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Moskova, 15 (A.A) - .Amerika 

Birlqfk devletlerin1n MOÜO'Ya 'bn
yük ~ Sein ~ So9yetler blJ'o 

N liğinin yeni V 8§ington bUyUk elçisi 
y Lltvinof ve İngiliz haberler nazırlığı 
N şeflerinden Sur Valtel" Monckon'u 
S taşıyan tayyare Baku'ya varmıştır. 
~ICllHHHl:aHllHlllDHDHHC:UIDC 

ir noktada 
Almanların 
yolu kesildi 

• Almanlar tankların 
yardımile bir yarma 

hareketi yapıyor 
• 

.......... -·-·-·- --·--·-·-·-·-··· . -· . -·-- ··-···- . ... • :-

Valinin Beyanatı · 

Loıadra, 15 (A.A) - Ruslar Mosko
vanın cenup batısında Ma;oya Barosla
vesin etrafında onbeş gUn devam eden 
bUyttk bir meydan muharebesi kazan-. 
JJU§lanhı'. 200 tank, bir çok kamyonlar 
ve 35 bin Alman cesedinin dağınık bir 
halde yatmakta bulunduğu tepeleri 
Ruslar §imdi ellerinde bulunduruyorlar." 

Bu zafer AlmanJarm §iklyet ettikleri 
yalmur, kar ve aisten Ruslann pek gü
zel bir pkllde istifade ettiklerini ~ 
mi§Ur. 
C.. kaz.anılan bu son muvaffa-t 

kiyetler general Jogos tarafından bazıN 
lanan ve general Gol~ tarafından m~ 
~emnıeı •aıette taU>iJC edilen. pJhlarıJı 
neticesidir. Almanlar Leningrad cephe
sinde ~büsiln Ruslar eline geçtlilnt 
itiraf ettikleri gibi :Mo.Uova cepheetDde 
de tefebbUsibı yakmda Ruıılar ellM ıe
çeee)lne ftlphe yoktur. 

• ... ~ ~ :-- - -Jllll>-..,..__ ..... .-...,.. ~ .., .. . .. 
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'J'ARIHI ROMAN Yazan : Şahin Ahduman 

-- V azn1 azsaw. ne olur? 
D~fterdnr aara. vermeJı iıctemh•or, h'5hya Fer· 

hat ağa lıendi~ini !tehdit ediyordu ... 
••• J'J ·-

- Aman Yarabbi, dedi. işte odur ... 
Ta kendisidir Sultanım ... 

Konustuklan sırada, Kfihya Ferkat 
ağa ile Defterdar Hilseyin efendi oldu
ğu anlaşılan mahpus adam arasındaki 
münakaşa da hiç lnkitaa u~ramadan uza
yıp gitmekte devam ediyordu. 

Ferhat ağa bir aralık Hüseyin efendi
rıln füerlnc dol?ru ylirUyerek dedi kl: 

_ Buradan kurtulmak istersen bu se
nin kendi elindedir. 

Hüseyin efendi sivri sinek vızıltısı gi
bi ince ve hafif çıkan sesiyle sordu: 

- Neden benim elimdP. oluyormuş? 
Buradan çıkmak istedi~im takdirde 

beni bırakacak mısınıı? 
- Seni bUsbUtün serbest bırakama

yız. Fakat bizim d~di(timizi yapacak 
olursan buradan kurtulursun. Seni da
yalı döşeli, temiz bir daireye naklede
riz. Orada btediğin yemekleri yersin, 
rahat edersin. 

- Galiba, buna ruukabil benden pa
rııı isteyecek siniz? .• 

Halbuki üzerimde tek bir mangır bile 
bırakmadım~. Bu meşum yere düşmek 
felAketine uğradığım vakit sırtımdaki 
knrkUme varıncaya kadar neyim varsa 
hepsini elimden aldınız. Beni böyle don
la gömlekle bıraktınız. Ben şimdi size 
nereden akça bulup ta vereyim!.. 

Filhakika za\':ıllı adam adeta yarı çıp
llalt denilecek vaziyette idi "Ozeıindeki 
bOtUn çamaşırı ince bir ~ömlcklc uçkur
lu bir dondan ibaret bulunuyordu. 

Bereket versin, Hüseyin efendi bir 
tarafta eski bir çul parçası bulmuş ve 
ronu üzerine almıştı. Eğer o da olmasa 
!dl, bu mUthlş zındanın rutubetten nem
tı bir halde duran ıslak duvarlan ara
mnda, belki ne btr saat yasıyamazdı. 

KAhya Ferhat a~a Defterdara dedi 
ki: 

- Evet... Vakıa yanında paran yok
tur, fakat senin için burava akça cel
binden daha kolay ne var? tmdi bize bir 
tezkere yazarsın, verirsin. Her nereden 
alınacak ise biz vanp akçayı alır, sana 
~etiririz. ... 

İstersen hiç vakit geçirme. Bu tezke
reyi hemen timdi yazıver de, buradan 
blr saat evvel kurtul Görüyorum '\el 
~lı bir adamsın. Eğer bu gece de bu
rada kalacak olursan sabaha zor çıkar-

rnretle birdenbire ortadan kayboluşum 
İstanbul içinde bUyUk bir velvele uyan
masına sebep olacaktır. Sadrazam her 
tarafı arata arata benim burada mahpus 
bulunduğumu keı;fedcbillr. Ya o zaman 
siz ne yaparsınız! Yumruğu çok kuvvet
li olan koca vezirin size indireceği tedip 
sillesinden kendinizi nasıl kurtarırsı
nız? .. 

Bu ciheti bir eyice hesap edip dUşün
dilnllz mU? 

Ferhat ağa çarçabık cwap verdi : 
- Minareyi çalan elbete kılıfını da 

hazırlar. Biz her şeyi önceden dü ... ünüp 
yoluna koymuşuzdur. Bu cihet sana hlc 
tasa olmasın. Ey, hadi bakalım ... Artık 
çok geldin ihtiyar ... Senin bu safsatala
rını dinlemekten bıktık. usandık ~ayri ... 

Tezkereyi yazar mısın? .. İnat edersen, 
tabanını şimdi dağlatacafnnı. Cevap ver .. 
Evet mi, yahut hayır mı? 

Ferhat ağanın kafi bir tehdit manası 
tasıyan bu mUthiş sözU Uzerine biçare 
Hüsl'yln efendi, korsanların eline dü~en 
bir gemi gibi, artık yelkenlerini suya 
ındirmeğe mecbur olmuştu. Tcsllm ol
duğunu gösteren hafit bir el işareti ya
parak: 

- Getir bakalım şu k~ğıtla diviti... 
dedi, istediğinizi yapacağım. Yalnız şu 
meşaleyi yaklaştırınız da gözilm gör
sün ... Bu vaziyette yazı yazmağa muvaf
fak olamam. 

Defterdnnn istcdiklerln1 hemen yap
tılar. Kanber meşaleyi alıp HUseyin 
efendinin yanına yaklaştırdı. Kahya 
Ferhat ağa da diviti yere bıraktı. A~'Yli 
zamanda koynundan çıkardığı kAğıdı 
dahi defterdarın eline tutuşturmuşdu. 

Defterdar Hilseyin efendi div.tin gC:
zünden kam~ bir kalem aldıktan sonra 
kahya Ferhat a~aya dedi ki : 

- Bu tezkere kime hitaben yazılacak? 
- Biz ne bilelim ... O senin bllecej?in 

i!ı. En itimat ettiğin adamın kimse ona 
hitaben yazmak lazımgelir. Senin kona
ğında bövle bir adamın yok mu? 

O dakikada, bUyUk bir t.eessilr duydu
~nu gösterir bir surette, Hüseyin ef Pn
dinin yüzilnde birdenbire derin kırışık
lıklar peyda olmuştu. Kahyaya hilzUn 
dolu bir bakış İırlataralc dedi ki : 

- Senelerdenberi baktığım bir evlat
lır,m vardı. Adı Tayyarzadedir. Bu son 
gUnlerde bir meseleden dolayı bana gü-ım... Ah 

Hani ben senin lyliğin için s()ylilyo- cenerek yanımdan firar etti. başıma 
ınım. İfte yanımda divit, klğıt, kalem biltiln bu feWreUerin gelmesine sebep 
heosl var... Naml? Bunlan çıkarayım odur! 
ını" Ben onu aramak !Çin evden çıkmış-

$3yledll!m tezkereyi yazacak mısın? .• lan. Yolda rastladığım bir kız beni tu
Böyle diyen kAhya Ferhat ağa kemeri- zağa dllşUrerek bu batakhaneye getir

ne el atb ve bunuJl arasında sokulu du- dl 
ran san renkte, plrincden mamul koca- Ferhat a~a defterdarın sözlliıll hemen 
rnan bir divit çıkardı. Aynı umanda koy- kesti : 
11unu yoklıyarak orada bul.iuğu bir k&ğıt - Fazla laf lAzım değil... Vaktimiz 
parçasını da meydana çıkarmıştı. dardır. Senin evlatlığından ~aşka, ko-

Defterdar Hu.eytn efendi uzun bir ah nağında para ve hesap umu~ıle meşgul 
~ ktlkd sonra • olan di~er bir kimse yok mu. 
e _ Bae:a söyle; dururlardı da bir tUrlU Vaktile defterdarlık etmiş b~yük b!1' 
inanmazdım, dedi, meğerse dedikleri işte adamsın. Para işine bakmak Uzere bır 
hep hakikatmışt ıstanbulun goôeğinde hamedar kulla.1:1mıyor musun? . 
bö le mUthiş bir batakhane bulunuyor- Pencerenin onilnde duran Gevherlı 

Y 1 hanım Tayyarzndeden hah.solunduğunu 
Jn~ş. k 'zi 1 ini ..n n il b ., Bi ta. işitmesi üzerine birdenbire heyecana ge-

eme 81 n ş z, ı;u~ ~. z u · r lerek derviş Mahmuda yavaşca dedi ki: 
kım blcareler! buraya dilşurerek ~nlann _ Bak du dun mu? thtfyar herif 
parasını eUerınden zorla almak gıbi ga- .Y k d' . .. k 
. t krOh bir kA.ra sUlClk etmiş bulunu- Tayyanaden1!.1 en ısı.ne. gucenere ya-

} e me ! nından kaçtıgını bildırdı. Sakın oğlan 
yorsunuz L 1 b d k k b. 

Ferhat ağa öfkeli bir hareket yaparak uaşını a ıp u~a en ço u7~ ır yere 
H .. · f d' · .. u u k SÜ gltmiş olmasın. Eğer onu ı>lımdcn kaçı-usevın e en ının soz n e : 

1 
b ı 

- Onu simdi mi anladın babalık? Bize racak 0 ursa~ sonra en ~e y~parım.:j 
bir takım kurt masaTiıı.n okuyun durma Aman dervış Mahmud, göl'eyım senı. 
b'" le Sen benim sorduıtum Şl'ye cevap Ne olursa senden olur: Acaba Tayyar
v~. Bu tezkerevi yazncak mısın, yoksa zadenin sakl~ndı~ı yerı l;>~lup onu ala-

k mısın., rak bana j!etırebılecek munn? 
yazmıvaca · . Mah k k te · t 

_Yazmazsam ne olacak? . Dervış mut oca anyı mın e -
, ~ ··rn iln Y 1 tı : 

- Ne oıacaı;ını sonra go r~ ·: n - - Sen hiç merak etme sultanım ... Söz 
nız şimdidPn şunu haber v~reyım k• e~er verdim. !~enin deliğine saklansa bile, 
inat edip de bu tezkereyı yazmıyaC'ak ewel allah, onu bulup sana getireceğim. 
olurs:ın, o zaman ~ana karşı avrıca zorla- Bundan yana hiç şüphe etme ... 
ma muamelesi dah! vapılncaktır. M~s:rn. Şimdi dinliyelim. Bak, içerdeki mu
bıırada duran su ikJ adama emrettığım havere en hararetli en meraklı bir snf
~ibi _bunlardan hl~ seni sımsıkı tutaC'ak, Jıaya dahil olmuş b~lunuyor ... Fakat bu 
otekısl de mr~:ıleyı van9şhrarak avakla- senin kfihyan Ferhat ağa da amma iş-
rının altını da;;Jamrı~a başlıv.ocnkt•r. güzar becerikli bir adammış ha! .. 

Gönül hoc:nutlıığile bu iııi bitirde. bizi ' _ BİTMEDİ _ 
bevhııde yere zahmete sokma. Na-:11 ba-
brılık? D di~iml vanacak mısın? Yoksa -·- • 
$imrti emir verecei'im... Adaml:mm ta- On beş bin zeytin 
banlannı hemen dağlamağa başlıyacak- ~idanı dağıtılacak 

far. . . . 1 1 k f d Bornova zeyt.:ncilik istasyonu 15 bin 
Bılırsın ya. - Son pişman ı ay a zeytin fıdnnı teni eylemek üzere hazır-

V<.'rme7! - 1 k .... T . lis ..ı krl tt G h 1" h 1 d . M h t h ı yapm~.ır. evzı te.:>ı ve a e eo 
ev er ı . anı?,' ~ E"rvı~ a mu a- geJlnce tevziat hemen yapılacaktır. 

15 P<'ncl'renın onilnde duruyorlar 1:,e ÖnilmUzdeki sene daha fazla fıda.-ı 
ic:Tde. ceı:-:m eden bu konuşm~yı bu- yetiştirmek üzere tertibat alınmaktadır. 
yük hır alaka VE" mf"rak fçınde dınlemC- v· ·1" t • t fid } .l'.. d kJ :tten 
ge drvam edivorlardı. ı uye zıraa. ı an ın.n a ve~· 

neft d H·ı · f d" k"h F de istifade edılmesi ve orada bir mıkdar er ar ı ~eyın e C'n ı u ya er- . h ,_ takar 
hat ağanın tE"klifini kabul 1>tmekten baş- nnmu?e {ıdanı azırw.ınması rUr 
ka kendic:i icin bir kurtuluş çaresi olma- cylemıştir_ 
dıjhnı anlamakta ~l'<'ikmemisti. Bunun- -,-~--~-~-~-~-~-~--'-"!-O-.-C'l-~-~--cc--ıc-:ccoc---0-la herabC'r, yere vntırılarnk hogazlanan 
kurbanlık bir koyunun cırpınması ka
bilinden. znyıf. favdasız bir mukavemet 
harPketi J!Östermekten de kendisini ala
madı. Ferhat ar!avı fersiz, sönük b:ıkış
larile c:il:'.erek dedik.i : 

- Yahu, siz ne insafsız. ne gaddar 
adanılarsınızl Hadi nllahtan korkmuvor
sunuz, diyelim. Bari hükümetin eline 
düc:m"kt"n de ihtiraz etmi;yor musunuz? 

ROMEO JULİET'E 
NAZİRE. ........ . 

Olmİ\'"erı Aşk 
WUTHERİNC BEİGBT 

ISTANRfTJ,DA 3 HAFl'ADAN 
BERİ BÜYÜK YE D tMf BiR 

l\IUV AFF AKTVET 
KAZANl\IAKTADIR ... 

Bs vıllarca bu devlete hizmet t>tmiş. 
l l nbulda herke in tanıdığı, gavet ma
ruf bir adamım. Simdiki v<'zir Köpriilii 
Mehmet paşa beni yakından tarur. Bu X.CiOCıocıoc:ıocıoaıoaıoaıoaODDODOı::ıoıı::o:M\l 
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Beledi)1eden bir 
temenni -·-Gazi Bulvarında Akşam Kız sanat 

okuluna devam eden talebeden bir grup 
dün gece idarehanemizc gelerek beledi
yeden bir ricada bulundular. 

Talebcler,Akşam Kız Sanat okulunda 
tedrisatın geceleri saat 20 ye kadar de
vam ettiğini, elektriklerin ekseriya ya
kılmadığını, bu yUzdcn bir çok kazalara 
ve sarkıntılıklara maruz kaldıklarını 
şikayet etmişler ve belediyeden gün ka
rarınca elektriklerin yakılmasını te
menni etmişlerdir. 

Filhakika Gazi Bulvarının elektrik 
derdi senelerdenbcri bir türlü anlaşıla
mamış ve halledilememiştir. Elektrik
ler hazan geç yakıldığı gibi bazım da ya
kılmamakta ve hırsızlık, sarkıntılık ve 
hatta yaralama vakalnn devam etmekte
dir. 

Belediyenin ehemmiyetle nazarı dik
katini celbederiz. 

--~~~--~ft---->---~ 

Y ardırr cı itlai ve 
---·---

Ekiplerin miğier ihtiya· 
cı karşdanıyor .. 

İzmirde Pasif korunma tcşkiütında va
zif c almak Uzerc ayrılan yardımcı itfa
iye ekiplerinin yetişmesi ve bu sahada· 
ki bilgilerinin artması için bazı çal~
lara lüzwn görülınilştUr. Belediye, yar
dımcı itfaiye teşkilatı için lilzurrilu mal
zemeyi hazırlamaktadır. Bu meyanda 
lüzumu kadar itfaiye miğferi ve yangın 
tası satın amması eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. Bu işe 3000 lira ayrılmıştır. 

-------~tt,__.,,----~~ 

Çivi tevziatı 
İzm!r İaşe mUdUrlUğU emrine verilen 

on yedi ton çivinin tevziinc başlanmış
tır. Resmi daireler ihtiyacı ayrılmışbr .. 
Kalan kısnu müracaat sırasına ve ihti
yacın .şekline göre alakadarlara verile
cek, bir kısmı piyasanın ihtiyacına tah
sis edilecektir. ---Bera et 
Perşembe glinkU nUshaınızda intişar 

eden şişeci Snnto Ruso füması hakkın
daki llıtikAr iddiası mahkemece sabit 
görülmediğinden duruşma neticesinde 
beraeUerine karar verilmiştir. 

Gtlmtl~ ytlz karuflakla!' 
GUmilş bir liralıkların piyasaya çık.ı

nlma.sı Uzerine 31 ilk kAnun 942 akşa· 
mına kadar gUmUş yüz kuruşluklann 
tebeddiltü Merkez harikasından mal.san
dıklanna bUdirilınl.ştir. Bu tarihten son
ra gümüş yUz kuruşluklar piyasadan 
kaldınlmış olacaktır. 

- - --
Pamuk stanclardlara.. 
Yann borsada mıntaka ticaret mUdU

rUnUn riyaseti alhnda bir toplantı yapı
larak ilenci, UçUncU ve dördlincU nevi 
pamuklann standardlan tesbit edilecek
tir .. 

-~--

BİR TA TIN 
İzmirin değerli maliyecilerinden yeni 

maliye şubesi tahakkuk memuru B. Ta
lut Katıerin mal!ye vekaletince yeni ma
liye şubesi tahakkuk şefliğine terfian 

tayin edildiği haber alınnuştır. 

DİKKA2'LER 
••••••••••• 

Sıtma af eti ' e 
lzmir ~ehri -·-Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği-

mizin cSITMA:t mevzuuna verdiği bü
yük ehemmiyeti görüp övmemek bir 
hakikati inkar etmek olur. Netckim son 
cümhuriyet yılında sıtma mücadele böl
gelerinde 4450 köy mürakabe edilerek 
takriben iki buçuk. milyon nüfus müca
dele doktorlannın ihtimamına mazhar 
olmuştur. 1 1 5 bin sıtmalı da metodlu 
tedavirye alınmı~tır. 

f zmirln ötedenberl sıhhat vekıtliği
mizden bir temennisi ve çok halkı bir 
isteği vnr. Bu istek, f zmirin de sıtma 
mücadele mıntakasınn alınmasıdır. 

lzmir şehri halkının, bu isteğindeki 
isabeti ifade için şahide ihtiyacı yoktur. 
lzmlrin bir ha ındnnki Manisa, diğer 
basındaki Aydın vilayt-tleri sıtma mü
cadele bö}j?esi içindedirler. Hatta fzmi
rin Kat'§lyakrun da bu mıntakaya dahil
dir. 

Fakat sıtma kaynağı halkapınar. siv
risinek yuvası Güzelyalı ve fnclraltı bu 
mıntakanın haricinde bırakılmışlardır. 
Su kış r,lriminde bile Cüzelvalı semtin
de kucak kucak sivrisinek burada otu
nı.nlann sıhhatlerini daimt tehdit altın
da bulunduruyor. 

Eğer lzmir vil&yetl ve ııehri sıtmalı 
bir mıntaka dei?ilse ve belediyeler şch
timb:den ve vilayetimizden sıtmavı te
mizlemeğe kıı.dir118lar, ,imdiye kadar 
nerlen bunun önüne geçilememistir) 

Buna lzmir belediyesi her veaile ile: 
«Muktedir değilim> cevabını vermek
ten çckinmemiııtir. lzmltin bu hakkını 
verme~ lı;ln, ınhhat vekilliğimiz: kana
liyle tf'\•zi ecrn .. ,, kininlerin f zmir vila
yetindeki istihH\k raknmlarını gözden 
peçİrM"k l·~fidir, sanıyoruz. 

Adnan BILGET 

-E L 1: 
-L -

Amerikanın 
Karar arı 

Mahsul Seferberliği 
Harbin in1ıl$afları 
üzerine en fJü~üfı 
tesirler 31apacalıtır 
- HAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEQE · 

vapuru Birleşik Cümhuriyetlerin tınıll· 
mi efkarında mihver nleyhindeki lıJd· 
yatı kiiriiklemckten hali knlmıyncaktıf· 
Ynni ı\merika, tesiri günden giine arta• 
bir harp lınvası ynşıyacaktır. Bcyaı: ~· 
ray, demokrasilere yardımlarını '~~ •• ~~ 
li miidnfaa hazulıklannı en yiıa:-
badde çıkannak için bu harp ha\·nsıo· 
dan istifodc edecektir. Hliltısa düne ka· 
dar imkansız sa3'llnn şeyler olac:ık ,,. 
bu harp adımım daha az mühim o~· 
yan diğer adımlar takip cdccckt•1• 

Amerikan harp \'c ticnret fiJola.rının io
giliz deniz kuvvetleriyle iş birliği sade· 
cc Atlantik harbinin inkisafı üzerinde 
tesir yapmakla knlnuy11caktır. Bu f a.U· 
yet, ayni zamanda, Pasifikte, Hind ol· 
yanusunda, Akdcnizdc, hUlasa Büyil~ 
Britanyo imparatorluğunu müdat-' 
eden bütlin yollar üzerinde belirecektJI· 
Bundun dolayıdır ki bitaraflık kan•· 
nunda yapılan tadilat lngilterede ve 00" 
nıinyonlarda en büyük sevinc;le ka'1!' 
lanmıştır. Bu kararda nihai ı:aferin bit 
temiruıtını görenler pek ~ktur. 

Köylere ~önderilen tohuml1akJa,. 
rın ekinLi hararetle devam ediyor 
Vali un, tohumlulı, gaz ve llenzın Ue tıırısıııı yol· 

kır faaliyeti nı tetlıllı eyledi 
Kuşadası ve Torbalı kazalannda :zer· 

iyat işlerini tetkik eden vali B. Fuad 
Tuksal çalışmaların memnuniyet verici 
bir şekilde devam eylediğini mUşahade 
etmiştir. 

MUstahsll Milli Şefimlzin c çok ek, 
fazla mahsul aI • işaretine uyarak vilA
yetin n~rettiği beyannamede yazılı hu
susatı harfı harfına tatbik eylemekte
dir. Tarlalarda hlimmalı bir çalışma de
vam etmektedir. Vilayetin kazalara, na
hiye ve köylere göndermiş olduğu to
humlukların bir kısmı ekilmiş, kalan 
kısmının da ekilmesine başlanmıştır. 

KUŞADASINDA 
Vali Kuşadasında. Davutlar nahiye

sinde ve bu nahiyeye bağlı köylerde 
halkla ve çif tellerle temaslar yaparak 
dilek ve ihtiyaçları üzerinde durmuş
tur. Vilayetten gönderilen tohurnlukln
nn çiftçilere tevzii ve tarlaya intikali 
hakkında verilen iuıh:ıtln alıikndar olan 
valimiz kaza ve köylerin gaz ve: benzin 
ihtiyaçlarını gözden geçirmiştir. 

Oaıın kömürü uhranı 
- BASTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE -

Sebebi : Kömlirleri nakledecek deniz 
vasıtalarının yakacağı mayi mahrukat 
temin cdilememel'iedlr. Nitekim Orman 
mildUrlUğU Antalya, Muğla ve Çanakka
le vilAyetlerlndcn oralnrda barice sev· 
kedilebilecek kadar kömür mevcut olup 
olmadığını sormuş. aldı~ cevapta mev · 
cut oldujtu, fakat vnsıtasıı.lıktan göndc
rHcmediği anlnşılmıstır. Orman müdüı·
lUğü bu neticeyi viliıyete bildinniştir. 

Netice : Halen İzmirdeki kömür han· 
lanna yevmiye 250 - 400 kental kömür 
geldiği bildirilmektedir. Bu kömürler!n 
tnmamı halk eline geçtiği forzcdilse bile 
ihtiyaç tamamen laırSJlnnamaz. 

Son bir buçuk ayda takriben 1.400.001) 
kilo kömUr gcldiğ~ hesaplanırsa halkın 
büyük bir kısmının zorda olduğu nnla
şılır. 
Odwı kömUrU ihtiyacını karşılamak 

vazifesi snlithiyettarlarn tcvcccUh eyle
mektedir. Deniz yoluyle bu kömürlerin 
İzmire getirilmesi jçin nak:ı vasıtalıırına 
mayi mahruk, kara yolundan gelecek 
kömtirler icin vagon ve kamvonlara ben
zin ve mazot tedariki 11\zımdır. 

Halkın kömUr ihtiyacı ~cil olduğu göz 
önUnde tutularak accle tedbir alınması 
icap eder. 
----~--tt---~~~ 
Almanlara göre 

- ntt.~t\R/\FI l f1'7f'f ~APfF•;m·~ -
tına, Acıtnlanna, kullandıitı yollara, hava 
üslerine hUcum etmişlerdir. DUşman in
sanca, silah ve muharrik malzemece ağır 
kayıplara uğramıştır. Murmansk de
mlryolu tesislerine tam muvaffakiyetll 
başka hava hUcumtan yapılmıştır. DUn 
gece Moskova ve Leningrad bombardı
man edilmiştir. 

Berlin, 15 (A.A) - Şimdiye kadar 
elman haberl~ göre Ruslar 14 son teş
rinde 48 tayyare kaybetmişlerdir. Bun
ların 36 sı hava muharebelerinde, 8 l de 
karşı koyma topları tarafından düşUrül
milş ve dört tayyare yerde tahrip edil
miştir. 

-~---~·ta~~--~~ 

Sov }'P.tt ere göre 
• 8A$TAUAFI 1 fN('f SAHİFF.DE -

her saat şiddetlenmektedir. Bir kaç ke
simde Almanlar yeni ihtiyatlar kullana
rak bir motörlü piyade alayının ve tank
larının muzaheretiyle V remzile gösteri
len bir mevkiye kadar yıı.rma hareketi 
yapmışlar, H ve C remzile gösterilen 
verlere doğru yola devam etmişlerse de 
burada Sovyet kuvvetleri Almanların 
volunu kesmiştir. Muharebeler devam 
etmektedir. 

Londrn. 15 (A.A) - Moskova rad
yosunun verdiği resmi haberlere Ş?Öre 
merkr.z ve crnup cephelerinde harekat
ta bulunan Rus kıtaları 13 son teşrinde 
25 Alman tankı, pivade askeri veya 
mnlzcme taşıynn 300 knmyon, benzin 
taşıyan 4 sarnıç kamyonu, 25 tnyynre 
ka?'Şl koyma tesisini tahrip ve bir piya
de lll~yını imha etmişlerdir. 

Cenup cephesinde 2 günlük harekat
ta Rus tayyarecileri piyade nskeri veya 
malzeme tnıııvan 19 7 knmvon tahrip et
mfs ve 600 kıı.dar askeri öldürmüştür. 

Yine Rus re.smi haberlerine göre çe
te müfrezeleri cephenin ekseri kesimle"i 
bovunca faaliyette bulunmuşlar ve 300 
kadnr Alman subayı ve askı-.rini öldür
mi.işler ve dü~mıı.nın münakale hatlarını 
kesmişlerdir. 
-~ ..................... ~.,.,...~ 

1 
Çocuk dadısı ve 
aşçı aranıyor 

Ss Tecrübeli bir çoc11k dadısivlc ns~ı
lık yapmnğa muktedil' bir hizmetçi 
nram~·or .. 
fstekJilcrin sabahtan öi!leye kadcn 

$chir Gazinosu arknsındn 1382 nu
maralı Gül sokağında '1 numaralı 
hanenin üst katma müracaattan •. 

1-3 
~aaaa=aı:ır.G;;gg~ocxaa;;;a;a;;ac 

Vali yanında vH!yet turistik yolları 
mUdirile birlikte Arapçı - Ef es yolunda
ki in.~atı gözden geçirerek emanet su
retile yapılan bu yol üzerinde kışın ge
lip geçme milşkUlAtt olan kısımlannm 
bir an evvel ikmali için direktifler ver
m~tir. Belevi mozole.sine giden yol da 
en çabuk bir surette iyi bir hale konu
lacaktır. 

TORBALIDA 
Vali avdetle Torbalının bazı köylerin

de tohumluk işi, zeriyat meseleleri ve 
gaz tevziatı mevzulnnnı tetkik eylemiş
tir. Kasabalara verilen unlann ihtiyaca 
kafi olup olmadığı gözden geçirilerek 
tatbikattan iyi neticeler alındığı müşa
hede edilmiştir. 

Bazı köylere yemeklik b:.ığday da vc
ı·ilmekted.ir. Tohumluklar mahallerine 
gönderilmiştir. Ekin eken köylUlerle 
görüşen vali zeriyata hevesle ve hara
ı etle devam edildiğini gör:nüştilr. Hatta 
şimdiden yazlık zeriyat hazırlığı bile 
yapılmaktadır. 

IViitlt Pi vnnRo 
- fJASTARAFI J iNCi SAHfFEDE -
Onar bln lira kazanan biletlet : 
198.117 251.0iS 
Ileşcr Bin J..ira kazanan biletler : 
110.093 !16.787 22G.9ZZ 321.975 

Son beş rakamı 81580, 18206, 72430, 
91539, 12565, 33741, 76267, 55130, 66871 
ve 63228 ile nihayetlenen lark bilet iki
şer bin lira, 

Yine son beş rakamı 19570, 384491, 
37432, 99537, 25691, 44619, 38581, 28076 
50678, 17056 ile nihayet bulan 40 bilete 
biner lira, . 

Son rak:ımı 9559 ile nihayet bulan 40 
bilete 'beşer yüz l'.ra, yine sonu 1109 ra
kamı ile nihayetlenen ikinci 40 bilete 
bcser yUz lira, 

Son Uç n:ıkamı 260 ile nihayet bulan 
400 bilete yUzer lira, 

Son Uç rakamı 578 rakamlı olan 400 
bilete clll~r lira, 

Sonu 27 olan 4000 bilete onar lira, 

Mih\•er memleketlerine gelince, bi~ 
raflık konununda yapılan tadilit .-
tabii olnrnk derin bir infial uyandll'Jll1'' 
tır. İtalyan gazeteleri, tadilatın Amerl· 
kan milletinin hakiki al'%USuna aylart 
olduğunu, B. Ruzveltin bir takım hile· 
ler \'C entrikaJnrJa harpc;ı hedefine var· 
dığııu iddia ediyorlar. 

Tokyo, bitaraflık kanununun tadllill· 
den B. Ruzveltin harp siyasetinin pt1 
olarak tasvibi mnnasını .. ıkarmakuulıt·· 
SatahiyetU Japon mahfillerine göre, lt· 
tlhaz edilen yeni karar Atlantik ve Pt
siflk <lunımu UT.erinde şiddetle müessif 
o1auktır. 

Büyük bir hoşııutsmtok jfacJe ~ 
bUtün bu neşriyattan anlaşılıyor ki rnilt' 
verciler, mfimes iller meclisinin h!~ 
raflt'k kanununda tadiliit yapan proroı: 
tasvip etmiycceJ:<inl, B. Ru?:veltin siy.si 
bir hezimete uğnyacağını Umit etmcldt 
idiler. Kanunun utf bir ekc.cri~·etle )dl· 

bulil bu Umldin pek ~iz olmRdıidl' 
gösteriyor. Mnamafih \'Bziyet amk 911· 
rihtir. Amerika gerilemesi imk8n51Z blf 
yol üzerindedir. Vaziyetin miistakbel 
inldşnnnn Uzcrinde simdiden kehanette 
bulunmağn mnhal olmnmakla berabd• 
hndi.~clcr ne şekle gitt.l'S(' ~rsin, A~ 
rlknnm bt• harbin sonuna kadar İnıtar 
tere yanında bulunacajtı ve ayni difl 
uğrrındn en bUyUk fedakirlıklan yapa· 
cnğı söylenebilir .. 

ŞEVKE'I' BILG111 
Son rakamı 3 !Je nihayetlenen 40.000 ı~-. ·"?.:-~~-:~ --

biletle yine son rakamı 5 olan ikinci 40 MESUT BtR 
b~n bilete de iki.şer lira amorti dUşm~ EVLENME TORENt 
tUr .. 

~ Kız Usesi Fizik öltretmeni bayan 
Almanlar hayrette ~Meveddet Tunak..,nla gazetemiz~ 

1 ........, 1 r!.r allesinden Dr. Leblt Fehmi Y\11"" 
. RASTARAFI l fNC SAlurr.OE - do~lunun nik. Ah tHreni dün saat 12 

ke bomba tayyareleri son derece tehU- de Belediye nlkAh dairesinde gt.Wde 
k~ll bir torpille mllcehhezdlr. Bu tor- i bir heyetin huzurunda icra edilmlt
nıller isabet ettiği takdirde tankta mUt- tir. Bu mesut ~lftin evlenme töreni 
hiş bir rahne açmakta ve sonra ara~- de dUn gece KUltilrp:ırk gazinosun
nın içinde patlamaktad:r. Ruslar torpıl- S da yapılmı., ı.re neşe içinde g~ vakte 
den bahsetmiyorlar. Yalnız tanklan de- ı kadar eğlf~nllml.ştir. 
lerek içinde patlamak Uzere hususi Arkadaşımızı ve refikasını hararet-
mermiler yapıldığını söyllyorlar. le tebrik ~er mesut o}malanru te-

Moskovada söylendiğine g8re bu ye· menni edt:rlz ' 
ni vasıta ile slmdive kadar ytlz]erce '!'"' ~~.;:....eıwı:ıı:ıaaaaı:ıcoca~ 
tank tahrip editmJşUr. 

Rus Pike tayyareleri süratleri saye
~nde birbiri ardınca Alman tanklannı 
tahribe muvaffak olmaktadırlar. Bunlar 
hem cenahlardan ve hem ~riden tank
lara hilcum eöeblldiklerlnden fanklarm 
en 7.aif kısımlarına tahribat yapabilmek
tedirler. 

Anıerika Britan ya do. 
nanması ile is tak-

~ . . 
sımı yaotı 
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vctleri gelmiştir. Bu yüzden amiral şi
mali Afrikadaki mihver ordularının ia
şe yollannı kesmek üzere daha keskin 
olarak hareket edebilecektir. 

cAmiral Kanıngamın muvaffakıyetlerl 
general Romel ordusunun iaşesi için la
zım olan merhale yoluna kar11ı yapılan 
seferin ancak bir başlangıcıdır. 

«Dir çok darbeler yemiş olan ltalyan 
donanmasının gerçek kıymetine gelince 
bu donanmanın vaziyeti şu haberlerle 
kendisini r,östl'nnektedir. Jkl ağır Jtal
yan kruvazörü bunlann yansı kadar kü
~ük olan iki lngiliz kruvazörü karşısında 
kendi muhriplerini ve muhafaznva me
mur oldukları tlcnrl"t aemllerinl bırakn
rak kacmı!!lnrdır. Akdenizde1 i f nviliz 
strntejisi Libyadaki mihver kuvvetleri
ne karşı yapılacak olan taarruzun ilk ha
zırlıklarını te,kil edecek şartların tatbi
kine bl\ıılıımıştır. 

Amiral Knnıngamın bu hnreketlerl şim
.:ıiki hızla devam edecek olursa genı-ral 
Romcl mahvolmuştur. Susuz ve yiye
ceksiz bir memlekette zırhlı nakllvat va
•ıta ları az olmakla beraber öteki bakım
lardan snvıca Üstiirı bulunan ve iase yo
luna malik ohn Romelin münakale yo
lu kesilPcek olursa vaziyeti çok tehlike
li obcnktır. ---------Moskovada 

Moskova, 15 (A.A) - Stalin Mos
kovadn Kremlinde Polonyanın Sovvet
ler birliği nezdindeld büyük elçisi Koe
hu Koçu kabul etmiştir. Molotofunda 
i~tirôk ettiği bu gör~me iki saat aürmüı
tür. 

Görüıımenin mevzuu aı:ığa vurulma
mııtır. 

Liseden yetisenler 
İzmir lisesinden yetişenler cen\ired.' 

nin yıllık toplantısı önUmilzdekl sal• 
glinU saat 16 da lisede yapılacaktır. -· Tuz istihsalatı 

Çamaltı tuzlasında istihsal faaliyeti 
bir hafta sonrn ikmal edilmiş bulunacalc' 
tır. Bu sene istihsalat fazladır ve taıcri' 
ben 200 bin tona baliğ olacaktır. 

-----
BALIKYACL. 

Harp mtlnasebetiyle iki senedenberi 
memleketimize gelmiyen bnlıkyağı iç: 
bu sene Hilal eczanesi fcvkaHide teşe 
bUslerle İzmire bnlıkyağı getirmlye :rnll" 
vaffak olmak istemiş ve bu hususta göt' 
dUğü imkansızlığa karşı müşterilerine 
gıda kuvveti yüksek bir kuvvet şurub~ 
yapmak mecburiyetinde kalmı~tır. F~. 
sen cezacı Kemal Kamil Aktaş ın balı 
yağı içemiyenlere karşı ötedenberi yar 
tığı bu kuvvet şurubu bu sene büsb ~ 
tlin mahalline masruf bir teşebbiis dl 
muş bulunmaktadır. Muvaffakiyetler " 
ler alakndaranın nazan diikaüni cclbt" 
deriz. 

.'.TA·YVARE· 
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Siyasi vaziyet 
---·---

bitaraflık kanu-
nunun tadili ve 

milletler -·Japonya şimdilik 
kit kazanmak 

tikrindedir -·-liadyo gazetesine göre bitaraflık ka· 
tlununun tadili meselesi dilnya basınını 
ilıuendiren başlıca siyasi mesele olmak-
t. devam etmektedir. 

lngUiz gazeteleri. tadilin kilçük ~ir e~
leriyetle kabul edilmesini ehemmıyets:z 
RCSruyorlar; İngilizlere göre artık Ame
!'lta İngilterenin yanında yeralmış bu· 
1Utıınaıctadır ve İngiliz gazeteleri bil
>Uk Amerikan ticaret filosunun sayı ve 
~jiyle meşgul olmnktadırlar. Ve~ilcn 
qherlere göre bir ayda yüz Amerıkan 
~t gemisi silAhlandınlacak ve İngil· 
~Ye doğru yola çıkarılacaktır. 

lıerlin, Amerika mcbusan meclisinin, 
""'diye kadar Amerikanın dış politika
~ temelini teşkil etmiş olan bttaraf· 
ilk kanununun tadilinden dolayı hayre
~ dUşmeıniş gözükmektedir. Berlin 
~fillerince tadili kabul eden ekseri
httn azlığını. Ruzveltin siyasetinin mu· 
~ffakıyetsizliğine d~lil gösteriyorlar ... 
~~ başka bir delil de son zamanlarda 
~itin prestijinin ve itibannın diiş
bıtış olmasında görOyorlar. 

Lokal Ancayker ga7.etesine göre bu 
~n kabul olunmasına sebep, Ruzvel
tfıt rnecllse g8nderdiği mektuptur.. Ve 
'lttu;velt, bu hileleri çok i~•i bilmekte
~·· Bu, memleketi - yani Amer:kayı -
~ uçurumuna biraz daha yaklaştır
~• dlyor .. 

'Sorsen Çaytung gazetesine göre bu 
t.dilden bir tek mesul vardır, o da Ruz
~ltin kendisidir: Amerikan ticaret g~ 
tııllertni s!Jahlandırarak harp sahalarına 
~ek cGel, beni vur!• demektedir. 
~ilca meclisinin karannı - tabit 

blatak - kabul etmekte Roma ve Berlin 
~ görOnUyorlar, ~kU İtalyan 
~teleri de hayret göstcnnemekte ve 
~lln gibi ekseriyetin azlığı Uzer!nde 
lırtnaktadırlar. Roma radyosu •Ruzvel
~ bu meselede her tUrlU entrikalara 
"'llŞ vuracağı tabit idi. Küçük bir ekse
~.Yetıe kabul keyfiyeti, Ruzve~t.fçin ağır 
~ darbedir. Ruzvelt bu tadilin kabu
~den doğacak hadiselerden mesul tu
''Clacaktır. diyor .• 

l':!erlin ve Roma ayni dil kulJanmak
'-chrıar. Fakat ekseriyetin azlığı, tadilin 
~lliğUne engel değild!.r. Esasen 
~erika bUkUmeti de şimdiden tadilin 
b'fhikı icln gerekli tedbirleri almı.$t:ır •• 
"" ııureiıe milyonlarca ton Amerikan 
~ İngiltere hesabına iste kullanı
~r. 
~rika artık İngiltereye ve dlğer 

~leketlere yapılacak nakliyat işleri-
~ ehemmiyet veriyor. Amerikanın 
~ şartlanndan ham şartlanna uymn
~-\aıun sUnnQ$lilr. Fakat şimdi tstihsa
~ lı'tmq ve gittikçe artmaktadır. Şbn-

buruann nakli meselesi en mUhlm bir 
~le<Iir ve netice itibariyle Ruzvelt 
~ iki flkrfnl de kabul ettirmlş bulu
~or. 
L_ ft!r yandan bitaraflık kanununu tadil 
~Yet! kabul ed:Hrken diğer tarafta.1 
~ ltnısonun Amerikaya varması ve ni· 
L-l'et Jaı:><>n Diyet meclisinin yann açı
~b haberleri dünya efkAn umumiye
~i Amerika - Japonya siyas! mUnase-

ler:t ile ilg!lendirmiştir. 
..._~onoe kabinesinin yerine Tojo kabl
.~ln g~esi bir aralık endişeler vert' \re hatt1 bir aralık Rusya aleyhine 
) Japon hnreketi beklenmiş idi .. Bu, 
arııış bir tahminden doğmuştu- Ger
~~ Rusya bir aralık yıkılmış gibi 
~ f>tiindü, fakat Rusyanın yine ayakta 
~rnası, Japonları ihtivntlı hareke:e 
) ~etmiştir. Bunun için J~ponya vaZl-
~tın ink•safına kndnr vakit kazanmak 
~~ndedir. Bu sebeple. Diyet mccli· 
~de irat olunacak nutukta mUhlm dc-

iltlikler görtılmlyeccktir. 
~ l.facarlar Yugoslavva durumu ile ya· 
t llrfan nlrıkao:ır J::Ör\inmektedirler. Yu
ı::ıavya, mağlubiyetinden sonra parça-
ttı trııstır. Hırvatlarla meskfuı yerlerde 
~ llstaki] bir Hırvat devleti kurulmuş v~ 
ı.._- devletin başınn bir İtalyan prensı 
~l olarak ~etirilmistir. Fakat krnl he· 
~ Uırvatistaruı gitmemiştir. Slovenya 
~ \rlaşılmış. Makedonya da İtalya ıle 
~l~aristan arasında taksim edlJmiştir.: 
'ltlti Sırbistan bir müddet Alman is(!alt 
~ 1~da kaldıktan sonra idaresi general 
lh~ı~ verilmiştir. Bundan maksat 
~~lekette ftsavisi tC'JT\in id!. Fakat Ne-
1~ bunda muvaffak olamamı~ ve mem
"~r:tte ~telerin faaliyetlerine nihay<lt 
~emstir .. 

mu:: 

Bir hayat ve n .. emleket işi 
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l-lavada uçarken görün
meyen ve sesi duyulma
yan tayyareler hayalı! 

Yazan : A. AHISKAL 
SİYAH Geçen bliyUk harbin sonu; Havacılık vardır. Motör susturulabilir, fakat bu 

- 9 M ş k iizerinde milsbet kanaatlar bırakmıştı. pervane feryadını azatlmak bile imkAn-Kuduz tedavisi can acıtan bir şey deetldir, buna . e erİNCİR 35 25 35 25 
Bu silahın istikbalde esaslı bir sını! ola- sızdır. Şu halde stratosfer uçuşlannın 

mukabil tedavi edilmiyenler mutlaka ölürler 158 P. Mikalel 17 23 rak ordrlara gireceği ve en ehemmiyetli geniş ölçüdeki avantajı, görilnmez ma-
vazifeleri başarabileceği tahminlerden denlerin çeşitli kalıplara girebilmek bil. 

görünür bir arıza göstermemesi ve hay-
124 

R. j. Franko 26 26 uzak değildi.Fakat iüraf etmek 18.zımdır neri ve nihayet motörlerin yüksek takatli lzmirde (liman ve oehir bakteriyo
loji müessesesinin) kuduz tedavihanesi 
k111mı on dört scnedcnheri çalışmakta-
dır. , 

Şimdiye le.adar 6500 şüpheli vak a 
tedavi edilmiş, ve yevmi vasati olarak 
elli kadar hasta tedavi edilmekte bulun
muştur. Bu müesseseye lzmir. lzmir vi
layeti ile Aydın, Manisa, Balıkesir, Af· 
yon ve sair yerlerden muntazaman has
ta gelmekte ve ıimendifer uğragı olan 
yerlerden fukara halk meccanen sevk 
olunmaktadırlar. 

* insanlara kud~. ııımlmakla, temasla 
sirayet eder. Kuduz bilhasaa köpeklerde 
olduğu gibi. kedi, kurt, tilki. çakal ko
yun, keçi. beygir, öküz. domuz, fare, 
Blçan ve hatta tavuk, horoz gibi hayvan
larla da olabilir. 

Her cins hayvana göre gösterdiği 
alBmetlcr ayn olduğu gibi. ayni cins 
hayvanda mesela köpekte hile göster~i
ği araz değişiktir. Köpeğin huyuna.:. ı~i
yadına, tabiatine, göre bu araz degı~ır. 
Bundan dolayı bir hayvana müşahede 
albnıı almadan katiyetle kuduz değildir 
denilemez. 

Müesseseye müracaat edenlerden ısınk 
vak'alannın ekseriyeti köpek olmak 
üzere, fare. kedi. çakal. domuz, beygir, 
maymun gibi hayvanlardan olduğu gÖ· 
rülmdttedir. 

* Yapılan tedavi; temasa, ısırığın cin-
sine. yerine hayvanın cinsine, kuduz 
şilpheli veya kat'i olduğuna göre 9 dnn 

vanın iyi olduğu kanaati. s4 
M. H. Nailı 16 1S ki ,939 Avrupa harbi baş ğösterinceye çalışmalan sırasındaki çıt çıkarmaz ses-

2 - Tedavi hakkında bilir bilmez 54 Alazrak 14 SO 20 kadar, tayyareciliğin bu çeşitli ve rnuvaf- sizlikleri, dllnden kaJan ve bugün bir 
söylenilen aözlere; mesela kalın iğne 27 M. İzmiroğlu 14 5o 14 50 fakiyetli işgüzarlığı beklenmiyordu. Bu sürpriz olarak beklenen hadiseler değil-
imiş; çok acıtmnıı gibi uydurma sözlere 471 Yeldln giln için havacılık umulduğundan fazla- dir. Ve bunlann luava muharebeleri Uze-
inanı§. 83364 Umum! yekt1n smı vermiştir. Fakat insanlık bunu da ıinde bir fevkalAdelik yaparak mukad-

3 - İ§im geri kalacak, mektebim ZAHİRE azımsayarak tayyarecilikten daha bir çok der.ıtın seyrini değiştirecekleri de düştl-
geri kalacak, ürünlerim tarlada çürüye- 18 çuval Fasulya 19 hamleler beklemekte ısrar ediyor. nillemez. 
cek fikri. 65 ton Bakla 13 * JI. 

Halbuki ısıran hayvanda görünür bir 20 Ton P. Çekirdeği 7 40 Harbin ilk seneleri zarfında kulaklan Bugüne kadar cereyan etmiş bulunan 
arıza olmayııı köpeğin veya diğer hay- - ·- - - dolduran havacılık hamlesinin başında 939 harbinin muhtelif safhaln ayn ayn 
vanın kuduz olmadığına delalet etmez. USAK ASLtYE HUKUK MAHKE· stratosfer tayyareciliği geliyordu. Böyle sürprizler halinde tecelll etmiş ve haddJ 
Yapılan tedavi alelade bir toplu iğne- MESt 1 bir sınıf havacının; yer müdafaa tertip- zatinde basit gibi görUnen hAdiselerle 
den fazla acıtmaz. lı meselesine ge- Uşakın kamer mahallesinden Aziz lerinln tesirinden tamamlle masun bir c:lde edilen muva!fukfyetler, yukarıdan 
lince bu kabulü kabil olmayan bir se- efendi oğlu Şükrü Açın tarafmdan, ka- halde ve düşman avculannın eremiyece- beri saya geldiğimiz akıl durduracak ye
beptir. Bu yüzden kaybolan bir kaç Ya- nsı Bo~urt mahallesinden usta Süley- ği irtifalardan yapacağı baskın tanrruz- nlliklerden daha fazla olmuştur. 
tandaı gördüm ki ölmekle bir kaç daki. man. ogullanndan ~ehmet Çavuş kıZJ lan korkunç neticeler elde edilmesine Polonya ilzcrindekl toplu baskın ta
ka bıralı:amadıklan işlerini büsbütün ve Hasıhe Açın ~~eyhıne açılan ~oıanma amil olacak ve hasmın yavaş yav~ ta arruzunun hava hakimiyetini ilk anda 
yüz üstü bıraktılar. d~vasında: ~uddeaaleyha J-!asıbe 8;.çi- clsa zayiat vererek yıpranmasına karşllık Almanyaya kazandırmış olmuı bu har

Tedavi esnasında kaybolacak zaman nın hulundugu mahal ve ıkametgahı taarruz eden tarafın zayiat vermeden bin birinci gilnO zarfında tecelli etmiş blr 
dokuz buçuk ile on arast, yani nihayet ~alUnı olmadığında'!, kendisi gazete i!e geri dönebilmesi imkanlan ele geçiril- sürprizdir. On binlerce tayyare ve giln
yanm aaatten fazla değildir. Bu da sıra il~nen davet olundugu .~2/1.1/941 gu- nıiş olcaktı. Hasm~ çatmak ve hasımdan de bin tayyarelik bombardıman katıle
beklemek yüzündendir. Asıl tedavi en nu mahkemeye ge~m;dıgi c~he!le ha.k- mukabele görmemek daha ziyade karan- terinin akını kariısında, yok denecek 
fazla otuz saniye sürer. Müessese tale- kında gıyap kararı ıttıhaz edilmış ':~ ış.- Jıkta ve hasmını arkadan vurmak kadar kadar az bir malzeme ile BUyOk Brftanya 
beye mekteplerinden kalmamaları için, bu gıyap. kararının .. da ilanen teblıgine emin bir netice verecek; hasara uğrama- havacılığının mukavemeti, hava hAkiml
işçilere gündeliklerini kaybetmemeleri k~rar venlmiş oldugu.!'dan, muhakeme· dan malzemeyi korumak noktasından da velini hasımlarına kaptımamak gayreti 
içln kabil olan azami kolaylığı göster- n!.n .. muaUa

9
1c:dbuUlundkugu

1
. 2/hl 2/k9k41 aahlı hava sanayiinin yilkilnil hafifletecekti. ~ muva!fakiyet şanslan Britanyah ha-

mektedir. Hariçten gelip burada yerleri gunu ~aat a şa as ıye u u ma . - Stratosfet u ~hırının husu.s1 uapıda vacılann şaheser sUrprizleridir. 
Olmayanlara kızılay misafirhanesinde kemesınde hazır bulunulması veya hır ı·· 1 iht" ç ö t · taJ ParaşUt harb'ıni... yaratı"'"' Sovy-' 

k·ı· '- • - d ·1 · 1 . . b mo or ere ıyaç g s ermesı, yyare •. ...._ .,. 
yatacak yer bulunmnkta ve yiyecek ve- ve ı ı ununı gon en mcsı çın ış u gı- bordasının bu maksada vefa edecek tarz. ltusyadan aldığı llbamla bir çok cephe-
rilmektedir. yap kararı da H. U. M. K. nun 141 ve da tadili stratosferde uçacak şahıslann ferde yaptığı denemelerden sonra Girit * 40S nci maddelerine t4vJ~\an ~~4' ı 6~u- tazyik n~ksanlığına karşı mukavemetle- edasını sadece havadan ve paraşütçüle-

Hülisa edersek; vataııdata düşen va- nur. rlni artıracak elbise ve maskelerin ağll l'ile istilA etmek muvaffaklyetinl göste-
zife ıunlardır: yükler teşkil ederek tayyarelerin işe ya~ ren Alınan havacılıınnm hareketleri yine 

ı - Hayvanlarla mümkün olduğu -- raryiiklerlnden fedakarlıklarda bulunul. bir sürprizdir. Ve denebilir ki harbin Ud 
kadar az temas etmek. Birinci sınır mOtehassn DokfOT masını icap ittireceği nazarı itibare alı- buçuk senesi zarfında ba~rılan muvaf-

2 4 ~üne kadar ~ürer. 
Yapılacak tedavi korkulacak. 

tecek. acıtacak. ıiddetli perhizi 
edecek bir tedavi değildir. 

2 - Sokakta baıı boş. ağızlıksız kö- Demfıt AH Kamno~fu nırsa, bu yUksek lrUfa uçuşlarının pek fak.iyetlerin hiç biri bu Cirit lfgali ka-
ürkü- pek bırakmamak. '- k Cilt ve Tenasül h1t~fRlıklan " de öı:eniJir tarafı bulunmadığı meydana dar göz doyurucu olmam1ışttk rh. ddi tin 

3 - Kedilerle oynamamaıı; ve ediyl El EKTRlK ...... •n fı 1 rıkar. Hasma görünmeden ve az zayiat GörUlliyor ki tayyareci i a za -icap b l ek • •. ır..1•AV .ER ır h b z1 h" ,__ yalnız fare tutmak için es em · Birinci Rcvler Sokafl No. 55_ fzmi-r vermek suretile yapılan gece taarruzla- de bu ar i sürpri 1 ma ıyete soımıUt-
Tedavi olunan zat veya çocuk sabah

leyin ufak bir şırınga. hemen hiç acısız 
bir iğineden ııonra pek fazla yorulma
mak şartiyle işine gücüne. mektebine 
devam edebilir. Eğer ııııran hayvan ya
şıyorsa müessesede ayn ayn kafeslerde 
tecrit olunaralc beslenir. müııahede altı
na alınır. bakılır. şayet on beş günde 
hayvanda bir all\met görülmezse hay
van sahihine iade olunur ve tedavi de 
kesllir. 

Şükranla görüliyor ki halkının: teda
viye isteye isteye gelmektedirler. Yal
nız tedaviden çelcinen baınlan var ki 
banlar isin fenalığını, vahametini, cid
divetini bilmeyen ve neticesinin ne ola
cağını kestiremiven zavallılardır ve ~bun
lar bu bügisizliklerlni canlarlyle oder
ler. 

Halktan tedaviye gelınt"k istemiyen· 
lerde şu düşünceler görülür: 

f - Köpeğin veya mran hayvanın, 

4 - Her evde fare mücadelesi yap- Rlhamra SlnemaS1 art:aı;nda sabah· nndaki m~kiJAtm bir stratosfer uçuşu- tur. Birer fevkaladelik rnanzarasile blz-
mak; bunun için kopan, fare zehiri kul· tan akşama kadar hastalanın kabul nun ve hele bir yüksek irtifa filosunun leri oyalayan hadiseler ve rivayetler n~ 
lanmak ve temas etmeden kedi beale- eder.. teknik ihtiyaçlannı karşılamak gayretin- licede daima mUphen kalmış ve fakat 
mek. 1 d w h k TF.f.F.FON : :l479 (4C9) den çok daha az olduğu düşünil1ccek umulmayan tarafldrda sürnrizler bir blrf 

5 - Hayvanın kudüz o ma ıgı a - "1z a-- ._ • , olursa, Stratosfer uçuşlannı ordularda ardınca tevalı edip gelmiştir. 
kındaki rivayet ve sözlere inanmamak. tZMtR BELV.DtYF.StNDEN : fatazi mahiyette bırakmaktan daha akıl- * 

6 - Her hangi bir hayvan ısırdığı za- y 1 lıca bir hareket olamaz, kanaati kendili- Dev tayyareler, Stratosfer uçuştan, h kk k h Karflyaka aman ar su idares!nd.-
man vakit geçirmeden mu a a ükü- mevcut su ııayaçlanndan 300 ila 700 ğinden meydana çıkar. plAnör katarlan ve hava torpllcili~ ne 
met doktorluklarına veya lzmirde liman * gıibi neticeler verecektir dive d"...r'nmek-adedinin tamiri. yazı işleri müdürlüitün- ~ .. 
ve tehir bakteriyoloji müeaıescaine mü- deki keşif ve şartnamesi veçhile 24/l l Bir ara Alman sanayiinin keramet gös.. tenziyade bugün a..-ıık neçeşit sllAhla 
racaat etmek. 941 pazartesi flÜnü saat 16 ya uzatılmış- tercliği ve göze gilrlinmez madenlerden hasma taarruz etmek ve durmak lAztm

Sıhhat vekaletimizin, vatandaş •ıh- tır. K~if bedeli 700 lira muvakkat te- tayyareler hazırlamakta bulunduğu id- geldiğini düşünmek ihtiyacı başgöster. 
hatini korumak için kurduğu bu müesse- mirıı\t 52 lira 50 kuruştur. dialan ortaya atıldı. Amerlkada inşa edi- mektedir. 
seden istifade etmesi. kendi 11hhatl ve Taliplerin teminatı it banlcanna yatı- len uçan kalelerin sı1ih ve tqıdığı bo~ BOyOk mikyastMkl bombardıman tay
meınleketin aelimetl namına halkımıza rarak malı:buzlariyle tayin edilen gün ve ba itibarile deh§et verici bir hava deposu yarelerinln fazla yük taşıyarak hasımla-
bir borçtur. uatte encümene müracaatlan. olduğu iddiası ortalarda dolaştığı bir rmın üzerine binlerce bombayı serpmesi 

Bir değersiz kediyi sevmek veya bir 4826 (24 l 0) sırada buna karşı meydana konmuş bir biraz da israfa yol açar mahiyette göze 
köpeğin yalaması bir vatandqa mal ol- sUAh manzarasını arzeden görilnmez tay- ~arpmağa başlamıştır. Harbin her gUa 
mamalıdır. Biz bir vatandattn ne emek· * yarelerin ne dereceye kadar muvaffak bir parça daha uzamap istidadı olUJU, 
!erle yetiştirildiğini çok iyi bilir ve tak· 1 _ Yardımcı itfa1ye teşkilah için neticeler vereceği cidden merak ediltr.elc- elde mevcut malzemenin daha titiz ve 
dir ederiz. miğfer veya yanırsn tası sabn alınması te idL Hatta, ıstikbal harblerl için böyle daha dikkatli harcanmasını fcabettirecek 

Dr. M. S. ya:zı işleri müdilrlüğündeld şartnamesi silAhın en kuvvetli bir sllrpıiz mahiyetini bir vaziyet doğurmaktadır. Bu hal kar-
--------:--:~-::::::;;~-;;- veehile açık ekıiltmeve konulmu~tur. muhafaza edeceği de ink!r edUemezdL §ısında şaşırtıcı, hayret verici yapıda ve 

--------------- tZMIR 2 NCt tCRA MEMURLU- Muhammen bedeli 2'490 lira muvakkat Fakat zaman gösterdi ki tayyare inşaa- bilytıklllkte tayyareler harırlamaktama, 
USAK ASLIYE HUKUK MAHKE- ~UNDAN ı teminatı 186 lira 75 lcuruıtur. Taliplerin tında kullanılan ve hafif çelik namını katı iş görecek ve az sarfiyatla bllf{lk 
MF.St ı Ati Özbaşın Hüseyin Tatlıserde olan t~mlnatı iş banlı:ıı 91na yatırarak ihale ta• t&şıyan duralomen ile bir elmas kadar hS-'tlalar alacak vasıtalann elde bulun-
Uplan kurtulı mahallesinden olup ikinci derecede ipotek borcundan dola- rihl olan 1/12/94 f pazartesi gÜnü saat sert olan bazı çeliklerin yerini tutabile- durulması tercih edilecektir. Mesell: 

hlllen aarayaltı mahalleııinde benli oğ1u vı lzmlrde birinci sultaniye mahallesi ı 6 da encümene müracaatlan. cek şeffaf bir maden henilz bulunarak uzun mesafeli bir bombardıman tayya
Must.afa evinde kiracı it.ör Kadir oiHu ;kiçl!!lmellk caddesinde kapının 41 kG- 2 - Kumaşı verilmek üzere odacı, ortaya konmuş değildir. Zaten böyle bir resi mevcutken, bunun yanma kısa me
Kadir Avvündilz tarafından kan~ Ay- tük 8 pafta 39 ada ve 41 parsel numa- hademe ve jaloncularla idare memuru madenin evvela bulunması, sonra bu safeler üzerinde ayni vttlfeyl görecek 
bey mahallesinden halaç oğlu Ali km rn•ında kayıtlı 551/1 kapı numaralı ve müveniye t 1 takrm elbise diktiril- madenin eğilip bfikUlme, bir tayyareye daha küçilk takatta motörlil Vt! daha az 
Fadime Aygijrıdüz alevhine acılan bo- 1000 lira kıymetli ev peıln para ile sa- meal, yazı işleri müdürlüğündeki şartna- gövde veya kanadının icap ettirdiği ka- yilklll tayyare ikııme etmek bir mana 
şanma davasında: Müddeaaleyha Fa· tılı~a çıkanlmııtır. meal veı;hile açık ekstltmeve konulmu$- lıp ve kıyafetlere girme kabiliyetinin ifade etmez. An~k bu yakın vazifenhı 

Birinci arttırma 8/ 12/941 puarteal tur. Muhammen bedeli 143 lira mııvak- denenmesi, daha .sonra da mukavemeti- de icabında uzun menzilli olanı tarafm-dlme Ay!!Ündüziin bulunduifo mahal ve k d ki el i le 
ikametgfthı malum olmadığındnn ken- günü saat 11 den 12 ye a ar i n c- kat temlnah 1 O lira 75 kuruştuT. Talip· nin ölçilye vurularak hava sanayiinde dan yapılabllece!l gözlSnUnde tutulara 

ra dnlreıılnde ynpılacakhT. Bu arttırma• )erin teminah f• bankasına yahrafl'lk liyık olduğu yeri alması icap eder. Bina- onların yerine pike bombardıman gibi 
dlsi gazl"te ile ilnnen davet olundumı da muhammen kıymetin % 75 ~ini bul- mftlcbu:zlariyle ihale tarihi oln 1 /12/ enaleyh bir hamlede görfinmez tayyare- müessir sil!hları koymak daha akıllıca 
11I11 /941 gijnü mahkemeye gelmedi- mftZl!n müşterinin taahhüdii halci hlm~~ 941 pa7.ıntesi g{inü saat 16 da encümene !erin ordularda ye:r edinmesi biraz da bir tedbir olabilir. Bu suretle sürprizi 
ği cihetle hakkında gıyap kararı ittihaz şartlvle 2 nci arttırması 19/12 /941 gu· mÜTacaatları. hayalperest kimselerin eseri icadıdır, de- tuhaflıkla değiL silAhın çeşnisini s~ 
edilerek işbu gıyap kararının da ilanen nii yine ayııi mahalde ve ayni aaatta ya- 3 _ t 251 sayılı sokakta beledlve ar- nebilir. melcte göııtermenln daha yerinde olaca-
tebliğine karar verilmiş oldu~undan, pıhıcnktır. İpotek sahibi a1acaklılar]a 111.ııından müfrez 76 metre murabbaın- * i:rı ve küçük vasıtalarla bol miktarda 
muhakemenin muallak bulunduğu 9 / diğer 11 l~kadnrların bu gayri menkul d"lci yerln bir sene müddetle kirava ve· Motör seslerini azaltarak, hattı yok birliklerin .kolaylıkla techiz edileceği 
12/941 aıılı günü saat 9 da Uşak asliye üzerindı-ki haklnnnı hu•uı1ivle faiz ve rilml"si işi bir av müddetle pa7.arı•~a bı- ederek kuvvetli susturucularla sessiz ha- kanacti yer almı\lıdır. Ve işte asıl sü~ 
hukuk mahkemt"Sinde hazır bulunulması m!lıırnflnra dair olan iddialımnı evrakı ,.,.l<ılmışltr. Muh11mmen bedeli 58 lira va akınlan yapılması da tasarlanmadı riz de bu tarzda olabilir. Yoksa havalarw 
veya bir vekil kanuni gönderilmesi için 
işbu gıyap karan da H. U. M. K.nun 
141 ve 405 nci maddelerine tevfikan 
ilan olunur. 4814 ( 2415) 
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~ Kavıt kapanıyor ~ 
§KARSIYAKADA~ 
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§ de~·am etmekte olnn kayıt muame § 
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mü .. bitel .. rivle birlikte 15 gün zarfında 50 kuruı T1ıttv<'kkat teminah 4 lira 40 değil Motör ekzoslarından çıkan gürül- da yeni yeni silahlar belirmeslle buızün
bildirmeleri lazımdır. Aksi hıılde hak- kunıştur. Taliplerin teminatı iş banka- tlileri susturmak yolunda geçen bilyilk künden çok farklı neticeler elde edile
lan taou ııicilince maHlm olmadıkc;a oav· 81na yatıra re le makbu:ı:l1triyle t / 12 /941 harbin son glinlerir.den beri devam eden cektir düsünceslnde isabet olmaz. Hava 
!aşmadan hn.-ir.. kalırlar. % 2.5 cJ,.llali- dt"n 15 / l 2/941 (dahil) tarihine kadar miicadelcler artık denebilir ki nihayet •ilahı 9 39 harbini bugünkü çerçevesile 
ve ile bu dellaliye tutanndan % 50 as- hııftanın pazartesi: carşamba ve cuma bulmuş ve otomobil motörlerinde olduğu bitirmeğe mahkümdur. Bu çerçeve için
ker aH-lerine yardım parası mü terive gül"leri el"ı-iimene müracaattan gibi tayyare motörleri üzerinde de bu de de saatte sekiz yüz kilometre .Ürat 
aittir. Sartname iııbu ilanın fl&Zete ile 4 - t 251 ıınyıh sokakta be1edive ar sessizliği temin etmek fırsatı ele geçiril- ileri gidişin son haddi olarak kalacak
T\el!ri s:ıiiniinden itib"Tt'n her kese açı~ AA"ından müfrez 76 metre murabbaın- miştir. Fakat dakikada 2000 yahut iki bin hr. Ayni olmak şartile göv~elerin _ _çi~t
bulundurulacaktır. T

11
llnlilerin kıymet d"ki yt-rin hir sene "'iidr1et1e kirava ve- dört yüz devir yaparak havayı yırtan leştirilmesi kanatlann profıl degıştır

muhnmmenenin % 7.5 nibetinde pey rilm .. si iııi bi" av müddetle oa~a .. lı~a bı- Loşluğu bir burgu gibi delerek tayyareyi mesi varidi hahr olabilir. Ancak hasıla~ 
akresi Vf'Vll milli banka teminatını ha- TP'lc•lmıştır. Muhl'lmmen bedeli 58 lirıı heyeti umumiyesile peşinden sUrükliyen nın sabit kalacağı göz önünden uzak 
milen 16264 numnasivle memuriyeti- 50 kuruş ,,.,,,vekkat teminatı 4 ira 40 pervanenin sesini de öldürmek zarureti bulundurulmamalıdır. 
miıe müracaatları ilan olunur. kuruştur. Tttliplerin trminatı b hal"kn-

4812 {2409) ıııına vntmınık makb117l,.rivle 1/121941 
----~- - den f S / 12/941 (dahil) t1trihine 'kadar 

öDEMtŞ KAYMAKAMLieINDAN: haftanın pnurtt"si, cnrşamh" ve cuma 
(ilin varakası) gü"l.-rl f'"eÜm,.ne miirat'natlan. 

ödemis kazasınn b,.(!lı AdaPid .. nahi- 16 20 24 29 4825 (2408) 
vesi bt>lediye muhasibi Mustafa llhanYn 1.,,. •• -R tKtNrt c:ı n.H-HUK~ 
mt"murivet v117'ife•lnl suiistimal eylerli~i ' ·M 
\drJi11,.lvle h'lkkında yapılmııkta olan MAHKFMESINDEN : 
t"'lhkik,.ttn ikam.-t11:iihı mechul bulundu· Davnr.ı hazine! mnliye vekili avulı:at 

T. C. Ziraat Bankası 
Ku,.uJuş ta,.ihf : J888 

Sermayesi : 100.000.0 4' Türk Urası
$ube ve aJan adedi ~ 21:?. 

Zirai te ticari her nevi 8.,k• muameleleri 

=····················································································: : . 
E?u Ad"nirle nnhivesl miir1ürlüt!iindPn 7 ı-hra Yeğin tnrafnıd'ln k•T.1lbııhre na
al•nan 28181941 Q'iin ve 15 ı; aavılı mü· hiveainin nşa!!ı mahnlle•IT\den 316 nu
:zekkerPS!l"d!' bildhilmi,tir. Zikrl ızl"ren .,..,11rulı ,.v,:ıe hatip o;lu Kemal alevhinl" 
mumailı.-yh Mıı•tafa tllmnın tarihi ilan- 941 - 773 numara fl ... açı1ıın alacak da
dnT\ itibart-n J 5 Pİİn zarfında Adaıdde vnsındıı" do lavı müddeaal .. vh nam•nıı 
nnhivc•i miidiirli.i<'.\ine müracaat etmesi, rrönd"'"İlen dc.vı-tive varakasırıın ikR
J\ksi -tnkrHrde hnkkınd~ 9tvabPn muame- m.-t"l\hınm mr.rhuliyetine mebni bila 
le ifa eclilect-ğinden teh1i~ makamına ka- t ... hlij? farlı- kılınmaın Üze1'İne gazet,. ile 

PARA BlR~TmENLERE 28.~00 IJRA 
İKRAMİYE VERECEK 

i DerJlet Demir Yol/arından ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(1000 Adet Cam travers alınacak) 
I>. D. YOLLARI 8 Ct iŞLETME KOMiSYONUNDAN 

....,ccmuu 3400 lira muhammen bedelll bin adet normal Cam travers şartna
'-lt-ıı,i VeçhUe acık eksiltme suretiyle mllbayaa edilecektir. lhalesi 2/ l 2 /941 
~.l\U saat 15,30 da Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacak-

\: lıteklUerin 255 liralık muvakkat teminat makbuzlarivle m~avyen .... vak.it.te 
0rtılsyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnamesi hıletme kalemınde gonıl,.bılır. 

"'---- 16 18 21 25 4823 (2413) 

lzntir R~ledivesi Bava eaz• müdörli~t'?tmde"t 
1 t idaremizin O 20) lira aylık ücretli muhll;ebecil!ği münhaldir. lmtiha~ 1 ~ I 
~94 t çe11nmba f'ÜnÜ saat 14 te hava gazı idareııınde yapılıır.,ktır. Talınl .. "ın 

rnlu vesikala:ııtyle müracaatlan ilin olunur. 4805 (2417) 

im olmak üzere ilan olıınur. iH\nen vnki dn,•ete -le icabet etmt-<lii?in-
4822 (24 J 4) d"'" lıııkko'lda mah\."1'nece gıyao karan 

Ziraat banka.o;ında kumbaralı ve ihbarsız. tasarruf besaplannda en u (50) 
lirası bulunanlara senede ' defa çeldJecek kur'a Ue aşağıdaki pllna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet LOOO Llr&lık t.000 Lire 

( ' 500 • 2.000 • 

t .. bJil;in .. kıırar verilmiş ve m"hakeme- fO • 100 • t.000 • 
ım•R. ~trn .t TtCARET MEMUR- de 24111 /941 tıuihinc rnii•adif pa7.Rr-

100 
• 

50 
• 5.000 ı 

2.'\0 • 1.000 • ' • 

J .Ut.~AN : tesl P-ünü saııt 1 O a talik kıhnmış olfl:1-

120 1 
fO • umo 

1 Emin Birsel ticaret unvanivle lzl'T'ir- etıl"rl"" mfü.J,.rıalrvhin vevmi ve vaıtti 
tl .. yemiş carşı•ınrtn 65 5 nci eohkta 5 O- mc-zkOrda bizzat i~b viirııt et- 160 • 20 • S.200 • 
53 mımarl'dn alı.-lumıım ııim•arl•k ve hu- mesl ve Y"hut l""'fındrrı hfT vt-kil J?Ön- DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO liradan aşajtı dilşm)-
•• ıılv]., vn~ sim•arlı~ı ile işti,.al edt"n df'rm'"'•i ıık'i t"kdirrl• h~kkmda Pıval-~ yenlere fknmiye çıktı~ takdirde yüzde 20 fAzhı!lyle verilecektir. 
t:'min Ri .. o .. Hrı j..,bu ticar.-t unvıonı ti,.,. ........ nhııkem,.v .. de~mla karıır veri1 .. ct-;;: (Kur'alar eenede 4 defa, 11 Haziran 11 Eylül. 11 Birinci.klnun 11 Mart 
kanunu hükiimle-rine şröre siriliTl 4089 1::.,., • ...,u t,.'hlit! ""'kamına kaim olmak tarihlerinde çekilecektir.) 
n~a~ub~q~~u~n~ı~u~nbk~~~~rl~~ .. "~~~~ın-., _____________________________ ~~ 
olunur. 4813 {2411) mak suretiyle ilan olunur. " 
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ASKERİ VAZIYEr 
---·---

R u§ ya da hare-
katın durdu~u 

söv leni yor ... 
Amerikan vapurları 

harp satialarma kadar 
girece · mi? •• 

Rndyo zctesine göre harckfıt hak-
kında crphclcrclen yeni ve önemli inki
şnf kavdedcn bir hnber gelmemiştir. Bu
ı:iin n:.mırı dikkati en ziyı?de çeken bir 
h:ıb ri Bul ~ar rndyosu vermistir Bul
ı•ar sözciisü Çinko! bugün radyoda Bul
ı;ar dili ile yaptığı neşriyatta kış hascbi
le artık Rusyadaki harekGtm durmuş 
olduğunu bildirmiştir. !Ik def'a olarak 
mihvere mensup bir devlt"t tarafından 
Almanyadan gelen haberlere taban ta
bana zıd bir hnber verilmektedir. 

Amerikada bitaraflık kanununun ta
dili ticaret gemilerinin silahlan<lırılma
sına ve bu gemilerin harp yerlerine veyn 
tehlikeli limanlara gidebilmelerine im
k~n vermiştir. Bu kararın bizim için de 
önemi olduğu şüphesizdir. Çünki şiın
diye kadar Amerikaya olan ihracat ve 
ithalatımız için doğru seferlere imkiln 
yoktu. Kızıl denizin İtalyan deniz kuv
vetlerinden temizlenmesi ilzerine Ame
rika ticaret vapurları ancak Süveyş 
veyahut Portsait Jimanlanna kadar ge
lebiliyorlardı. Bu sebeple ithaHH ve ih
racatımız için bir takım aktarmalara lü
zum hasıl olmakta idi. Bundan sonra 
AmC'l'ika ticaret gemilerinin harp s.aha
lanna bile gidecl'kforine göre, bu gemi
lerin doğrudan doğruya iimanlarımızn 
kadar gelmeleri de mümkün olacaktır. 
Amerikanın bizden alacağı tütün gibi 
maddeler bulunduğu gibi, bizim de 
Amerikadan yapacağımız !thaHit vardır. 
BüyUk zorluklarla yapılmakta olan bu 
işlerin bundan sonra daha kolaylıkla ya
pıfacağı anlaşılmaktadır. 
Jnponyanın bulunduğu durumu ve 

muhtemel hareketlerini bu akşam kısa
ca incelemek istiyoruz : 

14 ilkteşrinde Japonyn parlamento
sunda yeniden bUyük harp kredileri is
tenilmiştir. Bu, Japon ordusunun bir 
kaç milyona baliğ olmasından ileri geli
yor. Bugün Japonya fırsat zuhurunda 
Sibiryaya sarkmak için M~nçuryada bir 
milyondan f8Ua kuvvet toplamıştır. Çin
deki kuvvetleri de çoktur, Saygon ve 
Tonkin'deki Japon kuvvetlerinin müte
madiyen takviye edildiği Amerikadan 
gelen haberlerden anlaşılmaktadır. Ana 
vatanda da bir çok asker beslemektedir. 
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Japon
yada yeniden seferberlik yapılmış ve 
asker çağında olanlar silft.h nltınn çağnl
dığı gibi, bir çok siviller de - kadınlar 
da dahil olmak ilzere - pasif korunma 
için siıab altına davet edilmiştir. Japon
lann bu tarzı hareketini, 1939 dpki Al
man hazırlıldarına benzetmek mümkün-
dür. . 

Amerika ve 1ngilterenin Singapurda
ki hazırlıkları, Pasifik ve Hind denizle
rine İngiliz donanmasının bUytik gemi
lerinin gönderilmesi uzak şarkta tehli
kenin büyüdüğünü göstermektedir. 

Bugün Japonların şu dört istikamet
ten harekete geçmeleri mümkündür : 

1 - Mançuryadan Sibiryaya yUrU
mek, 

2 - Yunnan ayaletini ele geçirerek 
Çin hUkUmetini sulha icbar etmek, 

3 - Siyam veya Binnnnynnın Uzerine 
yürümek, 

4 - Felemenk Hindistanına doğru 
harekete geçmek. 

Sibiryaya bir hareketin, bu kış Sov
yet mukavemeti devam ettikçe yap1lma
sında güçlük vardır. 

Yunnan eyaletine taarruz, doğrudan 
doğruya Çinin Hindistanla muvasalasını 
kesmek gibi bir hedef içindir; bunda İn
giltere ve Amerikanın barba iştirakleri 
ihtimali pek azdır. 

Siyam ve Binİıanyaya taarruz Ame
, rikn ve ltngiltere için harp sebebi ola

bilirse de ihtiyatlı ve dikkatli hareket 
etmek icap eder. 

Felmcnk Hindistanına taarruz ise, İn
giltere ve Amerikanın hemen harekete 
geçmelerini icap ettirir. 

Bu dört ihtimalden hangisinin seçile
ceğini şimdiden tayin ve tahmin müm
kün olamaz. Fakat Japonların üçüncü 
veya dördüncü hedeflere taarruzları ih
timali vardır. 

--------~·~--------
, . iside milli ce -

naze töreni 
-· ....... 

YF-lfl ASIR 

Stokholm 15 (A.A) - Görünüşe gö- toprak kazançlanna ;ı:ağınen Almanı~ t--au-. ,'1tatbaatı 
re Sovyct karşı taarruzları çetinleşmek- bugün nazik bir durumdadırlar. DoiN .. QIYM!I 
te ve Volokomsk - Mojaisk bölgelerin- Almanyadaki üslerinden 1500 kilometre •---
de Rusların b::ı.zı mevkileri geri aldıkları U7.nk düşmüşlerdir. Kayıplarının ağırlı- Konnrenı·n ka 
bugün bildirilmektedir. Sözü geçen böl- ~ı gittikçe kendini hissettinnektedir. ı:; -
fakıyeti bahis ınev !Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!J ALMANLARIN ı•arJDl selaA m• 
gelerdeki muvnf- § BitaraOara göre E BÜYÜK K~YBI 
zuu <:den müşa· : - • - = İlk umumı hnrp 
hitlere göre, dağı· - ç0 v,vet karsı taar- E te Almanya ölü, ya Jıyorlar 
nık ve muvakkat - "' J '* : ralı ve kayıp oln· 
mahiyetlerine rağ- - / f • / • E rak topyekfuı ye --·-
men bu muvaffa. _ 1U.Z arı Ç~ ln effl § eli milyon askeı Cimc!i hürriyet İÇin .-ar• 
kıyetler yeni Al- _ § kaybetmişti.... Ru _, ~ 

man hücuml:mn- ,.·im~ nlar = cephesindeki mu Pl$3ft memleketlere 
dan evvel, Rus H. ., çe- E hnrebclerde Almm harp malzemesi akın 
mev-tilC'rini boın· § kayıpları Büyüı 

balamakta kulln· - vı•rmek J•ster- E Harbin ayni müd halinde gelecek 
nılncak AJmnn top - = dete tesacliif eder Londra, 15 (AA) - Londra gaze-
çu mevzilerini her - en şiddetli muhnrc tcleri baş ya:zılarmda Amerikan kongre-
tnrnf etmek netı- 1., e '"'.. k en~• ı· ı erı· beJcrinin kayıpla si tnrafındnn bitaraflık kanununda yapı-
cesini verebilir. _ ~ .iO.:; U rından dört def: fon değişikliklerin kabulünü hararetle 

karşılıyorlar. • Taymis'J gazetesi bu ka-
Göriinüşte AI- çevrı· ıı·yor fazladır... Knyıplu .. d.. k" 1 k rnn, o unç verme ve ıra ama anu-

manlar şimdi çc- - - nn bu tcmpost nundan sonrtı Hitlerizmin hezimeti için 
virmc manevra- - • - devam ederse öyı' kongrenin en mühim yardımı telakki 
sından ziyade Rus görülüyor ki Al etmekte ve şunları yazmaktadır: 
kıtuıarmın devam- Kızı lordu A 1 ma n- man ordusu kud Alınan deniz harekatı korsanlıktan 
lı nüfuzlarına ma- - rctnin son haddi ayırt edilmemektedir. Birleşik Amerika 
ruz bulunan çok - )ardan da ha aşag'J-ı ne varmış olacak bir deniz devleti olmak itibariyle, ken-
seyyal bir cephe = - tır.. di haytıiyetinden fedakarlıkta bulun-
karşısıncla bulun- Ol rnadıg"" 1 nı İS- - iNGİUZLERE maksızın böyle bir hale musamaha ede-
duklarına clikka~ - GÖRE mezdi. Mümessiller meclial tadil liyiha-
ediyorlar. Bnzan - pat etti Londra, 15 (A sını küçük bir ekseriyetle kabul etmiş-
Almnnlar Rusları - A) - Deyli Telgra tir. Bu az çok hoşa gibniyecek bir hal-
çevirmek isterken - - • - gazetesinin Stokho dir. Bununla beraber bu küçük ektıeri-
kendileri bizzat - Sivastopol liınanı lom muhabirinin bi yetin bahis mevzuu olan metıele üzerin-
çevrilmiş vaziyc- üslük deierlni d.irdiğine göre Kı de bir ayrılık ifade etmediği aşikardır. 
te diişüyorlar. nmda Almanlar Si Bunu, grevler meselesinde hükümetçe 

Ruslar için Al- - kaybetml$tlr- - vasto'Pol ve Kere; kı alınan tavura karııı kongre üyelerinin bir 
man çevinne hare- l11mııınunııııım111111111ıııııııııımııııııummffi pılannda gibi gözü· sı:öııteriş arzusuna atfetmek mümkündür. 
ketlerinden. kurtulmak ve kıtalarmı ge- kiiyorlar.Kırımda vaziyet vahimdir. Beş Bütün mesele tu noktada toplanır: ftçi
ri çekmek lmkAru mevcuttur. Almanlar Alman tümeni Sivastopol müdafaaları- ler ve it verenler bu harpte bahıs mev
isc bilmedikleri araz!de, sert bir iklim na şiddetli darbeler indirmektedir. zuu olan ,eyi anlıyamıyorlar. Birleşik 
altında dövüşüyorlar. Bundan dolayı Al t d . t bo bard Amerik.ad.a hüküm süren §ey, bütün 

man opçusunun a~m m ı: milletlerin ve dünyanın karııla~bğı teh-
ccphede her hangi bir kımıldanış kayde- man_ına maruz bulunan S1vastopol şehrı likeyi anlamak için b:.Zim ne kadar bek
dilmemekte ve Almanlar şimdiye ka- ve li~anı Sovyet donanması tarafından lediğimizi hatırlıyanlar için bir süprlz 
dar mcv'Zilcrinde saplanmış bulunmak- artık üs olarak kulJanı.Jamaz. veya hayal lurıkLğı olmıyacakhr. Ekse-
tadır. Soğuk, kar, çamur, Rus tankları KIRIMDA riyet ne kadar küçük olursa olsun i, pro-
ve Sovyct çetelerinin harckelleri.ni Al- jenin kabul .:dilmiş olmasındadır. 
manlar çok defn karşılamaktruı aciz ka- Kırunda Sovyet askerleri şimdiden A ,_ A ik mil d v 

l.ı J l · K berzahının "t tarafına rlı.ıı: mer an ge ' eri iste igi ye-
yor ar. gec? :r1 erç 0 e re gidebilecek, korsanlara karşı kendi-
HARP UZUN SÜRECEK gecı;ılm~kte .ve orada Fo?,-tan ve Tam?n- }erini müdafaa içln silahlanacak ve mil-
Vaşington, 15 (A.A) - Yeni Repub· deki tabıi mUstahkem mudafaa mevzile- Jetler arası hukukunu ihlAI eden bir te-

lik Amerikan dergisi yazıyor : rine.!erleştirilmekted~. . . cavüze uğraTlarsa, İngiliz ve Amerikan 
Alman - Sovyet harbi muhtemel ola- Dıger taraftan Deylı Meyl diyor ki : donanmalarının himayesine güvenebile-

rak uzun sürecektir. Moskova düşse bi- PARASOT TÜ'ft-IENLERİ celr.tir. Böylece harp eden milletlere yi-
ile Leningrad Doncç lınvznsındaki bil- "" yecek ve harp malzemetıi. akını hızlana-
tün Sovyet kaynakları Almanlar eline •Kafkasyaya Kerc:ten teşebbfuı edile- cak ve bunlar yeTlerine daha emniyetle 
geçse biJe doğu cephesindeki harp yine cek hücum icin 50 Almnn paraşütçü tU- varacaktır. 
devam edecektir.. meni Azak denizi kıyılarında toplanmış Fakat bununla mesuliyetlerimizin 

Kızı.lordu hiç bir noktada Alınan or- bulunmaktadır. azalacak yerde artacağını habrlamak 
dusundan aŞ."lğı olmadığını ispat etmiş- Ayrıca fon Runşted de Rostofa karşı Önf!mlidir. Amerika, ne malzeme istlh-
tir. hUcuma yeniden başlamnğa hazırlnn- salı, ne de At1antlk harbi üzerindeki 

ALMANLAR NAZİK DURUMDA maktadır. B!r kelime ile bu sabahki İn- vecibelerimizden bizi kurtarmış olamaz. 
Harekfıt harbinde istikrar hücum eden giliz gazeteleri vaz.ivetin son 24 saat Amerikanın harp malzemesi istihsal 
orduların yorgıın dü.ştUğü zaman baş : içinde vahimleşmiş elduğunu söylemek- temposu gittikçe artmaJCtadır. Şimdi de 
gösterebilir. Bütün muvaffakıyet ve te müttefiktirler. Amerikan malzemesi hanki ml1letler 
-=~J""~A"'~..r..ı:·-=-:.o::-r.r--::~-:~~..ccrA'~~J'"J""~-OOC için ha.zırlann\ıesa onlara tes'lim edilme

Ruzveltin veni 
bir mesa·ı 
---·---" H it l t~ r i ınağLôp ~t· 

n1ek için ln~iltt'reye 
liizumn kadar gemi 

verın~liyiz,, -·-Vaşington, 15 (A.A) - Reis Ruz.vclt 
gemi ve tayyare inşaatının fazlalaştırıl
masını istiyen bir mesaj göndermiştir . 
Mister Ruzvelt bu mesajda demiştir ki : 
•Eğer İngiltereye lUzumu kadar ge

mi verirsek Hitlerin muvaffak olmasının 
önUne geçilebilccclt ve eğ~ havalarda 
hlikimiyeti alırsnk Bitler .mağlup edile
cektir .. • 

Vaşington, 15 (A.A) - Nevyork He· 
rald Telgrnmın bildirdiğine göre bir ay 
içinde yüz ticaret gemisi silfıhlandırıla
cnk ve İngiltereye yola çıkmağa hnzır 
bulunacaktır. 
Vaşington, 15 (A.A) - Ruzvelt Beynz 

Sarayda madenciler heyeti ile 30 daki · 
ka görüşmüştür. Netice hakkında ma· 
lumat yoktur .. 

Boston, 15 (A.A) - At)antiktç ba· 
fun Amerikan vapurunun mürettebatın· 
dan kurtulanların anlattıklarına göre 
16 ilk.teşrin gecesi 53 vapurdan mütck
kep bir kafileye Alman denizaltılarının 
yaptıkları hUcumda 17 vapur b"atmıştır. 
Kenedi torpidosU' da batanlar arasında· 
dır. Gcmkiler lıu kütle halindeki taar
ruza 15 denizaltının iştirak ettiğini söy
lemişlerdir. 
Vaşington, 15 (A.A) - Amerika bah

riye nazırlığının bildirdiğine göre 23700 
tonluk Jorj Vaşington vapuru İngiltere
yc devredilmiştir. 

Bııl~ar Harbi\1 e 
nazırı divor k:: 

---·---''Harpten korkmı yo .. 
ru.z. Ordun1uz bir · 

gün bir rol oynama
ğa davet edılebilir,, ---·---Soyfa, 15 (AA) - Bulgar harbiye 

nazırı general Datıkalof son muharebe
lerde ölmÜ§ olan Bulgar askerleri için 
yapılan bir törende şu beyanatta bulun-

sine ArnerikalılRnn gaveret edecekleri 
resmen ilan edilmiş oluyor. 

Bu harbin geçiTdiği iııtlhsal yarışında 
Amerika lcat't neticeyi verecektir. lngil
terede silahlann yapılması ve tesirli ol
ması yolunda yüksek gayretinden hiç 
kaçınmıyarak Amerikan gayretini kuv
vetlendinniş olacakbr. 

«Deyli Telgtab gazetesi ıöyle yazı
yor: 

Kongrenin kamn harbin devamı üze
Tinde haynti Mr tesir yapacak mahiyet
tedir. 

cMancister Gardiyan~ şu mtitaleayı 
yüriitüyor: 

Bundan böy)e gemt kafilelerinin Ame
rikan donanması tarafından hlmayesi 
bir emri vakidir. Bu suretle Atlantik 
harbi en tesirli bir ,ckle sokulmuı ola
caktır. 

muıtur: Ll 1 D li P t t • H ·· tik h. 1 k c verpoo ey os > gaze eaı ııu 
-.- ~~ gun geç ç~ va .. ım ~,me - mütaleaları kaydediyor: 

tedır. Kuçuk ordumuz bır gun bır rol R · · ·· h ' R lt • d" t sala 
~ d d"l b"li B" .. 1 bi eısıcum ur uzve şım ı am -

0h~nd~mdaga avet eff ı ~ ı lr. ~L obyilme ~ hivet almış bulunuyor. Ruzveltin bu ıa-
a ıse en muza erıyet e .,...a eaı }Ah' t" "'tt fik d k ara · d A . a ıye ı mu e avasına en ço y -

içın or umuza ne yapmak lazımsa yapı- ,_ k"ld ı_ Il v •• he ·ızdı"r 
B. h t L k h ç·· yaca~ ıe ı e ıLU anacagı ıup s . yoruz. ız arp en ıı;or mama yız. un-

kü ha~p genç milletler için bir kuvvet 3111111111111111mımmnmmıımmııımmmmıE 
kaynagıdır. General Daskalof bundan : M•ııA s f : 
sonra Bu~aristanın uğ~a~ığ! ~ağlub~- 5 ) J e 5 
yellere ragmen cesaretinı hıç hır vakıt : : 
kaybetmemi§ olduğunu Bulgar ordwıu- E §5 
nun sancaklannı kilifina koymuş olmak- : B J Ö ğ/ '- : 
la beraber hiç bir dakika ümitsizliğe § n. n n e RO'l · § 
kapılmadığım ve pugÜn her Bulgarın E Sf!1' vatuarda 5 
itfihar etmesi lazım gelen parlak ba~- : 5 
rılar yarattığını söyledikten sonra ıun- § , . .. E 
lnrı ilave etmiıtir : : ANKARA, 15 (A.A) ..._ Reısıcum· E 

- Biz ümitsizliğe düşmedik çünkü ~hur İsmet İnönü beraberlerinqe ha- 5 
harp meydanlarında kalmış olan yüz §yan İnönü olduğu halde bugün ısaat § 
binlerce kardeşimiz hudutlarımmn ha- : 15.30 da konservatuvan teşrif bu- E 
kiki müdafileri idile!· Biz Bulgar birli- §vurarak verilmekte olan konseri din-§ 
ğini kimin sayesinde elde etmiş olduğu- :Elemişlerdir. E 
muzu pek iyi biliyoruz. Fakat ayni z.a- 5 Milli Şef ve :refikaları konservatu- § 
manda ıunu da biliyoruz ki kudretli ol- :=varda Maarif Vekili Hasan Ali Yü- E 
mak hakkımızı harp mcydanlannda bı- Ecel tarafından karsılanmıştı.r. E 
rakdıklanmızın kanlarına borçluyuz:. EllllllllHllllllllllllllllllfn11111111111111111111111111= 

için mi alındığını söylememiştir. Maa
rnafih Pasifikte harbin önilne geçilip 
geçiJemiycceği sualinin cevabında : 

Kal kas ya harbine 
ha.zırlılı ŞANGHAYDA 

Gener al Hatsingerin Vaşington, 15 (A.A) - Bay Ruzvclt 
•Dünyanın bu kısmında harbin mu

hakkak surette önüne geçilebileceği 
ümidi vardır• demiştir. 

Londra, 15 (A.A) - Almanlann Bri
tanya adalarını istila için hazırladıkları 
sallan kara yolile Tunaya ve oradan 
Karadenizc geçirdikleri ve Kafkasyaya 
hUcum için kullanacakları öğrenilmiş
tir. Almanlar büyük bir sürate malik 
küçük motörler ve altı düz sallar da 
imal ediyorlar. 

cenaze töreninde mare- -gazeteciler toplantısında Şanghay, Ti-

1 P d b 1 d yençin ve Pekindeki Amerikan piyade-
s~. eten e u ~~- a~ . sinin geri alınacağını söylemiştir. 
Vışı. 15 (A.A) - Alman btiyuk elçısı Geri çekilecek olan bu ~uvvet 759 

F~ Abes d_iğ~r bazı zevatla ~irlik~e kişid!T. • 
Vışıye gdm~tıı:. General H~~ge:~ Ruzvelt bu kararın Japonya_ Ameri
cena~e merası1!1ınde Alman hükümetını ka arasında daha iyi milnasebetler t "s{ 
tenısı] edecc-ktır. esı 

San Fransisko, 15 (A.A) - Japon mil· 
messili Kruso buraya muvasaletinde ga
zetecilere ŞUDU söylemiştir : 

•Yeni müzakerelerde rastlıyacağımız 
zorluklara rağmen Pasifikte barışın ko
runabileceğini Umit etmekteyim. 

Kaçak un 
I 

meselesi 

Istanbulda. eknıek fiatı
na 20 para zalll yapıldı 
lııtanbul, 15 (Hususi) - Ekmek ve 

kaçak un meselesi üzerinde vilayetçe 
ciddi çalıımalnr ba§lamıştır. Ekmek ve 
unlar ciddi bir kontrola tAbi tutulmuş
tur. Yalnız Tophane semtindeki pastacı 
ve simitçi hrınlannda dört yüze yakın 
un çuvalı bulunmU§tur. 

T opral: mahsulleri ofisi un fiatine bit 
miktar zam yapmıştır. Beediye encüıne" 
ni toplanarak ekmek Iiatini tetkik eyle-
miş ve bu :zam üzerine ekmek fiati 2f 
para zamla 13 kurUf 30 paraya çıltınJf" 
tır. Bu fiat pazartesi gÜnünden itibaıell 
yürürülğe girecektir. 

Alman hariciyesi matbuat mÜ" 
dii.rü bu hafta Ankaraya ırelivot 

Ankara, 15 (Telefonla)' - Alman hariciye nezareti matbuat mildtirü S. 
Pol Şmidt pazaresi günü oelırlmize gelecektir. B. Pol ŞmJdtin Ankaraya ., .. 
pacağa bu ziyaret münıuebetiylo ayni gÜnün aktanıı Alman elçilik binannd• 
Fon Papen tarafından bir ıuvare verilecektir. 

A akerlerimize kıılık hediye teberrüleri 

Adana, 15 (AA) - :Adanada askerlerimize loşlik hediyesi alınmak ilZd.' 
teberrüata devam edilmektedir. Alber Diyap ikinci defa olarak 700 Rba öt 
$ahin SOO, Mehmet Adil 300, İsmail Dülger, AbdUJhdir Dünke 200 Aıı..,et 
Toraman ~·Mustafa B~, Mahmut Özergin, Mehmet Yağlıcı ıÔO, Şevke" 
Tatlıtuğ, Edibe Özler, Naıme Ateşok, Musa Abalı ellişer lira vermişlerdir. 

Bir haftahk yek<ln 20 bin liradır. 

Akbaba 2azetesi iki baffa müd
titil edildi detle 

. Ankara, 15 (Telefonla) - lıtanbulda intişar eden Akbaba mizah guete.I. 
devletin dıt siyasetine aylcm nefriyetta bulunduğundan dolayı vekiller hete! 
karariyle iki hafta müddetle tatil edilmi§tir. 
~"'°""~.,,..,,.~JOO:r-~~~~1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaogee 

Mısır Almanyayı Makineve 
protesto !tmiyecek Verilirken 
Kahire, 15 (A.A) _ 64 öJü ve 100 ya

ralıya mal olan Fjywn'un dUşman hava 
kuvvetleri tarafından bombardımanı ha
disesinden dolayı Kahire hUkümeti Ber
lin ve Romaya protesto notaları gönder
miyecektir. Zira şimdiye kadar geçmiş
de yapılan buna benzer teşebbUsleı- için 
hiç bir cevap alınmamıştır. 
Mısır hükümeü hadise karşısında 

duydui'.,1\1 şiddetli memnuniyetsizliği be
lirbnekle ve tazminat hakkını muhafaza 
etmekle iktifa edecektir. 

- ,.._,,·~--------
Brindizi ye yapılan 

hava taarrazları ------·---Roma, 15 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Düımanın Katanya, Asireole ve Brin

diziye yaptığı hava tamu.lan esnasında 
infilak ve yangın bombaları ablmıştı:r. 
Bir kaç ev hasara uğramışti'r. Katanya
da 17 ölü, 12 yaralı, Asireole'de 12 ölil 
ve 8 yaralı vardır. 

Halk örnek olacak şekilde hareket et
miştir. Şimali Afrikada yeni bir §CY ol
mamıştır. ____ ,.._,,.ıww,------
Al manlar lıongrenin 

kararını naaıl 
Aarfılı yor? -·-Bedin, IS (A.A) - D. N. B. Ame-

rika miimes.ruler meclisinin 'bitaraflık 
kanununda yaptığı tadilatı mevzuu mah
sederek diyor ki: 

cRuzvelt ve taraftarları batıkı ve va
itlerle küçük bir ekseriyet 1emin etmiş
lerdir. Bunlar harbe vasıl olmak için her 
şeyi mubah görmektedirler. Bu karann 
Amerikan milletini harbe yaklaştırmı
yacağına Amerika umumi efkannı inan
dırmak için her şeyi yapıyorlar. 

Ruzvelt, tadil projesinin redle karıı
laımaması için Amerikan gemilerinin 
ancak lüzumu halinde dostlarına malze
me göndermekte ltullanılacağını ıöyle
miştir. Hakikatte Amerikan gemileri 
harp sahasının ortasına gelmektedir. 
Reylerin neticesi hiç bir tereddüde yer 
venniyecek surette göstermiştir ki Ame
rikan milletinin ekseriyetinin Ruzveltin 
fikirleriyle iıtiraki yoktur.> 

--~----,~•ıww-~--
Kablrenln tebliil 

Kahire, 15 (A.A) - Orta şark tebliği: 

~ıvaatopol ve Kerçt~ 
kanlı muharebe

ler oluyor 
Motıkova, 15 ( A.A) - Sovyet rad

yosu cephedeki askerler için yaptığı ııer 
riyatta ıöyle demlftir: Vakit kazan~ 
düımanın yeni manevralanna mani ol
mak için ne pahasına olursa olsun ttıtuır' 
mall)'ız. Düşmanı bütün kış1 açık sab ... 
da merkezlerimizin kapılannda geÇlr 
meğe mecbur etmeliyiz. Radyoya gör• 
Almanlar Volkof boyunca ve bundla" 
sonra Tikvine karııı bir taarruza ba,llld 
mı§lardır. A1manlann gayesi Leningra 
ile iç Rusya arasındaki irtibatı kesınelt" 
tir. Almanlar Moskova mildafaatıını çe" 
vinnek için Kalenin - Moskova ve Tul• 
Moskova ototıtradlannı ele geçirmeğe 1111 

bu suretle Sovyet hükümet merkezini ıs" 
mamiyle muhasara altına almağa ça'bfl"' 
yorlar. Sovyet hükümet merkezini tafll" 
yorlar. Sovyet kıtalan Rostof önünde ırııS 
harebe etmektedir. Kınında büyük ıaaf"' 
ru.zlannı geliıtiren Almanlar SivastoPol 
ve Kere; kapılanndadır. Burada kanlı mu; 
barebeler cereyan etmektedir. So-rYe 
radyosunun spikeri sözlerini ıöyle bitit" 
ml§tir: Kızıl ordunun tükenmez ihtiyatl.
n vardır. Bundan ba,Jta ordumuz :rnOtte
fik devletlerin ehemmiyeti gittikçe arta" 

YM;;;rd&;~~~kil; K~al 
Farultun nutkunu pat

lamentoda ohudu 
Kahire, 15 (AA) - Bu sabay .~ 

sır parlamentoau açılml§ ve baıvekil P..
F arukun nutkunu olc:umuıtur, Kral ııut
kunda harbin parlamentoya ağır nıe-:: 
liyetler memlekete de teyakkuz ve b . 
yük hazırlıklar yük.lemeğe devam e~ 
ğine işaret etmiş ve demiştir ki: Hiilt 

1 
met yiyecek noksanı tehdidinin öniİB" 
geçmek için acele tedbirle:- alm1ttır. 

1 
tedbirler pamuk istihtıalatını tahdide~;.. 
topraklann daha ziyade ekimini teP'" 
ne matuftur. Hükümet hayahn yenid'; 
bahalılaşmasına mani olmak için tedb~., 
almak hutıusunda tereddüt etmiye~,, 
tir. Hükümet ordunun kuvvetlendP''::t 
mesine ve ahalinin korunmasına hu,.
bir dikkat sarfetmektedir. Bu mün•-:; 
betle yeni siğnaklar inşa edilmesi İ(: 
verdiği bir milyon İngiliz lirasından ":: 
layı hükümet Brltanya hükümetint: 1 

oekltür eder. 

Batı Avrupayı doltl 
Devlet nazırı Seur mareşal Peten na- .,,.,,.._ ma 

Llbyada, Tobrukta evvelki geve ha\'a 
ve topçu faaliyeti olmamıştır. Sabahle
yin düşman miidafaa hatlanmızm doğu 

mına ktirşılamak üzere ~gal hududuna ,.... 
kadar gitmiştir. 

•111111Ma!tftı•wıo;m"'-ll!9lmlmıE:ilit!!!!llılmB•D&L'!llMllC..,..SiDZ1••••••-.y. kemrune ağır havan toplariyle ateş aç-

KARA SEVDA DQQM mışt.ır. Ayni kesimde tayyare hUcumu 

Avrupa ya bir otomo
bil .Yolu İnfası dü-

Bir askeri müfreze Alm<ın elçisine as
keri ihtiram yapmıştır. Abes ve maiyeti 
akşam yemeğinde mareşal Petenin da
vetlisi bulunmuşlardır. 

Vişi, 15 (AA) - Bir tanare kazasın
deı ölen general Hutzinger ve nrkadaşln
ı ının milli cenaze töreni bugün mareşal 
Petenin. n~zırlnrın, Alman ve İtalyan 
mümssillerinin ve kordiplomatiğin hu
z.urilc yapılmıştır 
Vaşington, 15 (A.A) - Sanıldığınıı 

göre Almanlar, Fransanm yeni harbiye 
ruwıılığına geııe.ral DenWn ~tirihnesl
ni i.stiyeceklerdir 

U da yapılınıştır. Zayiat olmamıştır. 
şünülü yor . Devriyeler teması da olmamıştır. T Q \-N Hudut çevresinde devriyelerimizin 

faaliyeti üzerine düşman ehemmiyetsiz 
topçu ateşi açmıştır. Bir kaç düşman 
tankı görülmüştür. Kayıp vermeden ke
şif hareketlerinde bulunduk. 

Berlin, 15 (A.A) - Batı Avru~ 
doğu Avrupaya bağlıyan bir otonıdft• 
yolunun inpsı tasavvur edilmekte~ 
2500 kilometreden fazla uzun ol• ıt1' 
bu büyük yol Brüktıel Kolonya ve Tu; 
üzerinde LintZden geçerek lstanbul• _.,. 
decektir. Bu büyük ana yoldan Sofya 

SENENİN EN MUAZZAM VE EN MUHTEŞEM AŞK, İHTİRAS, FERAGAT VE FEDAKARLIK F 1 L Mi... 

Cıark Gable ELHAMRA Claudette Colbert 
Spencer T rac y H edy Lamarr 

Slll E MASINDA 
GÖRÜLIUIEMİŞ BiJ& MlJV AFF AIUYETLE DEVAM ETMEKDDİB .•.• 
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intikam 
Londra, 15 (A.A) - Bahriye nazı- Bükrqe kollar "&ynlaealı.tıT. 

n Alekaandr eöylediii bir nutukta: 
cHood'•n intihmııll aldıiunaz gibi ... ASTA KAL --~ 

Ark l\>yalın da intlkanunı alac:._ > Sivas, ~5-(A..A) - Diln ölleden _.,..-
Demlttlr. faldah surette Siva• kar ya~· 


