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Kfthya Ferhat ağa ile Anber ve Kan- Şimdi bak.. Anber.le Kan r herifi pazartesi günü geliyor •• Resmi daire ue müesseselerin ambalaj ve saire 
ber hemen içeriye girdiler. Kocakarı ile kaldırıyorlar 4~ fark eltin mi? Tay- Ankarada ticaret vekli.!etlyle temas :a.•• 1 f1tl ı· t h 1 caJı 
Derviş Mahmut ise kalın demir parmak- ynr zadenl~ babalığı acaba bu adam ederek tstanbula geçen ve bazı alıcılarla .... ıyaç arı ~n IS e GZll' ana ... 
lıklı bir pencerenin önUne giderek bu- mıdır?- palamut ve valeks satışı için mtiz:ıkere- Memlekette kapot bezi ihtiyacı istih- bezi ve ambalajlık olarak kullanılacak 
radan zmdanın içini gözeltlemeğe koyul- Filbalrika Anberl.e Kanber cllerinde lerde bulunan tüccar birlikleri umumi sall\ta Dllzaran dnha çok olduğu için ka- bezler için ihtiyaç listeleri hazırmaları 
dular. tuttukhrı meşaleleri mıdanm içinde bir katibi B. Atıf lnan Pazartesi gilnU şehri- pot bezlerinin devletçe. tevzünde bilyük ve bunhnn vilayetçe tasdik edilmesi 
Derviş Mahmudun bu dakikada gözU- köşeye dayamışlar tor top olarak bü- mize avdet edeceıkUr. bir itina ı:;östcrmcsi kararlaştırılmış- lüzumu bildirilmiştir. 

ne ilişen mnnzarn o kadar korkunçtu ki znlüp ll 1Jın herifi tıpkı dut ağarı silke- Haber nldığımı:uı göre beş bin ton pa- tır. Bu hususta vilayete gelen bir yazıda Sümer bank tasdikli ihtiyaç listelerine 
Gcvherli hanımın yanında ve gayet emin ler gibi. yerinden knldırmak için sars- Iamut ve on bin ton valeks s::ıt~t için resmi dairelerin ve cemiyetlerin kapot göre kapot bezi verecektir. 
bir vaziyette bulunmasına rağmen şaşı ~ koyulmuşlardı. bir anlaşmaya vanlmıştır. Mallnr 1zmir- , ~~-:r<:::,...:;::ı..<:::~~~,.c;::,..~c:::>"'>"::::::.-C:::><~ 
gözlil herif birden bire derin bir kor- Aynı ı:a:nımda Ferhat - da. de teslim edilecektir. O D E İ ~ 
kuya tutulmaktan kendisini alamamış- adeın bir kaplumba ~yetinde, ilze.ri- Aynca zeytin yağı ve incir satışı iç.in ~ 
tı.... ne örttüğü eski bir çulun altında gizle- de miU.akerelere devam cdilec ktir. CocuJı Esfr eme Kuru· 

Adeti bir mezar içi kadar dar görü- nen bu adama seSlenerek dedi ki: - - - f Ji eti. 
nen karnnlık bir yer .... Fakat içeriye gi- - Kalk bakalım, balıL Bu kadar B..ı:ıırl1L>.r'ı.k vo ·C!···ınn~t- mun n a y • 
ren Uç adamın bcrabnlerlnde taşıdtkh- uyudUo~ yeter artık. Kafanı kaldır da '- ' · ~ · ..,. ' Geçen haftn intaç edilen çocuk say~- ödemiş çocuk esirgeme kurumu tara-
n ışıklar birden bire her tarafı gündü- bir az yüıilnü görelim. Seninle bir parça mı fişlerinin tasnifine maarif müdürlü- !ından 18 nci Cümhuriyct bayramt mü-
ze çevirdL görüşmek anu ediyoruz.. (Herifin hiç Çİ 1 İ k IJj r arada ğUnde devam edilmektedir. Tasnif i.şi nasebetiylc 193 fakir talebeye kundura 

tşte her yer rutubet içinde ve kalın lmmadığını gören Ferhat hırsız· gayet esaslı bir surette yapılmak~dır .. ve elbise alınmış ve okul levazımı veril-
tnş duvarlardaki oyukların arasından lanarnk) sözilm cevap versene be ya 1>1 la ffilVUCa k Nefccsi ancak bir hafta sonra alınabilc- ıni,~r. 
mütemadiyen sular sızıyordu. BUtUn adam!.. .J cck ve ondan sonra istatistik umınn mil- Fakir talebeye her gün sıcak yemek te 
havayı keskin bfr lrlif kokusu doJdar- Dediklerimi duymndm mı? Yoksa ahı- - -- dürlüğüne gönderilecektir. veren bu hayır kurumunun 200 çocuğun 
muştu. Yerde çamur d1z boyuna l..-adar ret uykusuna mı daldın? Anberle Kan- Thbabct subeleriyle alakadar olan sün- - sünnet ettirilmesine de karar verdiği 
yUkselfyordu. her şimdi dnba fazla bir şiddetle yerde netçilik sanatının alclMe berberlik ile Muamele vergisi lıaJı- memnuniyetle haber nlınmıştır. 

Köstebek gibi, fare gibi toprak altın- yatan biçare adamı ç~kiştirmeğe, dürt- aynı ayarda tutularak dükkan camekan- .... -.a .......... M er-s ·-
öa yaşayan mabl\ikbr bulunur. fnknt mcğe başlamışlardı... lannda rcJdAm edilmesi sıhhat. vekalc- H HU Ul>ll - Hvırıı ~" G e edj'1esf rf-umet 
ister insan. isterse hayvan olsun, hayat Zencilerin yaptığı bu tazyik bir az tince muvafık görülmemiştir. Gelen ta- Dan ticaret oda.!mda zcrtin yağı fab- .Y rl 
ve nefes sahıöi her hangi bir fe.rt bir ge- sonra tesirini g"ôstermlşti. Derinden ge- mime göre berberük te yapan ruhsatlı rikaları sahiplerine ve muamele vergisi divanı seçildL 
ce burada kapalı hldığı takdirde erte- len uwn bir ah sesi duyuldu. Ve bunun sünnetçiler varsa bu ikt sanattan birini milkelleflerine yeni muamele \'ergisi ka- Buca nahiyesi Belediye med!ıd reis 
si sabaha mr çıkabilirdi. arkasından. yerin dibinden gclir gıôi seçeceklerdir. Yani berberler sünnetçilik ııununun tatbikatı hakkında bir konfc- ve.kili B. İsmail Olmnm reisliğinde top-

llunu fark eden Derviş Mahmul ya- gayet ince çıkan. zayıf. mccaisiz bir ses, ve sünnetçiler berberlik. edemiyccekler- rans verilmiştir. lanmış ve riyaset divanı seçimi ynpılınış. 
nındıı duran C"rl!TheıU hanıma dedi ki: işitildi. dir. - - tır. Birinci reis vekiiliğine B. Hilsamet-

- Aman Sultanım .. Bu ne berbat, ne Bu tıpkı ağlar gıöi bir ahenk -· B A 1,, l Ç l tin Balkanlı, ikinci reis vekillğine bay 
korkunç b1r zındnn böyle! Belki meza.. taşıyan ince, hazin inilti şeklinde yUkse- BELEDİYE REiSİ Esnafının lıam!]1efi Kemal Eclgfier, kfitipliklere BB. Halil 
ra glrm~e raz.ı olurum. fakat burada bir lerek dedi ki: K f it . +- bal k ıl Çallı ve Şemsettin Tugsuz s""'lmı~T~~ 
gece kalmağn aslü-. - Benden n~ istersiniz, be adamlar? •• türpar 1 Ue ga?GJ .umlr ı ç :ır cemiyetine mensup ~~ ~-

Bin bir direk ınaJw..ninin en milthiş Siz Alliıhtan hiç korkmaz mısınız! üç Sanı alı teft ett _ balıkçı esnafı balıkhmıcdeki satışlann- dir. 
köşesi bu zından oiacc:ık galiba! Bum- günden beri İl3JlB; etmediğİ.ni% e7.a vece- dan yilzde blrlni hava kunımu emrine Buca Belediyesi c:la.inU encUmenl ha-
'dşki misafiriniz her halde çok büyUk, fa, çektirmediğiniz işkence, zulil.m kal- Beledive reisi B. Reşat Leblebicioğlu terk etmekte olmalarına ilaveten paner lığına da BB. Hilsametün Balkanlı ve 
gayet itibarlı bir zat olacak! madı. dün Kültilrparkta tetkikntta bulunmu3 başına da bcşc.r kuruş teberrüata kanır Kemru Edgilcr seçilmişlerdir. 

Gevberll hanun Derviş Mahmudun Ben size ne ettim? Sizlnle bir alış \•e- ve bilhassa şehrin ağaçlandırılması işiy- vermişlerdir. Bu kıymetli teberrll mem- Belediye meclisi riyasetin senelik 
kulağına ağı.ını yaklaştırıp hafif bir ses- rişim mi var? le meşgul olmuştur. nunf~tlc karş~tır. faaliyet raporunu tasv'.p eylemiştir. 
~~ç~: ~~~~~~oo~? R~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~< 

- o kadar yUksek konuşma_ Bir 8Z ~c;fe bir kuru canım var. Bir An evvel n1 de tetkik etmiş ve garaj santralın ida- MukabU hücumlar Sov yet/ere göre 
yavaş söyle.. 1çerdeki herif sesimitl bunu elimden alınız da ben de hiç ol- resi hakkında mahlmat almıştır. 
duymasın. Nasıl, fark ettln mi?.. mazsa kendimi kurtarmış olurum.. - - • RASTAP.AFl 1 iNCi SAHlFF.OE - • RAı:ITARAFl 1 iN f S llfFın>E -

Buradaki adam senin bah ettnn Def- Böyle diyen meçhul adam seri bir ha- liği a.'\lı günü Almanlıın ismi bUdirilml- MoskoTil. 14 (A.A) - Sovyet tcb. 
terdar Hüseyin efendi midir?. reket yaparak örtündilğU çulun arasın- iti yen bir mevziden geri ntmı,tır. Bu hü- liğine ek: Sovyet hava kuvvetleri 12 
Derviş Mahmut bakışlarını demir par- dan hemen sıyrılmış ve zındanın içini NDr.1 cum yapılmadan evvel dü,man müda- son t~rinde 47 tank, 1 l kfiçük tanlı: ve 

maklıklann arasından geçirip zındanın baştan başa dolduran meşalelerin titrek file.rl tiddctli surette bombalannıt$tu. zırhlı otomobil asker ve yiyecek yüklil 
içinde gezdirerek: parıltılarına birden bire kendisini ar- Sovyet topçusu düşmanın inatçı mukn- 300 knmyon. muhtelif çapta toplar ve 

- Daha herifin yUzUnU ı;:öremedim ki z.etm.işti. vcmetini kırmak için piyadeye kuvvet- bir piyade alayı imha etmlşlerd.lr. 
ab:e odur, yahut değildir diye cevap ve- O dllikada ansızın bir cığlık sesi clu- 1i ynrdımda. bulunınuştur. Alman!Ar KARADENiZ HAVALISlNDE 

· d .;ı: d kö d b. k b rtı E -:ı ~ •·d.ıı-•.::.JWH .. ...ıe kaybolan mevzii yeniden ele geçirmek Karadeniz filosuna menaup deniz tay-reyım, e""' §um a şe e ır a ıı yuldu. Bin blr direk mahzeninin ~ na]1c-ıı. mu Ul"MG~--llW. ~in beyhude gnyre_t]cr rfetmişlcrdir. yareleri ilci oiin ı-ınde 48 ta--re. u-
fHrk ediyorum. Galiba birisi orada bil- kubbelerine çarpan uzun bir sada nkst ı , • f .. - ..,. 1 "-

zUimUş yabyor. Tıpkı bir bohça gibi tor- tevlit eden bu Cl çığlık. gördüğü mUt· l1eftı;. .. a:vın er.. Fakat tcıehbü Rusların elinde lcnlmı.ş.- k:cr ve yiyecek yüklü 20 luun7on ve bir 
\op olmu~ hiş hayalin karşısında kendisini tuta- Adcın Çelikli, Mehmet özgür ve HU- br. kaç tayyare meydanı tW.slcrl harap et· 

Yüztl 8rtül0 olduğu fçin görernlyo. mıyan De-.ı ... Mahmudun a"'-mdan fır- seyin Şenınen İzmir emniyet mUdürlüğU Mottova, 14 (A.A) - Ta.e ajansı- mi:.sle:rdir. 
rum. lamıştı. AY..,, 6 .. kadrosuna tayin edilmişlerdir. nm bildirdiğine göre Sovyet tayyareleri Moskova, 14 (A.A) - Pr vdarun 

' .Aman Sultanlll4 bhim HUseyin efen- c::: .... ı bat. • .;lı h"'rif g"-'-r·ının· ıınUncle -----·-·---- tarafından 12 son teşrinde Köninbe.rg ham muhablrl bildiriyor: a eğ b ta d h h ld ~ ~ "" uz.u: u ZABITADA ve Rfaayn hücumlar yapılmış ve bu ıc- Cenupta cK> retiyk. bdll cdı1eo 
ı er · u ya n a amsa er a e sa- beliren bu fecl mamnradan o kadar tlrk- hirlerdeki ~eri hedeflere yangın ve hlr yerde ilerlemek btfyen bir lbliy n 

baıı:,;~ çıkmaz. O ]taşlı, hastalıklı bir mUş ve pşımuştl ki adeta sersem olup lnfil•k bombalan atılmıştır. B zı infi- kolu. Sovyetlcrln ateşiyle b?fllaıır kar-
ad~ hrlt h UlU rek d di hlıvcrmlştl Bacakları bilkülmüştil ve Bil' lıamyon bir COCU• !Aklar olduğu ve ~lar çıktıl:ı söriil- ştlasmaı: paniie uğramıştır. lta}yanlar 
ki: v e anını g mseye e u knlsm orada yığılıp kalacaktı. f)ıın ayağını lıırdı müııtür. ı ı 00 ölü ve 2400 yanili bırakmışlardır. 

-Merak etme Bu bizim sık sık mil- Bunun farkına varan kocakarı, Derviş lkiçeşmelik caddesinde müessif bit Moslcova. 14 (A.A) - T ajanst- Moskova. 14 (A.A) - Sovyet teb-
racnat ettiğimi% hlr tedbirdir. Kanadını Mahmudu iknz ederek dedi ~: . kamyon kazası olmuştur. na göre 12 son teşrin günü ve 12 - t 3 llğine ek tebliğ: 
yoldurmamak ve bize kafa tutmak iste- - Ne var, Derviş Mahmut. Kendıne 226 snyılı kamyon İki~ellk cadde- son teşrin gecesi bir çok Alman tayyare- ŞimrıU batı ce.phcsinde Sovyetlcr için 
1eJl serkeş misafirlerlmizi arada sırada gel acanım ... Bu kndar şaşıracak nevar? sinde ilerlediği sıradn, caddenin lir ta- si Mo.,kova bölgel!i üz.erinde ucmuş ve iyi neticeler veren hareketler olmuştııt. 
buraya kapatmz. Onu bu suretle yumu- İşte görüyorsun. Bu adam, o mudur? rafından diğer tarafına geçmek istiyen .,kcrlikle alaknaı olmıyan hedefler üze- Leningradın dıstndaki bir Alman istih-
ptmağa çalışınz. Bu herif de tüyUnO bi- Bana söyle._ ve Ani surette kamyonun önllne çıl::nn rine gel~l güzel infıluk hombalan atmıı- kiimı tııhrlp edilmi~tir. 
2e yoldurtmaktan fmtJna ettiği için onu Derviş Mahmut tutuldu u derin hay- 12 yaşında Kennn adında bir çocuk lardır. ölü ve yaralı vardır. ALMANY ADA HOŞNUTSUZLUK 
muvakkaten buraya bpadık. ret arasında şaşkın bir tavurla kekele- kamyonun altında kahnıştır. Zavallı ço- ----- _ Almanyadtı harbin uzamasından do-

Hele bir az yumuşasın da icabına ba- yerele: euğun sol ayağı iki yerinden kırılmış- A / l layı hoşnutsuzluğun nrlığmı. csirlCT ih.e-
kacağu:... - BiTMEDi - tır. Adliyece kn:ıa tahkikatına el konul- man OTQ göre rinde bulunan mektuplar teyit etmekte-

Salih Palas Ote ve Restoran 
Dansi~ Açıldı 

sri o lo yle açıl L. Salon· 
tarda meşhur ( 13·analı emanist) 

[Elsa .. ozef a.] VE PIYA IST [Raba ] 

mustur. - RAS'l'-'RAFl 1 tNC'f <:;AttWimE • dir. 
Bir sünnetçi eşe'lıten men ve Rumen kıtalan ileri hareketine -~--~-~-~-0!-0'-,:X-~--~-~-~-~----

d · erea.. .'' rafa I devam etmektedirler. Kerç önOnde Sov-
" .w yet mUdafaa kıtaları bir çok noktalarda 

Bucanın Tahtalı köyilnde bir silnnet ayrılmışlardır. 
düğihıUne gitmekte olan sünnetçi. Ali Doncç havzasında Alrnan _ İtnl}•an 
Riza köy kennnnda bindiği merkepten Macar baskısı süre.'tli ve şiddetlidir. Bir 
düşerek başından ve kulağından ağır çok stratejik ve önemli Sovyet mevzileri 
surette yaralanmıştır. Memleket hasta- ele ~eçirilmiştir. Müttefik kuvvetler Vo
ncsine nnkledilcn yaralı henliz ifade ve- roşllovgrada doğru llerlemeğe de\'am et-
rememiştir. mcktedirler. Macar lntaları başlayan ha-
Alhn fıG"G çıl•Jiıı reketlerc ehemmiyetli şekilde iştirak et.. 

:r -:ı mektedir. 
'1 1]10!' ş... Macar istllıktım mUfrczelerl, milttcfik 
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isTANBUU>A 3 HAFT DAN 
BERİ BÜYÜK VE DAtMt BİR 

MUV AFF AJ{JYET 
KAZANMAKTADIB. .. Dikiliden Midilli adasına hareket et- kıtalar Doneç nehrini geçt~ sırada ken

mek üzere hulunan Yunan tebaasından dini göstermiştir. Bunlar düşmanın sıkı , ~~.o'"~ 

•ır.ıu· ... • ... .ı.:im rolil 
Ot2Clll!Çf? Q i~i 

ifmeııteırr •• 
• BAŞTAltAF1 1 iNCi SAHİI~El>I~ · 

nu lıic.; tc kendi oleyhlerinde gönne· 
ıncktedirl.er. Rusyada mukavemetin de· 
\"nm edeceğinden ümit) rini kcsmenıiŞ· 
lerdir. Fakat Rusya yıkılsa bile Alman· 
ynnm vnziyete hfıkim olnmıyncağma kn· 
ııidirler. Bu ınC\'ZU üzerinde Jaı>onlıır.fll 
da her türlü tcrcddiittcn kurtubnt 
dukları iddia edilemez. Bnhusus ki Ros
ynnuı muluıdderntına karşı Birleşik 
eümhuriyetlcrin en büyük olnkayı gös· 
termiş ohnalnrı, z.ıık Şıırlrlnki Rus top· 
rnklnrına tnnrnızdn Japonların biç bir 
zaman serbest olamıyncaklarını ihsas et· 
nüştir. Rusya, Amcrilmmn bu mane,tf 
müzaheretindcn istifade ederek uzak 
Şnrkttıki Jruv,;etlcrinden mühim kısmını 
Garp cephesine sevkedebilmiştir .. Hüliı· 
sa harbin cih:uışlimul bir vüsat iktisaP 
edip etmemesi hala Japonyanın kararı· 
na bağlı bulunmaktadır. Hiç kimse şilP
he edemez ki. Blrl~ Cümhuri etler 
knt'i miidahale saatini tayinde serbe.Si 
olabilmek için en biiyiik hazırlıklar yap
mnktadırlnr. Aıncriknıını mubdderatıru 
idnre eden şalısiyefler nutukfannda bu· 
günkü harbin ayni 7.amnnda Aıncrikntıttl 
hUrriyetini konmınk maksadiyle yapı· 
lan bir harp oldnl:rttnu açı beyan ot· 
mişlerdir. Şu halde kendi diivolanntn 
7.afcrini temin etmelt için crgcç harbe 
müdahale mcdmri:rctinde knl cnkforcfu. 
Japonlıır da bunu hili)·odar. Ve ibtnııal 
ki b11 :ılrnulmnz hareketin ilk işareti 
Amerika tarnbnd n v • • bekli· 
yorlar. 
Bazı Japon gazetelerine göre, Japon• 

ya tarihte eşi olmıyan en muaz:r.nm -ııı· 
[erin \"C ayni :ımnnnda en müthiş suktl· 
ttm döniim noktasındadır. 

Zafer veya sukut.. 
Dfinynyı saran korlrunç kasırga bit 

Uc;ündi ihtimale yer bırnlmuunıştır. 
Ilnmm ieindir ld, Japonyn, en müfrU 

empceyalb;tlcr tarnl'mdon idare edil· 
mekte olmasmn rul!nıen edrmlnnnı şa· 
yanı hayret bir teenni ile atmak ihtiya· 
cım siddctlc duymaktadır. 
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Bağdat ulemasından Abbas A~~~ 
Mustafa Namık Çanla, proi~r Kınuı• 
Miras. Ömer Rlı:a Doğrul ve D:yanct ~ 
lerl reis vekili Ahmet Hamdi Akseki ta
rnfmdan yazılan ~ gclm~ bahisleri 
muhtevi o1arnlc 22 inci~ çıkmıştıt'· 

~--------;11-"'·--N----------
ISACA -······· 
B4VY 4R KESMEK 

Y AZ.4.N : Eczacı Kemal K Akta~ 

Havyar kesmek tabiri: tdmihte iti• 
naya lüzum görmeden. dikkate ihtiyaç 
duymadnn g~ güzel k.Cfil'Dek. yaP"" 
rruı.k veya hüküm. karar vamclı: mest'"' 
lelerini cöyler. Havyar. bıçağın kör 'VC' 
ya keskin olmasına ha.cet bulurunıı.d•n 
kesili: eren yumşak bir nC311Cdir de on
dan. 

Caz orkestra ·yıe bagün çılıyor •. eri.> zar 
u:ul# . .r.LL"'ll SA -

Yani oğlu lstelyasın üzeri gümrük mu- eteşi altında köprü kurarak piyadeye 
ayene memurlan tarafından aranmış ve kaçtın düşmanı kovalamak imknnını ver-
25 adet Türk altın lirası bulunmuştur. mişlcrdir. İşgal bölgesini temiz.lemeğe 

İstelyas altın kaçakçılığına teşebbüs memur edilen Macar kıtalan bu işi mü-
maddE'Sinden adliyeye verilmiştir. kcmmelen başarmışlardır. Mütehassıs 

kıtalar gizli mayn tarlalarını meydana 
çıknrdıklan gı"bi Sovyct askerlerinin 
fabrikalar ve askeri binalara yerleştir
dikleri meynleri de toplamı~lardır. 

Geçenlerde Musevi gençlCYinin balık 
yumurtasını havyar diye sattıklarına l • 
ret etmiştim. &ruı RÖnderUen bir ınck· 
tupta cbavyar. balık yumnrla51 d~ 
mldirh Deniliyor. Ve mesele mantık• 
7-oolojik cephelerden mütalee.ya katkı· 
şılıyor. Mantığa ve zoolojiye göre balık 
vumurtası da. havyar dn şüphesiz balı
ğın yumurtladığı nesnelcrdendir. BepiJl'I 
vazımı okuyan atkndq balık yumuJta!lo 
havyar derken mııksaclunı anlamak~ 
bir az havyar kesmiş g"hi görünüyor· 
Ben balık yumurtası ile havyar arasınb 
bakkal dükkanlarında 1?Örülen farkt&SI 
bahsetmiştim. Bu fa.ık. lezzet, fiat. çer 
ni, mahiyet etrafında toplanır. Balık yu• 
murwı ile havvıır istediği kadar balı
ğın yumurtalodıiO nesne olsun, alış ,:e· 
ri§ aleminde tahin h,.lvası ile tulutıl 
pevniri kadar birbirinden farklıdır. 

Bu mevzuda havyan ben mi kcsdtı1• 

'U :· • 1 
O vakit, gözlerini açarak bana baktı. cCenneti kollarım arasında tuttu mve Yamıklarımızdan yaşlar akıyordu ve 

tanıyamadım. Bana yenidt>n itimat et- biç birimiz onlan silmeği bile dü~Unmü
meğe Hlyik olmadığımı söylediğin vakit yordu. Dudaklarımızı birleştiren uzun 

karem mi. orasını kestiremiyorum, beJ11 

hoş görsünler. 

~~~~~~~~~..coo 

ez 

Kendini güç zapteden bir şiddetle; 
- Hayır! Dedi, b:n defa hayır! Bu 

sakat halimle bilmem ne kadar zaman 
için sana yük olııuığı kabul edebilirim 
mi sandın? Hem niçin! Sadece senin 
böyle enfes. böyle necip. bu kadar B7. 
hodbin olduğu için ses boğazında parça
landı. 

Ben hiç kımıldamadan, ona bakmak-

-s- ZA : ve YIL tan başka bir şey yapamıyordum Kü

Bir kaç oy içinde. kocam iken şüphe O kadar sararmıştı ki daha fazla solıı
bile etmediği ne kadar crok şey kaybet- bilecc~ini sanmmnıştım. Halbuki öyl.? 
mişti? Utanç, fakirlik. acı hayal kınk- oldu: 

Z ~ilk oda, bllttin gördükl'!.rirndPn daha 
güze], albnlı bir ışıkla doldu. Bana bun
ca şeyler söylemişti. Güzel olduğumu, 
teshir edici olduğunu, onu deliye çevir
diğimi söylemişti. Fakat hiç bir zaman. 
~imdiye kadar biç bir zaman bana iyi ve 
ez hotbin olduğumu söylememişti. 

lıklnrı, açlık, vücut ısbraln onu o kadar - Bu münasip düşmez. Boşanma 
değiştirmişti ki, vaktile kıymet vcrdi~i dav!ismın mecut olduğunu bir düşiln. 
hiç b!r Ş('V şimdi ona göre ehemmiyeti - Artık mevcut değildir. Onu ger! - Fakat ben bunu can ve göni.ilden 

istiyorum... Diye fısıldadım bunu ken
dim için istiyorum. 

haiz değildi. nlmnnm daha muvafık olacağını dü· 
Sesimi, milmkün olduğu kadar ala- şündilin. 

knsız göstermek iç.in, kuvvetlendirme- O kadar uzun bir silkQt devresi geç-
ğe c:alıştım: ti ki Feride bakmak için göilerimi ka.i· 

- Babam bir seyahat yapacak. Evde dırdım. Göz knpalclannı eğmişti ve çok 
yalnız kalacağım. Ve - söyliyeceğim uzun olıın kirpikleri kemikleri çıkan 

v. gerçek, tahminimden daha güç- yarulkları Uzerine bir gölğe serpiyordu. 
müş - ve senin de hastaneden on bcs Bayılmı.ş oldu[,runu sandım ve bir çıglık 
güne kadar çıkabileceğini öğrendim. kop:ırdım: 
Bundan sonra eve gelmez misin? - Ferit! 

- Hayır, dedi şiddetle, o kndar ruçal
dığımı mı zannediyorsun? Bann verdJ. 
ğin şefkat ve aşkı çiğnedim. Sana haka
ret etfun. Ve şimdi, elimde sana vere
cek bir şey kıllmaymca, senin için yapa
bileceğim bir şey olmayınca.. Kendini 
benim için feda etmeni bana teklife gell-
yorsunl Hayır. 

haklı idin.> öpU, şimdiye kadar teati ettiklerimizden 
Dudakları titredi. ne kadar farklı idi! Ne kadar çok mubah-
- H::ıyat benim gibi v::ıhşi hayvanla- bet ve ne kadar az hırsı ihtiva ediyor- 8 

ra er geç aklı selimi talim eder. Fakat du! 
Laz::ın pek geç kalır. Aşkın ne olduğunu ancak şimdi anla-
Kalktım. mağa başladığımızı hissediyordum. Ha-
- Neden çok geç olsun, Ferit? Senin 1-ild, derin, samimi bir nşk-. Ocağımızı 

kaybettiğin nevar? yeniden kurmak imkanını bize verecek. 
- Mevkiim... Sıhhatim.. Kendi ken- bizi tam olarak birleştirecek ve saadete 

dime saygım... eriştirecek idi aşk! 
- Sıhhatin avdet edecek. Daha iyi bir - İ -

meV'ki bulacaksın .. ~endi kendine saygı- ~~c=~=~ 
yı tekrar kazanabilirsin. Bundan başka Ç d d • 
bir şey de kaybettın mi? ' ocu { a 1 l ve 
Bo~uk ve kesik bir sesle: 
- Bunu çok iyi biliyorsun, dedi. Hep

sinden daha mühim olan şey. elime ge
çen şeylerin en kıymetlisini, senin aşkı· 
nı kaybettim. 

aşçı aranıyor 

Tecrübeli bir çoeuk da "yl ı-
lık ya ukted.ir bir hizmetçi 
aranıyor .. 

Bngün iki Pro!!nl!Jl birden 

1 - TÜRKÇE SÖZLÜ . 
'I' i 

BİCHARD ntx - GAİL PATBtcı; 
TARAFLA lNDAN 

Tnrihi kah anlık. 
Iaccra filmL 

2 •• POPR . .ıı.Ga.ra 
Eilenceli ve eşeli filim .. 

OYNIYA rLAR : 
İREN DE ZİLAHY-REl\ı"E :LEf'E\1B 

ÇOk eğlcnccli ve Neşeli filiın
Her iki filim de takdir JaızmınUŞtır 
BUGÜN MATİNELER 12,30 D 

Ona doğnı bir adım attım. Onu acıtmak 
veya snrsmalrtan korkarak, ihtiyatla ya
tağı yanında diz çöktüm. Ellerini elle
rim arasına aldım ve yanağıma daya
dım. 

- Hnyır Ferif. hayır sevgilim Aşk 
o kadar kolay kaybolmaz. 

8 İsteklilerin ö!lcye daı 
~ • bir Gazinosu nrkn ınd 1382 nu· n lı Gül • 7 num rnlı 
R lınnenin üst kntına mürncantınrı-
§ 1-3 
~~~.r~.r..a..:o:r~~~ 

BAŞLAR rikn 

11%.30 - 3.30 - 6.30 - 9.30 Potp t 
2 - 5 - 8 VATAN FEDA S~-""'! 
~~~ ....... 



r 
t 

' , Oire en Dersler 
'=~ .......... - ..... 

ON EıdZiNCi E 
VERBS FİİLi.EK 

'l1IO lntcrrogntive of the Present Tense 
Hnl sigasnun istifh:ım şckJi .. 

~I? 
<ııbc' 
~ they? 
·-ave t? 

lravc you? 

l can 
'iou can 
lie can 
\lie can 
\'oıı can 

~am 

em aY 
iz hi 
li zcy 
hev ay 

Hev yu 

ny ken (im) 

ken ay (kn ay) ('_ 11 
""tlQ he' 
~yo~? 
uıo 1 wrlte? du ~ rayt 
~ You Mite? d • yu rayt 
~ he write? daz hi rayt 
vo We write? dQ uiy rayt 

Ben miyim? 
O mudur? 
Onlar mıdırlar? 
Ben malik miyim benim var 
mı? 
Sen mnlik m!6in - Senin vnr 
mı? 
Ben muktedirim 
Sen muktedirsin 
O muktedirdir 
Biz muktediriz 
Siz muktedirsiniz 
Onlar mukteclil'dirler 
Ben muktedir miyim? 
O muktedir midir? 
Siz muktedir misiniz? 
Ben yazar mıyım? 
Sen yazar mısın? 
O yazar mı? 

Do they ~te! dti zey rayt 
~ You lmow EngUsh? (Du yu nöu ingliş) 
~ you spcak English? (kn yu splyk ingliş) 

Biz yauır mıyız? 
Onlar yazarlar mı? 
Siz İngilizce bilir mis!niz? 
Siz fngllizce konuşabilir mi
siniz? 

~he Turldsh? (iz hl tikiş) 
~You wrlte to your (duyu rayt tu yoo 
~le?' very often? Slstı veri ofn) 

O Türk müdür? 
Siz hemşirenize ekseriya ya
zar mısııuz? 

'-tlll l go there by train ! (ken ay gou 
zea bay trey:n) 

~ You go there by (du yu göu bay 
blt{n or car? treyn o ktı) 

Ben oraya trenle gidebilir 
ıniylın? 

Siz oraya trenle gidebilir mi
siniz, ~·ohut araba ile mi? 
Sizin b!r saatiniz var mı? 
Siz şu sigara lan içer misiniz? · 

b:\'e YoU a watch ! (hev yu ı m~) 
~h_You sınoke tbosc (duyu smöuk zöuz 
·~ ttcs' sigırc'ts) 
~this ~ rlght way? (fz zis zı rayt uey) Doğru yol bu mudur? 
ls. t time :is it? (uot tayın ait) Saat kaçtır? 
l'\_ıt tlıne to go? (iz it tayın b goo) Gitmek zamnıu mıdır? 
~ that tailor mnke good suits? (daz zet teylı mcyk gud sy<lts) 
'floşu terzi iyi elbise yapar mı? 
ŞYou ndvise me to buy thnt one? (dn yıl ıdva'yız mi tı bay zet unn) 
~ unu almamı t.nvsiye eder misiniz? 
"A- they llve there? (dO. zey liv zea) Onlar orndn mı otururlar! 
''<e they happy in that plnce? (a zcy hepi in zet pleys) 
'flo Onlar o yerde mesut mudurlar! 
ls \Ve nced that? (dQ ui niyd zet) Bizim .şunn ihtiyacımız var ını? 
h tlıat necessary? (iz zet ncsLcıri) O lilzırn mıdır? 
··~can you buy fresh flowers? (uea kn yu bay freş fla(u) az) 
b ercden taze ç!(Ck satın olabilirsiniz? 

ci8 she like to read poetry? {daz şi lyk tı riyd poıtri) 
la ş1lr okumasını sever mi? 
l\.. it a big farm ! (iz it ı blg fAm) O bUyiik bir çiftlik midir? 
~ that farmcr brced cnttlc? (daz zet fi'lmı briyd ketl) 
~ ç1ftçi çiftlik hayvnnları besler ınl? 

~----~--~--~----------~ 

Borsa 
ÖZÜM 

Bir Jnıriliz: kavrbı ( 
~. BAŞTARAFI l lNct SAHIPIIDE • 
~ gentlslnhı battığını teessürle bildi
~ ~mi bir denizaltı tarafından tor
l>Q endikten sonra yedekte götUrUlUrkcn 
·~· Knyıplar hakkında henilz taf- 360 H. Avni Özgtlr 
~ gelmc~r. Alınan raporlar zayi- 182 Akseki Ban. 

54 50 
48 
48 50 
55 

52 
49 25 
50 'el..- aiır olmadığını gösteriyor. Mnret- 126 M. j. Taranto 

n .• ""lln bUyük kısmının başka gemil~ 89 Albayrnk 56 
""ta.rılnuş bulunduğu öğrenilmiştir. 61 Hakkı EJbirlik 
ı.._~lenlerln ailelerine mUınktln olduğu 45 İstikbal şir. 

49 50 
50 

50 50 
50 

~ çabuk haber verilecektir. 853 Yeknn * 115709 F..ski yekiln 
h~yo gaı.etcsinc göre Ark Royal tay- 116572 Umum! l'ekCın 
~ Remisinin batınlmasivle, bu harbin No. 
~ladığından beri blrlst Kurnclus ol- No. 

7 
8 
9 

47 
48 50 
50 ~ üzere babnlan iki tayyare gemisi N o. 

Çıkmaktadır. No. 10 
11 

53 50 
58 ~~_tnanlar Ark Royalın batırılmış ol- No. 

~ "\lllU evvelce Uç defa ilan etmişlerdL. 
~t nlhnyet bunu batırmağa muvaf-
ll olduklnn anlaşılıyor .• 

l' u gemi 22.600 tonilatoluk, 30 onda 
~mil silratindedir ve 1930 da yapıl
~ r. Silahlan itibariyle çok kuvvet
ıiow : Hava karşı koyma 16 adet 11 onda 
~ ·., 32 adet te 4 santimetrelik topu ve 

t tn~kinell tUfengi vardır. 
~giliz donanmasının Formidabl siste
tıı..,,_dcı 4 yeni tayyare gemisi ve 1918-19 
q~~da ekserisi muharebe gemilerin
\>;ı ~~\'t'llmiş beş truıe tayyare gemisi 
tıı{~· İki yeni gemi de tersanede ya-

tnaktadır. 
~:d~ bulunan 9 Uıyyare gemisinden 
~ı11Un Amerikada tamirde olduğu nn
~"tn~ııktndır. Hnlen faal altı tayyare 

b l>e~ varkdır. lıkl ·· ··1 ·· Ar 
•ın ço yarar an goru muş r: 
ıııu~nlın yapbğı hareketler arasında en 
t&;l hnmi 21 • 27 mayıs arasında Atlan
~ 0 Alman Bismark saffı harp zırhlısı
~ll' fıkibeHni tayin etmiş ve tayyarelc
~~I\ torpilleriyle onu batırmış olınası-

fJ~~ Reminin knyıbı İngilizlerce mühim 
~hı: la beraber, İngiliz bahriyesinde 
)~~ derece silratli ve teçhizatlı clört 
~!tın ta~-yııre gemisi vardır, ikisi de kı-
~ bulunmaktadır. 

~::-=i 
İNEM L.ARINDA § 

l - Dünyanın en giizcl ve en ~ 

tArıı. zoı.nü;;;;nm1 ~ 

\;A,nATAN BÜYÜ: !!!fn ~~ 
PAUL MllNİ 

~ .... CEHE NE ~ 
KART LL R'" ~ 

lttsAa DİKS • LUCİLLE BALI?\ lı 
ı~ 

;.ı:)-~..r.r ..... .r .......... ~7.r~ ...... ~~.: 

iNCİR 

206 Kamil ve M. Tıruız 19 50 
96 j. Tarano Mah. 20 50 
56 İnan şirketi 18 
49 M. İzmir oğlu 15 50 
20 R. j. Franko 17 75 

427 Yckfuı 
82466 Eski yekWı 
82893 Umumi yekO.n 

ZAIDRE 

210 ton Bakin 
271 çuval Nohut 
100 çuval Kendir T. 
50 Ton Fasulya 
30 Ton Susam 
18 çuval Susam 

150 balya Pamuk 
16400 kilo Mnzı 

2000 kilo Balmumu 

19 25 

50 50 

26 50 
20 50 
19 
15 50 
17 ;5 

12 50 
15 
28 
19 50 

52 
75 
43 

295 

., ....••..•.••..... ~··················· 
: " .o 11 : . -- " : BllGONKO l'ROCRAM .. 

·············-----············ 7.30 Program ve memleket saat ayan 
7 33 miizik (Pi.) 7.45 Ai9ns haberlCTi 
S,00/8.45 müzik (Pl.) 13.31) program ve 
saat ayan 13.33 müzik tllrkçe plaklar 
13.45 Ajans haberleri 14.00 müzik tUrk
çe plnklnr 14.30 Ankara Sonbahar at ya
rışlarının tahminleri 14.40/15.30 milzik 
riyaseticümhur bandosu 18.00 program 
ve memleket saat &yan 18 03 müzik çifte 
fasıl 18.40 müzik radyo caz ve tango 
orkestrası 19.00 konuşma (kahramanlar 
raati) 19.15 müz.ik radyo caz ve tango 
orkestrası 19.30 mt'mleket saat ayan ve 
Ajans haberleri 19.45 k.muşma (iaşe 
saati) 19.55 müzik muhtelif makamlar
dan şarkılar 20 15 radyo gazetesi 20.45 
müzik keman viyola. kemençe ve alto 
kemençeden saz eserleri 21 00 ziraat tak
vimi 21.10 müzik dinleyici istekleri 21.45 
konuşma (gilnlin meseleleri) 22.20 mU
ıik radyo salon orkestrası 22 30 memle
ket saat ayarı, Ajnns haberleri borsalar 
riatJeri 22.55/23 00 yannkl program ve 
ı{apanış. 

Bugünkü harbin yeni Amerikada 
bir dönüm noktası adımın 

on atılan 
aki leri 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - - BAŞ1'ARAFJ l İNCİ SAHİFEDE· 

diği haberi bütün Amerika gazeteleri ta- neticesinde Amerikadan İngiltcreye gi-

y ap 1 cak 
Aydın Er beyli incir ıslah istasyonu 

dürlüğünden: 
mü-

rafından gece geç vakit ilavelerle ilan den hava ve denizyollannda Amerikan Müessesemizde 3 metre kutrunda 23 metre dcrinli~inde kuru betondan bir 
edilmiştir. Gazeteler bu tasvip karann- faaliyetinin süratli ve umumi surette ge- kcson su kuyusu yaptırılncaktır. Talip olanların müessesemize rnüracaatlan. 
dan evvel B. Ruzvelt tarnfından takip nişlemcsi salfilıiyetli Amerikan mnhfil· J 1 15 19 23 4702 (2372) 
edilen siyasetin gizli bir imtihana t.Abi lerindc pek muhtemel görülmektedir-· ------'-----------
tutulduğunu yazmışlardı. Geceki iHive- Bahriye nazırı albay Knoks dün akşmn· İST NBUL BELE İYES · : 
lerde ise B. Ruzveltin siyasetinin bir ki beyanatında Amerikan harelditının Beyazıt tahsil §Ub~i binasının ikmal ve inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt· 
defa daha muzaffer olduğunu ilfin et- genişletileceğini ve kuvvetlendirileceği- meye konulmuştur. Keşif bedeli 43175 lira 54 kuru~ ve ilk t~minatı 3238 lira 
mişlerdir. ni ihsas etmiştir. Birleşik devletlerden 16 kuruştur. Mukavele. eksiltme, bayındırlık işleri genel husu.si ve fenni şart-
ı~EHTE VE Al..l~YHTE ItEY harp malzemesinin en faydalı olarak nameleri, proje kf:§if hulıuıaslyle buna mütcfeni diğer evrak 216 kuru~ mu-
YERl'..'NLER kullanılabileceği yerlere taşınmasına ve kabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. 1hale 18/ I 1 /941 
Kanunun lehinde rey verenler 18~ ticaret gemilerinin en iyi bir şekilde kul- ıınlı günü aaat 15 te daimi encümende yapılacakbr, Taliplerin ilk teminat 

Demokrat, 22 cilmhuriyetçi, bir çiftçi, }anılmasına bahriye nazırı bizzat knrar makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden sekiz gÜn evvel belediye fen iılerl 
bir işçi partisine mensup mebustur. Ka-. verecektir. müdürlüğüne müracaatla alacaktan fenni ehliyet. 94 t yılına nit ticaret odası 
nunun aleyh!nde rey verenler 53 demok. ARTACAK YARDll\lLARIN ŞEKLİ vesikalan, imzalı şartname ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 
rat, 137 cilmhuriyetçi, bir çiftçi, bir işçi Amcrikadan başka memJeketlere doğ- numaralı kanunun tarifab çevresinde hıu:ırlayacaklıın teklif mektuplarını iha-
partislııe mensup mebustur. ru harekatın ge~lcölmesi hususunda le g{inü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

B Ruzveltin müdahalc.c;i neticesind~ muhtemel görülen tedbirler şunlardır : 3 7 11 l 5 c946h 4553 (2327 
bitaraflık kanunwıun tadili 18 reylik 1 - İııgiltercye giden en iyi Atlan-
bir ekseriyet temin etf?Uştir. tik yollarında deniz ve hava karakol 

ICASUN KAT'iLlı:ŞIYOR faaliyeti ve kafilelerin himayesinin faz. 
Mümessiller meclisi reisi kanını pro- lalaştırılnuısı, 

jcsini derhal iınzalnmışt.ı.r. Proje B. Ruz. 2 - İngiltercde Birleşik Amerika 
velt tarafından imza edilmek üzere Be- bahriyesi için üsler kurulması veya 
yaz saraya gönderilmiştir. mevcut üslerin lüzumu takdirinde or· 

Kanun uyanda geçen hafta 37 muhalif taklaşa kullnwlması, 
reye karşı 50 reyle kabw edildiğine gö- 3 - Mısıra daha çabuk mal teslimatı 
re Ruzveltin imzasından sonrn kat'iyet içln Cebelüttarıktan geçerek Akdeniz 
kesbcderektir.. lngiliz ilslerine kafileler hazırlruunası, 
GAZETELERİN NEŞRiYATI 4-Atlantik yoluyle İngiltereye bom· 
Vaşington. 14 (A.A) - BUtUn Ame- bardıınan tayyareleri gönderilme.si, 

rikan gnzcteleri mümessiller meclisinin 
bitaraflık kanununda yapılın tadillltı 
kabul etmesinin bUyUk ehemmiyetini 
belirtmektcclirlcr. Nevyork Tnymis di
yor ki : Dün mümessiller mecl=sinin 
verdiği karar münasebetiyle her Amc
l'ikalı bugün başını daha dik tutabilir .. 
Vakıa 18 reylik ekseriyet küçük bir ck
seriyetUr . .Fnknt harbin başlamasından 
heri memlekette dünkil knrar foıdar 
ehemmi~·etli bir karar alınmamıştır. Bu 
karar Atlımlik hnrbinde zaferin temi· 
natı olacaktır. 

NEVYORK ImRALD DİYOR Kl 
Ne\-york Herald gozetesi diyor ki : 
Birleşik devletler şL'tldi denizlerde 

korsanlığa karşı milcadelede iki mühim 
siWıı birden kullanacaklardır_ Japon 
mümessili bay Kurusu Vosingtona gel
dib'İ zaman Amerikanın denWerde hür
riyeti devam ettirmek azminin yeni bir 
bürhnnıru görecektir. 

Vasington, 14 (A.A) - B. Ruzveltin 
bitaraflık kanununun tadilini istiyen 
projenin mUmessHler mecJ=..sinde tetki
ki münasebetiyle mümessiller meclisi 
reL<rlne gönderdiği mektup hfidiscler 
karşısında düşüncelerini iht.h"8 etme
mekte olup sadece !) ilk teşrin tarihinde 
kongreye gönderdiği mesajı hatırlat
maktadır. Bilindiği gibi Ruzvelt bu me
sajda ticaret gemilerinin silnhlandırıl
masını ve muharip memleketlerin li
manlnrına seferler yapmasını tq\•s;ye et
mekte idi. 

Al.BAY KNOKS~ BEYANATI 
B. Knoks demiştir ki : 
- Birleşik devletler Amerika ile İn

giltere nrasındaki münalmlaUı tahsis 
edilecek mwız.run ticaret gemilerine tay
fa \•ereb!:lecek biric-ik memlekettir. İn
giltere şimdi bilh0$ll deniz servislerin
de çalışacak ins:ın bakımından sıkıntı 
çekmektedir Atlantik yoluyle tayyare
lerin nakli dAvasında da ~yni mesele 
bahis mevzuudur. 

GEI\IİLER SİLALANIYOR 
Amerika birleşik de\•letleri bahriyesi, 

B. Ruzvelt biUıra.flık kanunundaki de
ğişiklikler kanununu immlar imzalnmnz 
derhal ticaret gemilerine top yerleştir· 
mcğe hıwrdır. 
Bazı gemllerin .şimdiden silAhlandırıl

dığı söylenmektedir. BUtnn Amerikan 
ticaret gemilerinin silablandınlması için 
muhtemel olarak dört aya ihtiyaç ola
caktır. 
İTALYADAKİ TELAKKi 
Roma, 14 (A.A) - Popolo Di Roma 

gazetesi Amerikan b!firaflık kanunu
nun değiştirilmesi dolayısiyle şöyle yaz
maktadır: 

Ruzvelt bir takım hilelere ve entrika
lnra baş vurarak, bilhassa bir çok mü
messiller üzerinde tesir yapmak Uzere 
kendilerine yazdığı mektuplarla bunla
ra, Amerikan halkının arzusuna aykın 
olarak, kendi isteğini yaptırtmağa mu
vaffak olmu$iur. 

JAPONYADAK.t TEStRLER 
Tokyo, 14 (A.A) - Domei Ajansı bil

diriyor: 
!yi haber alan mahfillere göre Birle

~k Amerlknda bitaraflık kanununun tl
lili kabul edilmesi, AtlanUk ve Paslfiğin 
üzerinde tesir gösterecektir. 

Tokyo, 14 (A.A) _ Amerikada blta· 
Qlflık kanununun tldill B. Ruzveltfn 
harp siyasetinin tasvibi şeklinde telakki 
edilmektedir. 

İzmir Vilciyet Deftert:lmtlığından : 
Gümüş yüz ıııırıışlıılı!arın tedavülden ıtaJdı· 

rılması h lıfıında.. 
lLAN 

Gümüş bir liralıkların darp ve piyasaya kafi mikdarda çıkanlması üzerine 
1/2/941 tarihinden itibaren tedavülden koldınlmış olan gümGı yüz kuruş}Uk
lann 1/2/941 tarihindenberi yalnız mal sandıklan ile Türkiye cümhurlyet 
merkez bankasınca ve merkez bankası bulunmayan yerlerde zire.at bankası fU• 
belerince yapılmaktn olan tcpdil muameliitına 31 / t /942 akşamı nihayet ve
rilecektir. Bu tarihten aonrn mezkt1r paralar nakıt olarak hiç bir veçhlle kabul 
edilmiyecektir. 

Elinde gümüş yüz kuru§luk bulunnnlann 3 l / l /942 tarihine kadar bur\lnn 
mnl sıındıkloriyle Türkiye cümhuriyet merkez bankasına ve merkez bankası 
bulunmayan yerlerde ziraat bankası §Ubclerlnde tepdil ettirmeleri illin olunur. 

14 15 4773 (2392) 
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DEVLET D.EMıR YOııAR.I UMUM MODURWCONDEN t 

İdaremiz montörlü trenlerinin dektrlk tesisııbnın 1oleme ve tamlrinde ça
ll§hnlmak üze.re beş elektrik ustası alınacaktır. 

imtihandaki muvaffaldyet derecelerine göre birinci sınıf ustalıia kadar 
derece ve ayda yüz liraya kadar ücret verilecektir. Bir senetık stai müdde
tini muvaffaldyetle bitirenler tescil ve 31 73 no. lcanun dahtlinde terfi etti· 
rilir. 

ARANILAN ŞARTLAR 

1 - San°nt okulu mezunu olmak 
2 - Askerliitini yapmıe bulunmak 
3 - Röleli. komlike ve ince elektrik islerinde çalıomıa olmak 
4 - (3) de anlatılan şekildeki teıdsata ait eemalan anlayabilmek ve tc

isattıın Femn çıkarmak 
5 - Bobin sarmasını bilenler tercih olunur. 
Talip olanların kma hnl tercümesi istida ve bonservis BUretleriyle 

31 / l l /941 gününe kıı.dar zat işleri müdürlü~e müracaatJnn. Ve bilAhara 
ndre!lerine bildirilecek yerde ve Riinde imtihana s:relmeleri lüzumu ilin 
ohınur. 15 20 4770 (2400) 

DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MODORLOCONDEN : 
idaremizde kura ve staj görerek makinist, bae makinist. teknik bfiro pcr· 

sonaU ve fen memuru yeti~tirilmek üzere lüzumu kadar San'at okulu mezu• 
nu nlınncnktır. Ynpılncnk kabul imtihanında gösterecekleri muvaffakıyete 
göre birinci sınıf ustaya kadar derece ve aydn 100 liraya kadar ücret verile
cektir. 

Bir sendik staj müddetini muvaffokiyetle bitirenler tescil edilir ve müto
nklp kurıslardaki muvaffalciyetlerlne ve 3173 no.lu kanunun hükümlerine 

göre merkez atclye ve depo teknik kadro&u dahilinde terfi ederler. 
ARANILAN SAR11..AR 

1 - San°at okulu mezunu olmak 
2 - Askerliğini yap~ bulunmak 
3 - Y~ı otuzu geçmemiş olmak 
T nlip olanların kısa hal tercümesi istida ve bonservis suretlcriilc 

3 l / 11 /9 41 g\inllne kadar deTlet dcmiryollan umumt idaresi zat ~leri mil• 
dürlüğüne müracaatlan ve biliibara adreslerine bildirilecek verde ve ızünde 
imtihana gelmeleri lüzumu ilan olunur. JS 20 -4771 (2401) ----

Bu mesajın gönderildiği tarihten beri 
bir 8Y geçmiştir. Reis mektubunda Ame
rikan gemilerinin muharip memleketli
manlarına gitmeleri ele silahlandırılma
lan kadar birinci derece ehemmiyeti 
hAi7. bir mesele olduğunu kaydetmekte
dir. Ayni :zamanda şunu bildirmektedir 
ki kanunda yanılması talep edilen ta(1f-
1Atın tasvip edilmemcs! halinde btı ha· 
dise tecavUze karşı müdafaa harbi ya· 
pan memleketlerde cesaret kıncı bir te
sir uycındırncnktır. Bundan dolayı İngil
tere ve müttefiklerinin maneviyatı snr
sılmasa bile yiyecek ve mühimmat bakı
mından durumları zaifüyeccktir. 

FOÇA SULH HUKUK MAHKEME- :tzMtR 2 NCl lCRA MEMURLU-
1ZMtR StCtLt TiCARET MEMUR- StNDEN: ôUNDAN: 

LUôUNDAN: İzmir !smet gazinosunda müstahdem Satılığa çıkanlmı gayri menkulün ne 

-----
Bulf!aTistanda cıkan 

' 
garip sesler) 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE· 
daima mevcut dostluk esaslanan daya· 
nacağını ümit ediyoruz. 

Bahusus ki Türkiyenin cenup hudut
larında İngiliz ve Sovyet orduları bu
lunmnktndır. Fakat biz müteyakkız 
davranmalıyız .. • 

Bundan sonra, Türk kab'.tıesinde:id 
değişikliğin hakiki sebeplerini bilmedi
ğini söyliyen Yanef sö:1Jerine şu suret.le 
devam etmiştir : 

a - Ankarada Türk siy~ctinin de
ğişmediğini teyit eden bir deküırasyon 
neşri ,muhtemeldir. Fakat Bul,ı:aristanın 
teyakkuzu az.nlmnmnhdır. Cünkü buglin 
İngiltere mihver dc\'letlerinc karşı ye· 
ni bir cephe açnbilnıek için zai( bir nok· 
ta arnınnktndır .. • 

Birinci sınıf miitchassıs Doktor 

Demir Ali Kamrıolda 
Cilt ve Tenaslil hastnlıklan ;e 
ELEKTRİK TEDA vtumt 

Birinci Bcvlcr Soknfrı No. 55_ İzmir 
t Elhıımra Sinenmsı ar~usnda sabntı· 

tnn okşnmn kudar hnstalanru kabul 
eder •• 

(469) 

İzmirde Mimnr Kemalettin caddesin- iken ikrunetgft.hı meçhul Divrikli kılar- olduğu: 
de 51 numaralı mağazada Tahsin Necip- netçi lsmaile. Ball~yu mahalles~ 1047 ncl so
oğlu Unvanı nltında yerli mensucat Uze- Foçanın Bağ arasında muklm Fenerci kakta kAin tapunun sahife 501 pafta 212 
rine alım ve satım muameleleriyle işti- Ali kw Fatma tarafından aleyhinize ada 1622 parsel 16 numarada mukayyet 
gal etmekte iken bu kerre biltimum Ih bb'. il .:ı11 l ha 75, 50 metrelik arsa ilı:erine mebni klr-
ycrli ve Avrupa malı yUnlU, pamuklu su teşe us Uüvası açı mış ve mu • gir evin tamamı peşin para ile satılığa 

kemesi 9/12/941 Salı günü saat 10 na 
ipekli kıl mensucat Uzerine toptan ve pe- talik kılınmış olduğundan mezk\ı.r giln çıka.nfın!~· 611 '>/9il C m.nrtesl 
rakcnde suretiyle ve mahsulatı arziye 'C" lh h kuk ahk · Bırıncı arttırması ı ~ u 
alım ve satımı ile iştignl edeceğine mil- ve saatte "' 0 ça su u m emesı- sa.at 15 te yapılacaktır .. Bu arttırmada 
tedair beyannamesi ticaret kanunu hil- ne geliniz. Aksi takdirde gıyabınızda tahmin olu~ kı~etın yilı:de 75 şl 
kümlen'ne go··re sicil'ın 4088 numar"""'"" hUkUm verileceği tebligat makamına bulmadığı takdırde müşterinin teahhlldil 

....,.._ kaim olmak Uzere ilfuıen tebliğ olunur. d h .. :t .. 
kayıt ve tescil ~dildiği ilan olunur 4804 (2403) baki kalmak şartiyle satış a a on Ei~ 

4807 (2404) · uzatılarak ikinci arttırma 16/12/941 Sa,.. 
lı günil saat 15 te yapılacaktır. Bu art.

SEFERtHtSAR BELED!YE REtS- tırmada satış bedeli ne olursa olsun kıy-tZMIR BE~EDIYESINDEN : 
Tilkilikte Faik F..ner parkından müf

rez 189 metre murabbaındaki yerin bir 
sene mUddetle kiraya verilmesi yazı iş
leri mUdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık arttırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli icar 100 lira muvakkat te
minatı 7 lira 50 kuruştur. 

Taliplerin teminr..tı iş bankasına yntt
rarnk makbuzlariyle ihale tarihi olan 
21/11/941 cuma günil saat 16 da en
cümene mUracaatları. 

7 12 15 19 4650 (2352) 
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DO{;Ul\f VE KADIN IlASTALIK· 
LARI MÜTEHASSISI 

Birinci Reyler Sokak 36 .. Telefon 2946 
Evi : Karnntinn - Köprii-
Bernt ap. 1.. TEL. 3888 

LtôtNDEN: metine bakılmıyarak en çok arttıranm 
ı - Su yollannda kullanılmnğn gayet üzerinde bırakılacaktır. İpotek sahibi 

elverişli metresi 275 kuruş muhammen alacaklılarla diğer alakadarların bu gay
kıymctli 2 incelik 2000 metre demir su ri menkul üzerindeki haklan hususiyle 
borusu, faiz ve masraflara müteallik olan iddia· 

2 - Metresi 150 l.."llnlş muhammen lnrını evrakı müsbiteleriylc birlikte on 
kıymetli su yollannda kullanılmağa el- beş gün zarfında bildirmeleri lazımdır. 
verişli 573 metre 1,5 incelik demir su Aksi halde haklan tapu sicilince ma-
borusu, h1m olmadıkça paylaşmadan hariç ka-

3 _ Metresi 100 kuruştan muhammen lırlar. Yüzde lki buçuk te115.liye ve bu 
kıymetli ve su yollannda kullanılmağa tellüliycnin tutarır~dan yilufo elli asker 
elverişli 1 inçe1ik 126 metre su borusu ailelerine yardım parası müşteriye ait
(delik. çürük, yank dahildir) 12/11/941 tir. Şartname ilunen gazete ile neşrinden 
tarihinden itibaren on beş gün itibaren herkese açıktır. Taliplerin kıy· 
müddetle ayn ayrı üç müza, ede kaime· meti muhammenin yüzde yedi buçuğu 
siyle aÇJk arttınnaya çıkarılmıştır. İs- nisbetinde pey akçası veyn milli banka
tekJilerin ihale masrafı kc.ndilerine ait !ardan birinden itibar mektubunu hn· 
olmak ve Seferihisarda ihaleyi müteakip milen 18064 numaralı dosya numara
parası derhal ödenmek şartiyle tcselliim mızla memuriyetimize müracaattan ilillı 
etmek üzere muhammen bedelinin yüz- olunur. 4801 (2405) 
de 7,5 ğu nisbetinde tem;nat akçasını 
belediye veznesine depo ederek ihale 
r.ünü olan 26/11/941 Çarşamba gUnU 
saat 15 te Seferihisar belediyesinde ha-
zır bulunmalan lUzumu ilnn olunur. 

~~~...e~ ı 

T. iş Ba kası 
4803 (2406) 

MENEMEN MAL MODORLUôON
DEN: 

1 Akort, Tamlrot~!un Sahm. Kıra 
işleri 

Ad;l /mer 
Kü~üfı tasarruf hesap arı 942 ilıram ye pltini 
Keşidclcr : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapılır .• 

ı 9 4 2 IKRJ.tMİYELERi-
ı adet 2000 l.iralık 2000 
3 adet 1000 Liralık 3000 
2 ndet 750 Liralık 1500 
3 adet 500 Liralık 1500 

10 adet 250 Liralık 2500 
40 adet 100 Liralık 4000 

50 adet 50 Liralık 2500 
200 ndet 25 Liralık 500 
200 adet 10 Liralık 2000 

Ura 
Lira 
Lira 
Lira 
Ura 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Menemen kazası hUkUmet konağında 
yapılacak inşaat ve tamirat işleri, keşif 
bedeli olan 1373 lira 91 kuruş mukabi
linde ve şartname ve keşifnamesi muci
l:incc 11/11/941 tarihinden itibaren 15 
glin müddetle açık eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Şartname \•e keşifnameyi görmek 
isteyenler her gün öğleden sonra mal 
müdiirlüğüne müracaat edebilirler. 

Talip olanlaı,n 26111/941 tarihine mü
sadif Çarşamba günü Faat 15 te kanunen 
ıbrnzına mecbur oldukları vesaiki hnmi
ten Menemen kazası mal müdürlüğü 
dairesinde müteşekkil komisyona mUra
cantlnrı ilfin olunur. 15, 23 4694 (2402) 

Anafartalar C. No. 557 
Telefon: 3695 

L"""'-"""'TO 
RA rso rAv 

SACLIK VE ŞEFKAT YURDU 
ICnrnnümıdn Yıldıztcpe sokai:rı 
No. 12 .• Her gün hnstnlannı kabul 

eder, cumartesi, fakirler mua,·en si 
parasızdır.. (2328) 



Siyasi vaziyet 
---·---

Bitaraflık ka-
nununun tadili 
bir nevi harp 

kararı! 

Son askeri vaziyet 
---·---

Almanların 

Moskovayı al
ması a~ır feda
karlıia batlı 

tatörlere kar~ı 
ko "i a • • 

11~ n 

KUZVEL T ISTiHS. LIN ART· 
MASINı iSTiYOR 

-·-- 1 Boston, 14 (A.A) - B. Ruzvelt ı 
Amerikanın Nouvelle Ancletere kısmın
daki on eyaleti tarafından tertip edilen 
senelik kongreye bir mesaj göndererek 
demiştir ki: 

Muvaffakıyet yalnız bütün kuvvet ve 
kaynaklarımızı kullandığımız takdirde 
elde edilecektir. Hür insanlardan mü
rekkep bir miJle~ sıfatiyle yaşayış tarzı-
mızı tehdit edenlere ve şeref ve insnni
yetini diktatörlerin ayağı altına atmak 
istiyenlere karşı müdafaa tertibatı ol
mak üzere büyük bir gayret istihsal et
menin manası ımnnyilmizden bir kısmı
nın azami istihsalinden dahi' şumullü 
bir mnnn taşımaktadır. Miidafaa için 
imnl etmek demek. işin adaletle tesirli 
bir surette ve aürntle tevzi edilmesi de-
mektir. iktisadi bünye.miz bir ucundan 

, öbür ucuna kadar istihsal manasını ifa
de etmelidir. Muvnffakıyet f'lemek mü
dafaa için hayati maddeler imal eden 
binlerce ve binlerce fabrikada vnktiyle 
gerginlik devrelerinde olduğu gibi kül
fete katlanılması, fedakarlık yapılması 
demektir. Bunu tekrar yapacağız.> 

~---NW"Wet----~ 

Mısırdan bir İngiliz 
ıutbol takımı geliyor 
Ankara, 14 (A.A) - Haber aldığı

mıza göre bu ayın sonlarına doğru Mı-

sırdan memleketimize bir futbol takımı 
gelecek ve Ankara da 2 7 ikinci teşrinden 
itibaren dört maç yapacaktır. Gelecek 
takım yakın §arkta bulunan lngiltere ve 
domlnyonlar oyunculanndnn mürekkep
tir. 

YENIA. IR 
a: 4 

Galiba Almanların 
düfüyor 

Vişi, l4 (A.A) - Fransamn cenu
bundnki Nnrbon vehrindc 28 ki§ilik bir 
komünist grubu meydana çıknrılm1ştır. 
Bu gruba mensup olanlnrın muhakeme
si çarşamba günü fevkalade mahkeme
de göri,ilmi.iştür. Suçlular bir senef'lcn üç 
&eneye kadar dt>ği~cn hapis cezasiyle 
beş yıldan 20 yı)n kadar değişen ağır 
hapis cezasına mahkum edilmi~lerdir. 

~---NW"Wtt--·~--~ 

iki koordirıas-
\'OD kararı 
---·---Mahsul le r ini av ao 

nuna k adar verenler 
fazla para alacalılar -·-Maden kömürü navlaıt· 
ıarı biraz artıyor .. -·-Ankara, 14 (Hususi) - Bir kaç gü-

ne kadar neşrolunacak iki koordinasyon 
kararının birincisi müstahsillerlmizi, 
ikincisi de gemicilerimizi ilgilendirecek-
ti~ • 

31 ilk te.5rine kadar buğday vesair 
zahirelerini toprak ofise satan müstah
sillere bir kuru§ fazla fiat verilmesi ka
bul ve iliin edilmişti, bundan maksat 
müstahsilleri mahsullerlni vaktinde tes
lim etmeğc teşvik eylemek.ti. Bu karar
dan müstnhsillerimizin memnun olarak 
mahsullerini teslim ettikleri görülmüş, 
fakat bazı müstahsillerin henüz mallarını 
teslim edemedikleri de nnla§ılmıştır. 'Bu 
sebeple bir kuruş fazla fintın ilk kanuna 
kadar verilmesine devam edilmesi neş
rolunacak koordinasyon kararının esa
sıdır. Haber alındığına göre bu mülhlet 
bir daha uzatılmıyacaktır. 

ikinci karar da maden kömürü nakli
yahndan alınacak azami navlunların son 
teşrinden muteber olmak üzere değişti
rilmesine dairdir. Yeni nnvlunlorda nz 
çok fazlalık görülmektedir. 

Yeni nizam pefincle 
---·---

Mihverin" Viya· 
na" da bir kon
~re akdetmesi 

muhtemel 

a
nonva ~arbi mu

hakkak ~ibi .. .. .,. 
f.?Orun vor ... ---·---MANCUKO DA HAZIRLIKLA· 

RINI TAMAMLAMIŞ -·-Tokyo, 14 (A.A) - Mançuko sözcüsü, 
Mançukonun hawığım itmam ettiğini ve 
1aponyanın daha şiddetli tedbirler al
ması beklendiğini söylemiştir. Sözcüye 
göre vukuu beklenen savaş aynı ırktan 
olan kimseler arasında değil, İngiliz 
Amerikan milletlerine .karşı yapılacak
tır. Sözcü, Amerika ve japonya arasında 
harbe mani olacak bir hal sureti bulmak 
için çok az ümit mevcut olduğunu ila
ve etmiştir. 

B. KURUSUNUN VAZ1FES1 
GÜÇ VE ACIR 
Vaşington, 14 (AA) - Japon husust 

delegesi B. Kurusu dün Honoluluya gel
miştir. Gazetecilerle yaptığı görilşmede 
"vaz.ifesinin güç ve mühim olduğunu söy
lemiş, fakat bu vazifeyi başarabileceğini 
Uroit ettiğini ilave etmiştir. Mösyö Ku
rusu cPasifiktc sulhu idame e'hnek- ja
ponya ile Birleşik Amerika devletlerinin 
müşter<'k bir nı'esuliyctidir> demşitir. 

JAPONYADA HARP BüTÇESt 
Tokyo, 14 (A.A) - Hükümet Diyet 

meclisinden yeni yılın dört ayı için 
3,800,000,000 yen tahsisat istemiştir. Ge
çen llkbaharda kabul edilen bütçe, ja
pon tarihinin en bilyUk harp bUtçesl
dir. _____ __,, _____ _ 
A wsturaıyanın ziyiatı 

13 bine yakın-
Kambera, 14 (A.A) - Avusturalya 

harbiye nazın mister For A vusturalya 
kuvvetlerinin Libya, Yunanistan, Suri
ye ve Filistindcki kayıpJonnın 12950 
adedini bulduğunu söylemiŞUJ'. Bunların 
641 i subaydır. 

SENENİN EN MUAZZAM VE F .• N MUHTEŞEM AŞK, İHTİRAS, FF..RAGAT VE FEDAKARLIK FİLMİ... 
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Istanbulda ekniek sıkın" 
tısı hiç kallllıyacak 

~----------~-""1Nltl·~~---------· 
Yeniden 36 111'111 daha açılıyor 

. ~s!anbul, 14 (Yeni Asır) - Şehrimizde ekmek lllkıntısının tamnmiyle u..Jr 
aı ıçın Ce7.rİ tedbirler ittihaz edilmiştir. Bu meyanda yeniden 36 fmn dafıl 
açı1;ması kararlaştırılmıştır. Yeni fırınların un ihtiyacı .ıimdiden temin edilınİ 
tedır. .. 

Dün Ankarada lngiliz 
kitap sergisi açıldı 

Erzincan zelzele felaketzed&
lerine yapılan · yardım 
----------~-~--------~~ 

Ankara, 14 (A.A) - Kızılay Genel dan da lstenllen mi:kdarda ilAç ve~ 
merkezinden bildirilmiştir: 12 Sonteş- man levazımı gönderilmiştir. Y~ 
rin 1941 de Erzincanda olan yer sarsın- iaşe ve tedavisi :işi Ettfncan 1nz.ılay ~ 
tısı iizerine açıkta kalan yurtdaşlann tahanesbıe verilmiştir. Alınacak 
yerleştirilme.esi için Erzurum transit am- malOmata göre ihtiyaç göri.iJecek 1tft 
banndan 300 çadır ve Ankara deposun- dımlar yapılacaktır, -
~....ooaaacaaaac=ccccoaaaacaacaaccacaaacocaaacccaaaaaaacaaaa ,... 

Tahran elçimiz hareket etti 
Ankara, 14 (A.A) -Tahran büyük elçiliğimize tayin olunan B. Cemal ımsoO 

vazifesi başına gitmek il7.ere bu alt§amk i Toros ekspresiyle §ehıimlzden a,nl
mıştır. 

Makin eve 
''erilirken 
........ _ jf 

.Sırbıtan da t~thişçi
ler faaliy ette 

Budapeşte, 14 (A.A) - Ofi Yugoslav 
devletinin yıkılması Sırbistanda siyasi 
ve mnnevt derin bir buhran meydana ge
tirmiştir. Sırbistan şimdi muvazenesini 
bulmağa çalışıyor. Budapeşteye gelen 
haberlere göre Sırp hükumeti reisi Ge
neral Nediç asayişi yeniden tesis etmek 
üzere çok büyük gayretler sarfediyor. 
Bu gayretler kısmen şimdiden tesirini 
göstermişse de halkın heyecanı henUz 
yatıştırılmış olmaktan uzaktır asayişi te
sise memur kuvvetlerle komünist grup
ları arasında çarpışmalar devam etmek
tedir. Bu kuvvetlerden bir kısmı Gene
ral Nediç Almanlardan aldığı müsaade 
ile teşkil ettiği gönüllü Milisttir Milis 
kuvvetleri eski Erbaşlarla gönüllülerden 
mürekkep bir kaç bölük jandarmadan 
ibarettir bunlann karşısında ise asi kı
talar bulunmaktadır. Macar gazete mu
habirlerine göre fısile.rin Yugoslav hiz-
meti esnasında Pojarevaiz ve Mitroviça 
hapishane ve tcvkiihanclerden serbest 
bırakılan 15 ila 20 bin kadar eski mah
pus1ardır. Bunlar.lan başka Gsilcr ara
sında eski komUnist şefleri ve Sovyet 
propagandasının her zaman tesiri altın
da kalmış olan mütefekkir gençliğin bir 
kısmı vardır. Aynca işgal altında bulu
nan diğer topraklardan gelere.k ne su
retle geçindikleri belli olmayan bir çok 
da mülteci 5.silcr arasında bulunmakta
dır. Bu tethişçi grupları dağlarda ken
cilerine yatnk yerleri bulıırak geceleri 
çete harbi yapmaktadırlar. 

Tethişçiler birden bire köylerde gö-
zükmekte ve mitralyözlerle mwıtaznm 
kıtalar üzerine ateş açdıktan sonra De.rn
he kaçmaktadırlar. Son günlerde bilhas
sa Belgradın cenubunda Zagutzn çev
resinde cenubi Sırbistanda Lagolinn et
rafında Arangelovatz ÇC'Vl'esindc ve en 
son Svilainatzdrı bir çok kanlı çarpışma
lar olmuştur. 

Svilainatz ve Belgradın cenup batı
~'lndn Lig civarındaki çarpışmalar 60 
saat sürm~crtür. Bir çok çeteler yok edil
miştir. Çetecilerden 500 il öldiirillmüş 
200 U esir edilmiştir. Bir çok da yaralı 
vardır Sırbistanda. demiryolu münaka
!ôtı bir kaç gün evvel yeniden tesis edil
miştir. 

----
Macar Ajansının 
bildirdiğine göre 

Budapeşte, 14 (A.A) - Macar Ajansı 
bildiriyor: Ruslara karşı mücadele eden 
müttefik kuvvetler Ukraynndn yaptık
lan hnrekôt esnasında Rostokun şimal 
çevresinde gruplar halinde hücwnlar 
yaparak düşmanı Donctz boyunca daha 
dar bir sahaya atmışlardır. Macar kıta
Jarının !hareJdH sahasında hava faaliye-

Bir yanlış haber ./. 
Nevyork, 14 (A.A) - TahrandaJ! 

Sovyet bUyUk elçiliği M. Litvinofla Jl 
Steln bardtin !randa Pehlevi 1ayY,ıf 
meydanına indikleri haberinin yn~l~~"~ 
duğunu bildirilmiştir. Resmt manrlı ... -
tayynre hakkında endişe duyuyorlar. 

AA%"- • 
Amerikan harp gemt-

lerile bir. carorşma 
Nevyork, 14 (A.A) '_ Nevyork Da~ 

Miror gazetesinin verdiği bir habere r 
re bu hafta Norveç sahilleriyle B~ 
nizindeki Sovyct limanları yakınla~ 
Amerikan harp gemHeriy1c · Almanl':' 
arasında bir çarpışma olmuştur. ıctıJJi" 
yetli mikdarda dcnlznltısı ve yeni tip: 
bir Alman harp gemisi batırmış veya ~ 
geçirilmiştir. Bu harp gemisi sivrWn 
ismi verilen küçük torpitolardan bir ~ 
ğunu .taşımağa mahsustur. Hususi bit 
b~nzinle işleyen bu seri ton>itolnr ı~ 
daya giden deniZ yollannı kolluyorJat· 

Ku,adası y olunda bif 
cina yet . İflendi 

• BASTARAFI 1 İNCi SAHiFEDE • 
zan dikkati celp etmiş ve ailesi efrs.dı 
zabıtaya müracaatla aranmasını isteınif" 
lerdir, 

Zabıtaca çıkarılan devriyeler :ıa'\'';!: 
kadının cesedini Kuşadnaının SoğuC CI" 
köyü mıntakasındıı . bulmuşl!lraır. et' 
set muayene edilince bıçakla ağır .ur 
te yaralanarak öldürüldüğü nnfoşı1ıil1f' 
br. 

Ce K d •• oo ""lmH ,.~ set up asına goturu U§ ve it 
k.ikat derinleştlrilmi§tir. Elde edilen.,..
uçlan üzerinde yürünmüş ve ksd t6' 
aslen KU§adalı olup Sökenin Konak -'. 
kağında oturan Arif oğlu Nadir k•iiJ' 
tarafından bıçaklanarak öldürilld bit 
neticesine varılmışhr. Nadir kasaP• ~ 
müddet evvel Bn. Hafizenin kıziyle ~' 
lenmeğe talip olmuş, fakat Bn. H• e
bu izdivaca nedense muvafnknt etrıı 1' 
miştir. Cinayetin bu yüzden işlrnnıf!! 0 

duğu sanılmaktadır. d t 
Yakalanan ve sorguya çekilen Na J, 

cinayeti red eylemişse de pnntolonu,ı;,.,, 
ve gömleğinde taze kan le-keleri bu lı' 
muş ve adliyece tevkif edilmiştir. -r:t" 
kiknta ehemmiyetle devam olunnıP 
dar. 

----- :.dl italya, Fransız harbjlJ 
nazll'lftln ölmesindeıt 

müteessir •• 
1
. . J1)S' 

Roma, 14 (A.A) - B. Musso ını ge' 
reşal Pctene bir telgraf göndercr~~..t"l' 
ncral Hutsingerin ölmesi d?l?Y't;# 
kendisinin ve İtalyan hükümetının 
slir ve taziyetlerini bildirmiştir. ~ 

~ 
tinden gayn bildirilmeğc de[!<>r blt 
c1isc olmamıştır. 


