
Harp bu yıl Ekmek, pirinç, zeytinyağı işleri Dün Ankarada yaı>ılan maç 

l~i?de ~ite- Bir kısım zeytin ve pamuk lstanbul muhteliti An-
hılır nu? _ karalı/arı sıfıra karşı ==-':: yagı satışları serbest 2 golle mağlüp etti 
CCdılCll'I ııaı'i zafere Efınaefı lılll'tlal'I uePll· GoUerl Mellll yaptı.. Ka- ---------
llağlaınqlal'dır- meslne delHllll edWyor.. payı Anlıaraldlll' 

SEV~ BiLGiN İzmir ue fıazalarmda fıazandı.. 
Darp içinde olan devletlerden hemen 

l.e,m, göbel bir beli ~bi insanlık üze
dne ~ken bu müthiş facianın senelerce 
lliriip ıitmesi ihtimalini göz önünde tut
'-ktadırlar. Bununla beraber, önümüz· 
ıieki ay.la.rda, diinyanın alın yazısını be· 
~ kat'i teşhisler koymaj;;ın elverişli 

100 ton pbtlnç Ankara, 27 (Hl.15\W) - 23 nisan ku-
dalıtdacalı- pasınm sonuncu ve UçUncll maçı bugün 

Mayıs ve haziran aylanna ait ekmek (Dün) 19 mayıs stadında Ankara - t.. 
kartlannın dağıtılmasına dün de devam tanbul muhtelitlerl arasında yapıhnıf
edilmiştir. tır. Birinci maçta İzrn:.rin İstanbul muh-

tlayJar da be'klemektedirler. 
Bilhassa, mihverciler, bu sene son 1 

-beyi indirmek ümidine, miittefikler- ı 
4'en ziyade kalplerini vermişlerdir. Bu-
1111!1 bir çok sebepleri vardır. Her şeyden 
~l müttefiklerin dev çapta hazırhk-

Dnn akşama kadar 100 bin ekmek telitini yenmesi ve ikinci maçta Ankara 
kartı dağıtılmış ve halle sıra olarak inti- muhtelitinin İzmir muhtelitini fazla b!r 
zam iç:.nde kartlarını değiştirmişlerdir .. farkla mağlttp etmesi üzerine en Jruv
Aynca müesseseler ve fabrikalarda da vetli takımlar arasında yapılacak olan 
ekmek kartları tebdil edilmektedir. bugünkü maç büyük bir a1Aka ve merak 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) ( Sonu Sahife 4, Silhm 5 te ) 

'-riyıe bir ıün ezici bir Ustünliik elde RUSYA MUHAREBELERi AMERIKADA HAZIRLIK 
Harbe filen i§tirak eden Sovyet ko.dınlo.nftdan. bir grup 

Belediyenin yeni bütçesi 
etJneleri ihtimalinden endişe ediyor, za. 

-...ın An«!o Saksonlar lehinde çalışma· * * od k e e 
~ı::~~~~::~~:~~~~~~::m:~;~ Ruslar mev· Zafer amil- un o··muru·· ı·şı· 
llnuı Jercek Jmdretinı ıstihfaf etmenın 
l)j neticeler vermedilini görmüşlerdir. 

~::.~:=ı!8ı:!ı~~dık~ zii kazanc leri: Gemi hallolunuyor dettiii bin senelik mazaffer sulhun der- • 
laaı kurulacalı hülyasına kendini kap- ld • 
~. Kıtava hlJdm olan bir Alman· ~ e ettı ve tayyare 
h lumnsında·. Btiyük Brltanyanın mu- f. ~ Beledlyerdn .,,.,.,,,,., ue 
'-"emette devam ~aretini ı-ö..,terece· 
lhıı kimse dUıılinmek bile istemiyordu. * * ntGSf'Gf lrilt~esl J.821.Jt' 
t.ht İlf basa dUstince Britan:va adalan- Macarlar Ukr aynada Bunları yaparak .,,.a... Yazdan fıöndiP 
"- zaptedllmez bfT kale olduğu ve bu stolnı vapdacalı-
'-ıe ayakta durduk(ll kat'i zaferden S t t 1 · ı Mı· hvorı· mutlaka ., ~ lnvmet ifade edemiyeceği ovye Çe t' eri e '- Belediye meclisi dün saat 16.30 da B. 
llblaın1dı. .., ) .. • d • l Reşat Leblebicioğlunun reisliğinde top-

botada ayni tecrübe yamldı .. Alman ograŞIVOr ar yeneceg1z ıyor ar lanmış, belediyen.in 942 yılı varidat ve 
.,_lan ım1yonlmu kayıplar veren Kı- " masraf bü~lerini müzakere etmiştir. 
.. ilan inlerine btarak mmafferane -*- -*- Meclis bütçe encümeninin bu h~ 
"~ımvA lt""''"rma d11vaft11'ken son 1'e- Rusllll' Kalenin fıesfndn. B. Razoelt te lıendJ ~a· taki mazbatası olcwunu.ş, mazbatada ye
~e yak~ dtt....,.anm bir c1a~a de INafımla 1111 lıöya ge- fdlarilyle 1iel*alleP lıay• ni bütçe hakkında etraflı izahat veril-
~ kaldıramıyffllk surette yere serıl- aldd Al •- ._ d dlJI AO -H mekle beraber bil~ encUmeni namına 
lllesi bir ıiln meseJesi oldu!ıtna inan- Pi Cll'. manaur nG• e yor • • nauyOn B. Muzaffer özgen de bütçeye dair Aza-
lilbslantı .• Bundan sonra Ruslann her IHIJarda faaJlyet lfçl seferfler tı tenvir etmiştir. 
lbulravemeti hayret uyandınn _bir süm· 11österdL edllelJUeceıı.. Bütçe encümeninin 942 yılı bütçesini 
l'fı 11Ulm.a1'891 taşıdı .. Kış harbınd~ .• Al- :6 hazırlarken halihazır vaziyete uyarak 
lban onhısmmn diinva harp tanhınde Moskova, 27 (A.A) - Sovyet tebliği- Vaşington, 27 (A.A) - Ayan meclisi bazı fedaklrlıklar iktihamı mecbur!ye-
tşt r3r01memiş zorluldarla ';"~icadele ne ektir : Tankların desteklediği Sovyet ticaret encilmeni reisi Mister Grilli yük tinde kaldığı, bazı fasıllardan tenziller 
to.ı!nda kalması, Alman milletın~n m~- piyade birlikleri Kalenin kesiminde bir gemisi yapımının malzeme azlığına v.e yaparken bazı fasıllara da ilAveler yap
~vatmı lkincl defa olarak cetin b~r kuvvetli baskın yaparak iki köyü geri işçi grevlerine rağmen süratle ilerledi- tığı ve bu arada memleket hastanesine 
;.;anana tAbi tuttu. O kadar ki, Nazi h- alınış ve 300 kadar Almanı öldürmüşler- ğini söylemiş ve demi§tir ki : yardım gibi. bazı müesseselerin masraf-
... _~ Rus bozklrlarında. ya1111an <il- ( Som: Sabite °'• S6tan 3 te ) ( Sona Sahife 4, Sütun 4 te ) lanna iştirak gibi ehemmiyetli bazı ta-
L_~dl sava!ltn yarattıiı kötüm~prlik lepleri yerine get!rememek zaruretinde 
~m sa18hivetli mahriHere kadar .......................................................................... , ........ :, kaldıjp anlaşılmıştır Halkevlne ve yar-

~lduiunu. bir sendeleme devresi "e- ·=== ~ 5
== A skerı" Vazı· yet .=.·=. • ==.·= dun cemiyetlerine~ olarak 20 bin ~·l('Qlalerfnl ıtzıememis1erdir. Su halde W>r , lira tahsisi mUmkUn görillmU. ve tasvip 

~1 bdan hakkiyle yıl~h~ ':öste- edilm1'tir. Yeni varidat ve ınuraf bUt-
l'ea Ahnanhırna ~d~ ~ir ı~ıncı ~ ~ ......... ~ ............. ••n••• .. •••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••• c:elerl mütevazin olarak L821.396 lindır. 
~ nc:irnlek ihtimaHnı felaketlenn H h ı • d h • (Sona s.hife Z. S8t8n 5 te) 
"9 lltftthlsi sayarak bunA her ne uaham• ava a rp er 1 a a zı 
~o:::.=:. ~se~:U-nt;.i;a~:~ıd!i - AFRiKA VE IKDENIZDE 
~ Rwı ordulannı harp hariri edehiliJ'- d • dd t ı k •• 
~':':r=01f:m~~ ::a~:n1~:. ya e Şl e enrr. e uzere "Malta" dayanıl-
L._._. takdirde yine her şev karanlıklar 
L"!'.! ıöınttlecek. ümitleri kemiren bir maz sanılan 
-ntJMttllk :ver ka7sanacaktır .. Bitaraf Japonllll' BIPınculyada il iP ıellPI terefıe ınedluP _ _ 
lltft!'ahitler. Alman mmet;nin sanan ara- lduJ • M d ,,,.,. adcuala .... 
illada flfvide artan bir haro be7.ıtinliği o ,.,. •• aponya a ..... hu··cumlara 
~'ktedirler. Zaman zaman zafer lte- llayef el G tacalı llU? .. 

AMANSIZ HOCUMLIR 
* Alman sanavi 

böl2eleri yakı
lıp yıkılıvor 

)~lan bu bezeinli°'i örtmekte ise dP, 
fofu 1 Radyo gazetesine göre mukavemeti garpte tıpkı kendisi gibi mubvemet k d -•-

Jfiınıl11özle mücehha bit- tqiliz 
motoliJddU ulceri eatf e bapwfa 

Uzak do~uda 
---+·----

Japonlara 
taarruz za
anıgeliyor 
----···----

Yeni Zelaodaya bir 
Amrrikao katilt-si 
daha varmak üz~re 

-*
.JaponlaP Blrmanyadalıl 
lıalay madenlel'lnclen 2, 
2,5 sene istifade edend-

yecefılef'lnl • ...., 
ediyorlar .. 

Sidney, 2 7 (A.A) - Harhİ7'e DaJ11ıo 
n F ord bqlJca aaken merkezleri teftit 
etmlttir. Nazır dunıınun İyilefliiinİ ~• 
Japonyaya lr.arp taarruza geçımık am~ 
nınm yak&fbiını aöylemittir. 

( Sona !Waife 4, Sltan 2 de ) 

HITLERIN SON MITIU 
* Ingilizler Alman 

tehditlerinin 
boş oldu~ 
kanaatinde da Alman renditinin erimekte o - imklnı pek az tahm!n edilmiş olan Ko- gösteren Malta komutanına bir mesaj arcı uruyor Sfıoda fallrlfıalan ue 

~ Ahnanvanm matemini derinlestir- regidor adacığı Japonlara karşı halA mu- göndermiş, Malta kuvvetlerini teşvik ve .. 
~lttedir. Buna fao;e djrliiklerinden do- kavemetine kahramanca devam etmek- takdir etml$tir. Malta komutanı da ayni --W- Rostofı yeniden llontlHI• -*-
"" S8Yl51Z ıdıraplar da i1ave edilirse Al- kild b ·ı uk bel 'ştir ı glJlzl d --.... eUf ı d Al anı- da aAı- 8 sa.1-.11- -~ sal'..Ald· 1t.~1 "h • tedir. Japonların çok şiddetli taarruzla- şe . e ir mesaı a m a e etmı .. n er e ........ an ... m -- --- • .. er... ..... ~ . 
-.ıı ann vıllarnı sürecek hir harp ı ti dikl b f kalAd k t -•--- ela ••~ m ,,nu Sahife Z, Siltun 6 da) rı bu kUçUk adayı teslim olmağa mec- Göster . eri u ev e mu aveme fraua ldtcandCll'I yaptılar IJIP JniCIPll yaptdaP.. yeder ........_...... ....-- bur e<lnmemişlerdir. Ada kumandanı, dolayısiyle :~~~ ::v~~a;·~ü~~d~r;.:,:o- Blngazl AgadelJya ve Londra. 27 (A.A) - İngiliz bombar- Pet ~·· .,. Alnlclnyel 

!llll.lll!l~llllP!!P.'!! El ' I d dıman tayyareleri Alman sanayi bölge- daldllllde ılMlllD__..llJı 

~ 
SON DAKİKA 
••••••••••• 
"Madagaskar,, ada· 
sınila Japon yoknnış, 

sükun varmış -·-Hare fal Peıen Yeni .ıa· 
pon elçblnl fıallal etti .. 
Vlşi, 27 (A.A) - Madagaskar hakkın

da salahiyetli kaynaklann verdikleri 
mal\ımata göre adada tam bir sükQnet 
hüküm sürmektedir. 

MadMaskarda Japonların bulunduk
lan hakkında yabancı kaynaklann ver-
dikleri haberler yalandır. 

Vişi, 27 (A.A) - Mreşal Peten dün 
Japon yeni e1çis~ B. Takamoto Mikamiyi 
kabul etmiştir. 

Sefir itimıünamesini mareşal Petcne 
vermiş ve bu mülAkatta başvekU Laval 
da hazır bulunmuştur. 

agey a a lerine ve işgal altındaki memleketlere :ır--·5-
llomllalandı.. akınlarına devam ediyorla\". Evvelki ge- sezlllyor .. 

Malta, 27 (A.A) - Alman tayyareleri ce Rostok üçüncü defa olarak bomba- Londra, 27 (A.A) . -:--T~ pzete-
belirli işaretlerine rağmen hastaneleri )andığı gibi Pilsende Skod" fabrikalan sinin si.yas! muharriri Hltlerm aldığı 
hedef tutan hücumlar yapm~lardır. Bi- da bombalanmıştır. Bu fabr~kalara ilk yeni adU salAhiyetlerden bahsederek 
rlnci taarruzda bir hastanenin 2 salonu hUcum 1940 birincl teşrinindr ve fena flSyle diyor : 
yıkılmıştır. Altı ölil ve iki yarah vardır. (Sonu Sahife Z, Satun 1 da) Hasmı yenmeğe muktedir olamıyım 

(Senu sayfa 3. Sütiin 1 de) Hitler gayretlerine daha başka bir ehem-
miyet verdirmekle zalfını telAfi etmeğe 
çalışıyor. İngiliz müdafaasını kıracaAım 
söyliyor. İngiltereye karşı. yeni hava 
taarruz.larında bulunacağı g!bi tehdit• 
terle beraber senelerce uğraşılarak bü
vük bir denizaltı filosu teşkil edileceği 
vaadi üçüncü Almanya tarihinde yeni 
bir devrenin açılacağına delAlet eden 
sözler değildir. Hitlerin Rusya harbinde 
Fransız l!önüllüler!nden bııhsetmemesl 
ve Laval ile Peten hakkında bir keli· 
me 'bile söylememesi dikkate değer. 

(Deyll Telgraf) ın baş yazarı ise nut· 
ku dabill cephedeki gevşeklik emareJe.. 
rine karşı bir tehdit telikki ediyor. 

eNlyuz Kron:kı. şöyle diyor : Bitlere 
verilecek bir tek cevap vardır : İngilia 
hava kuvvetleri tarafından Almanyaya 
indirilen darbeleri daha ziyade sıklaştır
mak ve şiddetlendirtnek, bundan başka 
batıda Almanyaya karşı taarruz haZJ!"o 

LibJICMfaJd "'°'"" ba§Jcumcnulanı oenenıl Rommel hat•a maret11lı KeaelritLg lıklanna hız vermek lAzımdır. 
ile ,__,..,... (a.na lahife Z. Sütibt 1 tet 



SAHiFE 2 

'J'arffai Roman Yazan: Şafafn AJıduman 
••• 60 ••• 

-- Allahaısmarladık! 
-----------

Kara Boğayı Naciye ile beraber bıralııyor, Çalıfı 
Kemal ııe ben artıh gidiyordalı-

Yoku kısmı yolunda gerek! Maşallah, 
sen babanın evinde imişsin gibi rahat 
rahat uyuyorsun!_ 

Bak Kara Boğa, ben hep kalktık. Na
ciye hanım da burada! .. 

Fibkika yoldaşlar uyanık bulunu
yorlardı ve genç kadın da odada, bir kö. 
şede yakılan güm~ semaverin önünde 
çay demlemeğe uğraşmakta idi. 

Naciyeye dikkatle baktım. Genç ka
dınU> gece hiç uyumamış, yahut benim 
gibi pe!ı:: az uyumuş olduğunu, onun pe
rişaıı kılığı bana anlatmıştı! 

Fakat onunla uzun uzadıya meşgul 
olm~ vakit bulamadım! Çalık Kemal 
yeniden söze atılarak : 

- Pençereye astığım bayrağın yaptı
ğı tesiri gördünüz mil? .. Herifler bura
dan sıvıştıktan sonra tekrar geriye dö
nemediler! 

Benim çevre, demir kapıdan ziyade 
işimize yaradı! Biz onun sayesinde ye
niden taarruza uğramaktan kurtulmuş 
bulunuyoruz! .. dedL 

Kara Boğa yattığı yerden lafa karışa
rak dedi ki: 

- Ben bu fikirde değilim! Eğer Pa
laıbyık Yusuf tabancasıriı heriflerin üze
rine bofaltmasaydı, pençereye yüzlerce 
bayrak asılsa yine bunlann hiç bir tesi
ri olmazdı! 

Ben Yen.içerileri pek yalı::ından tanı
rım! Karı.şıklık zamanlarında nizama, 
kanuna pek o kadar riayet etmezler! Biz 
aua edelim, Yusufun attığı kurşuna! .. 

Senin astığın çevreden ziyade bizim 
4imize o yaradı! 

Bu sırada Naciye demlediği çayı fin
canlann içine koyarak önümüze getirdi 

Hafif bir kahvaltı yaptık. Naciye bir 
aralık pençerelerden birisinin demir ka
pağını açtı. Odanın içine sabah aydınlı
ğile birlikte temiz, saf bir hava doldu. 

B,. yerimden kal!ı::tım. Peııçerenin 
'önüne gelerek dışanya baktım. 

Oh. ne güzel, ne temiz bir hava! .. Her 
tarafı... kuşlar ötilşliyorlardı. Geceki ıne
şale parıltılarından orı.lıkta artık hiç 
bir eser kalmamıştı. Güneş karşıki te
pcnill üzerinde altın bir yelpaze gibi 
eçılm!J ve penbemsi bir renkte görünen 
41ldarın.ı boiluğun her yımma yaymış 
bulunuyordu. 

Köyün içinde hiç kimsen.in dolaştığını 

bir taarruzu tamamile önleyeceğine büs
bütün kanaat getirmiştim! 

Naciyeye : 
- Allaha ısmarladık... diyen Çalık 

Kemal hemen dışanya fırladı. Ben ka
pının yanında biraz durdum ve genç ka
dına bakarak : 

- Hiç üzülmeyiniz! dedim, ve hiç bir 
şeyden korkmayınız! Arkadaşım Kara 
Boğaya tamamile güvenebilirsiniz! O si
zi benim gibi, belki de benden daha iyi 
himaye eder! 

İşte söz verdim ya!.. Biz buraya tek
rar geleceğiz! İstikbalinizi büsbütün em
niyet altına almak için o zaman daha 
esaslı bir çare düşünürüz! Arkadaşıma 
iyi bakacağınızı sizin allcenaplığınızdan 
ve insaniye-tinizden umarım! 

Aman yarabbi!.. Genç kadın o daki
kaya kadar gizli tuttuğu teessürünü bir
denbire açığa vurmuştu! Siyah gözlerini 
dolduran yaşlar birbiri arkasına yanak
larına doğru yuvarlanmağa başlamıştı! 
Ve olgun memelerle süslü görünen göğ
sünün hınçkırıklarla sarsılma.il beni 
birdenbire pek derin bir surette •aşırt
mıştı! 

Ben ona: 
- Ne var? Niçin ağlıyorsunuz? diye 

sormağa vakit bulamadım! Birdenbire 
ben.im üzerime atıldı! Başını göğsümün 
üzerine dayadı. Şimdi yaralı bir kil§ gl
bi çırpınan kalbinin atışını, sanki benim 
göğsümün içinde bulunuyormuş gibi 
pek yakından duymağa başlamıştım! 
Genç kadının içini dolduran samiınl te
essür bana da sirayet etti! Benim de 
gözlerim yaşardı! .. 

Dünyada bir duygunun samimi oldu
ğunu anlatan en parlak delil göz yaşla
rından ibaret değilmiydi? Ve benim 
gözlerimin yaşarması da o dakikada 
duyduğum teessürün tamamile ruhum
dan koptuğunu, çok derin ve samimi ol
duğunu gösteriyordu. Her ikimiz de 
kendimizi tutmağa muvaffak olamıya
rak birbirimize sanlmıştık! Dudaklan
mız birleşti! Ve ben kendimi kaybetmek 
üzere bulunuyordum! .. 

- BİTMEDİ------·----MUVAFFAKIYETLİ 
StlREK AVLARI 

:)ı-kedemedim. -*-
Gece köytl basan ve bu arada içinde Sürek avları mevsimin.in gelmesi mü-

'rJunduğumuz evin kapısını da z.orlı- nasebetiyle İzmir Avcılar cemiyeti ge
~ak bizi ~atsız eden Yeniçeriler aca. niş bir programla domuz mücadelesine 
1- nerede ıdil.er? Ortalığı uzun uzadıya başlamıştır. 

gl!zden geçirdim. Fakat tek insan kanıl- Ce . tin erk k kadın ···"-'-
~.. bil g" ü illşm ~· mıye e ve """""""> av· .....,, e oz me ew. ılanndan k tli b' b K aklı 

Yoldaşlarınıa dedim ki : c . uvve ır gru un . av .• : 
_Her taraf tenha! .. Yeniçeriler bura- der~ sarp ormanlaı:ında tertip ettıgı 

öan ayrılm.ı.ş olacaklar! Artık biz de bu- çok. çetın ve yo~c.u bır av~ sorı:a ~n 
radan aynlmalıyızl sekiz domuz ve iki karaca ıtlM edilıniş-

Sonra Kara Boğ~ya döndlim : tir. Cemiyet b~dan sonra her ~fta sil-
- Gece verdiğimiz karan şüphesiz r~ avlan t.;rtıbıne ve domuz ~ucadele

ıınutmamışsındır! Sen Naciye ile bura- sıne ~h~ınmıyetle devam etmege karar 
(la kalacaksın! .. Çalık Kemalle ben gl. vermiştir. 
dip bölilğümüzU bulacağız! ::OiiöiiiOCiöCiiiOCiöCii;ociOO;c;;;iOCi;;;;ciQO~ Senin yaralandığını ve yürüyecek bir 11': : : = : : == :: : : : : : : : =: : : : : : : cıı 1' 

==!olmadığım ben zabltlerimize T esekkür 
Sen iyi olup ayağa kalktıktan sonra 

ı:elip bize iltihak edersin. Yahut eğer 
zabitlerden izin alabilirsek biz tekrar 
gelerek sizi buradan daha emin bir yere 
nakledebiliriz! 

Şimdilik Allaha ısmarladık!.. 
Kara Boğa: 

· - Allah se!Amet versin! dedi, aman, 
yoldaş! .. Gllreyim seni. Ben.im haliml 
bir iyice odabaşıya anlat! Yürüyecek 
halde olmadığıma ona kanaat gelsin! 
Bölükte bana kaçak nazarile bakmağa 
kalkı~masınlar! 

Çalık Kemal ve ben Kara Boğa ile he
lallaştık. Sonra odadan çıktık. Naciye 
bizim peşimizden geldi. 

Sokak kapısının önüne vardık. epeyce 
llğraştlktan sonra kapıyı açabildim. Şi.m. 
<!i kapının dışarıdan yapılacak herhangi 

Bir buçuk senedenberi ıztırabını 
çektiğim böbreğimdeki taşı, haza
kat ve maharetiyle ameliyat neticesi 
çıkararak, böbreğimi kurtaran Üro
log - Operatör Hayri Saykarn'a ve 
ameliyat esnasında asiste etmek SU· 
retiyle gösterdikleri allka ve ihti
mam dolayısiyle Operatör Dr. Etem 
Akad ve Dr. operatör Vefik Ağar'a, 
ve tedavi edildiğim Sıhhat Evindeki 
başhemşire ve hemşirelerle, ıstıraph 
günlerimde beni aramak ve hatırla
mak lutfunda bulunan büyliklerimle 
ahbaplarıma alenen teşekkür etmeği 
bir borç bildim. 

Yliksek mühendis 
Hurşit Çağlar 

~J~J~===c:::>~J~:< 

••• S - Çeviren : Oç Yıldız 

Benım başka türlüml 
------~~~-------

Bülbül öfkesinden titriyordu. Fakat 
azarların ona tesir ettiğini de görüyor
dum. Bülendin, bu Ne)'ir üstelle münase 
betlerini keşfetmesini istemezdi. Kendi
sine karşı itimadını kaybetmesi de hiç 
işine gelmezdi. !stemiye istemiye de ol
sa, avukatla ulu ort.l dolaşmamağı ve gÖ
rünmemef(i bana vadetti. 

* Perşembe günleri Denizin dadısı izinli 
idi. Bülbül bü':ln gün kızı ile kapanmak 
istemediği,•. l•n çocuğa o günler ben ba
kardım. Y ~ ,rucukla kalmak ben.im için 
bir sevin; t!. O kadar tatlı ve muhabbetli 
idi ki. Uıise gideli beri kendimi çok yal
nız b~luvor ve Denizle bir arada olmak
tan saaı:İet duyuyordum. 

Bülbülle gör'.•~t~~üm günden beri liç 
Ciört hafi& geçr..:.Ş olma1 ıydı. Öğleden 
sonra çocukla .~,1~ı.Jl!Ştt:n ve yatırma
dan evv<"l al:'l":n l'""'~~.ni yediriyor
Ötım. Bülbül saat seit·~~ doğru gelecek· 

ti. Bülent ise kliniğinde hastalariyle 
meşguldli. 

Birden bire kapının açılıp şiddetle ka
pandığını duydum. !çime bir korku gir
di. Günlerden beri sebebini bilmiyerek, 
bir fe!Aketten korkuyordum. Eğer Bü
lent haber almışsa!.. Yerimden kalkıp 
kim geldi diye bakmağa cesaret edemi
yordum. Fakat antrede acele adımlar 
çınladı. 

An.ide Bülbül kapı eşiğinde gözüktü: 
Küçük kırmızı şapkası, yüzünün ölü sa
rılığiyle bir tezat teşkil ediyordu. Manto. 
sunu çözdüğü vakit ellerinin titrediğine 
dikkat ettim. Çocuğu savdı: 

_ Deniz çabuk odana gil Teyzenle 
görüşeceklerim var. 

Kızcağız dizlerimden sıyrıldı. Kirpik
lerinin ucunda göz yaşlan titriyordu, fa
kat annesine itaat ettl Küçlik adımlan
run koridorda uzaklaştığını duydum. 

Endişe ile sordum: 
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ŞEHİR DADERLERi Harp bu yıl 
içinde bite· 
bilir nıi? Halka 65 bin 

metre manifa
tura da~hlacak 

----·*----
Milli Jıorunma lıanunu· 
na muhalefetten 2 mala• 
Jıumiyet lıararı daha 

ııerildi .. 
-*-tzmir vilayet emrine verilen mani-

fatura e~yasının halka satılması it
leri hakkında dün akşam saat 18 de son 
bir toplantı daha yapılmıştır. Manifatu
ra tevzi komitesinin defterlerine göre 
ticarethanelere tevzi işleri yapılmıştır. 
Satış yapılacak yerler fiat murakabe 
komisyonu tarafından halka ilAn edile
cek ve satışlar kontrol altında yapıla
caktır. 
İzmir vilayeti emrine verilen mubte. 

lif manifatura eşyasının miktarı 65 bin 
metredir. 

2 MAID<:OMtYEI' DAHA 
Fazla fiatla satışa kumaş arzetmekten 

suçlu !sak Novaro adliyeye verilmiş, 
muhakemesi sonunda kumaşlarının mü. 
saderesine ve mağazasının on gün müd
detle kapatılmasına karar verilmiştir. * Hırdavatçı Palamari adında biri 
elinde bulunan demir kaynagını satışa 
arzetmediğinden milli korunma mahke· 
mesince mallarının müsaderesine ve 
dükk~ının 14 gün müddetle kapatıl
masına mahkQm edilmiştir. _____ ._.... __ _ 

Yeni spor sahaları 
planı hazırlanıyor 

--*--" 
Beden Terbiyesi genel direktörlüğü 

mimarı Niuımetlin Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. Bu sabah bölge as başkanı 
B. Suat Yurtkoru ve belediye mühen
disleriyle birlikte Güzelyalıda inşa edi
lecek saha yerinde tetkikat yapılacak ve 
sahanın planı hazırlanacaktır. 
Ayrıca Talebe çayırı ve Tepecik sa· 

halariyle Alsancak ve Karşıyaka saha
larında yapılacak inşaat ve tadilat için 
de müşterek görüı;ler tesbit edilecektir. 

Tepecikte yapılacak spor sahasının 
istimlak işi yakında tamamlanacaktır. 
Karşıyakada bir kayıkhane inşası da 

derpiş olunmaktadır. ----... ·----ZABITADA 

Ha pishaneye esrar 
sofımalı istemişler 
Menekşe ve Arife adında iki kadın 

hapishanede bulunan sabıkalılardan 
Konyalı Hüseyine bir teneke zeytinyağı 
götürmüşlerdir. Bunu kendisine tesilm 
edecekleri sırada gardiyanlar şüphe ede
rek tenekeyi açmışlardır. Tenekenin ka
pak kısmına büyük bir ustalıkla yerleş
tirilerek lehinılenen 50 gram esrar bu· 
lunm~ ve müsadere edilmiştir. 

Tahkikat derinleştirilince tenekenin 
sabıkalı Minare Mehmede ait olduğu ve 
esrarın onun tarafından Hüseyine gön
derildiği, bu işte 13 yaşında Vesile adın· 
da bir kızın da alakalı bulunduğu anla
şılmış, her üç suçlu tutulmuştur. Mina 
re Mehmet aranmaktadır. 
KADİFE KALE 
Gazinosunda ltırsızlıfı 
Kadifekale gazinosuna gece vakti gi-

ren belirsiz bir hırsız tarafından bir rad
yor, 75 p!Ak ve 20 kadar masa örtüsü ça· 
lınmıştır. Hırsız aranmaktadır. 

Hayııan satacağız 
diye dolandırdılaro 
Bergamanın Kınık nahiyesi pazarına 

hayvan almak üzere giden Halil Battal 
ile karısı Vahide Battalın yanlanna ta
nımadıklan iki şahıs sokulmuş, bunlar 
hayvan satmağa talip olm~lar ve karı 
kocanın 340 lira paralarını dolandırmış
lardır. Zabıta iki suçluyu aramaktadır. 

- Ne var, ne oluyor Bülbül? 
- Şey ... Bülent!.. 
Yerimden zorla kalktım. Boğazın tı

kanıyordu. 
- Ne oldu, yaralandı mı? 
- Saçmalama! Hayll', yaralanmış fa. 

lan değil. 
- Öyle ise ne var? 
- Beni gördü. Dudaklarını ısırdı. 

Karşıyaka yolunda, Neyir üstelle birlik
te bir takside gördü. Neyir .. Beni öpü
yordu. Böyle mliteneffir bir tavır takın
ma! Ne olmuş sanki, bir parça eğlenmeğe 
hakkım yokmu! Yalnız .. öpüşme uzun 
sürdü. Ben gözlerimi açtığım vakit, 
uzaktan Bülendin gözlerini bana dikil
miş gördüm. Yüzünün ifadesini bir gör
seydin! ... 

- Fakat anlamıyorum. Bülent nerede 
idi. 

- Kendi otomobilinde. Bir dönemeç
te durmuştu. Biz hızla geçtik, fakat bizi 
gördü. Gördüğüne eminim. Söyle Gül, 
şimdi ben ne olacağım? 

Bir saniye gözlerimde zafer ışığı par
ladı. Bülbül çoktan beri ateşle oynuyor
du nihayet elini yakmıştı. 

Sonra Bülendi, onun o kadar muhab
betli, fakat aynı zamanda o kadar sert 
olmasını bilen kül renkli gözlerini dü
şündüm, Bülbül, büyük bir koltuğa gÖ
mülmüş, hüngür hüngür ağlıyordu. 

Vücudumun bütün ağırlığını sağlam 
bacağım üzerinde taşıyarak, yavaşça 

Kok ve maden kömürü tasarrufu 

Fabrikalarda linyit ya
kılnıasına çalışılıyor 

----*----
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

malinden tehaşi etmekte haksız oJıııa· 
dıklnn arıl8';ıhr. Alman milleti, bu öliiJll 
dirinı savaşında bütün ibtiyatlariyle tıB· 
yat enerjisini hayranlıkla karşılanın9P 
değer bir fedakarlık ruhu içinde erıt· 
nıektedir. Şeflerine sonsuz inançlarU'1 

muhafaza ettiklerinden henüz tükenın•· 
miş olan •evk \'e nefis fedakiir!ıklarıJll 
daha ne kadar zaman devam etfuecelo:· 
leri sorulabilir. Şüphe edilemez ki miitil~· 
tefikler Almanyada bir ruhi çökün . 
bekliyorlar. Zira zaferin en mühim sı· 
lilu olan sinir hakimiyetini kaybedcıt 
tarafın her şeyi kaybetmiş olacağına ka• 
nidirler. 

Eıılerde bile Linyit yalıı iması arzuya şayan ... 
Zonguldafıtan S500 ton Jıömüro getiriliyor .. 

Kok ve maden kömürü ia:tihlB.lcini kıs· 
mak için lüzumlu tedbirler alınıTken 
bilumum fabrikalarda Zerodiz kömürü 
yerine Linyit kullanılmuı tecrübe edil
mektedir. önünmüzdekl ıene evlerde de 
linyit kömürü kullanılmuı şayanı arzu 
görülmektedir. 

Belediyemiz, hava gazı fabrikasında 
ötedenberi kullanmakta olduğu Zerodiz 
kömürü yerine linyit kullanılıp kullanı· 
lamıyacağını tetkik ettirmektedir. Yüz
de 65 Zerodiz ve yüzde 35 Linyit kö
müriyle yaprlan bir tecrübe arzu hili.fına 
iyi netice vermemit ve istihsal edilen ga
zın randımanı pek dun olduğu gibi is
tihaal edilen kömürün de kullanılamıya
cak bir vaziyette olduğu görülmüotür. 

Yine tecrübe esnasında, hava gazı 
ocaklarının Linyit atimali halinde pek 
kısa bir zamanda tıkanarak İşliyemcz 
bir hale geleceği neticesine varılmı§br. 

Ekmt-k, pirinç, zt-y
tin ya~ı işleri 

(Baştarnlı 1 inci Sahüede) 

Belediye reisi B. Reşat Lcblebicioğlu 
iaşe müdürü B. Fahri ile birlikte kart 
dağıtılması işini şehrimizin muhtelif 
yerlerinde tetkik ey !emiş ve bu arada 
fırınlarda da tetkikler yapılmıştır. 

Tevzi işlerinde çalışan memurlar bü
yük bir gayretle günün geç saatlerine 
kadar halkın işlerini görmektedirler. 
PİRİNÇ DAl':ITILACAK 
Vilayet emrine, ia:;e müsteşarlığının 

tensibi üzerine yüz ton pirinç tahsis 
edilmiş ve keyfiyet vill\yet makamına 
bildirilmiştir. Toprak mahsuller1 ofisine 
tebligat yapılınca bu yüz ton pirincin 
dağıtılmasına başlanacaktır. Ofiste bu 
mikdarda pirinç vardır ve bunun bir 
kısmı İzmirin 14 kazasına verilecektir. 

Beyana tabi tutulan ve toptan satışı 
menedilen her türlü zeytinyağı ve pa
muk yağlarından azaınl bir buçuk, iki 
buçuk, üç buçuk ve dört buçuk asitli 
zeytinyağların toptan ve perakende sa
tışı serbest bırakıldığı vill\yete bildiril
miştir. Bugünden itibaren borsada ye
meklik zeytinyağlar üzerine toptan sa
tışlar ba.şlıyacaktır. 

Yine vekaletten gelen emir üzerine 
Turan yağ fabrikasında beyana tabi tu
tulm~ olan yağlardan Hidrojene yağ 
imaline müsaade edilmiştir. Evvelce 
Hidrojene yağ imali durdurulmuştu. 

Ancak imal edilecek yağlar velcaletin 
emrinde fabrikada kalacaktır. 

---·-·---·---İŞLEK BİR YOLDA 
AÇIKMENFEZ 
Kültürparkın Lozan kapısı karşısın· 

daki ağaçlıklı toprak yolda büyük bir !A
ğım menfezin.in kapakları içine düşmüş
tür. 24 saatten beri bu en işlek yol üze
rindeki menfez açıktır. Acaba menfezin 
kapatılması için fect bir kaza mı bekle
niyor? SaJah.iyettar makamın dikkatini 
çeker ve bu tehlikenin vakit geçirilme
den önlenmesini dileriz .. 

Mt-vlut 
Askeri hastanesi dahiliye mütehas

sısı merhum binbaşı Adil Taşbaş ile 
asabiye mütehas>nsı merhum binba
şı Suat Eravcının aziz ruhlanna it
haf edilınek üzere bugün saat 17 bu
çukta Karantina camiinde bir mev
Hlt okutturulacaktır. Yurttaşların 
gelmeleri rica olunur. 
~~ 

kalktım. 
- Şapkanı ve mantonu bana ver! de-

dim. 
Şaşırmış &ibi aordu : 
- N., yapacaksın? 
- Bülend bugün klınlkte hastalannı 

kabul ediyor, değll mi? Onu gilrıneğe 
gideceğim. 

- Ona ... Ona anlatacak mısın? 
- Haydi, budala olma Bülbül! Bunun 

kötü bir filme benzediğini biliyorum, fa. 
kat şimdilik bütün yapabileceğim bun
dan ibarettir. Ona, gördüğü sahne kah
ra;.,anının. .. Ben olduğum zehabını ve. 
receğim. Vücutlarımız ve ruhlarımız ay
rışık ta olsa, yüzlerimizin ayni olduğunu 
bilirsin. Fakat seni bu defa kurtarırsam, 
bana yemin et ki yen.iden başlamıyacak, 
Neyir üstel den.ilen bu ahlaksız herifi 
bir daha gönniyeceksin. 

Vaad etti. 
Tuhaf değilmi, sözünü tuttu da. Belki 

de bu işin zahmetine değecek tarafını 
bulmuyordu. Yahutta avukattan bık
mıştı. Her ne ise, bir kaç ay iyi bir zev
ce ve iyi bir anne oldu. Ocağı kurtardı
ğımı sanıyordum. Sevdiğim adamın say
gısını kaybetmiş olsam da, bu maksat 
uğruna bu pahayı pek yüksek bulmu
yordum. 

Bülendin muayene odasına topallıya 
topallıya girdiğim vakit, bana bakışını 
asla unutamıyacajiıın. 

_,... B i TMEDİ -

Bununla beraber, bazı fabrikaların Lin
yit kömüriyle çalışabilecekleri ve ancak 
üç ayda bir defa bacalartnı ve tesisleri .. 
ni temizletmeleri icap edeceği de anla
tılmıştır. 

KöMOR GETiRiLiYOR 
Haber aldığımıza göre bir vapur Zo} .. 

guldakta lzmir şehri ihitiyacı için kö
mür yüklemektedir. Bu vapurun istiap 
haddi 5 5 00 ton olduğuna göre senelik 
ihtiyacın takriben yarısı lzmire getiril .. 
miş olacaktır. Vapurun yüklenip lzmi ... 
re gelmesi 1 5 günlük bir zamana müte
vakkıf olduğundan İzmir belediyesi, 
hava gazı fabrikuının ihtiyacını taviz 
ıuretiye temin etmek mecburiyetinde 
kalmıttır. Belediye emrine bu suretle 
300 ton kömür verilmiıtir. Bu miktar 
Zolguldaktan gelecek kömürlere intiza
ren hava gazı fahrikalasının ihtiyacını 
kapayacaktır. 

Belediyenin yeni 
bütçesi 

(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

Meclise gelen riyaset teklifleri arasın· 
da şayanı dikkat bir yazı da vardı .. Bu 
yazıya nazaran belediye riyaseil önü· 
müzdeki kış mevsiminde İzmir halkının 
kömürsüz kalmamasını teminen beledi· 
ye hava gazı tcşk.i.!Atı eliyle yaz mevsi
minde mühim mikdarda odun kömürü 
stoku yapmağı münasip görüyor ve kış 
mevsiminde halk ihtiyaca düşünce bun· 
ları toptan ve perakende olarak her tür
lü kazanç düşüncelerinden uzak şekil· 
de halka satmak üzere meclisten müsa· 
ade istiyordu. 

Riyasetin bu teklili meclis umumi 
heyetince alkışlarla tasvip edilıniş ve 
bütçe kararnamesine bu hususta bir 
madde ilavesi için teklif bütçe encüme
nine havale edilmiştir. 

Ayni zamanda kış mevsiminde fakir 
halka parasız kömür dağıtılması için de 
942 yılı bütçesine 8000 lira ill\ve edil
miştir. 

Belediye reisi B. Reşat Leblebici.oğlu 
odun kömürü mevzuu hakkında izahat 
vererek stok edilecek kömürleri Hava 
gazı fabrikasında muhafaza için üstü 
kapalı yerler yapılacağım da söylem.iş· 
tir .. 

Belediye azasından biri meclis azası 
huzur haklarının memleket hastanesine 
bırakılınasını teklif etmiştir. Belediye 
reisi bu iş için ayrıca tahsisat ayrılabi
leceğini söylenıiş ve masraf bütçesi mü
zakere edilirken 2500 liralık tahsisat ay· 
rılmıştır. Çarşamba günü yapılacak mü
zakerelerde bu yardım miktarı isten.ilen 
miktara yükseltilecektir. 

Bir azanın sorması üzerine reis sıtma 
mücadelesi §'!kli hakkında harekete ge. 
çilm.iş olduğunu söy~ ve izahat ver
miştir. ------·-----ÇİN SEFiRi 
ANKARAYA DÖNDtl 
Şehrimize gelerek bir hafta Jı::adar ka· 

lan Çin hüktimetinin Ankara elçisi bay 
Chang ile Bn. Chang dünkü trenle An· 
karaya dönmüşlerdir. 

------~·------Pahalı llalıfı satmq .. 
Çeşmede 16 eylül mahallesinde otu· 

ran balıkçı Ali Riza Uslu fazla fiatla 
balık sattığı iddiasiyle adliyeye veril· 
ıniştir. 

Bitlerin son nutku 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

MACARLARIN SÖYLEDİKLERİ 
Budapeşle, 27 (AA) - Gazeteler 

Bitlerin nutkunu birinci sahifelerinde 
neşrediyorlar. Nutkun Macarlan öven 
parçaları bilhassa belirtiliyor. Bütün ga· 
zeteler Bolşevizıne karşı büyük taarruz• 
da Macarların kendilerine d~ vazife
yi yapacaklarını kaydetmektedirler. 

Hükümetin fikirlerini neşreden g~ 
te diyor ki: 

A vnıpanın yen.iden tesisi ancak Mos· 
kova Bolşevlzminin ortadan kallonasiy
le kabildir .. ---o---YERAL2'1NDA 
İfıl t r en çarpıştı.. 
Buenos Ayres, 27 (A.A) - Jersey Si

tiden bildirildiğine göre Jersey Sitl yer 
altı yolunda iki tren çarpışmıştır.. Beş 
ölü, yüz yaralı vardır. 

Kanaatimizce miitte!iklerin bekledi!<· 
!eri bu çöküntü ancak Ainıanyanın iJ<iıt· 
ci Rusya seferinde muvaffak olmaııı~ 
halinde baş gösterebilir. Ve yine anc •

1 o zaman Almanya milletinin tahaJ11)1111 

ölçüsünü a~an bir duruma girmiş olııt• 

ŞEVKE!' BİLGlll ---·-·_.,.., __ _ 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BM

KANLI{;JNDAN : 

338 doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi bu sene ve daha evvelki sene okUİ' 
dan mezun olan yüksek ehliyetli ve eh
liyetsizlerin sevkedilmek üzere 28 ~ 
942 günü İzmir Yerli askerlik şubeSlll"e 
hazır bulunmaları ll\z.ıındır. 

Gelmiyenler askeri mahkemelere ve
rileceklerdir. 

SVSVZLVK2'AN 
Şifıayet ediliyor .. 
Ali Reis mahallesinde İkinci Dede s<Y 

kağmda oturan emekli posta müdürti ~· 
Kadri Tansug imzasiy le aldığımız bir şı· 
kfıyetnamede deniliyor ki: . 

Altı gündür Osmanağa suyu evlerlıJ11' 
ze verilmiyor. Yaz mevsimin.in y~ 
ğı bir zamanda susuzluğun ne kadar bil' 
yük bir ıstırap olduğu düşünüJmirot 
mu?.. Öğrendiğimize göre Osmana~• 
suyunun mahallemize verilmemesinJll 
sebebi Kültürparktaki büyük havuz su· 
yunun değiştirilmesi iı:niş .. 

Biz buna ihtimal vermek istemiyoruz. 
Sebep ne olursa olsun mahallemizin su· 
yu temin edilmelidir. Hiç olmazsa gec". 
!eri bir iki saat halka bol su verilmeli• 
dir. 

Mevlut 
önümüzdeki çarşamba günü Hisar 

camiinde öğle namazından sonra 
merhum Dr. Ali Rıza ünlen'in ru· 
huna mev!Odu şerif okunacaktır. 
Merhumu tanıyanların ve dostı .. n
nın teşrifleri rica olunur. 

AtLES1 

Amansız hücumlar 
(Baş tarafı 1 inci Sahüede) 

hava şartlariyle yapılmıştı. Evnlki g~ 
yapılan akında büyük milhimmat a,.,,· 
yeleri tahrip edılıniştir. Bu, fahrilaı18 
karşı üçüncü akını teşkil etmektedir. 
Öğrenildiğine göre balta.lama hare' 

ketleri neticesinde Skoda fabrikaJarır"1 
verimi yüzde 40 aza!rnıştır. 

ALMANLARIN VERDİÖİ 
MALUMAT . 
Berlin, 27 (A.A) - 26 nisan gecesı 

İngiliz tayyareleri Rostok şehri üzerin' 
tekrar hücum etmişlerdir. Ehemmiyetli 
insan kayıpları vardır. Hayır işlerine yır' 
nyan binalar harap olmuştur. d 

Cenup Almanya arazisi üzerine 8 

düşman uçakları akınlar yap~· 
Şimdiye kadar alınan malfunata g~ 

taarruzu yapanlardan iki bomba taY1,,.. 
resi dllşürU!:müştür. 

ALMAN Htl'CUMU 
Londra, 27 (A.A) - Hava tebliği : rl 
Pazartesi sabahı Alınan tayyare!• 

İngi!terenin batısında bir şehre ta~ 
etmişlerdir. Şimdiye kadar gelen babe'"" 
lere göre o1enlerin sayısı fazla sanılıyor· 
Yüksek infi!Aklı tahrip ve yangın boJJl' 
baları pek çok hasar yapmıştır. . r 

Cenup ve cenup batı bölgesinde dii!<' 
şehirlerde hasarlar hafiftir. Ölenler , .• 
yaralananlar voktur. 

ALMAN TEBL!Ct 
Berlin, 27 (A.A) - Alman tebliği : . 
Kuvvetli savaş uçakları teşkilleri d.j' 

gece !ngiltereye karşı hücumlarına ~ 
vam etmiştir. Bath şehri şiddetli suret 
bombalanmıştır. 

İngiliz bomba uçakları 27 nisan gec•: 
si Rostok şehrinin halkla meskOn ııı•. 
ballelerine karşı tedhiş hücuı:nJarını f,ı: i 
Ialaştırıruştır. Sivil hallı: arasında yeDn 
kayıplar vardır. Şimdiye kadar aJ.ıııll. 
haberlere göre 2 düşman bomba taY13 

resi düşürülmüştür. 

-

Tayyare Sinemasından: 
Bugün 2.JO ııe 4-00 seansları ~in yerleriınlS 
ııamııen satılmqtır. Sayın müşterilerlmizfll 
,S.25 seansından itlllaroen teşrif lerol rıco 
olunur .. 
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"Ankara,, Belediyesinin kararı 

JlEllı MIR 
saz 

BURDUR A!SUYE TiCARET MAH- tzMtR BELEDtn:sıNDEN· 
KJ::.Mt:.:Si Şayı J 1 S Esu Karar 1 1 O 1 - 585 ayılı Bpefpap .ıcı..ıntn 

Hikim : liadi Okan 5420 Horasancı camlinden itibaren 8°' sayılı 
Katıp:- ömer Koyutürk. 90kak ajzina kadar olUl kısmmda ldl 

ı::: 
•ABIPBJ. 

Türkiye iş Bankası lzmir pı
besi müdürlüğündeh: 

a. ... .,,,, ait bmr'• tlhi K ... Kanıcadai mahallesi ÇapaqelB meftl. 
inde Jrlln tapanu )'nmi19 220 cilt 7 numaraamda kayıtlı alta yüz dönüm 
mikdanndaki arazi aatılac:aiından taliplerin 1.eakamn- m8nıceetlan illa 
olunur. 23 24 2S 26 27 28 29 2281 (968) 

Kale dibindeki parka al
kışlarla ''lsmet Paşa 
parkı,, adı verildi 

Burdur Dokumaeılar yaplf ve aat11 döşeme tamiri, fen ifleri mildilrlUlllnde
lı:üçük aa.ıat kooperatifi .idare heyetine ki kepi ve prtnaml8i veçhile açık .. 
mtetle reiai Veya Abakal tarahndan siltmeye koııulmU§tur. K.,ıf bedeli 951 
Burdur Asliye ·ı ıcaret hWmliiine sunu- lira 60 kuru§ muvakkat teminatı 71 U. 
lan 27 /3/94Z tarihli arzuhalde merkezi ra 45 kuruftur. Taliplerin teuıinatı lt 
Burdurcla olmak üzere 19 3S MDuinde bankama yatuvak makbuzlari71e ihale 
tewekkül etmif olan (Dokumacılar Ya· tarihi olan 4/5/942 Pazart.ı g{lnU sa8' -------------
pıt ve Saht kooperatifi) namı altında 16 da encUmeae milracaatlan. llG-••••ıQO••••••------------.. i 
.kurulan müeeecae 23/11/941 tarihinde 2 - 565 ayılı F.pfpap caddesinin JfADElf JIORBllDl•I AUJWJrO&. 
içtima eden tevk.alAde konsre9inde a- Horasancı camlinden itibaren 6CM sayıb 
ki ana muknelenameaini tamamen 1ai- IOkak aizma kadar olan lusmında kana- Garbl Anadoluda ı.tasyona yakın bir madende 9Wtmü U... bir ma-
vederek ·ı icaret Vekileti tarafından tan- lizasyon yaptırılmuı, fen i§leri mildUr- den mühendisi aramnaktadır. Taliplerin İltanbulda GaJatada Oaıan ha-

.............. IJetaPlld fıalalnlft dlldnde esld zim edilmiı olan altnut maddelik iki nu- lUIUndeki keşif ve prtnamesl veçhiJa mnda 41/42 numaraya milracaatlan... 2&-21--28-8--4-6 (98'7) 
.__.. ...._,,. _ ~ ........ ..--a .__.. marala küçük aaatlar hp ı.tatüaünü ka- açık eksiltmeye konulmU§tur. Ketlf be-.............. _, •• ı-- ....._. ,,..._ . ...-... bul etm.İf ve bu kabul edilen atatü yük- deli 1591 lfra 30 kurut muvakkat temi- -------------·--------------

............ it alllllllyol'- sek icra ~ekilleri h~yetmce kara!a bai- ~tı 11! lira 35 kunıttur. TaUplerln te-
Alıılr.ar 27 (Huauat) - Ankara be- encümenin 10/10/1339 tarihli mazba- la?arak. tıcaret -~~ite~ ~-~ edı!- nuııatı 1§ bankasına yatırarak makbuzla-

1-...llL._ a, b d b .. . . . . JS mıı ve ifbu atatunün bır adedı .İliflk ola- riyle .ihale tarihi olan 4/5/942 Puarteli 
~ ~si alkıtlarla b .. uı e ilen ir taaı üzerine Büyük !-fillet ~ecliaınm rak aunulmut olduiundan babaile ticaret günü saat 16 da encllmene mUracaatlan. 
~ ~ l»a ~. pre Ankara ncl lctimauun Udncı ~~nele. bu tak- kanununun 482 inci maddesi deliletile 19, 23, 28, 2 2201 (928) 
.. a. • • yanandaki yqillik ~e aiizel rirdeki teklif ekaeriyetı azıme ıle kabul 300 üncü maddesi mucibince aicilli ti- ------------
Pult .ı-.et pqa parla• imuni almıt- edilmltti. carete teecil ve ilinma karar verilmesi tzMlR StCtU TlCARET MEMUB-
br.Qa- L l M la eb I Ankaranın eaki ve tarihi bleainin iatenmif olmakla geresi dÜfünüldü: LUOUNDAN: 

.,....__.._nrce evve a tya m uau a- • b. . . d c:_,_,_ L...-• al dd · uhte · ... Lben · ,,_ •--'-
lftet pllfamn .-dili 13 tefrinievvel dibinde eski tarih ıtnuf ve yme ora an ~. •-.u ve _tmlf ma ~ .m vı Ziya n.a ticaret unvanı aur UlllU'" 

1339 tarihli bir takrirde: cAnkara teh- yeni tarih batlatrut bulunuyor. Bunun olmak uzere tanzım kılınan ~ (Bura de Başturakta Şamh aokaimda '1' nu
l'inlıa Tlirkiye clnletinin makarrı ida- iç.in oradaki parka en yarapn ad, et .. dur J??ku~~~- Y~plf ve ~~ koo- marada Kele kllıdı imali ambal.,j ve 
-.ı •••> lıeldlf edOmif, kanun ew met pap parkı• adadır. p~r~tifı) atatüaünun acra vekillen he)"" diler bilumum kalıt i§lerile iftipl eden 

etinin 29/ 1/942 tarih ve 2/ 11216 •- Ziya Akbenin i§bu ticaret wıvam tica.-

Denlsll P. r. r.11 ................ : 
l 2SO adedi Deonizlinin Kaklık köyü civaruıdaki kabuk clama, ve 400 

adedi de yine Denizlinin Çambqa ldSyü cinrınclaJd Kocaçukur •• Elekli or
manlanndan keailmek ve Kaklık iataqommda -1ba edilmek ~ı. prme
mC91nde eb'adı söeterilen 16SO adet~ tam telpaf cllnii kapah urf 
uauliyle 4 Mayıs 942 puarteai sünü saat 16 da Denizli P. T. T. müdürlfi
iünde ihale edilmek &zere 19/Niaan/42 tarihinden itibaren ebiltmeFe k. 
nulmu,tur . 

Beher metre mik&hı orman reamt SOS muhammen bedeli ..itiz lira mu
vakkat teminatı 990 liradll'. latekliler teklif mektuplanm ü.ale aaatindu bir 
saat eneliaine kadar Denbli mndUrlUiUne makbuz mukabilinde venaeleri 
fazla izahat isteyenlerin müd6r1Uie mOrac:aatlaruma il&m. 

19 22 25 28 2186 (921) 
yılı karamameaine iatinaden taaclik edil- ret kanunu hilkUmlerbıe ıöre alcilin 

A~kaff Akdeni~e Askeri ~~Y~ ~~~~"~~~~~~~~"~~---------------------
,_...,. ı lnei s.lahle) (lllıftarah 1 iad Sahifede) ::.u:ı::J:'::r:'k':n~:ı:ilm.:: llb olunur. 2355 (1002) ·~ü.~d~ r ~ ~e~~~~ı!: ~ere 122 cift iabrpaı • , 

fla.tıncde esir bulunan bir Alman su. regidor ve Malta adalan üzerinde top- reti tabi.ki hakkındaki 866 numaralı ka- SOKE HUKUK HAKtMLtOıNDEN: çift fotin imali 26/4/942 tarihinden ib"baren IS gün müddet1e açwk eDO._ 
'-ııı tiarruz mUnasebe~le hayret ve lanm•fbt'. nunun muvakkat maddeai mucibince Sökenin Yeni Cami mah•11Minden Se- ile miinak•uya konulmuttıır. 
llefntlıd ızhar etmiftir. tkiııci hilcum- Birmanyada harpler ıiddetlemniştir .. teacil muameleainin Burdur Ticaret mah- llm kızı Penbeden dolma Fatmamn-.y- 2 _ Muh•mınen bedel eyi malzem9 k.nJ)anmak ve eyi WJit olmak -... 
da ~ huta balacıya .sıgnaja girme- Japonlar ilerlemeğe muvaffak olmuşlar kemeainin miirakabeai altında ticaret yar maııJfatura aabClll iken Yunan ı,. lotinia bir çifti 17 lira 7S karut ve Ubrplnin bir cifti 1 S Ura SO kunftar. 
lllnl lawlye etmft ft bir kene bayle bir ve Tamko tehrlni lşp1 etmişlene de odaaı tarafından ifa edilmeai lizmı gel- galinden beri kendisinden haber alma- 3 - Muvakkat teminat 144 llndu. 
laarna bqlaymıca binayı ayakta bırak· Çinlilerin mukabil hücumları öntinde meaine ve ticaret kanunun~n 29 uncu madıiı ve plplliine htıkUm istenilmesi 4 - ihalesi 11 /S /942 tarihinde pazarteai ııUaü aaat 14 te bmir P. T. T. 
~ •lem1,tlr. İkinci hUcum. burasını bir gün sonra tahliyeye mec- maddesi mucibince aicilli tıcarete teacil üzerine bilenlerin bir WMı 19inde Söke müdürliijiinde tefekkiil edecek komiayon hazuruncla )'apdacakbr, 
;ta apl bulaneye yeni isabetler kayde- bur kalmışlardır. ve kaydolunan huauaatta vuku bulacak asliye hukuk mahkemesine bildirmeleri S - latekliler her süa midürllk lınaznn ble811ne mlncaatla ........,. 
ifh'eV • 'Oç lrıolul daha yıktlmJfbr. Ştrn(Hlri halde Japonların en Ueri kuv- bilcümle tebeddülit ve tabavvülltın da- llln olunm: 2312 (1003) ıariirler ve daha fazla malAmat alabllirleT. 26 28 30 2 (99S) 
~ htlcumda hastanenin mutbak vetleri Mandalaya 165 kilometre yak- hi teacll ve kayıt uluun icraamdaki usul ____ • --------- ---------------------------
.. em-. llabet olmuftur. Bu 80Jluncu laŞlD1t bulunmaktadır. dairoainde teac:il ve kqde tibi bulun- lZMtR TlCARrr SıctL llEMUB-
taam. hakkmda benUz tam malumat SovyetJer cephesinde hiç bir değişik- maaına mebni aöd secen maclcle ile LUOUNDAN . 
toktm. lik olmamı.wtır Karlar erimiş ve hararet mezkur kanunun 482 inci maddeai de- · 

lılalla, 27 (A.A) - Son 24 aatta Mal. 25 dereceyi m:.ımuıtur liletilc .300 ünçij maddeaine tevfikan Tescil edUm.lt olan ( 'l'Orktab TUtOn 
~ •ıızı .._ dtlpllm uça1darmdan L1byada a1mz ~tli keşif faaliye- (Burdur Dok.umwılar Yaplf ve aabf lbracat TUrk Anonim Şirketi) nln 21/ 
*irda .........., anu ı..ra ulratd- tl olmU$. ~ b!r deilşlklik husule gel- kooperatifi) nin Burdur Ticaret odaam- 4/lNZ tarlhllehıı._.._,~~kll *~ ~ 
......... memlstir. ca aicilli ticarete teecil eclilmoaine ve kanunu wuuıuaum ı&e 

-...., J'I (A.A) - Alma bava alem. HA VA HOCUMLARI Burdur ,ehri ile civar tehir ve kuabala- numaruma byt ve teacll edddlll ilin 
lan ~de lıla1tamn mefhur taıibt Bava barekltma gelince· Rus cephea nnda yevmi gazete iatifar cıbDediiin- olunur. 
.._, ...... bir 90la buap o1mut ve- maksadi le ' tıttefilderin clea i,b.a teacilin Burdura Pua olan tz- 1 - Sirldller 
h ..... utramqtar. Malta fÖV&l:reJe. :e ~ ~ m taarruzlar mirde müntefir yeni Ala ....-. ile tmı1r sicili ticaret memurlufu re5!DI 
tWıa ...... 8naJ'l. ~ yemek-~ ~ bö1ıe ve~ ilb edilmezine ve atadinün 16 IDCl mad: mUhilrü ve F. Tenlk imzası 
..__. ve lfapolycıınun Maltadan geçer- ~ ..... ,_,_ bul Batı ha ph desinde delilik olua tirketin aeımay.. SlR1t"OLER 
kea o&urduiu btl70.k fHvalye bulı Yuuc"""""' 111!-uyor. va ce e- en az olarak 6S07S altmıt bet bin yet- No. 2 
bunJum ara......,., Koıldoru 1'10 met. slnlD durumu birden bire .deıı~.. mit bet lira •CSaterildlilndea Adli7e Şirketimiz tzm1r fUbea1 namına vazı 
te umnlulunda olan §Bvalyeler ukert ~ ~~ ~.!;~ :ıı!~t hare tarifeli kanunUllWI 33 iiDcü maddea imzaya aallhlyettar olan zenbn tım.a 
......._ çok buara uframlftJr. Opera ye ucw•' ıwn . · tinin eon hkrauma toriiJuua bu ......,.._. 8meklerlnl ihtiva eden 1 numaralı shı. 
Ye MthJar kultlbel binalan da buanı gal altmdaki Fransa ve ~ya üzerin- Din binde ;yarımı olan '2,S4 otuz iki U.. ktllerimize zeyil olmak Uzere şirket mer. 
Mina ıp, de yapılan taarruzların tesirleri bt1yi1k ra elli dört kun&1 hamn me9Gr koopoa lıtezinin lmal&t şefi bulunan B. Gutdo 
ı.n.:IMte= uanıml mamaruı çok de.. obuıtur. . ratif ı.-baaa mu.tet'iden ahnııuama Vemam'ya tube muınnelAtı için blrln

lilmilllr. Bent Unula. S. Arnold, Sen Batıda bir bra cephesınin hemen " ,..men alman 87S brutua mah.u- el derecede imza salAhiyetl verildi~ 
~ Sen Barbua. Sen l'ram1a, Sen ac;ılmua o kadar kolay bir iş detlldlr .. bunun icruma 30/3/942 tarihinde ka- ve 1 numaralı sirldller hUkmilnGn 1re-
Poı 'r2 'ırlle AqfDbn JdJfaesl de ha- Bunda hava kuvvetler~ oynıyacağı rar verildi. Hakim makb baki oldutunu aneder, ve la:Jr-
..._ ..., .. blnaJR al'Mllldacbr. Kal- rolOn bayUk bir ~emmiyeti vardır. ııaın ..ı aibidir. metli teveccUhlerinizln bakasını temen-
..._ • 1la.rtlk ........ •lmnnp c1o1u Alman1arın verdikleri malılmattan da Bat katip Zi7a Dilmea nı eylem. 
~ bir mrada bir wt llombeler -. İnıWz hava taarruzlarmın ~en 30 ve ı S bru,ıak damp pulu üze- Seygılanmızla 
laet .......... ···---· lltlmlDe alır olduiu wasdıyor. A1man1arni bazı dnde .3 ..... 1942 taih imza ve nimi TUrktal> tilti1D ih ... cat 
~ ........... 0. ... Ms"Ha •tok ~le m•ahbeJe .-klhuJe mUla8r H ,....,., T. A. IJ. 

....,.. ,.....,. ,,..,. r ........ ,.,.. ...,,....,.,.. ........ ..,.,,.. .. : 
1 - A,aiıclaki ynpdanmrz kapalı zarfla ebiltmqe koDlllQfhlr ı 

MeYldi Cinsi Ketlf tutan Mu...akbt teminah Ebillme tmtW 

NazlDl depo SS.7S0.88 .f.181.JZ 29 • .f.M2 
Selçuk depo 48.3S l.2S J.626.U 29.4.MJ 
2 - Eksiltmeye iftirak için 29/4/942 ~ slail bpU ..

acılaeaia saat IS.30 dan yanın aaat eVYeline bclu addtıld nrelEr ft tıek1ll 
aGnlerini muhte-ri zarfları BirJiiimiz mume1't mldlılaih twdll .,_ 
cbr: 

A - Muvakkat teminatın ukden birlliimiz vezneaine ptrnWJiml mA
beyyin makbuz vqa Banka teminat makhazu. 

B - Taliplerin mali iktidarlan Ye ticaret oc1._ kaywth oJdwlrlan ı..k
lunda veaikalnr, 

C - A,yni ehemmiyette inpab mu~ede lı ı ı nWrJarw s&tedr ..
badetnameler, 

D - itin fennt idare ve meauliyetinl d...._ eclec:ek olaalana ....W 
ve teahhütnameleriyle bu kabilden yapllllf oldaklan iapata Pİt ~ 
meler, 

3 - T eW mektabu depelardan biri V'Ja her ikilıi hakkında valaidl 8et 
cetveline ıöre bbu1 edilen tenzilat nıiktaruu 8öaterecek ve buaa aüı.&ai 
keelfume. proje. femal ve umumi prtname, nhicli Set cet"1l Ye .......... 

le ametinin •öriiL:lüiil ve imza edildiii twill olnnncektrr. 
af - Yubrcla 7Pn1ı nnlc her sin 9fdlihniz memalA• eerldzcle ..... 

lel»llir. Teklif mektuplan .,..rlJlrk• Qno& .. ..,.._ .._ ...,_ ... ...-. 

22 2.f 28 22-41 (941) ~U ....._atin olmuttar. llaltaıım taarruzlar :r...,.ıderma '8ııhe yoktur. KOÇOK SANAT KOOPERATlFl B. Guidp V....,,.. t.a1At t.ll fU te-
hir çek etrafı almU§, bul alle1er maJı. Bunun için önOmtbdeki haftalar ve ay- STATUSU kilde hma edecektir: tmza olamamam. -----------------------
:ırolm11f, goeulrlv yetim blml§tır. Bun- 1ar ic;inde ~k şiddetli ve karşılıklı ha- FASIL - 1 Umumi No. : 3440 BUIUll No. : _r=: ·········D····e···v··,··e ... t ... D •••• e ••• m •••••••• r •••• y .... o .... ll •• a .•• r .. ı··n···d-·o·-n·-·:J· 
laıa = laaJk oımretlnl kaybetme- va hareketleri beklemek lkımchr. Kunalt _ Mevzu ve pye _ Merkez Bu ltr1dller altuıcJeld imzam at ft 
-... l nleıle ımıumt hizmet bl. Malta üzerine mihver kuvvetli ıe.kil- Müddet hUvlyetı daJremme maruf < 'lUr1dab 
aalal J'8lne ,.o.mı J'8P'Mlll phf. lerle hücuma devam e~.1~~~ KURUWŞ: t0tUn ihracat T. A. Ş. ) lma1lt tefl Ou- .................. ·---·-.... - .......... - ....... - .... .. 
llUfllr. •sll•hn :rdaJan _.., bafb ya, Deme ft Binpd tir.erine Madde ı _Adlan. ~cilan ve ldo Vemam tarafmc1a bimt ft80lun. Muhe•men bedeli (IS.ı7S) 11a. olan ....ı-Jif eb'ana 20SOO kilo b..-
......... llÇIDlfludır. Bunlar ela hua. kuvvetlerinin tesirli taarruzlar yaptık- adrealeri nppla )'azali olup iti- .tatil• duitun,u tudlk ederim. Bin t1obz yk hona (6/S/1942) çupmha sbll aut (U,30) oa •• .. •sukta ~ 
~ ._,.mca ,.idea bqb dftkktnlar lan Kahirec1en bildirilmektedi. ,a kabul •e ima eda ortaklvla. milD- kırk Od -1 nilan aymm yirmi bep da Pi' -... dahillndeki Komisyon taraW.. bpala zarf w1ila ..._ .-. 
~ V1'l Franu...,. ve Porteldze ait olup dencatuu wanıdan bbal eclwk olaa- el cumart.l sUnL 35/CIM2 cabr. 
, GORE cereyan yolları &erinde bulunan eö- 1ar aruuada ••hdut -.iiyetll Wr ki- T. C. bmiı- lk1ncl noter wklJl Fehmi S. ite alrmek ._enleria ( 1 1 SJ) lira ( U) m s' ' IDllftlrba w ' ıt 
bL Derim. 2'1 (A.A) - tnaWzLıır havaler- milrgeleriD dunmıu tehlikelidir. cük aanat kooperatif tiıketl kunJmut- Tenik resmi mUhril ve imza& lramm111a tayla elllii ft9ibJarla tıeldiflerial muhtni zarfluma .,..ı atba .ut 
- 31 l ._. mahuebeJmnc1e obnak Portekiz Aqula ve Mozambik sömür- tar. Umumi No.: 3440 BUIUSI 1'o.: 1/20T ( 14,30) oa cllrt ~ kadar ko.m.oa nWiilM ftlwlıul •n •..+.r • 
..... G uçak ~- llalta «elerini takviye etmiftir. Bunun miltte- MEVZU VE CA YEı Bu lirkiller suretinhı dairemiz doqa.. Bu ite ait tartn...- koaaiq•daa param olarak ................. 
.. Ya ...,.ı...ı.mw yapeJan twTmda fik1er lehine olması da muhtemeldir. Madde 2 - ICooperadfia .-- .mıcla .-kh 25/4/NI tarihli.,. ( Mfl) 20 24 28 2 ıns (9'4) 

tenle lg 1IClk tahrip edllmlftlr. Sen ~ w Mlke1on adalan Deloleu- apiıcla yazıla makatlaaa 1ehakkulm umumi numaralı u1ma tamamen UJllJD. 1-------------------------
, Kahire, 2't (A.A) - Malta adw pıa.. 1ar tmwfım ıle• '-1 oJunınuttur. igia ic1ıp -.. teciWrlıldn JumdWne 8it old .... tudlk eda'lm. BID dokuz yllz ,.___._ 
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SİY ASI. VAZiYEr 
•••••••••••••• 

B. "Paitler" artık 
kanunla bağlı 

de2"il ••• 
-*-Radyo gazetesine göre bu hafta ba-

şında günün en önemli olayı Bitlerin 
nutku ve bunun dünya basın ve radyo-
1<..rında u1 andırdığı yankılardır. Hitlerin 
nutku bir saat 15 dakika sürmüştür. Bu 
nutkun sövlenmesini icap ettiren se
bepler bili~iyordu; Rayştug mutat top
lantıya ç:ığırılmış, fakat celse açıldığı 
\•ak!t meclis reisi mareşal Göring, Hit
it rin bir nutuk söyliye~ğini biJdirmiş 
ve Hitler nutkunu söylemeğe başlamış
tı~. 

Nutkun büyük bir kısmı tarihi ma
Himattan ibarettir. Bitler. Britanya im
paratorluğuylc Cerman imparatorluğu
nu kıyaslamış ve Br!tanya imparatorlu
ğu aleyhinde hiiklimler çıkannıştır. İn
gilizlerle yahudilcri 1914 harbiyle bu 
defaki cihan harbini çıkarmaktan dola
yı mesul tutmuştur. Versay haksızlığın
dan da bahsettikten sonra sözü bugünkü 
harbe intikal ettirmiştir. 1939 dan beri 
ka7.anılan :uıferlerden bahseden H!Ocr 
nihayet Rusva harpleri üzerinde f azln 
durmuştur. Hitlere göre sonbahar taar
ruzunun muvaffak olamamasının sebebi 
kış ve soğuğun şiddetidir. Hitler bu kış 
safhaları üzerinde ısrarla durmuş ·ve 
A lmanyanın büyilk bir feHlketten kur
tulmuş olduğunu anlatmak istemiştir. 21 
ilkk5.nunda kumanda heyetinde yaptığı 
değisı.Jdiği de $imdi bu suretle izah et
miştir. 

Bu ana kadar ltayi tawn içtimaınm 
ası] sebebi henü'Z nnlaşılmnmış bulunu
yordu, bundan sonra, Bitler meclisten 
tam salahiyetler istemiş ve bu hususta 
şu mühim cfimleyi de söylemistir: 

• - Bundan dolayı her kesin vazife. 
sini yapmasını ve bir tetkikten ısonra 
vnzif esini ynpmndığına hükmedeceğim 
kimscleri kn7ımı1mıs haklan ne olursa 
olsun şerefinden veya işinden mahrum 
etmek salahiyetini meclisten istiyorum .. 

Bunu, milyonlar içinde bir kaç unsur 
hakkında istiyorum .. Mezuniyet istiyen
lcr var .. Ben bile 1939 dan beri ilç tün 
mezuniyet olmadan. Hakimler, on bin
lerce cesur Almanın memleketini Bol· 
şcvizmden Jmrtnrmak icin çalııımalan 
karşısında en nlt'nk insanlar hakkında 
anormal knrnl'lar veriyorlar. Bu gibi 
MI.imleri nzledeccğim .. • 

Bu salahiyetleri Rayfştag ittifakla 
Hit1ere vermiştir. 
Şu hale göre Hitler dilnden iübaren 

kanunla mukayyet olmıynrak her işe 
bakacak ve her istediği eczayı verebile
cek bir hale gelmiştir. Anlasılan bunla
n icap ettirecek bir takım sebepler var
dır ve anlnsılan normal usuller, kanun
lar ve hlikfmlerle bugilnUn şartlannı 
ltarsılamak mümkün olamıyor. Bunu 
H:tler de itiraf etmlstir. 

Bu husustaki mütalaalar birbirine uy
mamn ktadır. Bir klSlm, Bitlerin bu ted
birler)p is ıznrecel!i hnnatintledir, bir 
kısım da bunların tepkisi şartların daha 
ağırlasrn:ısını icap etti.rcccker diyor .. 
Neticeyi ancak olaylar gösterecektir. 

Nutkun İngilteredeki aksi pek tabii 
olarak Almanya alevhine propnganda 
vesilesi o1mustur. Hitlerin sark cephe
sinden bu tonlantı icin Berl:ne ı?"elmesi
ni sayanı dikkat buluyorlal'. Rbnrnün 
katlinden beri Almanyada böyle snrtlar 
hlisıl olmamıştır. Senelerde evvel Röhm, 
Bitlerin emrlvle ve sebepleri henilz bi
linmiyen şartlar altında öldürUlmUstür. 
Bitler, o za:-ınn Rayistacm da Röhmün 
kendi c>mr:vle ö1dürüldüğUnU bildirmiş
ti .. 
EVVELKİ NUTUKLAR VE 
SON NUTUK .. 
Londrn radvosu Bulgarca ve yabancı 

dil neşriyabnda bu nutuk hakkında : 
•RayistM Hitlere son salfıhiyetleri de 

vermic:tir. Hitler istediği ndnmı memuri
yetinden azledebilecek ve istediğini 
tcıa..,, ettirı>rek. l-u husustn kanun ve 
adliyeyi hiç dinlemiyecektir. Hitler 
nutkunda Sovyet taarnızundan da bah
setmiş., fnknt geçen sene artık bir Rus 
ordusunun mevcut olmadılhnı söyledlJ!j
ni unutarak kış mevs:minde çok büyük 
tehlike atlnttıiOnı söylernistir .. Bitlerin 
Almanvnda büyük bir muhalefetle kar
şılncıt1üı orblc muhakkaktır .. • diyor. 

AMH'l?fl(' .\.VE RUSYADAKİ 
TELAl<Kİ 
Amerikan basın ve radyosunun mUta

ICıalan da ovni merkezdedir. Amerikan 
radvosu: •Hitler bu nutkunda ham hak
kında bir sey sövlememi<:tir; Hitler de 
Rusvanın bu sene maf!lôp ed:leceğini 
tc>rnin «-demivor• demistir. 

Moskova radvosu da : •Almanyn ilk 
bahar hıı:ırruzumı başlamıştır: fakat bu 
tmırruz Hitler tarnfın~:ın Alman halkı
na karsı acılmıstır .. • diyor. 

Mih\•er radvoJan bu nutuktan mem
nunivetle bahsetmekte ve nutku Alman 
birliğinin veni bir tezahürü şeklinde 
görmektedir. 
VİSİ - AMERİKA VE 
MADAGASKAR 
Yeni KnJedonyanın işgali üzerine Vi

şinin verdiği protesto notasına Amerika
nın cevap vereceği nınlCım olmamakla 
beraber, iki devlet arasında gergin bu
lunan siyasi münasebetler Lavalin baş
vekil olması dolayıs~yle büsbütUn ger
gin lesmistir. 

Tokyodan gelen bir habere göre, Ja
ponya kendisinin Hindiçiniyi isgal etmiş 
oldu~nu unutarak hiç bir FranSlz sö
mürg<.'c;:nin mU!U!fiklerin is_galinden ma
sun olamıyaca~nı söylemiştir.. Bundan 
Japonyanın Madagac;kan mUttefiklerln 
i!!:galinden korunınk bahanesiyle i~a1 
<>tmek ir.tiyeceği mnnnsı çıkarılıyor. 

Transilvanya işi 
------·--------

Rumen is-
tekler ·ne 

karşı cevap 

YENi ASIR 

HINDISTANDA DURUM Deoizlerde harp 
----* *----s·r tek cep- 5 ayda At-

e göstere- lantikte 152 
miyorlar gemi batmış 

~*~ -*- ~*~ 
acar ba a1elıiift u ·ıran· M.i!s&iıi.m aı:ın ayrı luü· · Bi,. İngiliz destroye,.i 11e 
silvan~a daima acar fıumet teşBıilı aleyhinde IJir ltalyan de11,.iye 

Jıala~al:tırn diJIO .. n!ima,,işle~ yapıldı, . gemisi de battı.. 
Budapeşte, 2 7 (A.A) - Başvekil ehrtU bu numayğşle,.ı Londra, 2 7 (A.A) Amirallık 

dün Kolaznrdn kendi şerefine verilen t Jıbih etti.. Sandmor destroyerinin bathğını bildiri-
öğle yemeğinde söz alarak demiştir k: Allahabad, 27 (A.A) - Mahasafo adı- yor: 

c - Dünyanın başına ne gelirse gel- nı taşıyan Hind siyasi teşkili üyeleri dün Roma, 2 7 (A.A) - Kapello devri-
sin, Kolazar dalına Macar kalacaktır. akşam Allahabad şimeDClifcr ista.syo. ye gemisi üssüne dönmemiştir. 
Nurenberg nasıl Alman, Napoli nasıl nunda bir nümayiş tertip etmişlerdir. Vaşington, 27 (AA) - Bahriye na
Jtalyansa burası da o kadar Mncnrdır.~ Nümayişçileri Sen Maclras başvekili Ra· zırlığı bir Japon uçak gemisiyle bir Ja-

Başvekil Transilvanyanm ecdattan ja Fako'nun ve Madras kongre partisi· pon kruvazörünü hahran bir denizaltı 
kalma Mncar olduğunu söylemiş ve hu nin mü.cılümanlnrın Hind birliğinden aY• kumandanına deniz madalyası verildiği
bölgenin inkişafı için 1 O senelik bir plim rılmasına muvafakati dolayısile hoşnut- ni bildiriyor. 
haz.ırlandığını, bir ay sonra Transilvan- suzluklarını belirtmişler ve kara bay. Berlin, 2 7 (A.A) - 7 ilk 'kanundan
yaya tekrar gelerek bu plan hakkında raklarla gelmişlerdir. Sabık vali bulun- beri mlittefikler Atlantikte 152 ticaret 
tafsilat vereceğini, şimdiye kadar imar duğu trenden çıkmamıştır. gcmicıi kavbetmişlerdir. 
hareketleri için Transilvanyada 400 Kongre partisi reisi Nehru nUmayişl BiR GEMi DAHA BATTI 
milyon Pengu aarfedildiğini söylemiş takbih etmiş ve siyah bayrakları almış-. Meksiko, 2 7 ( A.A) - 75 00 tonluk 
sözüne şu suretle nihayet vermiştir: tır. !kinci trende başvekil bulunmadığı sarnıçlı bir petrol gemisi Mekaika açık-

c -- Macar milletine mensup azlık- halde nilmayişçiler tekrar görülmüş ise lannda batmıştır. 
lar bizimle beraber yürüyebilirler. Bu de Nclırunun mildahalesile dağıtılmış- ALMAN TEBLlöi 
harpte müttc!iklerimizle birlikte sonuna tardır. Nümayişçilerden bir.isi tevkü Berlin, 27 (A.A) - Alman tebliği: 
kadar devam etmeğe azmetmi§ bulunu- edilmiş, sonra tekrar bırakılmıştır. lzlanda sularında bir karakol gemisi 
yoruz.~ Karaşi, 27 (A.A) - Hintliler birliği batınlrnı§br. 

---- - Müslümnn komitesi reisi Abdullah Set -·----

illi ç· - at 
çuko arasında 

---------k-----
B l R MiLLi ÇIN HEYETi 

MANÇUKOYA G!Dı YOR -·-Nankin, 27 (A.A) - Çin milli hükü-
meti başvekil Vang Çing Vay Çin -
Mançuko arasında iyi münasebetleri ge
liştirmek maksadüe Mançukoya gide
cektir. Vang Çing Vay 4 mayısta hare
ket edecek ve Sing Lingde iki gün kala
caktır. Kendisine hariciye, endUstri ve 
propaganda nazırlarile hariciye nazır 
muavini, genel kurmay başkanı ve Man
çukonun Nankin bUyük elçisi refakat 
edecektir. ----·-----Uzak do«1uda 

""' 
(Baştnrnh 1 inc.i Sahifede) 

Sidney, 27 (A.A) - Avustralya har
biye nazın beyanatında şunları da .söy
lemiştir: 

c - tstilfı tehlikesini iyice kavrayan 
Avustralyalılar taan-uza nereden gele
cek olursa olsun karşı koymağa azmet
mişlerdir. > 

AMERiKAN KUVVETLERl 
YENi ZELANDADA 
Vaşington, 27 (A.A) - Yeni Ze

lıında elçisi Naş dün akşam radyoda Ye
ni Zelnnda halkna hitap ederek Ameri
kanın yardımından bahsetmiş ve yeni 
kafilelerin yolda olduğunu bildirmiştir. 
Yeni Zelandayı Amerika ile Avustralya 
adasında son ikmal üssü olarak vasıflan
dıran Nil§ demiştir ki: 

- Yeni Zelandada bu sözlerimizi 
dinleyenler Amerikan askerleriyle uçak 
ve tanklannın yakında rollerini oyna
yacaklnrına emin olmalıdırlar. 

JAPONLARIN TAHMiN 
VE OMlTLERl 
Tokyo, 27 (A.A) - Nijako Şimbun 

gazetesi yazıyor: 
Amerika umumi efkarı Japonyaya 

karşı bir tnnrruz arzusunu şiddetle duy
maktadır. Fakat Amerikan silahlarının 
bugünkü hali Amerikanın bu çeşit hare
ketlere girişmesine müsait değildir. Zi
ra Avrupadnki durum yüzünden Ameri
kan donanması tamamen Pasifikte top
lannmyacaktır. Fazla olarak Amerika
nın elinde kafi deniz üsleri de yoktur. 

KALAY MADENLERi 
TAHRiP E.DlLDl 

Maleşi knlay madenleri tahliye edilmc-
Tokyo, 27 (A.A) -- Birmanyada 

den evvel lngiliz mütehassıs ekipleri ta
rafından 2 - 2.5 sene çalışamıyncak su
rette ınhrip edilmiştir. Burada çaL§Rn 
amele daha evvel geriye alınmıştır. 

SON HARP HAREKETLERi 
Melburn, 27 (A.A) - Müttefik teb

liği: Port Moresbide 9 Japon bomba 
uçağı bir yere hücum etmiştir. Taarruz 
hasarlara sebebiyet vermiştir. Tayyare
lerimiz muvaffakıyetle karıı koyrnu§İar· 
dır. 

Lnhede müttefik hava kuvvetleri Ja
pon hava meydanlarını muvaffakıyetle 
bombalamışlar, yerde bulunan Üç tayya
reyi tahrip etmişlerdir. Hava muharebe
lerinde başka dü§Jllan uçakları da tah
rip edilmiştir. 

Salomon adası: Hava kuvvetlerimiz 
Bugenevilde düşmanın bir hava meyda
nına hücum etmiıtlerdir. 

Koregidorda: Japon hava hücumları
nın ııiddeti azalmı~tır. Müttefik topçusu 
dü~man topluluklarına tesirli ate§ etmi~ 
tir. 

Veiyasta: Sanremigiyoya karşı yapı
lan hücum püskürtülmüştür. 

Mindanaoda: Yalnız devriye faali• 
yeti olmuştur. 

JAPON - ÇiN 
BOôUŞMASI 
Tokyo, 27 (A.A) - (Asahi Şim

bun) gazetesine göre Ahing Vay dnğ
lık bölgesinde Japonlar komünist kuv
vetlerini temizleme hareketine devam 
ediyorlar. 23 nisanda iki silah dcposile 
el bombası imal eden üç atelye ve harp 
malzemesi ile bir miktar top ve silah 
ele geçirmhılerdir. 

hacı Haronun öldüğü bildiriliyor. , Qt:llVe e I• 
JAPONYANIN H1NDtSTAN J!., -
1ÇiN ÇALIŞTIGINI 
SANMAK DELlLtKT1R man edbirleri 
Ahmet Abad, 27 (A.A) - Mahatma 

Gandi Harican gazetesinde şunları yazı -~---*'-~---
yor: ES l R L l:R l. F TEMAS EDEN· 

LER !D4M OLUNACAK 
c Mutaarrızların Hindistan menfaat. 

tarı için çalıştığını zannetmek deliliktir. 
Hindistanın kurtarılması için başka dev-
letlerin yardımını istemiyoruz. --+- -

Japonlara karşı düşmanlığım yoktur. Stokholm, 27 (A.A) - Norveç gaze-
Fakat Hindistan hakkında bcslediklerJ telerinde neşredilen bir beyannamede 
niyetleri endişesiz karşılıyamam. Bizden harp esirlerile temas eden veya bunla. 
ne istiyorlar? Hindistanı rahat bıraksın- ! rın kaçmalarına yardım edenlerin ölUm 
lar. cezasJna çarptırılacaklnn bildirilmekte
Japonların büyük Asyada takip ettik- dir. 

leri imha siyasetine hak kazanmak için 150 RUS EStRt SAKLANMIŞ 
Çin ne yapmıştır? Stokholm, 27 (A.A) - Ofi bildiriyor: 

----·-·- İsveç basınının bildirdiğine göre 150 

.. Jar:onlar Rus
yadan kuşku
lanıyor ar 

-*-

Sovyet harp esiri Norveçte Kuhdaka 
kampından kaçmıştır. 

Polisin tahminine göre bu esirler bu
radaki halkın evlC"rinde saklanmaktadır. 
Bu bölge tamamile kordon altına alın
mıştır. 

~--....,._.~tt--~~ 

Amflrikada hazırlık ..... _ 
Tokyo, 27 (A.A) - D. N. B. bildı- (Bnştarafı l inci Sahifede) 

rir~~=. ~oşi Şimbun gazetesi .sov:etler 1 _ Gemi ve uçak yaparak mihveri ye-
bırlıgını? hareke; hattı. ve faalıyeti hak- neceğiz. Harp m:ılzemesi ve asker taşı
kında bı~assa şoyle dıyor: Japonya ay- mak için lüzumlu vasıtaları ve bunlan 
lardn~.b~.rı M~sk~vada • b~luna~. So~- koruyacak gemileri yapacağız. Atlantik 
y~t buyuk ~lçısi~ın vazıfesıne donI?e.aı: kıyılarında denizaltıların batırdığı ge
?ı veya. ~erın7 hır baş~asını~ • t~yınını milerin miktarı ne kadar bUyUk olursa 
ıstem~~dı:. ~ıtaraflık sıyasetının ıcapla- olsun bu bi7Jm harp gayretlerimizi cid
nna gore. ı~ı memleket a~as.ı~.da tam ta- di olarak sekteye uğratnmıyacaktır. 
rafı:ızlık ıçın ASovyctler bırlıg~nln da~a Almanların vapur zayiatı milttefikle
faal olm8:8ı lazımdır:. J-:!albuk~ .~.u?a uç rin zayintile mukayese edilirse bizim ka
aydnnben Tokyo buyuk elçiligını bat- yıbmıızın az olduğu görillilr. Japon ti-
sız bırakmıştır. caret filosu 6 milyon ton kadar vardı. 

___ ,___ Harbın başındanberi bunun bir milyon 

Rusya mu hare-bel eri ton~ batırılmıştır .. Almanların iki ~e
n.elik harpte beş mılyon ton kaybettik-

(Başfnraô 1 inci Sahifede) 

dir. İki havan topu, bir top, Uç tank 
tahr!p edilmiş, bir kaç esir alınmıştır. 
Başka kesimlecde düşmanın mUstah

kem mevzileri tahrip edilmiş, büyük bir 
tank kolu topçumuz tarafından dağıtıl
mıştır. Bir taburumuz dilşrnanın 3 tank 
savar topu ile 12 sahra topunu, on uçak 
savar topunu, 9 zırhh otomobilini, 17 
mitralyözünü ve 12 müstahkem mevkii· 
ni tahrip etm!ştir. Düşman asker bakı· 
mından ağır kayıplara uğramıştır. 

25 nisanda tayyarelerimiz asker ve 
harp malzemesi Uişıyan 20 kamyonu tah· 
rip etmiş, bir demiryolu köprüsilnü ber
hava etmiştir. Uçaklanmız iki Alman 
piyade bölüğUnU kı~en dağıtmışlardır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 27 (A.A) - Alman stukalan 

Murmanska hücumlarında seklz.i Hari
ken tipinde olmak Uzere dokuz Bolşevik 
avcısını düsürmüşlerdir. 

Berlin, 27 (A.A) - Şimdiye kadar 
alınan haberlere göre Bolşevikler doğu 
cephesinde evvelki gün üc;ü yerde ve 37 
si hava savaşlannda olmak üzere kırk 
uç;ılt k:whetmic:lerdir. 

ALMAN TEBLl(;t 
Ber1in, 27 (A.A) - Alman tebliği: 
Şark cephesinde mahalli hücum te

şebbüsleri olmuştur. Düşmanın bir kaç 
hücumu ve ileri hareketi püskürtülmüş
tür. Laponyada Alman ve Fin kıtaları 
oldukça şiddetli çarpışmalar sonunda 
Rusların karşı hücumlannı pilskürt
mUşlerdir. Düşman kanlı ve ağır kayıp
lara uğramış, bir çok tank tahrip edil
miştir. 

Murmansk kesiminde Alman av uçak
ları hava muh.rebelerinde kendileri hiç 
kyıp vermeden 9 düşman uçağını tahrip 
etmiştir. 

MACARLARA GÖRE 
Budapeşte, 27 (A.A) - Macar ajansı 

bildiriyor : Ukrayna cephes:nin Macar
lar tarafından müdafaa edilen kesimin
de geçen hafta ehemmiyetli bir şey ol· 
mamıştır. İki taraf kuvvetleri arasında 
topçu dilellosu, m:ıyn hareketleri ve ha· 
Cif hava hareketleri olmuştur. 

Kuvvetlerimiz kızıl çetelerin wzlen
clikleri ormanlnrda araziyi temizlemeğe 
devrun ediyorlar. Çeteler tarafından jş
gnl edilen bazı yerler düşmanın muan· 
nidane mukavemetine raWtıen geri alın
mıştır. 

leri tahmin edilebilir. 
HARP ışçıucı KOMİSYONUNDA 
Vaşington, 27 (A.A) - Reisicumhur 

Ruzvelt Pol Monton'un riyaset ettiği 
harp işçiliği komisyonuna yeniden sekiz 
aza tayin etmiştir. Harp endüstrisi en
cümeni reisi de işçi bulmağı kontrol 
eden bu komisyona dahildir. Yeni azalar 
bahriye müsteşarı, ziraat, maarü ve iş 
nazırlarile istihsalat bürosu reisidir. 

45 - 65 YAŞINDAK1LER1N KAYDI 
Vaşington, 27 (A.A) - Reisicumhur 

Ruzvelt kayda çağrılan 45 _ 65 yaşları 
arasındaki gruba dahil olduğundan kay
dın son günü olan yarın (bugün) kaydı
nı yaptıracaktır. Bu grubu teşkil eden
lerin sayısı 13 milyonu bu!m.a!.tadır. 

40 MlLYON tŞÇ1 
1şçl kaydı bitince işçi olabilecek kim

seler sayısının 40 milyona baliğ olacağı 
tahmin ediliyor. .. ___ , __ _ 
iNGILIZLER 
Almanyadan lıaçan 
Fransız generalini 
ö11üyo,.ıa .... 
Londra, 27 (A.A) - Gazeteler Kö

nigştayndan kaçan Fransız generali Ji· 
royu övüyorlar. Generalin coşkun va· 
tanpcrverliğini ve yüksek cesnret:ni be
lirten gazeteler general Jironun 1914 
harbinde ve daha sonra yaptığı işleri 
hatırlatıyorlar. Geçen harpte Fransız or
dusunda Taymis gazetesinin muhabiri 
olan bir gazeteci şunları yazıyor: 

1914 - 1918 harbinde genera1 Jironun 
Almanyada esaretten ilk defa kaçışı 
Fransız ordusuna bir kahramanlık ma
salı gibi yayılmıştı. Jiro mücadeleci bir 
ruh taşıyan Fransız generallerinden bi
ridir. Fasta Rif harbinde dövüşrntiş ve 
yaralanmıştı. 

~ıcz---,-" ..... ~~~~o-~ .... -~~N 

1 
Vi$i ltt•lıümetinin ~ 
Anlıa,.a sefi,.i g 

1 
deği$iyo,. mu?.. § 

Vişi, 27 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bildldyo.: Frausamn Ankara büyilk 1 

~ clçil!ğine eski hariciye nazın Bone- ~ 
Jf nin tayini haberi salahiyetli mahfil- H 
ıi lerde teyit edilmiyor. Vişi ve An- S a karn ara~nda bu mevzu etrafında §& 

S hiç bir temas olmamıştır. 
~~~~...,..~~ 

28 NiSAN SALI 

Istanbulda bir aile faciası 
İstanbul, 27 (Yeni Asır) - Eyipte bir 

aile faciası olmuştur. Karısından şüphe 
eden Kemerbu.rgazlı Cemil adında biri, 
•Akşama eve gelıniycceğinu diyerek 
evinden çıkıp gitmiş, civarda evini gö
zetlemeğe başlamıştır. Az sonra kansı 

Gülizar evden çıkmış ve nkşam saat 
dokuza doğru yanında yabancı bir er-
kek olduğu halde eve dönmüştür. 

Bir müddet sonra da Cemil yanındaki 
..... 

ru:lahtarla kapısını açarak eve gfrm~ " 
Gillizarı, Bartınlı Mehmet isminde biri 
olduğu sonradan anlaşılan dostu ile be
raber bir odada ev haliyle yakalamışta. 

Cemil, bu vaziyet karşısında kamM!" 
nı çekerek hücum etmiş ve Mehmedi öJ.. 
dürmüş, karısını da iki yerinden ağır SU• 

rette yaralamıştır. 
Cemil, hadise mahalline yetişen polis

lere teslim olmuş ve •Namusumn te
mizledimu demiştir. 

Meclis Parti grubu bugün toplanıyor 

Ankara, 27 (Telefonla) - Meclis parti grubu umumi heyeti yıınn (bugtin)
0 

toplannca.kbr. 

Bir kamyon devrildi, şo
f Ör n~uavini öldü 

yanındaki hendek'e yuvarlanmıştır, Şo
för muavini Satılmış kamyon altında 
kalarak ölmüştür. Şoför Ali yaralanrnı§ 
ve tedavi altına alınmıştır. 

tstruıbul, 27 ( Yeni Asır ) - Sabaha 
karşı Bakırköy civarında bir kamyon 
kazası olmuştur. Kuşyemi yükile Eclir
neden tstanbula gelmekte olan Alinin 
idaresindeki kamyon devrilmiş, yolun 

<:"><::><::~:><:::><:::>-<:::::.c;:::.<:><:::><:::~><:::>c:::.:><:::::.<::::.<::::.<::::.<::::.<:::t<:::::t<::::..<:::..<:::,..c;:::,..c;:::..<:::..<:::..<:::ı.<::> 

Yazın çı ıtan 

teşkilatı 
yaylalarda köy 
kurulacak 

·-- -···· -----------------
Ankara, 27 (Telefonla) - Yurdun resi tatbik edilmemekted.ir. M~ise vc

bazı yerlerinde yaylalara çıkmak itiyadı rilen bir kanun teklifiyle belediye ve 
olduğu malumdur. Ekseriya mevsimin- köy hududu dahilinde olmıyan yay1alar
de bir köyden daha kalabalık olduğu da köy teşkilatı kurulması istenmckte
halde yaylalarda ne kasaba ne de köy ida dit. 
~ <;;::..~<:::>-<:::>-<::::>-<::::>-o:;:::..o:;:::..o:;:::..<:::>-<:::>-<:::>-~t.:::>"~~t.:::>"::::>-'~::::::.O 

\t akıf suların, orman ve zeytin
liklerin işletilmesi işi 

Ankara, 27 (Telefonla) - Vakıf men· 
ba sulariyle orman ve zeytinl:klerin i.ş
letilmcsi hakkındaki kanunun beşinci 
maddesine iki fıkra eklenmektedir. 

Yeni fıkralara göre beş bin lirayı aş
mıyan satışlarda ticaret odalarından tas
dikli olmak Uzere işletme idare komis· 
yonunca kabul edilen iki tacirin de im
uısını taşıyan 61 günlUk bono, pazarlık 

tr akineye 
., erilirken 

B. Ruzvelt 
~----...-~~--

Kon µ;reye bir me-
saj gönderdi 

-*-
Vaşington, 27 (A.A) - Reis Ruzvelt 

bugün kongreye bir mesaj göndererek 
Amerikada hayat şartlanmn esaslı suret
te .k.ısılmasını ve şahsi ve umumi karla
rın enflasyona mani olunmak için tahdit 
edilmesini istemiştir. M. Ruzvelt tara
fından illin edilen proğram kazanç ver
gisine, kiralara, ücretlere, tasarruflara, 
kart usulüne ve taksitli satın almalara 
ta.a1luk etmektedir. M. Ruzvclt bilhassa 
şöyle diyor : 
Tıpkı geçen harpte olduğu gibi bu se

fer de düşman b3§langıçta bütün avan
tajlara malik olmuştur. Şimdi de o za
manki gibi medeniyeti müdafaa edenle
rin işlerin cereyanını değiştirecek olan 
insan ve mühimmat üstünlüğünü kurun
caya kadar acı yenilgilere ve ağır kayıp
lara katlanması geregecektir. Amerikan 
milleti Pearl Harbourdan sonra bir çok 
işlerin iki yıl önce bunu olagan üstli te-
lakki edebileceği bir milli harp istihsa
latı proğramı kabul etmiştir. Bununla 
beraber barış sanayiinin harbe uyması 
mükemmel bir şekilde olmuştur. M. Ruz.. 
velt bu milthiş istihsal proğramının sa
nayı işçi meselesini ziraatı ve maliyeyi 
altüst ettiğini anlattıktan sonra fiatlarda 
yükselme hasıl olduğunu ve buna son 
vermek zamanının kat'i olarak geldiğini 
bildirmekte ve şöyle devam etmektedir: 

Hayat seviyemizi önemli bir surette 
kısa bilecek durumdayız. Zaruri ihtiyaç 
maddelerinin ortalama fiatlanna daya
nan hayat pahalılığı geçen sonbahardan 
beri aşağı yukan yüzde 15 nlsbetinde 
artmıştır. Bu nisbetin bir iki yıl içinde 
yüzde 80 veya 90 a çıkmaması için şimdi 
harekete geçmeliyiz. Bunun için de mu
tedil bir proğram kafi gelecektir. Başlıca 
iç hedeflerimizden bir olarak hayat pa
halılığının istikrarını kabul etmeliyiz. 
Çünkü bu bütün iktisadi bilnyemizi 
kuvvetlendirmek için şarttır. M. Ruzvelt 
bundan sonra 7 maddelik bir proğramı 
anlatmaktadır. Yedi maddenin hülasası 
şudur: 

1 - Şahısların ve şirketlerin karları
nı makul bir hizada tutmak için ağır ver
giler konulması. 2 - Toptan ve pera
kende satışlarla kiralar için bir hudut 
te:sbit edilmesi. 3 - Ücretlerin istikrar 
ettirilmesi. 4 - Çiftlik mahsu11eri fiat
larının istikrar ettirilmesi. 5 - Harp bo
nolan satın alınmasının teşvik edilmesi. 
6 - Yeter derecede mebzul olmayan bil. 
tün esas mnddeler hakkında karne usu
lünün tatbik edilmesi. 7 - Kredi ile ve-

günündeki borsa kıymetinin yüzde '15 §l 
nisbetinde ve en çok üç aylık vaden ol
mak üzere borsada kote edilmiş mlln 
esham ve tahvilfıt kabul edilebileceği 
gibi resmi dairelerle devlet müe$Cse1e
rinin daimi memurlarına ke.fnleti mUte
sclsile mukab!lindc kredi muamelesi de 
yapılabilecektir. 

IJün Ankarada ya
pılan maç 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

uyandırmış, günün tatil olmamasına rağ· 
men sahada 20 bin kişiden fazla seyirci 
toplanmıştır. 

BİRİNCİ DEVRE 
Maç tam vakt!nde, saat 17.25 te baş

lamıştır. İstanbul muhtelit! bir Fener
bahçe _ Galatasaray muhteliti şeklinde 
idi ve maçı İzmirden Ferit Sirnsaroğlu 
idare ediyordu. 

İlk dakikalarda Ankaralılar, İstanbul 
takımını sıkıştırma~a ve gü2el bir oyun 
çıkarmağa başlamıştır. 

İstanbullulnr, evvela bu muntazam ve 
çok süratli oyuna ayak uyduramnmı~ 
lardır. Ankaralıların bundan faydalnna• 
mamaları, İstanbullulann canla baş]a 
karşı koymalarından doğmuştur. 

İstanbul takımı, 13 üncü dakikada on 
k!şi ile oynamak zaruretinde kalmış ve 
ancak 22 inci dakikada Enverin tekrar 
oyuna girmesiyle tam kadrosunu temin 
etmis ve ağır basmağa başlamıştır. 

Ankaradan İsmail bugün nedense iyi 
oynıyamamıştır. 

İstanbul takımının da elde etti~ Us
tünl ükten tam faydalanacak şekilde CfY• 
namadığıru söylemek )Azımdır. 

Birinci devre sıfır sıfır berabere bit• 
miştir. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci devrede İstanbul takımı daha 

ser.İ ve enerjik görünmüş ve bu hal de-v· 
renin sonuna kadar devam etmiştir. 
Oyun, Ankaranın yan sahasında oy
nanmağa başlamış ve 11 inci dakikada 
Mclihin şahsi Jtayrctiyle b:rinci ve 24 Un
cü dakikada da yine Melihin bir kafa 
vuruşu ile ikinci İstanbul golleri yapıl
mıştır. 

Bundan sonra her iki tarafın artan 
gayretlerine rağmen gol yapılamamış ve 
oyun İstanbul muhtelU:nin lehine ola· 
rak O - 2 sayı ile bitmiştir. 

KUPA ANKARALILARDA 
İstanbul takımının oyunu kazanması· 

na rağmen Ankara takımı daha fnz]ıı 
puvan sahibi olduğundan ve İStanbul ta· 
kımı bir gol daha çıkaramadığından 23 
nisan kupasını Ankara muhteliti kazan
mış ve kupa Hariciye vekili B. ŞU~ 
Saraçoğlu tarafından Ankaralılara vcrll· 
mişt:.r. 

ya tak.sitle satın almalara karşı proğrarrı· 
da mücadelesi yapılması ve borçlnrrtl 
ipoteklerin ve başka vecibelerin öden· 
mesi için teşvikte bulunulması. Reis şun· 
ları ilfıve etmektedir : 

Hayat pahalılığı hissedilir dercced~ 
artrnağa devam ettiği takdirde kongrcf 
haberdar ve gerekebilecek knnuni tc : 
birleri teklif edeceğim. Birle~ik Ame~r 
ka harp uğruna günde üsiUstc 100 nı b 
yon dolar sarfetmektedir ve 1942 yı 
sonundan önce bu masraf iki misli ola
caktır. 


