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Faşist me~lisi
tıin ekseriyeti 

HALKIN SESi MATBAA,SINDA BASILMIŞTIR 

Mün kalat 
Vekilimiz 

Alman ar ltaı-• Iktısad vekili- :Yun nlılar ye-

llliinferit bir 
sulhe taraf-

yanla dan yeni miz Ankaraya iden 7 top 
üsle istiyece - döndüle aldılar 

tard ~r ••. 
londra, 15 (AA) - "Ni· 

Ylıı l<ronikl,, gazetf' s 'nin 
:~1.dığına göre faşi t mecli · 

1 Şehrimizde 

Uıın e'- . . - f 't b' 
1 

"scrıyeh mu o o;11 11 au b 
~ ' taraftardır. Fakeıt 

Ussoliııi bu arzuy mulıa 
btllıet etme lı tEdir. Bu ıuc la 
. :tab!r müofcıit bit sulh 
'çı~ gidi müzek vreler - te
:e hüs edilmesi ihtim li var· 

ır. Münakalat Vekilimiz 
b Ayni gazetenin muhabiri Cevdet Kerim lncedayr 
Ott)' 
tlı ıo Bark et bu haberlerin Münakalat Vekilimiz B. 
lt ~llıtniyetine iıaret ederek Cevdet Kerim İnccdAyı dün 
ii~ı~•nın henüz mağlup de- gece M ğnisadan şehrimize 
it ' de ınane~i kuvveti çok golmiştir. Vekili valimiz B. 
i•tılııııı bir memliket oldu- Fuad Toksal viliye hudu-

U1t11 kaydediyor. • dunda karşıt mıştır. 

l' --o- Vekil bugün tetkiklerine 
lly • t başlamıştır. Eo ziyade tİma-

bllS 2aze e- nın ıslahı için huırlnnan 
• sınin mu·· him projeyi gözden geçirmişler-

dir, 

bir makalesi• Vekil sabahleyin Demir 

-

'" ~ b• l Bay Molotof 
.,. oııd 1 a,t,t ~· (A.A) - Taymiı 
•;. 'i•tıa ' 11 başmakalesinde Tas 

~il~, 1'
1
11 tekzibi hakkında 

1J dıt : 
11

' •unları yazmakta-

. J ~. '""d ~ ,,.,ti ' 11 bir hafta evvel, 
tf •tı1a1 ._ t!ıthfilleri Alman kıta· 

~'tıt 811Igaristana girmeğe 
~l)~>'tt~l~uğunu ve buna 
'•lih1, 1 '"•.n. muvafakatini 
'-'1. ıa~•b·ı· •çın bu teşebbüs 
iL l tbd S . ~!illt F· e ovyetler hır· 
~I ot,, '11lıııdiyanın müsta. 
t'~t'"I kıın:unda serbest 

"Q"'r•r~rını bildirmişlerdi. 
-.'"'''·S •r ve Sovyetlcr, 
\ '''"d 

0~Yet ticaret anlaş
~~tip •ıı •onra bu haberi 
t ft,d,~llıezden eYvel bir 
"1-., 1•11a beklemiı ol-,. 
'" t,lcı· \ ~l, 'Pl•n hemen mllı-
. "•tlc• çıkarmamalı-

konaktan çıkarak Devlet 
demiryolları sekizinci iş!etı:ne 
müdürü olduğu halde işlet· 

me işlerini ıöıden geçirmiş 
ve bilihare Halkapınarda bu 
lunao depo ve alelyeyi de 
teftiş etmişlerdir. 

Vekilin cumartesi günü 
Aokaraya gitmesi muhtemel 
dir. 

ltalyanlar ar
tık Arnavud
lara güvene-

miyorlar 
Londra (A.A)-Yugoslav 

hududundaki royterin mu· 
habiri bildiriyor : 

Italyanlar tarafından ida
re edilen iki arnavut tabu
ru terhis edilmiştir. Bnnun 

esbabı artık italyanlarArnıvul· 
lara gllvenememektedirler.Milli 
Arnavut çeteleri datlarda 
faaliyetlerine devam etmek· 
tedirler. 

lsyau bilhassa Beıat ve El 
basan arasındaki bölgededir. 

--o--
Istanbulda 

idam talebi ile mahkB
mege sevkedilen bir 

katil kaçtı 
latanbul, (Hususi) - idam 

talebi ile ağırceza mahke
mesine verilen azılı bir ka
til bayramın ikinci gllnti 
lstanbul tevkifhanesinden 
kaımaia muvaffak olmuı
tur. Zabıta katilin iıiai bul-

-• e ş Bir tepe de zaptettiler 
Lcnd a, (AA) - A'orın

ya.r:ı o Sic ılyııyı fn lcn el c ıine 
aldıklarına dair rc~mc ıne.
fımat } Oks da Am 1ikan 

gazetderi K t i ı>a-1.ı Yun fe rk 
ti p inde 12 l ınao t y- 'lr -

inLı fahibi Pıl,·na ı 
h Hı h rp' rİL.t •e ltdl)l ıl r 1a 

t eş i l-i rr sei ettikJui anı -
şı lrna 1 t hr. Al n uhu m dah a 
f zl2 ltaly nl rd n üsler İı:ı
temeleri ihtimal dahilin
dedir. 

Ayni haberler bu teşeb
büslerin lngiltere tarafından 

elde edilen Girid üssüne 
benzemediğini bildirmekte
dirler. 

Maarif Vekıli
miz lstanbuld 

.. 

Maarif Vekilimiz 
Haaan Ali Yücel 

lstanbul - M rıf Vekili 
B. Hasan Ali Yiicel şehri
mize gelmiştir. 

- -o--
Vilkinin A u
pa seyahatı 

hakkında 
Vaşington (A.A)- Havas 

a janıı bildiriyor: 
Ruıveltio sekreterinin ifa

desine göre kongreye tam 
salahiyet verilmiş ise de Ruz 
velt müzakereleri uzatmak 
istemekle beraber millet mu 
temetlerioin bu hususta da 
bizzat knrar vermelerine ta· 
raftar görünmektedir. 

Amerikan hükumeti bay 
Vil~in Avrupa seyabatıoı 
memnuniyetle karıılamakta 
ve bu . seyahatin umumt ef
klrı aydıalatacaiı fikrinde-

... 
lktiaat Vekilimiz 

Hüsnü Çakır 
Ankara, (Huıu,;i) - lk

tısad Vekili Bay Hüsnü Ça
kır, bugün lıtanbuldan An

Atına (A.A) - Yu:ıan or· 

dul n b2ş l·umandanınan 81 
numarah tebliği : 

Muvnff kıyetli ve nıevıit 

çat pışaıalar dev.em etmekte· 
dir. Y niden düşm:rnd n tsir 

v~ ganniın ile b er ber yedi 
top homıştır. 

Yunan kıt'aları tahkim 

edilmiş bir tepeyi ltalyanla

rın elinden zaptetmitlertir. 

Arnavutluğun ıimalinde 

mukabil ağar topçu ateıi 

devam etmiştir. 6 arnavut 
kaçağı hududu geçmiıtir. karaya geldiler. 

~------------=-=------------------------

1 ütün piyasası 
Fiya lar 40 80 kuruş 

arası dadı .• 
--o-.._._ 

Satıs on iki mllgon kilogu buldu. 
Satış bu günde devam et· 

miıtir. 
Bugünkü fiatler 40 - 80 

kuruş arasında satılmıştır. 

inhisarlar idarasi piyas da 
nazım vazifesini görmekte 
ihtiyaç ve icaplara göre 
mübayeaya devam etmek
tedir: 

Ingilizler bu ay içinde 7 
milyon kilo tütün alacaklar· 
dır. 

lngiltereye ikinci parti 
olarak 765 bin liralık tütün 
sev kedilmiştir. 

Ankara (A.A) - Haber 
aldığımıza göre dün Ege 
mıntakaıında tütün piyasası 
açılmış, mutat alıcılardan 
başka bükümetçe ittihaz e
dilen kararlara tevfikan mü
dahale mübayaatı ile tavzif 
edilmiş olan müesses ler de 

Büyük ve 
mühim iş!!! 

Ziyaretçi - Bayanı 
görübilirmi yim? 

Hizmetçi kız - Üç 
saat bekleyebilirseniz 
görürsünüz. 

Ziyaretçi - Neden? 
' 

Hizmetçi kız-Çüo· 
kü bayanım saçlarını 
diizelliyor. 

: mübayaata geçmişlerdir. MI· 

dabale mübayaatınıa daha 

ğ aiş mikyasta icra edilmeıi 

ve bankalarca lliıumlu fi
n nsmanın temini için yeni 
tedbirler alınmış olup bun-

lar bugün ait olduğu mahal· 

lere tebliğ edilmiş bulun
maktadır. 

Malta üzerinde 
uçan tayyare 

Londra (A.A)-Dün Mal

ta üzerinde beyaz daire için· 
de Kn:ılbaç iıaretli bir 

düşman tayyaresi çok y&k
sekten uçmnş ve . bomba 

atmamııtır. Tayyare bir 
müddet ıonra şimal istika· 
metinde kaybolmuıtur. 
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sebeple· 

Ve ıon aeçi de rakibi 
nolan JJ.. Vilki de bunların 
uarı31•• ır. . 
nü~tl!Jıa'11Ezg•z teleri iıe, 

mittir. Bunlar ı;m 
gibi yükiekb! tınıyorlar. 

mi1ıRoma 
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:T ~v!°is g~z~te-!fiHiiiHABERLEni ~ [~ı~~L'Ein Vatansa şehri
! ne bomba 

atıldı. 
Viıi (A.A)-Valansa şeh· 

ri üzerinde= gece ıaat 1-2 
ara11nda uçan meçhul bir 
tayyare iki infilak ve 12 
yaaıı• bombası atmııtır. 

--o 

ilk tahsil bitir
me imtihanları 

Ankara - Miti\ talim 
terbıye heyeti ilk mektep 
talimatnamesinin yetmiş· bo
ıinci maddeaiai tadil etmif' 
tir. Bu maddede bir engel 

· ytbüaden ilk tahıili bitirme 
imtihanlarına muayyen giln-
lerde girmiyecek olanlar 
imtihan başlamadan evvel 
enl'elleriai yazı ile okul ida
resine bildirmeğe mecbur· 
durlar. Haber vermiyenlere 
bitirme ıabadetnamesi ve
rilmiyecektir. 

--o•--

Tobruk çelik 
çenber içinde 

Londra (A.A) - Timesin 
K•hire muhabirinin bildirdi
iine ıöre Berdiyada oldu
i11 ıibi Tobrukun zaptı için 
de ıimdi lngilizler ehemmi
yetli surette hazırlanıyorlar. 
lnıriliz kuvvetleri Tobruk 
limanına hlkim yerlerde 
bulunuyorlar. 

Tobrukun mndafaa•ı ltal
yanlar için çok mOıküldür 
Ye pek çok kun·ct bulua
ma11nı istitzam etmektedir .. 
Halbuki Tobruktaki kuvvet
ler müdafaayı uzatacak ka· 
dar fazla deiildir. 

Keıif yapan lngiliz tay
yareleri T obruk un garbindw: 
hiç bir ltalyan faaliyeti gör· 
memiılerdir. 

--o--
Ticaret veka

letinin. bir 
anketi 

Ticaret Vekileti birlikler 
arasında bir anket .:çrnıştır. 
Ankete birliklerin en iyi 
tarzda çalııabilmesi için ne 
ribi ıılihat yapılması husus
ları ıorulmaktadır. 

-- -o---
Alman heyeti 

Moskova (A A) - A1mun 
hariciye nezareti murahhusı 
Ye ticaret heyeti reisi dün 
Moıkovadan ayrılmıştır. 

--oı--

Tayin 
lımir mnıtalca ticard 

müdürü bay Mcbm~t Ali 
Beriin ticaret mümrssil lıği · 
ne, ticartt vtldlleti mı rkez 
ıubesi mildürlerinden Ne j' t 
Ataman lımir mıntaka ti · 
caret mOdürlfiğüne tayin 
edilmiılerdir. 

Amerika 
mümessiller 
meclisinde 
Vaşington, ( A.A ) 

Mümessiller meclisinin bari· 
ciye encümeni uemoörasilere 
yard~m kanun projesi hak· 
kında bugün ilk olarak Ha· 
riciye na~·.ırı Kordel Hulll 
dinlemiıtia·. Hul ezcümlte de
miştir ki: Pasifikte yapılma· 
ıı tasarlanan sözde yeni ni· 
zam diğer milletlerin menfa· 
atleri hiçe aayılarak bir tek 
memleketin tehakkümü de· 
mektir. Bu kadar çok mil· 
Jetlerin bir milletin tahakkü · 
mü altında bulu1tmasıoı ve 
bir millet ta.ufından istiı

mHJ bakkıaruaki böyle prog
ram bütila düayayı derin su . 
rette alakadar eder. Maa· 
mafib Amerika Birleşik dev· 
!etleri japonyaya Dıenfaat
lerinin Amerika 'birleşik dev· 
letlerile dostane mlna1ebet-
ler idamesiade olduğunu 
göıtermeğe çalıtmııtır. Hul 
aynca ıanları da şöylemiı· 
tir: 
Açık deniılerin kanuna 

hürmet eden milletlerin kont
rol altında\ bulunmaaı garp 
yarım küresinin emniyetinin 
anabtandır. 

--o-----
Almanlar Çek
lerden mem

nun değillerdir 
Londra, (A.A) - Royter 

mubabiriniıt verdiği malü
mata göre Bohamya ve Çu
ravyada Almanlar Çeklerin 
gösterdikleri mukavemetten 
gayri mcD1nun olduklarını 
göstermişleı dir. Fon Noraıd 
bu hususta vukubulan be
yanatında demiştir ki: 

"Çekler Benesin oyununa 
oyoıyorlar. içtimai ve resmi 
vaziyetleri ne olursa olsun 
mukavemet zihniyeti göste
renlerin bu hali kırılmalıdır. 
Bu bapta icap edeue bu 
yerlerde askeri diktatörlük 
ilinından çekinmiyeceğiz ., 

2387 hasta te· 
davi edildi. 
1940 yılında İzmir verem 

mücadele cemiyetinin dis
P"DS '1İae müracaat eden 
hııslalardan ~387 kiıinin 
muayene ve tedavi edil · 
diği onlaşılmııtır. 

Cemiyet, imkin nisbetinde 
çalışmıt ve muvaffak ta ol· 
mqştur. 

--o--
Sarhoıluğu n 
Sonu 

lkiç ı••lik ........ 411. 
balık çı Muzaffer IU~ .. el· 
duğu halde Hasan oilu 
Abmede bıç&k tcıhir ıtti

iinden yakalanmııtar. 

sının muhım l.t.t=1 ~~~~.1 --~- ::;.I 
bir makalesi Zelzele Bahriyeyi 

-Ba,taralı 1 inci şahilede - Evvelki gece Cumaovası K d 
yani bu, SovyetlerİD al· ve Değirmendere mıntaka· açır 1 .. ·-

man ile ı i hareketine muba· ııada daba iki zelzele olmuş · Alsancak kuvvei milliy• 
lefete karar verdiği mana· tur. Zelzelenin birisi şiddetli sokağında ali oğlu Feyıi 
sını ifade etmez. Fakat olmuştur. Hasan kızı 14 yaıında bıb'" 
açıkça şunu ifade eder ki --o-- riyeyi evinde iki ırün ah'" 
bay Molotofun Berlin seya • K•• k koy dutu tiki yet edilmiı t• 
batında Balkanlarda Sovyet OY 0 Uma ıuçlu y•kalanmıştır. 
ve alman menfaatlerinin sa· 
rahaten tahdidine matuf :()- odaları • . 

_ __,_,o-- it 
iaa alman teşebbilsü muvaf
fak olamamıştır. 

"Taymis,, gazetesi ayni 
mevzua ait bir başmakale· 
sinde de şu mtltaleaları yü
rütmektedir. 

B. Molotofun geçenlerde 
Bcrline yaptığı seyahatin 
geçikmiş bir neticesinden 
baıka bir şey olmadığı aola
ıılan Alman·Sovyet ticaret 
anlaımasının imzasını Alman 
matbuatı diplomatik bir mu-
11fferiyet gibi göıtermiş
lerdir. 

(Tas) ajansının resmi tek
zibi ticaret anlaşmasının ak
di dolayısile Sovyetlerin Bal· 
kan ıreçidini AlmP.ilyaya sat· 
tığı zannını verdirmek isti
yen Nazi propogandasına 

nazikine bir cevaptır. Al
man· Sovyet anlaşmalarının 
imzasındanbcri Sovyet siya
setine iki . mülihaza hakim
dir: Harpten istifade etmek 
arzuıile harbe süriiklenmek 
korkusu. Şimdilik bu ikinci 
müliba:ıanın birinciıiae hi
kim olduğu zannedilmekte
dir. 

--o---
P~MUK 

Rekoltemiz 
500000 balyayı 

bulacak 
Aydın (Hususi) ·- Pamuk 

davasını Seyhan ve Ege mın
takaları için ·lir kül halinde 
ele alan hükümetimizin, pa
muk bölgelerimiz verdiği 500 
bin balyalık parulanın müs
bet akislerine Nazilli ovasın· 
da tesadüf edilmektedir. 

Şehrin her tarafı pamuk 
tarlalarile ~evrilmiştir. 1943 
senesinde rekoltemiz 500 bin 
balyayı bulacaktır. 

--o--
Bir kaza 
yüzünden 

Ankara, ( Hususi ) - Is· 
tanbul muhtelit treni bir 
kaza yüzlinden dün aabah 
iki buçuk saat teehhOrle 
şehrimiıe gelmiştir. Muhldit 
tren Gebze köprüsünden ge
çerken yolculardac biri mu· 
Yazeneaioi kaybederek köp
ı üderı a~ağıya düşmüştür. 
Bu ylbden tren tahkikatın 
aıticeıine kadar iki bu~uk 

••at r•cikmiştir. 

Maarif vekilliği köy oku· 
nıa odaları için yeni neşri· 
yat yaphrmağa karar ver
miştir. 

Neşredilecek kitaple.r bü
tün köylere dağıtılacalıtır. 

--o---
Matematik 
tedrisatında 
eöz önünde 
bulundurula-
cak· e§aslar 
Okullarda matematik ted

risatının, bu tedrisattan bek
lediğimiz zihni terbiyeyi 
tanı randımanla temin ede
med!ği ve çocukların ço· 
iunda matematik bilgisinin 
sınıf programlarına nisbetle 
geri olduj'u gerek okullar
daki imtihanlardan, gerekse 
bazı yüksek okullarca yapı· 
lan dühul imtihanlarından 
anlaşılmaktadır. Maarif ve· 
killiği zihni disiplinin esa
ıını teşkil eden matemı:.tik 
Hdrisatının mutlaka iyi bir 
hale gelmesi için bir takım 
tedbirler almaya başlamıştır. 

---o·---
Hakimler 
arasında 

Değişi klikler 
Amasya agv ı r ceza mah '~e-

·amyon 
Çarptı 

Gaziler caddesinde Meb• 
met oğlu M ust•f a idareıiD'" 
deki kamyonu Mt.bmet oi' 
lu abdullaha çaphrarak bı'" 

cağıudan hafif surette yı· 

\ ralanmaarna sebebiyet ver• 
diğinden yakalanmıştır. 

--o--

ao 
ı,, 

ilı:ı 

~t 

Makinenin bir 

üzerine düştü rıau 
Alsancak Şehitler cadde'" 

sinde Hasan oğlu farbikat6t ı 
Mustafa ehliyeti haiz 011111' \>e 

yan Ömer oğlu lS yaııad• hı r 
Mustafaya makina tcslhO dı 
etmek ve makina kapağını• tirıa 
üzerine diiımesile vücudun~ hi11 
muhtelif yerlerinden ajır ~~ d0i 
rette yaralanmasına sebebi'" :\~ı 
yet vsrdiğinden yakalaaauf'" Pttıı 
hr. 

~ --o- .ı,~ 

Bıcak taşıma~'1•ıı 
Kemer gaziler caddeaind• taı•l 

Kadir oğlu Mebmedin oı•' \> ıy 
rinde bir bıçak buluaar•~ a: 
alınmııtır. 

§ Çorakkapı Gaziler cacl• ~il 
desinde Musa oğlu MOmiaif •t 
üzerinde bir bıçak bulun•' ~'h 
rak alınmııtır. fl 

§ Birinci kornonda Ab' ı,t 
met oğlu Alinin Oıerind' dt 
bir bıçak bulunarak alıaaııf' 
tu. h, 

--o--
mesi reisliğine Elazığ ağır ~ 

ceza mahkemesi reiıi 8. Ati Bayındırda kıt ~ 
Bilgili, Elizığ ağır ceza mah- dın •• •• deıJ bi 
kemesi reisliğin9 Amasya YUZUD t~ 
•i·~ ceza rei.si lbrahim ~zb~I, Osman özkaJ"i ~ll 
Erzıncaa aalıye ceza hikımlı- j _1, lııı 
iiae Foça müddeiumumisi ! )anı öldürdÜ)e'ı >'i 
Jbsaıı idil, Zonguld•k asliye d t1* 

. . _. Evvelki gece Bayın ı d 
cnı bikımlıgıne Ayvahk S d k"' ü d 1 JIJI" u d , . . . N . B arı yur ey n en ı ~ 
aı" cıDeıumuk:]lıhsiı k' aımı ~y· oğlu Mehmed Cömert, •1 QI 
t f'I , evre ım muavın- - O( 
l. ~. K.ıı hlk" . köyden Süleyman oılu 
ııtıne uıce sorgu ımı Ö 1ıot' dı' 
il t K k' z ld k man zkaplını tapanca ,-
L;kt~ es. ID

1
.'... ODi[C~h a fUDİle göğsünün llç yeriocl \t 

a• ım muavın ıgın e 1 •n · 
1 

b 
. . ~ . . yara amııtır. ~• 

eylı mllddeuımuı muavını y 1 hld' d bit" 
U Y ... 't t . d"I . ara ı ııe en , 

mran ıgı er ayın • ı mıı· b t ö 1 • • yo' 
lerJir. sonra aya a g z erını 

---o-- muıtur. tJ 

Kadınlar ara
sındaki kavga 

latanbul - Fatihte Pembe 
Ye Melihat adında iki kadın 
kavsra etmiıler, Pembe ek
mek bıçağı ile Mellhatı ağır 
,raralamııtır. 

Hldise suçlu ile m•lı .,ıt 
arasında evyelce geçen ; 
kadın münakaşasındaD il 
rekabetinden ıleri gel111İf~, 

Suçlu yakalenarak adlbJ' 
ye verilmi11 Ye hılik111 

tavkif kararı verilmiştir· •' 
Hidise ehemmiyeti• ti 

kik edilmektedir. 


