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f1An mnr.1'.ıc.:<lhndan mesullyet kabul edllmeL. 

Soot1etleri11 eline geçen aon sistem biT Alman topu 

S 1 b 
Rusya savaşı 

as urgta •·-
Verilen 2 taraf mev-
Kararlar zii hücurr.-

la ıreşgul ----·*·----
8Uluusa aslım saltada 
•endlnl gösterecelıtll'.. * 

SEVKET ntLGtN Sovyetler teşebbüsü 
ellerinde tutmag"" a 

Harbin ve dolayısiy]e dünyanın mu-
ladderah bakımından hayati ehemmi- 1 J 
)'eti olan bir anda, iki diktatörün buluş· ça ışı yor ar 
.. aları, biitün alikayı Salsburg mülaka- -*-
tı iizerindc toplamıştır. Bu da tabiidir.. Bir tahmine nöre Alınan 
Zira Führer ve Düçenin her teması, ':I 
lllihverin taarruz stratejisinde bir mcr- istihsaJGtı B. ff ltlePln 
laaıe teşkil eden hamlelerin daima baş- tasa1111urlarını lıarşdı· 
langıcı olmuştur. 

Bu itibarJa umumi alakayı derinleşti- yalJafecefı bir azamette .. 
~n şey, günlerden beri mevhum bir sulh Berlin, 2 (A.A) - Alman tebliği: Do-
1-arnızo etrafında dolaşan snyialar ola- ğu cephesinde kuvvetlerimizin bazı yer
lbaz. Bugünkü şartlarm sulh taarruzu- lerdcki taarruzlarında düşmandan bir 
~ h~ te elverişli olmadığını herkes bi- çok esir ve 31 top alınmışbr. Ruslann 
QJ'. Asal merala ~an siyasi ve as· bir çok taarruzları püskürtil1milştür. 
lrert donunu ıöaden geçiren iki mihver Mormansk cephesindeki taarruiJarda 
~nin üzerinde mutabık kaldıklan ha- şiddetli muharebelerden sonra düşmana 
~ketlerin mahiyet)eridir. ağır ve kanlı kayıplar verdirilmiştir. 

Salsburf(ta neler ıörüsühniiştiir? (Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Bu mülibttan ne ~bi beklenmedik 
41e:r;..:iklikler doiarutır? 

Dünya efkin şimdi büyük sabırsız
~ bu muammayı çözmeğc çalışıyor .. 
ou husmta yapılan bir çok tahminler 

• 
_..sında akla en yakın olanları şöylere 
Glasa edebilim: 
1 - WtJer ve Mussolini, her şeyden 

tv\rel, bir numarab düşman saydıklan 
llolşeviklere karşı ölüm darbesinin in-
4'in1mesi için neler yapmak gerektiğini 
IÖrüşmüslerdir. 

2 - Doiııda büyük taarruz başlayın
ta, müttefiklerin batıda ikinci bir cephe 
hratarak Alman hamlesinin h1ZJD1 kes
lllcfe çalısmalan ihtimalini gözden ge
tirmişlerdir. 

. 3 - Akdeniz savaşının muhtemel in· 
~flanm ve Fransa ile işbirliği politi
-smm bu inkişaflar üzerinde yapacafı 
tesirleri siyasi ve askeri bakımdan in
~lemişlerdir. 

UZAK DÖGU HARPLERi 
----*----

Japonlar 
"Mandela,
yı aldılar 

-*
Hindistan • Çin yolu ke· 
sildi, lakat Çinlller baş· 

ka yoldan yarclun 
görecekler .. 

Londra, 2 (A.A) - Roytcr ajansının 
bildirdiğine göre Japon kıtalan dün ak
şam Mandalayı tamamen işgal etmişler-

• 1 ~ 
§ Iktısat Vekili lstanbulda ~ = = - -i istanbul, 2 (Yeni Asır) - iktisat vekili B. Sırn S 
i Day bu sabah şehrimize gebniştir.. 5 
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Camhuriyerin oe Cümhuriyet eıerlerinin bekçiai NbaJalan ÇSkGT' ~ oumdir. YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır-

laşe müdürlüğü kadrosu büyüyor 

''Salsb~rg,, Sadayağ ve beyaz peynir 
da verılen gönderilmesi bekleniyor 
kararlar 

1 
·- _,sa..-·- - - d - -·-f 

Son mülikat 1 
._,_ıl_l_l_t_J_l_ -·-·-· _,, .. ) 

----*----
Jtalyanlara ~öre yeni 

kararlar havretle 
ö~r~ni lecek 

-*-
Yine İtalyanlar mihve-
rin elinde en geniş işler
de kullanılacak badat· 
saz kuvvetler balanda· 

ğana söyliyorlar .. 
Roma, 2 (A.A) - Jurnala Ditalya, 

Sa1sburg mülakatı hakkında diyor ki : 
Bu buluşmada ehemmiyetli ve geniş 

şümullü kararlar ver!lmiştir.. Düşman 
zamanı geldiği vakit bunları hayretle 
öğrenecektir. 

tSonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

B. Hitln w B. Muuolini bi7' anıda 

Bek lrvelim! 
----··----

Heyecanlı 
bir hadise 
olacakmış 

----*·----
Mütt~tikler de y~ni 
bir cephe açmağa 
hazırlanıyorlar 

-*
Madrlde 11öre mihver 

pek heyecanlı bir hAcllse 
hazll'lamakla megal.. 
Madrid, 2 (A.A) - İyi malGmat a1an 

mahfillerde bildirildiğine göre yakında 
pek beyecanb bir hidise olamtır .. Bu 
hadise dojhı cephesindeki taarruzla il
gili değildir. 

* MÜTTEFiKLERİN YENi CEPHE 
AÇMASINA DOORU 
Vaşington, Z (A.A) - Avrupada ikin

d bil' cephe kurulması Vaşingtonda gü
nün meselesi halini almıştıJ'. 

İzmir .iaşe mildUrlUğUne yeniden ge- su, kame bürosu, iaşe bürosu, dağıtma 
niş bir memur ka::drosu verilmiştir .. Bu ve tesbit bUrosu bulunacak ve bunlann 
kadroya göre tayin edilecek memurlar her biri kendi branşına ait işled göre
vilAyet makamı tarafından inha edilmiş- cektir. 
tir. Halen mevcut 9 memur kadrodaki YA,.. h...nYACl 
derecelere göre gösterilmiştir. Diler " uıu. 
memurlar da yakında tayin edilecektir.. İzmirde sadeyait mevcut olmadıjın-

y eni teşkilit tam kadrosu ile faaliye- dan fiat mü:rakabe komisyonmıun tesbit 
te geçince ekmek kart bürosunun vazi- eylediği fiatlerden sonra yakın gUnler
feıd nihayet bulacaktır. ~ müdürlü- de Diyarbakır ve Trabr.on mıntakaların
ltlnde bir karne bürosu şefliii ve karne dan İzmire mühim mikdarda eritilmiş 
kontrol ve tevzi memurlan bulunacak- sadeyağı getirilmesi beklenmektedir. 
tır. İzmirdeki tacirler bazı yağ siparişleri 

Yeni teşkilata göre iaşe müdürlüğüne vermişlerdir. 
bağlı olmak üzere Fiat mürakabe büro- (Sonu Sahife 2, Sütun 6 .. ) 

İyi malllnıat alan mahfiJJere göre Al
:manlara karşı İngiliz ve Amerikablann 
taanumuzak.Ae,1p1&ır.-&'-al'81.-.AIL..lai~
nızun tarihi Sovyctlerin Alman saldınş
lanna ıösterecekleri mukavemete baJ
lıdır. Eter Sovyet eephesi yanbrsa İD· 
(iliz - Amerikan taamııu hemen yapı· 
lacaktır. Bunun tersine olarak Sovyet 
kuvvetleri şimdi bahmduklan eephede 
tutımabiUPlene taanuz daha sonraya 
bırakılacaktır. 

Bu sene 80fttında müth~ bi,. kuvvet halme gelecek olan Amerikale 
tayyareciler tıÇU§tan evuel talimat alıyorlar 

AMERiKAN KUDRETi AMER1KAN YAROIMI 
----*·---- * 

Japonya Müttefiklerin tereddüdü gemi ve ta
sıt yetersizliğinden ileri gelmektedir . 
BugiinkU şartlar iç!nde ikinci bir cephe 
açmak çok tehlikeli olur. 

(Sona Sahile Z. SUtb 5 te) 

Bu~ünkü atletizm bayaramı 

Kız öğretmen okulunun 
bayramı bugün Alsancak 
stadyomunda yapılıyor 

An erika
dan za yiftir 

Tayyare 
yardımları 
kolaylaştı 

----· -*-Amerika tell bal"'& da Av 1'çaldan da hqıUte· 
Japonyanm haldundan reye hava yollyle gele· 
geleNll' • Rasyaya yaıe· cek • Ameriluacla ı,s 
dan daha çok artacall.. milyon kadın çalıpyor 

Londra, 2 (A.A) - Birleşik devlet
ler elçW Vinand buraya dönmüştür. 
Gazeteciler konferansında şunları aöy
lemiştir. 

Vaşington. 2 (A.A) - Şimali Atlan
ük kıyı)annda hava üsleri zinciri ta
mamlanmak üzeredir. $imdiye kadar 
gizli tutulan bu üsler zinciri Labrador, 4 - Havalarda Anglo S:ıksonlann 

'fır basmasından, Akdenize gelen 
~rikan deniz birliklerinin İngiliz do
laanmasını takviye etmesinden doğabile
~k netittler iizerindc durmuşlardır. 

da. ------~~--~---- Kız öğretmen okulunun atletizm bay
ramı bugUn saat 16.30 da Alsancak stad
yomunda yapılacaktır. Her sene Karşı
yakada tekrarlanan bu bayramın bu se
ne Alsancakta yapılacak olması, bayra
mın gördüğü ~ağbetten ileriye gelmek
tedir. 

(Sonu uyfa 3, Sötiin 1 de) (Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

S - Sonuncu bir ihtimale göre de 
~lann bir ~kmazda olduğunu müşa· 
-=ae ederek bir sulh taarruzu icin ze-
-.U. hazırlamışlardır. . 
.& !aziyeti bu şekilde mütalia edenler 
~an devlet reisi ile italyan başvekili
..... Salsburg görüşmesinde, ellerindeki 

f~on•ı Sahife!. Sfitun 8 da) -

1 APON TEBLlC1 
Tokyo, 2 (A.A) - Japon umwni ka

rargahının tebliği ile Birmanyada Man
delay şehrinin Japon kuvvetleri tarafın· 
dan ele geçirild!ği resmen bildiriliyor. 

Tokyo askeri kaynaklarında bu hadi
senin büyük ehemmiyeti belirtilınekte 
-.:e hareketlerin tam muvaffakıyetle ne
ticelendiği bildirilmektedir. Japon kıta· 
!arının bir kaç hafta içinde 800 kilomet-

(Sono Sayfa 3. Sütün Z de) 

Japon motörlü kuvvetleri ilerleyiş halinde 

ZAFER VE MiHVER - - ._ .. 
Zafere kadar müca
dele pek Çt6tin ola

cak diyorlar 

Törene genç kız gruplannın yapacak
ları bir geç!t resmiyle ~anacak ve 
gruplar tribilnler önünden geçerek saha 
dahilinde yerlerini işgal ettikten 80Dr8 
hep bir alızdan istikJ.Al maqı söylene
cektir. 

Okullarda tatil ve imtihan 

Derslerin 23 Mayısta ke
siln.\esi kararlaştı 

Muvaffaloyetten muvaffakıyete ko-
şar görünen Japonlar zaferden (Sonu Sahife z. Sütaa 1 da) Bu yıl orta okullarda ve liselerde ta- --------------

uzak olduklannı biliyorlar.. ıccccoccaaaacıoooc-.xxo~...cc lebenin normal senelerde olduğu gibi 
Münib, 2 (A.A) _Alman _ Japon- ~ece'~ ciaba fazla müddet ders görmesini temi-

ya cemiyetinin Münib şubesinin açıl- ~ON DAKiKA nen ders kesiminin 23 mayıs tarihine 
ması münasebetiyle Japonyanın Ber- .. kadar uzaması Maarif vekilliğ!nce ten-

Amerika - Vişi 
münasebetleri lin büyük elçisi general Oşima gaze- sip edilmiştir. 23 mayısta büttin orta 

'l b - •••••••••• 
tec: ere u cemiyetin Almanya ve okullarla liselerde dersler kesilecek ve *----
Japonya arasında münasebetleri da- {)rta -"Hrka da Ame- bntihanlara 25 mayıs tarihinde başlana- Amet'llıa sefiri Vqlden 
ha ziyade derinleştirmeğe hizmet ~ caktır 
edeceğinisöylemişvedemiştirki: rikan kıt'aları g~ldi ımillıan günleri Maarif vekiletince . . aynldı.. 
- Bu Anda dünyanın manzarasını tesb:t edildiğinden bu hafta lçhıde Ma- B"~~·k 2 ~~~JL-

değiştirecek olan tarihi mücadele Kahi 2 (A.A) Şimal • L...1.Lacfa arif ır~ ruın:nAa re, - lllrlA • idaresine ve okullara tebliğ edile- L--- dairi _b,_: 
Almanya ve Japonya için pek elve- bulu Am rikan tümg eraJi Rase) mn uura ,_urı 
risli bir safhaya girmiştir. ~l L---e k ~ı: enda Am ....ıL-- eektir. Liselerin ve orta okullann lmti- Lihi dün akşam Vi-

J k d 
e umun oıııeranmn er;JUW han1armda hazır bulunacak mUmeuui..,_ . 

aponya en isine dü•eni yapm'"· kıtal kta bul--.L-L1---- J-1- ••den a·--1
-· .... • .. .,- anrun orta şar uauUAU1Cıuı ,_ .... __ _,ı: "'dürluğü· h ta . ed ...- .>'"':"""~""· . 

İngiltere ve Amerjkanın elinden bil(J° · · aen .ı.naaru mu u emen yın e- AMERİKA SEFİR! 
d d k ınn.iştir. eektlr. BİR SEY SÖYLE-

uzak oğu a i bütün istinat nokta- APJantlnln mlllwPle U-.....t~- lise ve orta okul ba.1-e ·- .. rw:orı.ı ... 
!arını almıştır. Böylece bu devletle- .naı~.....,.u ıu.cuı .111&"" au:.u 
rin uzak doğuda vaziyetleri sarsıl- ndina.sellefl lıe-al tihanlanna girmek üzere mOracaat et- Vişf, 2 (A.A) -
mıştır. lstendL miş bulunanlardan Juz ve erkek talebe Paris gazeteleri Bir-

Almanya ve Japonya mesafe bakı- B A 2 (A.A) ... _.sı.L-'1 ayrı okullarda imtihan edlleceklenlir. le'1]t Amerika sefiri uenos YJ'es. - A8Ul&lll ... _,_, L"hin" be-
mından büyük uzaklıklarına rağmen Demokrat fırkasınin kongresl dOn ıop. SANAT OKULLARINDA ~..ıı-~ ~L--
ayni büyük gaye için müşterek bir ]anmıştır yanauuuıuı IJKD:ie-

mücadele yapıyorlar. Her iki millet Kon~, Riyo konferansının nıihver- Kız sanat okullannda da den kesimi diyorlar. . 
nek iyi biliyorlar ki zafer kazanılın- le münasebetleri kesmek hususundaki 23 mayısta yapılacaktır. AQam olruDa- Halbuki Amiral, 
caya kadar mücadele pek çetin ola- kararının tatbikin" hülcilmete ~ nnda w Jm enstitillerinde imtihanlara Başvekil B. Laval- Amiral Libi miişa· 
caktır. Fakat büyüle işler yaratmak etmeği münasip ı~rm~. ~ ilk günilne rastlıyan ~ le mUIAka~dan son-. viriyle beraber. 
için büyük fedakarlıklara katlan- :r-occccccccccocacccoocooccco-..r-1:ı gilntl baelanacak ve 18 haziranda iuıti- ra gazetecilere hiç bir demeç vermemır 
mak ~erektir.. ~ ~ -.,..c... """""'........_.....,...,... banlar bitmiş olacakttr. tir. Bu elbet ehemmiyetle tasrih edtl-

!llıilciiiOiiiıiiiiöDoı1GamılOIMM1GOllOC'OC• ICQ"".Q::O~...Q""--~~» ... _~J.U-..QC c-. .... 1. -- • •> mektemr. 
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Tarihi Roman Yazan: Şahin A.ıtduınan 
••• 64 ••• 

-- Parola? sorduın 

Attan inen ue lıapıya yalılaşan adam azametli 
bir tavırla nSulta n Selim! •• n Dedi. •• 

ŞEHİR DABE~LER -
Bir ekmek işi 
ve kanuna ay
kırı hareketler 

-*-
Beş hişi daha adliyeye 

Çavdar ekmeği meselesi 
·~------..._------~---.,,.,.,.~----~~~~---~-

G l ik o s hastalarının zor 
durumunu düşünmeliyiz 

Bölük ağası Arslan ağanın yanında halinde arkada bir sokakla ittisal peyda 
Sanca Mehmet beyden başka Koca Hızır ediyordu. Burada ufak bir kapı daha gör
ve bizim ortanın odabaşısı Ferhat ağa da düm Kemernltı karanlıkça bir yer oldu
hazır bulunuyorlardı. ğu için gözüme ilişen bu küçük kapı ba-
Arkadaşlarıma anlattığım hadiseyi na içinde esrarengiz işler yapılan gizli 

verildi •• 
Kestelli caddesinde 3 7 numarada fı

rıncı Yusuf ve oğlu Kemal, beş adet 
büyük ekmek karnesi mukabilinde Ha
san oğlu Yusuf Yanığa 18 adet akmek 
verdikleri iddiasiylc tutularak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

lzo1irde karne mukabilinde çavdar ek
ıneği imali içio tedbir almak Jazıındır 

şimdi burada bir defo daha tekrar et- bir binanın methali gibi görünmüştü! 
tim. İşte Sanca Mehmet beyin ve Koca O dakikada sarayın bütUn panjurları 
Hıurın bölük ağasına yaptıkları tesir kapalı ve pencerelere asılan perdeler 
sayesinde gerek ben ve gerek Çalık Ke- sım sıkı örtülmüş bulunuyordu. Bu 
mal cezaya uğramaktan kurtulmuş bu- muhteşem sarayın içinden dışarıya ufak 
lunuyorduk... bir çıt sesi bile sızmıyordu . Bir türbe gi-

Odadan çıktığımız vakit Çalık Kemal, bi her taraf derin bir sessizlik içine gö
büyük bir sevinç içinde hemen benim mülınüştil. 
boynuma sarılmıştı. Vakit geçirmek ve sıkılmamak için 

Yüzümü, gözilmü öpmekten onu pek binanın önUnde, bir yukarı bir aşağı pi-
ziyade zorluk çekerek alıkoyabildim! yasa ctmeğe koyuldum. 
Şimdi Kara Boğa ne olncaktı! .. Onu Bir aralık ilcrden atların geldiğini an-

Naciyenin evinden kim alıp buraya geti- latan nal sesleri duyarak kulak kabart-
recekti? bm. 
Yanından aYrılnınğa hazırlandığım va- Duyduğum sesleri gittikçe daha ya-

kit ağlayan genç kadının hayalı de gö- kından iş.itmeğe başlamıştım. Bir az son
zümUn önilne geldi... ra dört atlı gördüm. Bunlar benim önü

Bunları düşünmek, cezadan kurtuldu- me geldiler ve birden bire atlarını dur
ğumdan ötilrU duyduğum sevincimi bir- durdular! 
den bire azaltm~ı. Süvarilerden birisi atının dizginini ya_ 

Zihnimi kap kara düşünccler sarmıştı. nındaki adamlara uı.attıktnn sonra kap1-
Kendi kendime dilştınerek içimden de- nın önUne yaklaştı ve kapıdaki demir 
dim ki: tokmağı yakaladı. 

- Zavallı Naciye! .. İşte Loranza gibi Ali Muradın söylediği sözler birden 
seni de elimden kaçırdım! Acaba seni bire hatırıma geldiği için ben bu adamın 
bir daha görebilecek miyim?.. yanına yaklaştım ve: 

Nnciyenin feci durumunu düşünerek - Parolayı söyleyiniz, dedim. 
ona pek ziyade acıyordum. Ağır ve azametli bir tavırla: 

Bu düşünce beni bir kaç gün işgal et- - Yavuz Sultan Selim! diye parolayı 
ti. Sonra yavaş yavaş her şey gibi onu da bildirdi. 
unutmağa başladığım bir sırada birden Acaba bu adam kimdi?.. Arkasında 
bire hayatımı yeniden alt üst eden müt- ~rh bir gömlek, başında gümüş bir tul
hiJ blr tesadilfie karşılaştım! Ve ga taşıyordu. Bu, ak sakallı, yaşlı bir 
1:.c;tc bunun tcslriyledir ki yirmi yıldan adamdı. Belinde ortası eğri ve kabzesi 
ibaret bulunan ömrUmde, bir dönüm elmaslarla süslü kıymettar bir memlük 
noktası teşkil eden en buhranlı, en teh- kılıncı asılmış bulunuyordu. lhtiyarl:
llkcli bir devre başlamış bulunuyordu.. ğına rağmen vücudunu hiç yıpratmamış
ıBenl en derin bir felaket girdabına yu- tı. Glicü, kuvveti yerinde ve yüzU kıp 
varlayan bu lııidlse o kadar ani, öyle seri kırmızı görünüyordu. 
bir §ekilde cereyan etmişti ki ben neye Kendi kendime düşünerek bu adamın 
ıuğramnımı anlamağa vakit bulamadan Halep valisi ve önünde nöbet beklediğim 
her şey olup bitm~ti!.. snrayın sahibi Hayrabay olduğunu tah-
Şimdl ben burada bunu anlatmağa 1 min ettim ve ona karşı saygılı bir tavır 

l>aşlıyacağım! takındım. Saray kapısı nçıldı. Memlük 
_ 7 _ Generali içeriye girdi ve kapı tekrar ka-

l pandı atlılar Hayrabayın bindiği atı yc-
HlÇ UMMADIOIM B1R TESADOF deklerinde götürerek yanımdan ayrı1dı-
Halep vallsl Hayrabaya ait sarayın ı lar. 

tinUnde bizim bölüğe mensup yoldaşla- Bunlar uzaklaştıktan sonra muhit es
ırın nöbet beklediklerini yukarıda bildir- ki sessizliğini yeniden iktisap etmiştL 
miştiın. Bölüğe iltihak ettikten iki gün Ben vakit geçirmek iç!n bir az önce yap
.eonra nöbet sırası bana gelmişti. Nöbet- tığım gibi saraym önünde yeniden do
çiJer ellerinde uzun blr mızrak bulundu- laşmağa ba~laml§tım. 
nıyorlardı. Benden evvel nöbetçi olan Aradan yarım saat ya geçti, ya geç
~oldaşım Ali Murattan nöbeti teslim al- medi, bu sefer başka bir adam daha ge
mak için saray kapısının önüne vardı- lerck saray kapısına yaklaştı. 
ğım vakit o benim elime bu uzun mızra- Bu adnm kap kara yüzlü, Afrikalı bir 
ğı tutuşturdu.... harem ağası id1. Herifin boyu minare gi-

Vc bana dedi ki: bi up uzundu ve bu haliyle onu bir dev, 
- Burada görülecek vazifenin neden bir gul yabani gibi çirkin ve çok kor

ibaret olduğunu biliyor musun? Sana kunç bulmuştum. 
tabitler elbette bunu anlabıu§lardır!. Hemen yanına yaklaştım ve ona da 

- Halep valisine karşı, ona diş bile- Hayrnbaya yaptığım gibi: 
~en memlUkler tarafından yapılacak her - Parola? .. diye sordum. 
hangi bir taarruz önlenecek değilmi? Tuhaf şey! Acaba bu adam sağır miy-

AU Murat bu sorguma: di? Yoksa türkçe bilmiyor miydi? Bana 
- Evet! diye cevap verdi, şimdi sana hiç aldırmadı ve kapının tokmağım ya-

parolayı da haber vereyim! kalıyarak vurmağa kalkıştı. 
- Nasıl parola? .• diye sordum. Ben kapıyı çalmnktan onu men ederek 
- Parolayı söylemiyenleri içeriye sa- bir defa daha: 

lıvermiyeceksin! Parola cSultan Selim> - Parola? .. diye tekrar ettim. 
adıdır! lyice aklında tut bunu! Şimdi Şimdi herif beni eliyle ilmeğe kalkış-
ben gidiyorum. 1ki saat sonra seni nö- masın mı? Bu sefer sinirlenmekten ken-
betten Çalık Kemal deği§tirecek! dimi alamadım. 

Ali Murat yanımdan ayrıldı. Elimde Büfün "'kuvvetimi kullanarak dev ya-
mıuak, ben nl>bet yerine geçtim. Kapı- pılı harem ağasını kapının önünden 
sının önilnde nöbet beklediğim sarayı bu uzaklaştırmak için onun üzerine yilklen
sefer daha yakından tetkik etmeğe baş- dim. 
ladım. Vay senmi sin bunu yapan!... O dakl-
Sarayın kapısı gayet sağlam bir meşe kada herifin gözlerinin içinde, birden bi

ağacından yapılmıştı. Üstüne baştan ba- re öfkelendiğini anlatan parıltılar belir
§a arabesk süsler ve nakışlar işlenmişti di. Ve kolumdan tutarak ileriye doğru 
Bunlar kıymetli bir sanat eseri damgası- savurdu. 
nı taşıyorlardı. Aynı zamanda arnpça bir takım küfür-

* Alipaşa meydanında bakkal Os
man oğlu Ahmet Alçın milli korunma 
kanununa muhalif hareket etmekten 
zan altına alınmış ve adliyeye verilmiş
tir. * KeçcC:lcrde Şabaıı oğlu İlyas De
mirkanla Aclan Demirkalkan, dükkan
larındaki kiracıdan fazla kira bedeli is
temek suretiyle milli korunma kanunu
na aykın hareket etUkleri iddiasiyle ad
liyeye verilmişlerd·r. 

----o---
lf eııi Post , 'l'e1g af, 
Telef on itcretıeri •. 
Posta, telgraf ve telefon ücretlerine 

zam yapıldığı telgraf haberi olarak ya
zılmıştı. Bu zamlar hakkında şehrimiz
deki alfıkadnrlara malumat gelmiştir. 

Y11rt içi telgrafları 2.5 kuruştan üç 
kuruşa, yıldırım işaretli telgrnflıır 12.5 
kuru.ştan 15 kurnşa, mektup ücreti 20 
~ama kadar 7.5 kuruş, açık muhabere 
kartları 4.5 kunışa, bir mıntaka arnsın
i='l nosta paketlerinin beher üç kiloluğu 
21 kuruşa c;ıknnlmı.ştır. Sehirler arası 
telefon muhavereleri ücretleri aynen ip-
ka edilmiştir. Bu zamlar yakında yürür
lüğe girecektir. 

---o---
YUNA i~!'A DAN 
Getir-Jecelı coculılar 

~~~~~--~~~~ 

~ker hastalığına müptela olan hasta-ı ıneği imal edilmiyeceği neticesine vardı
lann ekmek sıkıntısı gün geçtikçe daha ğını, bunun yüksek makamlara ~azete
ıstıraplı bir hal almaktadır. Yapılan mü- miz vasıtasiyle duyurulmasını rıca et
racaatlara şimdiye kadar hiç bir cevap mlştir. 
alınamamış ve lzmirde mevcut 850 has- Çavdar ekme~i b~i şe?rimlzde bir 
lanın vaziyetleri düşündürücii bir duru- çok safhalar geçırmıştir .. ~ıHiyet maka
ma girmiştir. mı tzmirde ka~e mu~abİli?~': has~alara 

Dün matbaamıza müracaat eden bir çavdar ekmegı venlmesı ıçın tıcaret 
zat refikasının tevekküf halinde olan vekilliğine müracaat etmiş, yalnız 1stan
glikos nispetinin birden bire yükselerek bulda çavdar ekmeği imal edilmekte ol
kendisini kıvrandırdığını, perhiz yap- duğu şeklinde bir cevap~· 
mak üzere çavdar ekmeği bulamadığını, Fakat bu cevap hastaların saglıklan
fokir bir adam olduğunu, gluten ekmeği nı koruyacak bir deva olnianuştır. A~
ledarik edeıniyecck vaziyette olduğunu, kadar makamların .şeker hastalarının dU
çavdnr ekmeği tedarik etmek üzere mü- şündürücil durumlarına bir çare bulma
racaat ettiği makamların müsbet bir ce- ları gayet tabiidir. Bir defa daha nazarı 
vap veremediklerini, fzmirde çavdar ek- dikkati celbederiz. 

SPOR -..... 
Ankara maçlarının neti

gösteri yor? • 
cesı 

• 
neyı 

-- - . . - ·-·-----------
İzmir futbolü Anfıara u e İstanbul fldbolü sevi· 

yesindedir. İzmirliler Anfıara ma~larının 
hepsini lıaz anabllirlerdi-

Yunnnistandan getirilecek çocuklar- Geçen haftanın mühim spor. hadisesi Buna rağmen İzmirliler en kuvvetli 
dan İzmirdc yerleştiriLncsi münasip gö- halini alan Ankara - İstanbul - Izmir şe- addedilen İstanbullulan yendilerse bu 
rülenlcr için yer araştırılmaktadır. Bu- hir takımlarının karşılaşmaları bitti. Ta- bir sürpriz sayılamaz. Eğer eldeki ele
l·ada bulunan bir binanın münasip görü- kunlar ayni derecede puvan kazandılar- manlara nazaran isabetli bir takım yapıl
lüp p.örülmiyeceği heniiz anlaşılamamış- sa da gol averajında Ankara üstiln gel- saydı, hiç olmazsa Ankaraya bir sol iç 
tır. Bununla beraber sıhhat mUdürlü- diğinden kupnyı aldı. oyuncusu dha götürülseydi, Ankaralı1a-
ğünclc hazırlıklara devam edilmektedir. Şimdi akla gelen ilk sualler şunlardır: rı da pek Uia yenebilirdik. 
Yunanlı çocuklar Kızılay cern=yeti ta- 1 - İzmir muhteliti iyi dere<:e almış Fakat o gün takımın yenilmesi mu· 

rafından misafir c.>dilecek. iaşe ve ibate- mıdır?.. kaddenniş ki İstanbulun o meşhur nıu-
leri de Kızılayca temin edilecektir. Bun- 2 - Daha iyi netice alamaz mı idi? hacimlerinin 90 dakikada yenemedikle-
lar banndırılırk"n bir Kızılay sıhhi he- 3 - İzmir futbolü ne vaziyettedir? ri İzmir takımı daha ilk dakiknda gol 
yetinin mürakabes:nde bulundurulacak- İzmir muhteliti İstanbulu, yani en yemiştir. Bu kafi de~ gibi hiç 
tır. Kendilerine her ay kilçük bir maaş kuvvetli raklöi yendikten sonra Anka- yoktan hakem üçüncü bir gole hükıne-
\'Crilece~i ele söylenmektedir. rayı da yenmeliydi Bugünkü netice iz- dince maneviyat bütün bütün bozulmu§ 

--o--- mirlileri tatmin etmemiştir. ve birinci devreyi az bir farkla bitirmek 
ö D E M ş r E Demek ki İzmir takımı iyi derece al- mümkün olamamıştır. 
İKİ KARDESJH mamıştır. İzmirliler birinci olmalıydı ve lşte ihtiyat sol iç oyuncusu götürülme-

bunu hak etmişlerdi de.. mesi yüzünden takımın fena teşkili bu-
G rzel yardımları Geçen seneki MilU küme karşılaşma- rada kendisini göstermiş, müdafaanın 

lnrından ve bu son temastan anlaşılıyor tutunamaması esnasında muhacim hat
k.i İzmir futbolü hala Ankara ve İstan- tının geriye yardıın edecek şekilde ter
bul futbolü seviyesindedir. tip edilmemesinden bu fena akibet ile 

Ödemişte iyi sinema sahipleri Namık 
ve Suphi Kılıçoğlu kardeşler lıülün 
masraflarını ödiyerek b.ıştan tunağa ka
dar geydird:kleri 20 yoksul vatan yavru
sunu sünnet ettirmişler ve bu günün şe
refine tertip ettikleri fevkalade müsa
merenin umum hasılD.tını da Hava ku
ı umuna tcbcrrü ederek 2175 lira gibi 
yüksek bir hasılat teminine vesile ol
muşlardır. 

Tebrik ve takdire layık olan bu iki 
hayırperver ve vatanperver kardeşin 
hareketleri, bir ~ok zenginlerimize ders 
verecek yüksek bir mahiyet taşımakta
dır. 

Halbuki İzmir futbolü müşkülat ve karşı karşıya gelin~tir. 
mahrumiyet İçindedir. Ankaralıların İzmirden üstün olmadığı 

KulUpler parasızdır.. b ki h f · d ·r 
İstanbul ve Ankara takımları senede şununla sa ittir · a tayun arasın a ı ı-

dnle avdet eden takıma ikinci devrede 
40 maç yaptıkları halde İzmir takımlan O _ 6 galip vaziyette olmalarına rağmen 
10 - 12 maç ile seneyi geçiriyorlar. ancak bir gol atabilmişler ve bir gol ye
Oywıculann sivrilenleri her yıl muh- mişlerdir. 

telif sebeplerden rakiplerin saflarında İzmir takımının kendi kendini yok 
yer alıyorlar .. 

etmesi neticesinde gol atabilen Ankara 
Seyircisiz ve teşviksiz oynıyor ve ça- muhacim hattı, İzmirin iki gol attığı İs

lışıyorlar. 
Bunlnr çok mühim sebeplerdir... o tanbul müdafaasına tek bir gol olsun 

halde İzmir Türkiyenin en milsteit fut- yapamamıştır. - --o--BELEDİYE boleularıru yetiştir.;ektediı· diyebiliriz. 

Relsinin tetltilderi.. Maçlnrın kısaca tenkidine gelince: 
* Hülasa; bu maçlarda İzmirin kupayı 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu Muhakkak ki İzmir takımı diğerlerine 
dün sabah İnciraltma giderek orada ya- na7.aran çok gayri mUsait :şerait tahtın
pılan sıtma mücadele i.ıslerini tetkik ey- da çarpışmıştır. • • 
Jemiş su birikintilerine daha fazla ma- Ankara ve fstanbulda maçlar hala 
zot dÜküLnc.si için tertibat alırunıştır. , devam ettiğine güre oyuncuları tam 

Belediye reisi bilahare yukar.1 mahal- {~rmundndı~l~, İzmirliler ise isabetsiz 
lelerdc tetkiklerde bulunmuş ve tamire bır kn~arI:ı ıki ~ydır futbol oynamaktan 
muhtaç bazı yolların tamiri için tertibnt mı;:ne~ıl~şlcr.dir. 
aluınuştır Izmırliler çımen sahaya Ankara ve 

alması mümktin iken beş altı sene evvel 
İstanbulda elde edilen Först Viyana ga-
libiyetinde olduğu gibi bu defa da vazi
yet iyi idare edilememiş ve güzel bir 
netice kaçırılmıştır. 

Bu netice karşısında kimi dinlediysek: 
- Yazık oldu! Diyerek hayflanıyor .. 
Kimisi de: 
- Bizim kuvvetli rakibimiz İstanbul

dur, onları yendik ya! .. Diyor .. Binanın tam ortasına tesadüf eden ler savurduğunu da duymuştum! 
Kemeraltı gibi bir yer, uzun bir oyuk - B t T bl E D t -

Kültü~arkta da fuar hazırlıklariylc ~tanbul elemanları kadar alışık ,değil-
meşgul olunmuştur. dır. MEHMET ALİ ORAL 

~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 
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···9 ~ Çeviren : 'Oç Yıldız 

Benım başka türlüm! 

la. Onun serpildiğini gördükçe kendi 
kendimi unutm.ağı ve artık sakatlığımı 
düşünmemeği öğrendim. Artık bu hana 
ehemmiyetsiz bir şc.-y gibi geliyor. 

Belki bunun içindir ki Bülent karısı 
olmamı istediği zaman, sekiz sene evvel
kinden bam başk:ı bir mukabelede bu
lundum. Beni kolları aramıda sıkması
na müsaade (;ttim ve bundan utanç de
ğil, kıvanç duydum. 

- Ben sizi daima sevdim Gül! diyor-
- du, daima sevdim. Bunu bilmelisiniz. 

İKİ KÖY 
BİRLEŞriRILiYOR 
f zmirin Değirmendere nahiyesine bağ

lı Çamlı köyünün, Seydiköy nahiyesinin 
Keler köyU ile birleştirilmesi hakkında
ki karar vekiller heyetince onaylanmış
tır. Keyfiyet vilayet makamına da bil
dirilmiş ve birleşme formalitelerinin ik
mali için çalışmalara başlanmıştır. 

tanınmaz hale gelmişti. ta saadet ve sevinçle dolu iki sene. çiln- Bülbillü severken, yine sevdiğim siı.di-
Sonra gözlerini kapı~arak atladı. kü küçük Deniz benimdir. Bülbülün niz. Dıştan size ne kadar çok benziyor- lız::z3~~•~111111 ...... ,..ııım-1111ijlıııııiiııii'"· 
Küpeşteden iğildiğini gördüm. Dudak- defninden bir iki gün sonra Bülent onu du! Benzeyişin orada kesildiğini nasıl 

lnnnm kanı çekilmiş, yüzü dehşetinden bana getirdl tahmin edebilirdim? Sizi ne kadar çok 
Suya cpi derin gömüldü, sonra tekrar - Size ne söylc.-yeyim, Gül! dedi. Zihni bekledim, sevgilim! Daha da bekleye-

ARABACI 
Ve ıoförlere ceza.. 
Belediye nizamlarına aykırı hareket 

eden 12 arabacı ve üç şoför hakkında ce
zat müeyyideler tatbik edilmiştir. 

---01-q(tllljll4%.,,,,1J:--

BERA ET 
Karantinada Serin pazarı bakkaliyesi 

sahipleri Y usu[ ve İsmail Şardanın şeker 
sakladıkları icdinsiyle tahtı muhakeme
ye alındıkları yazılmıştı. 
Yapılan duruşmada bu iki vatandaş 

beraet karan almışlardır. 
--"~tıtw· o~--

Bekli yelim! 
(Baştarafı l inci Sahifede) gözüktil. mi kurcalamış çok şeyler şimdi bana ap- cek miyim? ~~~=!~~!!!i~!ii;~ 

Şiddetli bir infilllk... Sular kaynaşı- açık görünüyor. Şimdi Bülbül için ve Kollariyle beni sardığı vakit başımı .i 
yordu. benim için neler yapmak istediklerini salladım ve onu temin ettim: İngiltcreye gelm.ifJ olan Amerikan 

N kuvvetleri sanıldığından daha fazladır .•. 
~ Eğer ileride gemi kafileleri daha iyi ter
~ tiplenirse bu kuvvetlerin İngHtereye ta
:\ şınması daha ziyade kolaylaşacaktır. 

Etrafımızı sanın ate~ ve enkaz yağmu.:' anlıyorum. Ömrüm oldukça bundan do- - Hayır. Bülent, artık bekleyemİb'c- 8 
ru arasından kardeşimi bulup su içinde layı minettar olacağım . Size benim için cekslniz, ben dünyada sizden başka hiç S 
nasıl sUrüklcdiğimizi pek hatırlıyamı- dünyada en kıymetli olan şeyi, kızımı bir adamı sevmedim. i 
yorum. O, yüzmek için hiç gayret vermek istiyorum. Onu almız ve size Enise beni görmeğe geldi ve saadcli-

BU'GUN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ARAPÇA ŞARKILI sarfetmedi. Hatta su yUzünde tutunma- benzeyecek bir kadın yapınız. me ne kadar sevindiğini bildirdi. Öyle ~l 
i:'B bile çalışmıyordu. Bağırışlar ve bir Eğik başma bnkarken duyduğum kalp 

1 
sanırım ki, hadiseler imkan verir ver- \ • Kızun Duynıasın motör sesi duydum. Yardımımıza geli- burkuntusunu hatırlıyorum. Onu kol- mez, Bülendi daha ilk tcsadüfümüzden H 

yorlardL Nefesim tükenmişti. Birden bi- lanqı arasına almak ... Bütün dünynya beri ona karşı beslediğim hakikatli duy- R İNGİLİZCE SÖZLÜ 
re, BülbUI beni bıraktı. Kollan kaydı. karşı onu himaye etmek isterdim. Böyle gular hakkında tenvir eden ve gözlerini ~ı: 2 - M om ya 111 n E ı ı· 
Bağırdım. Suya daldığımı hissettim, yapacağıma, ellerimi kUçük Denizin açan odur. Öyle ki, artık aramızda hiç 
sonra başımın üstünde sular kapandı. omuzlarına dayıyarak gözlerine derin de- bir şüpheye yer kalmamıştır. Bizimki 8 ıu A T j N E L E R 

Karanlıklara daldım! rin bak~ım, Bülend: vadet~: kadar. can~~n. birisinin çok aile ocağı bu- ~ Kwm Duymasın: ll.S0-3-6.10-9.10 
Kardeşimin ölümünden beri iki sene - Elım~cn gclenı ynpacagıın. lunabılccegını de sanmıyorum. 

1 
u l\fumyanın Eli: l.SO _ 

5 
• 8.10 •• 

geçmiştir. Çok matem ve acı, fakat çok Kız benımle mesut oldu. Ben de onun- - S O N - ~;oo--r.r.;""J~.,,...,,.~~ 

-~~----.,,,,ta----~~ 

A.merilıan bahriyesinin 
insanca uerdiği 

lıayıplar-

Vaşington, 2 (AA) - Amerikan de
niz kuvvetlerinin 15 Nisana kadar insan
ca zayiatı ölü, kayıp ve yaralı olarak 
6392 kişidir. 

Salsburgta 
Ver' n 
Kararlar 

----.. --~~ 
Bilha.ssa aslıeri salıodd 
Jıendini göstereceııtır .. 

ŞEVKET BİLGİN 

(Baştarafı 1 inci Sahüede) 

bütün vasıtalarla son zaferi temin husıı· 
sund:ı azimlerini belirtmiş olmalar!ll! 
realitenin sesini duymalarına bir rniJJI 
teüıkki cbniyorlar. 

Filhakika realite Japonların As)~~· 
znfcrlcr kazanmakta devam ettiğini göS· 
tenncktcdir. Buna mukabiJ A\Tupat 
hemen hiç bir noktada Almanya ve ita 
ya ezici bir iistünliik muhafaza edenıe· 
mi ]erdir. 

l\lihvercilcrin teselli buldukları nok· 
tnlnr Libyada İngiliz ve Rusyada SO\'• 
yet taarruzunun akim kalmış oimasıdll'· 
Şurası muhakkaktır ki müttefikler ~~ 
nlanlardn teşebbüsii Almanlann elin 
den almışlardır. 

Naziler bugün, 1941 de olduğu kadal' 
kuvvetli değildirler. Bilhassa iç cephe" 
leri s:ırsılınağa yüz tutmuştur. . 

İngilizler havada temiu ettikleri i!I. 
tünlük sayesinde Alman ve İtalyan lll1 

Jetlerine harbin biitün fiicialannı tatil-' 
racaklnrını söyli~·orlar. :!tA 

.. Timcs• bu münasebetle neşrctt.,;· 
bir makalede "1941 de Alınan hava •!" 
madasının yapmağı tasarladığı fakat b~ 
fürlü başaramadığı şeyleri ~imdi Ro~ 
Air Forcc'un bac:nracağını .. yaunakU· 
dır. 
Diğer taraftan müttefilder AlınallY .. 

ve İtalyada çökiintü atam.etleri beli~· 
ğini, hava akınlarının bu çöküntüyü şıd• 
detlcndireceğini tahmin ediyorlar.. :S• 
sebeple Salsburg müüıkatında göriiŞÜ" 
len meseleler arasında Almanya ve ital· 
yanın i~ durumu en ba~ta geldiğine ıca· 
nidirler. 

Bize göre, Snlsburgta alınan kararlar, 
bilhassa askeri sahada kendini göstere· 
ccktir. l\fih,,•erciler, şu bir kaç ay içinde 
harp kudretlerinin en azametli ve eO 
kat'i tecrübelerini yapacaklardır. ilet 
şey girişecekleri yeni tcşebbüs1erde ırı.u· 
vaffakıyctlcrinin veya muvaffaJuyctsıS· 

ıiklerinin ,dŞE:;!xElba.lı.GIH 

---o---
iaşe miidürlüt'lü kad· 

rosu büyüyor 
(B~c;tnrafı l inci Sahifede) 

Aynca iaşe mlidürlUğü de İzmire yd 
gönderilmesini tevzi ofısinden istelllif" 
tir. Yakında Ticaret vekilliğinin İzıntı;c' 
1000 teneke yağ ve 1200 teneke peynıt 
göndereceği haber verilmektedir. 

MANİFATURACILAR 

İzmir \•ilii.yeti emrine verilen manifa
tura eşyasının tevzi işlerine yann bat' 
lanacaktır. Perakende satışlara da he
men başlanması için terböat alınmıştı~ 
Perakende olarak halkn satış yapaca 
ticarethanelerin adları ve adresleri fi•* 
mürakabc teşkilatınca ilan edilecektir. 

PAMUKLULAR 

Sümerbank: yerli mallar pazarı ınii· 
dürlüğü memurlardan başka fabribJat• 
imalilthaneler ve müesseseierde ~ 
lara da Sümcrbank: fabrikıiları maınu
tı verdirmek üzere tertibat aldıracakW'· 
Bir memur müesseseleri gezerek nufuS 
mevcuduna göre tevzi işlerini idare ede
cektir. 

Numara alanlara ne günleri kuınal 
verileceği gazetelerle ilan edilecektir. 

Bu itibarla nwnara alanlara henUZ 
kumaş verilmemektedir. 

---o---
Bugünkü atletiznı 

bu-yramı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Öğretmen okulunun marşı da söylelan· 
dileten sonra atletik hareketler yapı • 
caktır. Ritmik jimnastik hareketlerinde 
çok muvaffak olan kız öğretmen okul~ 
çocuklarının seyircilere ve talebe veli· 
!erine neşeli dakikalar yaşatacakları ınıı· 
hakkaktır. o 

Atletik hareketler meyanında 11 
metre manialı ko.şu, 100, 200, 400 ıne~~ 
sürat ko.ştlları. 4 X 100 bayrak y~ 
metre düz ve yine 50 metre sikletll "'6 

rnüvazeneli koşu, 60 metre mAnialı }to
şu, tek adım, yüksek atlama musabe· 
kalan vardır. Bunun haridnde de pIAs
tik jimnastik, akrobatik jimnastik ~ 
çenbcr yarışı gibi seyircileri pek a11k9 • 

dar edecek oyunlar vardır. biı 
Atletizm bayramı gayet itinalı . ti 

surette hAZırlanmış ve §ehrimizin ıl~ 
gelenleri bu rnüsn.bakalarda bulunınag• 
davet edlmi§lerdir. 

--"'"""'111t.""'"o---

Okullarda tatil ve 
imtihan 

(Baştarnfı 1 inci Sahifede) 

Teknik tedrisat umum müdU~l~ğU. ~ 
lebenin masrafa sokulmaması ıçın ~ 
sergilerinin açılıp açılmamasını~· 
bırakmışhr. Talebe sergi için r
sokulmıyacağı gibi okul idareleri .de sek· 
gi dolayısiyle masraf ihtiyar etmıyece 
lerdir. 
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HAVA HOCUMLARI JAPJNLARLA HARP .. * 
Japonlar Hindistana . 50 ''Artık Al- Rangunu 

man üstün- Müttefikler Alman generalı gitti 
kilonıetre yaklaştı 

Hint liderleri Japon isti l~sma karşı laaliyet ka• 
rarını dörde ka .... 176 reyle kabul ettiler .. 

lüğü yok,, bombaladı 
~*~ ~*~ 

Radyo gnzetesir.e göre Birmanyadan 
g •kn haberler Japonların orada eheın
miyctlı zaferler kazandıklarım belirt
n•<:>ktcdir. Japonlar Laşyoyu ve bundan 
'"nra Birmanyanın merkezj olan Man
< :ıluvı almışlnrdır. 

ğer cephelerde d.tlıa zaif kuvvetlerle 
harp zorunda kalıyorlar. 

Böyle diyen İngilizler Filipinlerde harp de· 
son Alman bombardı· vam ediyor • Çin toprak· 
mantarını bir şaşırma larında Japonlar bir 

Gördüğü ır.isafirperver
likten pek rr.emnun ... 

Japonlar bazı noktalarda Hindistana 
50 kilometre kadar yaklaşmışlardır. 

Hint liderleri toplanarıık Japon istila
ı;ınn karşı faaliyete knrar vermiş ve bu 
karar kongrede 4 muhalif reye karşı 176 
ı eyle kabul etmiştir. 

1NGİLİZ BOMBARDIMANLARI 
İngiliz hava ıtuvvetlerin:n Almanya

ya yaptığı bombnrdıman1ann mühim ne
ticeler verdiği Londradan bildiriliyor. 
Almanyndaki Hnynkel uçak fabrikasın
da büyük hasarlar olmuştur. Fabrikanın 
mühim kısımları hemen kfünilen yanmış 
ve harııp olmuştur. 

eseri sayıyorlar.. j bozguna uğradılar .. 
Londra, 2 (A.A) - Dün Londrada Mel~urn, 2 (A.A) - ~~ttcfik. ku~-

bir nutuk söyl!yen mister Morrison bil- vetlerı karargfıh.ını.n teblıgı: Yenı Brı
ha.ssı:ı şöyle demiştir: tanya kuvvctlermuz Gaspot hava mey-

- 1ngiliz hava kuvvetlerinin Alman danında.ki te~islere muvaffakıyetle tnar-
sanayi bölgelerinin can nlacak yerlerine ruz etı;ıışlc7dır. .. ~ 
karşı taarruzu devaın ediyor. Uçaklnrı- Yem ~ınc~~ beş duFan. av uçaçı 
ınız fabrikaları, gemi tezgahlarını, de- Porm.or?sıye hucum e.t~~lerdı:. Dev71-
poları bombalamaktaclırlar. Şimdi Nazi· y.elerım~z bunlardan hır~ ta_l:ırıp .etmış
ler b:ze mukabeleye başladılar.. Bath, tır. ~eşıf .~çuşu yapan hır ~uttefık ta~
Norvich ve York bombardıman edilmiş- yaresı 7 duşman a~1:5ı?ı1!.h.~cu?,'1un~vug
tir. Almanlar bir denizaltı üssüne karşı ra~ı~, bunlardan hırını duşurmuş, dıger
tarihi abidelerinden bir şaheseri, bir ge- lennı de muhtemel olarak hasara uğrat-

General harelıetinden euuel Milli Şefe, MaıeeşaJ 
Fevzi Çalıınağa u General Asım Gündüze 

teıelılıür telgrafları ~eJıtL. 
İstanbul, 2 (Yeni Asır) - Fon Der Tüı·k büyüklerinden, eski silah arkadat" 

Golç paşa müzesinin Alman sefnretha- !arımdan gördüğüm yüksek hüsnil .ka
nesindc açılış merasiminde bulunmak bule ancak burada ştikranlarımı arr.et
üzere memleketimize gelmiş olan emek- mekle mukabele eyliyebilirim .. 11 Tahribatın dercces:ni gösteren fotoğ

rafla alınmış bulunınaktadır. 
Yeni Ginedeki muharebeler, Amerika 

ve Avustralyalıların şiddetli mukave
meti hasebiyle haftalardan beri mühim 
h:r duraklama geçirmektedir. Japonlar 
şimdi Filipinlerde Panay ve Mindana
onun tamamının işgaline çalışıyorlar ve 
hu .. :lda kara, deniz ve hava kuvvetle
rinden mühimce bir kısmını zanıri ola
rak bulunduruyorlar, bu sebeple de di-

SiYASi VAZIYET ________ ,. ________ ___ 

Ritler - Musso)i
ni mülakatı acız 
eseri mi, kuvvet 

eseri mi? _,._ 
Jtalyadan Rusyaya da· 
ha ~olı aslıer gönderme· 

si istenUdlği 
anlaşdıyor .. 

Radyo gazetesine göre son Mussolini
Hitler görüşmeleri hakkında ilgiler de
vam etmekted:r. Amerikan radyosu bu 
mülakattan bahsederken şunları söyle
miştir: 

·Bitler ve Mussolini her biri ayrı şah
siyetlerdir, birisi Rusyada mağlup, di
ğeri de her giristiği harpte mağlfiptur .. 
Hıtler bir türlü Rusya cephesinde taar
ruza başlıyamıyor; }Jitlcr Mussoliniye 
fazla bir ehemını) et vermez, Bitler em
reder, Mussolinide itaat!• 

Amerikan radyosunun mülakat hak
kındaki izahları ve anlaytŞt budur. İngi
liz radyosu bu görüşme üzerinde ~k 
meşgul görünmemekle beraber, yabancı 
dil neşriyatında uzun uzadıya bu görüş
me üzerinde durmuş ve bilhassa Bulgar
ca neşriyatında demiştir ki: 

•Bitlerle Mussolini bu mülakatta her 
iki memleketin dahili vaz!yetini uzun 
u7.adıya ince1emi!;lerdir. AJman gizli po
lis raporları Alman hallonda büyük bir 
hoşnutsuzluk ve ümitsizlik olduğunu 
bildirmektedir. ftalyada da vaz!yet böy
ledir. İtalya açtır. Almanyanın lazun 
olan kömürü vermemesi üzerine sanayi 
durmuştur, memurlarda dislpJin namına 
bir şey kalmamırur .. • 

Almanlar, Salsburg mülAkatının Ang
lo Saksonlar tarafından Aciz eseri telak
ki edileceğini daha evvel sezm!ş olacak
lar ki yarı resmt bir Berlin kaynağı acık 
ı]arak miilakatın acizden değil, kuv-

vetten doğdul;ınu belirtmiş ve Cörçil
Ruzvclt müHikat]annın şimdiye kadar 
hep daha fena şartlar altında yapıldığını 
söylemiştir. 

AJman radyosu, harbin son zafere ka
dar :damesi hususunda iki mi11et ara
sında tam bir fikir uygunlu!!u bulundu
ğunu bildirdikten sonra, dünya efknrı
nın bir kısmının itimat ve emniyet ile, 
diğer bir kısmının da korku ve endişe 
ile •Acaba ne olacak? .. • diye düşün
düi{ünü, mihver:n teşebbüsü dalına elde 
bulundurduğunu da söyliyor. 

Görülüyor ki Hitler - Mussolini gö
:riic;meleri birbirine tamamiyle zıt iki 
td..,ire tabi tutulmuştur. Bu görüşınele
rm hakiki mah:yeti bilinmemekle be
rnh<'r, Sovyetler harbine İtalvanlann 
daha genis ölçüde iştirakleri ve Fransız
Alman anlasması görüşülmüş olsa ge
rektir. 

Nisnn ayı içinde İngilizJer Almanyaya 
~500 ton bomba atmışlardır. Bu rnikdar 
bombayı küçümsememek Jfızımdır.. Al
ınanlar da İngiltere üzerine çok bomba 
attıklarını iddia ediyorlar. Bu hareket
lere •Yok edici taarruzlar• demek çok 
uygundur. Çünkü atılan bombaların 
mikdan ger~ekten yok edecek mikdar 
ve mahiyettedir. 

AKDEN!ZDE DURUM .. 
Italyanlara ~öre 
Anıerikan filo
su neden Ak
denize geldi? 

-*-
İtalyan filosu her za· 

man canlı imiş ue ingi· 
Hzleri i31ice 

lıorlıutuycrmıq .. 
Roma, 2 (A.A) - Curnale Ditalya 

Akdenize gönderildiği reis Ruzvelt tara
fından bildirilen Amerikan filosundan 
bahsederken, bu haberin şu cihetleri ıs
pat ettiğini yazıyor: 

1 - iki Anglo - Sak.son İmparatorlu
ğu Akdenize, askeri harekeUC'!' bakımın
dan büyük bir ehemmiyet veriyorlar. 

2 - İngiliz filosu uğradığı ağır kayıP
lar do]ayısiyle Amerikadan yardım iste
meğe mecbur kalmıştır. 1940 llkkanu
nundan beri Çörçilin kaybolmuş zannet
tiği İtalyan filosu her zaman canlıdır ve 
İngilizlerin gözünde çok tehlikeler yara
tan bir durumdadır. 

~J.:O"~~~s 

Danzigin esfıi Alman 
reisi nAlmanya ~a
tırdıyorn diyor •• 
Vaşington, 2 (A.A) - Görünüşte 

bu harbe sebep olan Danz:ng şehri
nin Alman ayan reisi ve vaktiyle 
Aitlerin sıkı dostu olan Herman 
Ravşlin Ameriknn tabiiyetine girmc
ği istemiştir. Ravşling, •H!tler bana 
dedi ki• eserinin müellifidir.. 1941 
ilktcşrininde Amerikaya gclrnişt!r. 
Herman Ravşling bu münasebetle 

gazetecilere demiştir ki: 
•- Almanyanın bugünkü durumu 

1918 martındaki gibidir. Binn c:atır
damağa baslamıştır .. • 
')OOCCCCC~ccıccı~ 

MACARİS'~A.NDA 
Memurların sui!stimaJi 
c0zası arttı •• 
Budapcşte, 2 (A.A) - Mebuslar Mec

lisi suiistimali görülecek memurların da
ha şiddetli cezalara çarptırılması için 
yeni bir kanun kabul etmiştir. -·-Bir Hollanda 
gemisi torpillendL 
Vaşington, 2 (A.A) - Bir Hollanda 

gemisi Atlantik açıklarında torpillen
miştir .. Bu "emi Atlantikte ve Karaipte 
şimdiye kadar torpillenen 157 inci gc
m!dir .. 

-----------·~-----------Sen Hazer baslıınını 
yapan lıumandan 
es•r o•muş .. 
Lizbon, 2 ( A.A)-Stefani Ajansı bil

diriyor: Londra radyosuna göre Sen Na
zere çıkarılmış olan İngiliz kuvvetleri
nin komutanı AJmanlar tarafından esir 
edilmiştir. 

Mihver bir cok cephelerde dövüşü:v·or, 
fakat sünhec:iz erı mühim cephe Rus 
cephesidir. DC'nılebilir ki harp ya bura
da kazanılac~k. yahut kavbedilecektir. 
H ıtt<i uzak dol'•u cenhesi bile talidir. Bu
nun ic'in Almanva İtalyadan asker isti
~ or. İt::ılyanın doi•u cephesindeki kuv
vetler! ancak sımıbolik bir iştirak mahi
} <'tini Jtı>t'memektedir. Bu sebeple Al
ınnm•a İtah·adan daha geniş bir iştirak le mukabele ediyor. Fakat Amer.ka ve 
i temektedir. İngiltere radyoları Stalinin günlük emri 

FRANSIZ - ALMAN ANLASMASI üze.rinde durmaktadırlar. Boston radyo-
VE İT/\LY A.. su : 
Fransız - Alman nulaşmasına gelince, ıStalin harbin gayelerini ~k güze] 

. ,.,h k k" b. kil' · b. mıştır mı tczg.ı ına arşı es ı ır ıscyı, ır Fil'· . 
1 

_ _, üsta. hk K ·d 
H k l f b ·k k da sk" ıpın ccue m em oregı or eyn c a rı asımı arşı e ı ve d d.. ta l · to 

·· 1 l!.b"d ı · _,_ ı B h k t a asmuı uşman yyare erı ve pçusu guze Ü ı e erı y~ıyor ar. u are e - ta _r. d ·ad t1 bo b dımanı d 
ı k ~ h k ]Ani • • il r&!ın an şı e e m ar evam 
er as en are et p a annı ıtina e d' C boda b" d ği "kl"k kt 
hazır]ıyan bir adamın mukabeleleri de- Me .1Yd0 r:.d edil ırk e şeıtl ı. Kyolornur. 
v•1d· B 1 l b" d d be- ın au e şman uvv crı o -
gı . ı:.. un a.r çı gın U: a. amın, :ır bov ve Kobotonoda Rio Grandiyi geçmek 
ler:nı m~ ~ır ~~plı:ı ındıren sakinv ve teşebbilsünde buluwnuşlardır. 
mnharetlı hır duşman karşısında soguk LüZONDA 
kanlılığını ka?bede~ek gelişi güze) hü- Tokyo, 2 (A.A) _ Domei Ajansına gö-
cumlarmdan ı.b~rettir.. ~ak~.t Al?1anlar re japon kuvvetleri dün Lüzon adasında 
g~cn sene c~cı ~yı Us~Unl~klerı saye- 1780 metre yükse~likte Kinotobo dağm
sındc geceler~ İn?ıltere uzerınde uı:arak da bir yerde kuvvetle tahkim edilmiş 
yaptı~l.ım.nı şımdı.~ek:,ar edecek d?rum- mevz.ilcri tutan Amerikan ve Filipin kı
da degıldırlcr. Çunku kuvvetlen çok talarmın mukavemetini kırarak burasını 
dabtılmıştır. Bunu kendileri de biliyor- ele geçirmişlerdir. 
lar. Tokyo, 2 (A.A) - Domei Ajansının 

----------·- bi1dirdiğine göre mühim japon filoları ir ALY ADA Şansi eyaletinde Vinan ve Sian şehirle-
Hcırp Jıazançları rini bombardıman etmişlerdir. Demiryo-
s.,..11.s..n.aa IJ~r a..ar1mr lu istasyonları ve askeri tesisler bomba-
RHHHe '2 ı; H ..., lanmıştır. Hasar ehemmiyetlidir. 
Roma, 2 (A.A) - Mussloninin reis-- Çung King, 2 (A.A) - Putan vilayc-

Jiğinde toplnnıın Nıızırlar meclisi bir ka- tinden bildirildiğine göre Sinyangın 20 
nun projesi kabul etmiştir. Bu projeye kilometre şimalinde Minkong dolayla
görc bütün ha,rp kazançları harbin sonu- rında 6000 japon askeri şimal batı isti
na kııdar bloke edilecek, bu kazançlar kametinde ifor]emeğe çalışırken sarıl
mukabilinde sahipleri devlet tahvilleri mış, bunlardan 1000 kişi öldürülmü~ ve 
alııcak ve sulhtan sonra tahvillerin mu- geri kalanlar eski mevzilerine çekilmiş-
kabili kendilerine ödenecektir. ]erdir. 

------,-•- Yeni Dclhi, 2 (A.A) - Amerikan 
Lord BiverlJrulıun uçakları Rangunu bombalaınışlardır. 

"• ...ıı:. d • Kıımbera, 2 (A.A) -Avustralyn milL o /!. nnn uça!'.11ı ii"tii.. sinin yabancı memleketlere gönderilme
Londra, 2 (A.A) - Evvelki akşam İn- sine dair olan yasağın kaldırılması hak

giltere üzerindeki hava muharebelerine kında şimdi muhalefet reisi olan eski 
iştirak eden Lord Biverbrukun oğlunun ~vekil Fadden tarafından verilen tah
içindc bulunduğu filo kumandanların- rir mümessiller meclisinde 27 reye kar
dan Mak Aittenenin idaresindeki uçak şı 31 reyle reddcdilm~ olmakla beraber 
en son model Alman bomba uçakların- meclisin bu kararı Avustralya harp gay
dan bir diizinc tarafından dü§iirülmüş. retlne her hangi bir suretle tesir edecek 
tür. bir karar olarak tefsir edilemez. Muha-

---------,-·- lefetin hareketini hlikümete karşı siyast 
Mareşal Petenin bir meydan okuma mahiyetinde tefsir 
tausiyeleri.. etmek daha doğru olur. 

Tier, 2 (A.A) - Mareşal Peten ana CenulJi Afrilıa 
vatan ve deniz aşırı işçilere hitaben bir ittihadı hazır •• 
radyo nutkunda, Sent Etien nutkundaki Johanırburg, 2 (AA) Mareıal 
~~ı:ektifl~ri hat~la.tmış ve herkese iş bir- Smuta müdafaa gayeretlerinin arttml
lıgı tnvsıye etm!§tir. Mareşal patronların maaı lüzumundan hahsetmİ§ ve demıtir 
işçileri istismardan vaz geçmelerini, iş- ı ki: 
çilerin de sınıf mücadelesinin devamına - Japonyanın muhtemel bir taarru
meydan vennemelerini i.temiş ve herke- za karıı cenup Afrika ittihadı hazırlan
si hilrriyet içinde memleketin refahına mıştır. Denizde de Japonlarla boy ölçü-
çalışmağa davet etmiştir. şecek mevkle geleceğimize eminim. 

., .. o,......._..__ -·----
Akdeniz ve Af

rika harpleri 
Alman harp 

filosu nerede? 
~+~ ~*~ 

Süueyş haualisi, Binga· Vç 1ıu1111etıı Alman zP'h· 
zi, Girit ue Malta ıısı lıtila lforu~e 
IJombafandı.. IJalunuyor .. 

Kahlre, 2 (A.A) - Dahiliye nazırlı- Londra, 2 (A.A) - Amirallığın ha-
ğından bildirilmiştir : Perşembe gecesi her aldığına göre amiral T erpiç. prens 
yapılan akında Süveyş kanalı ve Diın- Ojen ve amiral Şer adlanndaki harp ge
yat çevrelerine bombalar düşmüştür. rnileri hal! Norveçin T rondhaym lima-

Hasar hafiftir. Kanal çevresinde altı nında bulunmaktadır. 
kişi yaralanmıştır. Almanlar aon günlerde lngiliz hava 

Deltanın başka kısımlarında dı:ı tehli- kuvvetlerinin iki hücumuna uğrayan 
ke işareti verilm!ştir. Trondhaymda müdafaa tedbirlerini 

ALMAN TEBLlC;i ehemmiyetli ölçüde arttırm11lardır. Bu 
Berlin, 2 (A.A) _ Almnn tebliği: liman doklardan ma~nırndur. 
Şimali Afrikada her iki tarafın şid-

detli keşif faaliyeti olmuştur. 
Malta hava meydanları muvaffakıyet

le bombardıman edilınişt!r. 
Alman savaş tayyareleri evvelki gece 

Port Sait liman ve iaşe tesislerine ~k 
tesirli bir hticum yapmışlardır. İnfilfık
Jar ve yangınlar çıkarılmış, bliyük bir 
ticaret gemisi ateşe ver1lmiştir. 
İTALYAN TEBLlC;i 
Roma, 2 (A.A) - İtalyan karargfilu

nın tebliği: 
Mekilinin doğusunda hatlarıımza kar

şı düşmanın zırhlı kuvvetlerle yaptığı 
bir akın püskürtülmüştür. Düşman harp 
meydanında bir kaç esir ve ölü bırak
mıştır. 

Almruı avcıları bir Vellington düşür
müşler ve yerde de başka bir tayyareyi 
ateşe vermişlerdir. 

B:ngaz.i İngiliz tayyareleri tarafından 
bombalanmış ise de tesislerde hasar ol
madığı gibi halk arasında kayıp ta yok
tur. 

Mihver teşkiller Malta adasına geceli 
gündüzlü taarruzlarda bulunmuşlardır .. 
Malta üzerinde bir Spitfayer tahrip 
edilmiştir. 
Düşman hava kuvvetleri Girit üzeri

ne bombalar atmışlardır. Hiç bir kayıp 

ranusun uellalldı 
için tören.. 

1 
Vi,şi, 2 (AA) - Bugün Tunus beyi-

nin ve hUkümet erkanının huzurunda 
yeni veliahd için parlak tören yapılmış-
tır .. 

ArJantinln rnafısadı 
oyalamalı rnı? .. 
Buenos Ayres, 2 (A.A) - Mebus Ta

borda, Riyo anlaşmasının oylama niye
t!y le mi inualandığını hariciye nazırlı
ğından soracağını söylemiştir. 

lğ~Mj~~~~ 
? lfslNEMASINDA 

.;;.t; hd~~-;;;;_~., ·~~~~- ım 

l - ( lzmirde İlk defa) 

YILDIZ 
YAGMURU 

li Alınan generali Ghur bugiin tayyare Alman generali topriıklarımw terk~ 
ile Berlinc dönmüştür. meden evvel Milli Şefimize, Mare~ 

Alman generali hareketinden evvel şu Fevzi Çakmağa ve general Asını Gi;iD-
beyanatta bulunmuştur: düze birer telgraf çekerek, kendisine 

• - Dost ve eski milttefik Tilrkiyeye karşı gösterilen misafirperverlikten do
gelmekten duyduğum sevinç büyüktür .. layı teşekkürlerini bildirmiştir. 

Kıyn1etli bir teberrü 
İstanbul. 2 (Yeni Asır) - Bir ınilyon,zevci Feridun paşa, Kırıkkal~ yaptınl

liralık servetini Türk ordusuna bağışla- makta olan hastaneye sarfedilmek ıQz.ere 
ıru.ş olan merhum prenses Nevcivanın 50 bin lira ve~ .. 

"Beynelmilel idari ilimler'' 
kongresi toplanıyor 

Almanyada toplanacalı Jıongrede mendefıetlnd• 
zi hıılıalı fafıiiltesi delı anı temsil edeeelıtlP .. 
htanbul, 2 (Yeni Asır) -Almanya- Berline :hareket elmİ§tir. . . 

d~ toplanacak .olan beyne~ile~ . idari Profesör be>:anatı~~a şö?'l~ dem!.ıtır~ 
ilimler kongresınde memlcketimw tem- - Modern ıdare ılimlennın bugunk. 
sile memur edilen hukuk fakültesi deka- teknik muvacehesinde mevkii kongre
m profesör Ali Fuat Ya§kil tayyare ile nin başlıca t~tkik mevzuları araamdadır. 

Dün Danizlitle yapılan maç 
·------

Denizli, 2 (Yeni Asır) - Bugün beş 1 Lise takımı Aydının S~er ~a 
vilfıyct arasında grup birinciliği için sıfıra karşı beş sayı ile galıp gel
futbol müsabakaları yapılmış, Denizli ın!ştir. 

Havalarda ve 
denizlerde son 

hareketler _,._ 
İngilizler Dunlıerlıe fıa· 
dar uçtalaP, mulıavemet 

görmediler • Batan 
gemlferln rnllıdarı.. 

Londra. 2 (A.A) - Düıman tayya
releri lngilterenin ıimal batı aahilleri 
üzerinde erkenden uçmu§lardır. Pek az 
haaar vardır. 

11 tayyare düıürülmüıtür. Bunlardan 
sekizi lngilterede, üçü Fransada tahrip 
edilmiftir. 

Londra, 2 (AA) --- Hava nazırlığı 
bildiriyor: Bu sabah Dunkerge kadar bir 
uÇu§ta av uçaklarımız hiç bir mukave
met görmemişlerdir. Alman uçaklariyle 
Kale üzerinde 7500 metre irtifada hava 
muharebesi olmu§ ve bir düıman tayya
resi düıürülmüştür. 

Bizim lcayımıbız yoktur. 
ALMANLARA GöRE 
Bedin, 2 (A.A) ---- Alman tebliği: 
Batıda iıgal edilen topraklarda hava 

muharebelerinde avcılanmız 13 Spit 
fayı tayyaresi düşürmüşlerdir. 

lngiltere ve birle§ik Amerikanın iaşe 
vapur1annın nWın ayındaki kayıpları 
S85000 tandan fazladır. Bunlardan 538 
bin tonluk. 7 6 gemi denizaltılanınız ve 
19 305 tonluk 6 gemi de hava kuvvetle
rimiz tarafından batınlmıştır. Alınan de 
nizaltıları ayrıca 13 yelekenli gemisi ve 
birlefik Amerikaya ait bir liman önünde 
4 motörlü taoıtı batırml§lardır. Bunlar
dan ayn olarak hava kuvvetlerimiz 14 
ticaret vapurunu ağır hasara uğratml§
lardır. 

------------··~,~--------
FİlfLAlfDİY A 
Amerllıaya Jıredi 
faizlerini ö~emiı
Vaşington, 2 (A.A) - Unayted Pre!!_ 

.aakineve 
'\ ... erilirken 
m 1111111: 

GENERAL ROıiıMEL LIB· 
YADAN AYRILIYOR 

Londra, 2 (AA) - Deyli Herald 
gazetesinin Vaşington muhabiri: Gene
ral Romclin Kafkasya taarruzunu idare 
etmek üzere Llbyadan ayrılacağı bak· 
kında bir takım pyialar dolaımakta ol
duğunu bildirmektedir. Bu karar Hit
lerle Muuolini arasında yapılan ıon mü
lakatta ittihaz edilmi§tir. Romel son 
zamanlarda Berlinde 15 gün k.alJ1Ufhr· -·- --
lNG!LIZLERE GORE ALMAN· 

YADA iAŞE DURUMU 
Londra, 2 (A.A) ---- Harbiye Nazır

hiı Parlamento müıteoan M. Moot de
meçte bulunarak Almanyada iate duru
munun vehamet kesbetmiş olduğunu 
ıöylemiştir. Ekmek yapmağa yanyan 
hububatla zeytin yağı aehze ve et hemen 
hemen kalmamış gibidir 1941 - 1942 
yılında Macaristanla Romanya, Bulga
ristan ve Yugoalavyadan yapılan bui
day ithalatı harpten evvelki ithalatın an
cak beşte birine baliğ olabilmlştir. Da
nimarkadan alınan tere yağla et de nol" 
mal zamanlardaki ithalatın yansını zor 
bulmuıtur. Hollandadan hemen hemen 
hiç ithalat yapılmamı§tır. 

IRAK VE IRAN& AMERiKAN 
YARDIMI 

Vapngton, 2 (A.A) - Irak ve ha
nın müdafaaaını birle§ik devletlerin mü
dafaaaı için hayati addeden Ruzvelt 
Amerikanın ödünç verme ve kiralama 
kanunu geregince bu iki memlekete 
yardım edeceğini bildirmi§tir. 

HlNT KONGRESlN 1 N KABUL 
ETTIGI KARAR 

bildiriyor: Allah Abat 2 (A.A) - Ofi bi1diri· 
Finlandiyanın Vaşiogton elçiliği Ame- yor: Hintliler arası milli kongresi büyük 

rikan ithalat ve ihracat bankasının Fin- bir ekseriyetle bir karar sureti kabul et
landiyaya 1939 son kanunda açtığı kre- mi§tİr. Bu karar suretinde Hindistanın 
d!lere ait faizlerin ödendiğini bildirmiş- istila kar§ısında tutacağı hareketin pa
tir. sif mukavemetten ve işbirliği yapma-

BUGUN 
Matinelerden Jtibaren 

• - Birbirin•en güzel iKi büyük Şaheser birden 
Z - ( İzmirde İlk defa) 

İL K 
GENÇLİk 

maktan başka bir ~ekilde olmaması is
tenilmektedir. 

LAVALIN SiYASETi 
İtnlya bu harbi' Frnnsadan toprak almak anlamıştır. Bunun en göze çarpan vasfı 
için girınic;tir. Fakat İnı?ilterenin muka- Rusy.anın toprak hırsı beslemediğini be
vemcı:. sonradnn Amerikanın da harbe lirtmiş olmasıdır. Pek ala anlıyoruz ki 
~irınesi Franc:nya karşı daha müsaade- Stalin g!bi realist bir adamın programın
kiir buhınma~ı icap ettirmiştir ve bu da toprağa yer verilmemektedir. Rus
müc;aadckiirJ ık İtalya hesabına yapıl- yanın idare şekli ya iyidir, ya da kötü! .. 
maktadır. Şu halde İtalyanlar ye istek- Bunu beğenen alır, beğenmiyen almaz .. 
]erinden vaz gececeklerdir, yahut İtal- Stalin, Almanann Aman bengerleri ve 
yaya bao;ka tf.vizlcr vermek lazun gele- yardakçıları hesabına harp ettiklerini 
c.:!-.tir. ftalvanlar isteklerinden vaz geç- söylemiştir. Bu da pek doğrudur. Bu 
miveccklerini bild:rmektedirler. harpten faydalanan yegfuıe sınıf bunlar-

Rusya, Bitler - Mussolini görüşmesi- dır .. • 
ni )!Örnmnezlifıe eelmistir. İngil!z basını da Stalınin günlük em-

yoktur, 
Radyo gazetesine göre İngilizler Mal

ta muharebelerinde nisan ayında 101 
mihver tayyaresi diişiirdüklerini söyle

Lincla l>M"Del - John Payne Mickey Bodney - Ceeilia Parktt 

Vafington, 2 (AA) - Viçhyden sı
zan haberlere göre Laval bir taraftan 
Almanyaya, diğer taraftan da müttefik· 
lere karşı oynadığı oyunu §İmdi ao~ 
haddine kadar götümıeğe karar ~erıniŞ 
gibi görünmektedir. Başvekil l.aval bu 
suretle kendisine yeni bir oöhret yapına· 
ğa çalı§maktadır. Son haberlere gare 
Lava] Amiral Llhiye Fransız filosunUJI 
hiç bir zaman Almanlara verilmiyeceiİ" 
ni aöylemiş ve Franaız aiyaaetinin A~ 
paya Amerikan kıtalan ihraç edilip edil
miyeceğine göre inkipf edeceiini ve 
bu ihraç hareketi ne kadar süratle ya
pılır.sa bu siyaaetin o kadar çabuk be
Jir,.c~ğini ilave etmi~tİT. 

STALİNİN GÜNLÜK EMRİ ri hakkında asaih vukarı ayni mütalaa-
Mihvcr St.ııılfuin ı?ilnlUk emrine böy- lan vürütmektedirler. 

SEANSLAR : 1.30 - 3.10 - 4.49 - t.Z5 - 8.to - 9.30 ... 
Cumartesi - Puar ız •e-

mektedirler. 


