azası bugün şehrimize gelmişlerdir. 

lstJnbul askeri mabkt!mesin c yerilecek dosyalar emniyet 
müdürlüğüode hazırlanmaktadıt. 

ihtikar davalarının da askeri malakemelerde 
ihtimali kuvvetleniyor. 

görülmesi 

Londra (A.A) - Deyli 
Telgraf g.ızetesi rı i u d -:nizci
lik muhabiri yazıyor : 
Aınirallık tebliğinin tahli 

Jh.den aşn ğıda yazılan lta l
yaa harp gemi'e. inin az çok 
ağır ağır bir surette hasara 
uğradığı anlaşalma ı, ta du: 

de de muhB' 
rebe oldu 

--oı--

l 
b 

' Lo ldrıı ( A.A ) - iri' l ı 

• 
rımız eaik~~ıarın mukaôde- 1 Ütün l 

Littorio sınıfından 35 bin 
tonlu.ı bir zırhla, 200 mili 
metrelik toplarla mücehhez 
10 bia tonluk 3 kravözCSr 
150 milimetrelik toplarla 
mücehhez daha küçük bir 
kruvazör v e iki torpito. 

harbiye nezaretinin r a 
tebliğinde sabahın ila1 ••' il 

terinde Manş denizleri i ~ 
hafif kuvvetlerimizle diU ç. 
gemileri arasmda bir te 
tesis edilmiştir. 

n 
b 

Düşaıao büyiik sil'' d 

NEFISTlı 
ratı Bulgarların ka

rarına bağlıdır . HAZIR VE ÇOK 
Ege mıntakasında bu seb~ tütün mahsulümüz çok nefis

tir. Rekoltenio 32 milyon olacıktar. Tütiiolerimiz satılmağa 
hazır bir vaziyettedir. Ingiilı ve Fransızlar külliyetli mik
tard~ bu s ~ne tütün mübayaa edilecektir. 

-o-

Fakat Buigaıistanda h..t
kın yüzde 80 i Rusya taraf
tandır. Buigarlar ötedenbe
ri Moskovayı bihimleri te
lakki ederler. Rus sevgisi 
Bulgaristana kök salmıştır. 
SoJ cereyanlar da komşu 
memlekette bayii ilerlemiş 
tir. 

Bunlar hükumetin alman
yaya taraftar siyasetine mu 
hahftırler. Almaıı siyasi ta-

arruzu karşısında SovyeUe
riu balkanlara ve bilhassa 

Bulgaristana karşı alaka 
~östermeai de, Bulgaristan-

daki Sovyet taraftarına ce
saret vermiştir. Hidiseler 

de onlara bak verir gibi 
görünmektedit. 

Şimdi bunları da Sofya
da faal bir halde görüyoruz. 
iki gün evvel Sofya üniver
ıitesindeki bidise de bulga
riatanda nazi ve Sovyet ce
reyanlannın çupışmakta ol· 
doğunu göıteren bir ema
redir. 

Bu cereyanlar karşısın de, 
statükoyu muhafazad .. n baş · 

ka bir şey düşünmiyea, fa
kat tarihi bir karar vermek 
vaziyetinde bulunan bulgar 

hBkümııeti nazik bir mevki· 
de bulunmaktadu. 

Filof hükumetin bu nazik 
•aziyeti idare edebileceği 

,npbelidir. Çünkü hükume
tin istinatgibı kalmamıştır, 

sağdan soldan gelen kuv · 
vetli cereyanlar karşı'1oda 
yıkılmak tehlikesine maruz 
dur. Binaenaleyh bugünler
de Sofyada bir hftk6mf't 
te&eddtHtlaft bildiren bir ba-

------.. 
Bu gece saat24de saatlarınızı 
bire getırmeyi uı1utmayınız 

Bu gece yarısından itiba r n saatlerimizi bir saat ileri 

alacağız. Saat tam 24 t .! saa tleri bir saat ileri alarak bire 
,etir .. ceği z . R esmi daire "'~ müessesler yatın P.n ~ r olduğu 

içio yeni mesai nati P,ırte<J i gününden itibaren tatbik ed i· 
cektir, 

----"'ll1 

Arnavutlar ;Hür Fransız
askeri hiyanet-1 ların kııv-

le ittiham vetleri 
olunuyorlar 

---o---
Atina ( A.A ) - Bugüıı 

Stefaoi Ajansı Arnavut 
milletinin Faşist orduya 

karşı İsyan etmiş olduğunu 
kabul ve teslim etmek mec-

buriyetinde bulunmaktadır. 

Filvaki Ste fani ajansı ayan

dan prens Markagioninin 
yeğeni Arnavut rüeaasından 

Dodanın cephede ölümünü 
haber verirken (Müte•dfa · 

nın çarpışma t.snasında ba
in bir Arnavut tarafından 

tanınmış ve nğır surette ya

ralanmış) olduğunu tasrih 
dmektedir. 

ber gelirse ıaşmamalıdır. 
Bulgaristanın ve bu meyan
da Bal anları o. mukaddera · 
baı, bir hükumeti iıtiblif 
edecek olan b&kdmet tayin 
•dıcektir. 

--o---
Lobdra (A.A) - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: 
Hür Frar.sız umumi ka

rargiğıodan bildirild iğine 
göre general Degolün em
rinde halen 35 bin asker, 
bin tayyar eci, 20 harp ge
misi ve ceman 550 bin ton 
hacminde 60 ticaret vapuru 
n;.evcuttur. Bu kuvvet mü
temadiyen artmaktadır. 

---o--
Orta mektep
lerde kız tale

benin asker
lik dersleri 

--o---
Maarif vekaleti muhtelit 

orta mekh plerdeki kız ta
lebeye haftada bir saat as
kerlik derai gösterilmesini 
kararlaıhrmııtır . 

Bu hanrat 10 biu tonluk 
Fiume kruvazörü ile bir tor
bitodan bahseden dünkü 
ltalyan tebliğinde kabul ve 
teslim edilen basa rdan çok 
daha şiddetli bir darbeyi 
gösterir. 

lngiliı Bcrvick gemisinin 
yediği ve gemiyi derhal he
zimete amade olmaktan 
menedememiş olan iki dıır
be bu hasaratın yanında pek 
ehemmiyt:hizdir. 

Bu sureti~ ltalyaoın ma· 
lik olduğu a ltı 21rbh ve yedi 
ağır krovazörden şimdi yal
nız bir kravazörle iki ağı r 

kruvazör hasardan masum 
kalmaktadtt. Bununla bera
ber bu maddi zayiat faşist 

p.utis'ne ioclirilen darbeye 
nisb tle biç bir şey degil
dir. · 

Bu preştijin uğıadığı za
yiatın çok vasi olacağı rn· 
laşılma ktadır. 

ltalyan filosunun hangi 
limana çekilebildiği bildiriJ
me-mekte iıe de muharebe
nin Sardonyanın garbinde 
bir yerde başladığı V t! bir 
saat içinde nihayet bulduğu 
nazara dikkate alınırsa l<a-

çaa gemiler Sardonyada bir 
lima•a ve muhtemel olarak 
Cagliariye iltica etmiş ola
caklardır. 

Eger böyle ise bunlar bir 
hafta evv~I üç veya dört 
zırhlı ile iki ağır kruvazö 
rün lngiliz tayyareleıı tara
fmdan hizmet harici çıkar
maları üzerine terkettikleri 
Tarantodan daha az e:rnin 
bir •aziyete girmiş olacak
lardtr. 

Büyülı bir g eminin mühim 
bir tamire tevcSBül edebi
le ceği birinci sınıf bır Ü5 

ne Sardonyada ne de ya
kmında mevcuttur. Napoli 
dahi 300 mil m11afedeclir. 

Breste çekilmiştir. Düşdl1 d 
zarar verilmişse de bu s• ~ 
ran ehemmiyeti hakkı 

alınan malumat kıt'i de 
dir. 

--o--

Emniyet 111, 

d 
b 
Q 

dür muaviJJ1 sı 
b 

geldi b 

Emniyet müdür muaf;/ : 
g• ine tayin edilen Nus•1 

)', 

birinci sınıf emniyet i ~ tı 
Bay Ahf Afıin dün şt d 
mize gelmiş •e vazife 
başlamıştır. d 

tı ---o-- • 
1941 Dövi~ ~ 

Bütçesi 
Maliye Vekaleti, her 

takvim yılı itibariyle b' 
)anmakta olan döviı 

çesi haıırhklarına bl 
mışhr. 

Vekalet alakalı dair' 
den 1941 takvim yılı 
ihtiyaçlarını sormuıtur· 
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