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ŞEVKET BİLGİN 

2f sene enel baıün, T6rk milleti, ta
ıtdnin en kafi Wr imnda yabancı men
ı..tıere kölelik eden padişabhk rejiml
ltla niifm ve bildmiyetini nefretle red
tederek Büyük Millet Medisinin yüce 
~da mukadderatına bizzat sahip 
'te hlldm oldalana dünyaya ilin et
lldşti. 

._!eni Türkiyenin " hatta Türk dim· 

... ı,ethüa temeli o idin atıhmştı. Cibn

.... iyet rejimi hayatanmA. yep yeni biıı 

---·+·---.... ~ ..... ,, roaıfdG1'1 frlll llıl , ..... ,... ........ : .............. ................ 
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Ankara. 22 (AA) - ~ baftuı 
bu akpm radyoda Maarif vekili Ali 
Yücelin apiıdaki nutkiyle açıhmttırı 

- Sevaili yurttaflanm. 1942 yıhmn 1 
çocuk haftumı açıyonun. Bence çocuk 
baftaian büyüklere kiiçüklerl, daha doi
ruunu 79tifkinlere benUz 7etipnekte 
bulunuılan diifünd&rme.i IMıknnmclaD 
pk lüzumlu ve fa7dalıdır. 

e=..:.:--ı ıibril, bütfin biiyÜ . .....ı ... byııaia ı.aline 
'9,111..., ldilletimmn ebedilitini ifade 
..... eemk Wtwm da haıflne 1-ila· 
,...... nalited ~parlak bJr de
"tni daha ''CnD~ ft Z8JDl!IUJI bilyükJe .. 

Millet Ye memleket idanlinde it ü
IDll olanlar, ana ve haha olmak ldna
cle halnnanlar Te)'B her ne mretle ol.
• ot.un çocuk terl»i)'mincle bir ftlife 
lap)'an her T"drk kendWni fÖ)'k Wr 
90l'RU Ufllllnda hulundurmahchr: 

Bu millet çoeuklaruu n kencll nJlt- *---
larmı 'Ve)'a talebelerini na..ı llir lneaa c t J 
lmeilne ıare )'etİftİnneli) Bence tarihe enup a a-
'bakıldıiı zaman bansi devirde ve hangi 

.. 
~ mesullyetlerinln aiJrhJmı daima 
tnhıtmak Wemlştir. 

cemiyette hu 8011J7a tam eH'lip veril-
mifee o devirde o cemi7et kuvvetli bir ı d 
hUdin olarak tarih ~de aclnini 78P- pon ar ur-

... heyecanla dolduran her ıüzel IDlfbr, E.kl çailann Atina Ye laparta.. 

teJe bir ... lanpe anmak tabiatın ezeU s A. N mndan elinizde hqGnUn lnsi]iz. Alman, d ld 1 
'-an..tm. Da ..... ~ ne derece / ., Amerikan, Rua n Japon cemiyetlerine uru u ar 
!IBh, Jnınetli " ~ elana ondan kadar bepelnde hu eonmun cnaha ....,. 

.......... 1111• .. ••' btteml•aw•I ----------- (Samls.lalfel,SilUbalM) 

~ ~•lh ~ft·~~ --~-~--,-.-l----.--ı--~-· 
;-.=e...w~.= * uaaeyaf ıat arı tespıt o unau 
=--~-=-=== Şimal batı-
~~~ da savaş istihsal bölgeleri~de top-
t;~~ genişliyor tan fiat 130 • 160 kuruş 
..... _ --+-
~ nnı- ........w1r. Tali- ona cepllede _,... .._ 
ret daa:9 -t.' .:"'=';;M = ,,,_ """'*"'.,.,,,,. oıifa.. 
'-lr ..W,et1et hep GDUD ..tlan arama- 11 .................. d,... 
~~Hn aynaHr, diyenler fllılllt ptfı .. 
iMi bar hakhdlrlar. Stoldıolm, 22 (A.A) - Rusyanın şi-

Geftelden onun ıtılen ytlsüne, mlda- mal batısında göller bölgesindeki muba
ha ..-me bakarak yannld Bmitlerl· rebenln genişlemesi hakkında yeni biç 
-.izin ~klMme dereeeşlni okumd bir haber alınamamıştır. Sovyet Rusya
.. \Ddlr. Ne bahtiyardır o mUlet ki sonu nın eimalinde hava faal!yeti aza~ 
re~ olan yannlara emniyetle de~ldir. Hava kuvvetleri mütemadiyen 
'°81dlf:v.ol'. Biz hl~ sfiphesiz o bahtiyar- dövUşUyorlar. Alman hava kuvvetleri 
IİTdan 'hfriyis. Yavalarmuzın neş~. sa- kütle halinde etmalde Sovyet deniz Us
llllethn&ln temeli olan çocuk. bilttln lerine hUcwna devam etmişlerdir. Sov
Iİtlnlann fktilnde yarım ken6dıle mna- yeller bUyUk şiddetle karşı koymakta-
- edecelimlz varlıktır. Bizi bizden cfWar. 

* BIRIAflY ADA DURUi 
* Çinliler mu

valf akiyet 
kazanıyor 

il i&tanda rtln 
ve Tokyova karşı 
nümayiş yapıldı 

-+-
Vllflnllıon, 22 (A.A) - Hollanda Hm.. 

dlatanı umumi valisi Vanmuk Beyu ... 
nydaa ~tıktma .oma gaıetecilere ap. 
IMlakl beypaıta bulumnQltUr. 

- .Japonların eenublt ilerlenıeleri dur
claıulmupur. Avustralyalılar fbndl tlır 

(S..U IQfa 1, .... ı •> 

BiR oaRBE DAHi 
---··---

Bir Japon 
kruvazörü 
babrıldı 

...... o yasatank, hatti ebedi1ite o Diğer bölgelerde : Sovyet radyosu 
~nldır. Da .az ntan. su her ta• dUn akşam orta cephede bir Sovyet hU
...,. aevinele dolduran minfwn;nilerin lrii· cumu netices!nde göğils göğüse bir mu· 
Mdak(e ,UrMhlecen, (elildeşen omuz· harebe olduğunu bildirmiştir. Fakat Al- m!4 sacieyait 130 kuruştur. Bu vası~ flldeP feldne d&mled lendn eıtllel' 
~ yülmeleceldir. man kayıplan ehemmiyetsiz obnuştur.. dan daha aşajtı mal1ann m~ ve bli- •-fıl~ · 

'tarihi ynn da,_... da odur. Ölenlerin yilıden az olması bu hareketin telerlne göre flat farklan gaz 8nGnde tu- USı • Vqington, .22 (AA) - Bahrlye neza-
0 llalde •• .m hasinenln ne kadar mevzi! mahiyette olduiunu gösterir. Al- tularak uamt flatJan tesblt olunm. Çunskns. 22 (A.A - On ukeıt retlntn teblili : Cebo adası~ :t ve ltfMh Wr Nlmna ihtiyHI oldaiu man radyosunun dün akşam bildirdiiine 2 - Bu ftatlar Urfa. Dlyarbülr, Mar- elSzeGsil demlttir ktı yapdan son hareketlerde torpil awı h'9-

•NWJr. göre Alman bava kuvvetleri evvelld B. Tev/Uc Riftü Aftll din. Ellzı«. Gaziantep, !!rzuruin. Trab- - ..?1-ı ~~~~erlrl Tnenlaım 1~ h :~ ~U~bulbotları d~ ...... 1 Vat.mı eeven. milletinin ytlkse1me- gi1n dolu cephllfllde 8nemll hiç bir ha- ton Konya ve Abaray '8hlrlerlnde top. pçm- çın ıan P n petro uvr ~ •u~esm e unan. uu- ~ 
.... lsttyen vatud ... her .,.ten ene) rekette bulunmamıştır. 8 Tevfı·k Ru·· Qtu·· ~cı ve toptancı klrlan dahil. sGzdil- ıeelnln merkezi olan Yenana Yukans- kruv.artıne blr .gece :hUcmn)a ... ı~ 
'9ea1a kaJ11 vadfellni bden ntandaş- FlNLERE GÖRE • 1i? (Sahife t. satan 4 te) dan het kilometre uzakta hir yeri ıreri lar ve buvuBrU alır b..-a llli'i&- , 
~ Helslnki 22 (AA) - Fin tebllli. a1ai'lık çenher altmda hulanuı 7edi hin tan soa.ra Ce1dJmek sOrimda ~--· 
~ ve .urhtb eecak yurd müdafaa- Amor berzahındakt hareketler hak- Aras yann Ma- - lnaUiz1 lı:urtamufbr. Bunların arwnc1a <Sana .. a. Sltla-t •> 

..... luıypti bir ehewnmfyet taşır. Fakat kında bu akşam huaust b!r teblil neşro- - ~ (Sonu Sayfa S. Stlttbı l "8) 

(Sonu Sahife 2, Sltan 6 da) lunacaktır. Diler ~el~ ehemmi- nı·saya .d. or •ou D ............. ( Soaı• q . ... ı .. 4. ~fftnn 5 t@ ) ___ gı 1 y _. n nn. A6& 

••••••••••• ---· . Azls ıae-.elıPlnds ,...,,. Rusyada Alman ta· 
t'IPldyenln en temiz 

,.......,. cUyoP.. arruzu. biraz gtıÇi· 
0n pden heri ,.ıırtmlzde bulunmak• g•cek deoı· ıı· yor 

ta olan aziz hemııertnılz aabık Londra '-
bUy\lk elçimiz sayın Tevfik RU§til Ana --+-
yann o~omobllle n\anfsayı eereflendire- Stoklıolm, 22 (AA) - Dolu eepbe-
ce'klerdir. -'-d mil on) '-'-'-'- ı..ı-~ _..1 ' 

T vfik R"•tll Aru Od ··"- ManJsad ıun 8 
Y arca ....- .. --- '"'ecee ~ &W» 

8 il kat, muharebelerin genle ve gUrUl-
kalacak ve Pazar sabahı Ankaraya sı.. tUaUz hmrhklan ~da R~ harbl-
decektir. Din onuncu Q1 llPı8 ermlA Bavalum 
Şehrimlzde bulmululu mldde• ~~ mU1aade.lzlill ...Ja...-.1~ Aimau ordu

raba ve dostJarmı 117ant eden Tevmr ~~:10• · ~-..:;..ı..a.. 
Rilit(l Aru tzmırd8 l&rdUKleri bU~ IUDUD turrum Ull"m5 --... ~...-
terakltl ve lnklpf U..kellerinden fe.- Fbılandlya ~ S'Vlr ııieyctmı mu-
kalade memnun bulunduiunuy huebell 18161 j8la.e blr ~"~• 
defalar ifade etmı, ve lzmtrl Tllrkıy; devam ~ Meöoe hen8s ..... delil-
• temi& fithrl oJarü tawlf .,ı . •. 

- hlmtırt 1 
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Vekili dün akşam 
haftasını açtı 

Maarif 
Çocuk 

(Baştarafı 1 inci Sahüede) 
Clw, ve bu cevap açıktır, beliğdir, gele
nege bağlanmıştır, hatta kitaba girmiş, 
ni:uma kanuna bile geçmiştir. 

ESKi TORK ÇOCUKLARI 
Kendi tarihimiz bu bakımdan bize çok 

k.waıetli dersler verebilir. En eski za
manlarda Türk çocukları Türk ulusu 
içiade ilk safa geçebilmek için Polat gi
hıi. gönüllü dayanıklı, gözü pek, tehlik~ 
<t.. yılmaz, ahnm üstüne bindiği za
r.an gözü hiç bir korku ile kıpmaz, çe
liMen yapılmıf ince ve fakat sağlam kı· 
lıc•ı ozanların sazlarını çalarken gös· 
teldiii mah.irlik ve sanatla kullanır, al
dığı memleketlerin halkına karşı yediği 
saıWpeiz üzümlerin bedelini bağ kütükle
rialıa altına bırakacak kadar yüksek bir 
b.Jıette ve duyguda idi Orta Asyadan 
0.kyanua kıyılanna geçen Türk ulusları 
Mıelazldrtten Viyana önlerine kadar at 
oyaatarak, Basra kıyılanndan Tunus 
yalı.lanna kadar yelken açarak ulafır
kea biiyük atalanmız işte böyle kahra
maa bir bütünlüğün böyle anlamh inaan
lanydı. 

Böyle olmilla beraber devirler geç. 
mit. zamanlar ilerlemiıtir. Ac1. tatlı gün 
IH birbirini kovalamış. az gitmif uz git
m\Pı. bugünkü devrimize gelmişiz. 

BUGONKO ÇOCUKl.ARIMIZ 
NASR. OLMALI> 
Şimdi mesele bugünkü Tüdt çocuğu 

tıa..1 bir iman olmalı) iıte sorulacak 
sual bu olmalıdır. 

Bu soruyu ben de kendi kafamda 
.ıoDDUJ. bir çok zamanlar dütünmiifüm· 
tür. Bulduklarımı kısaca anlatayım. Ço
t\Önmızı yetiftirmekte ve halkımızı 
bugünkü hayata göre yaşatmakta iHt İf 
yaaİllp. doğrudan, zararbyı fayclahdan 
ltötıliyü iyiden ayırt edici bilgi ile ailih
la.dmnakbr. Bilgi ile diyorum, çünkü 
utmanın sivrisinek ile yapılan bir ha. 
talık olduğunu bilmediğimiz zaman ya• 
brlara gidip çaput bağlıyarak iyi olaca
iımaı zan ederiz. Silahlanmak diyorum 
çlnkil bu sıtma yapan sivrisinekler gök
ICl'den gelecek düşman uçaklarından da 
Claha çok telefat verdirirler. O uçaklar
la savaşmak kadar bomba yerine mik
rop atan bu kanatlı düşmanlarla döğüş
mek zorundayız. Srtrnadan kurtulmak 
i~ elde etmek gereğinde olduğumuz 
bagi basittir. Amma Türk yığınlarının 
b. bilgsizlik yüzünden verdiği canlar, 
~dulhamit devrinde yemende ölen ve 
ya geçen büyük harpte cephelerde tanrı 
rahmetine ka'VU§an şehitlerimizden az 
~ildir. On yıl önce gördüğüm bir sağ
lık haritası sıtma belasiyle ocakları 
8ÖD111ÜŞ. evleri yıkılmış, yok olmut. iz
leri kalmanuı lcöy lerirn.izi gösteren ai
rah noktalarla dolu idi. Bunun çaresi: 
~&resi basittir: Kinin. fakat kinini yap
mak lazım. Bunun için kimya bilginleri
IDİZ olacak. kınakına bulacak, yapacak
•ınız. Fabrikalarımız olacak, iıleteceksi
.nlz. Doktorlarınız olacak, bildiğiniz sıt
ma mücadelesi gibi yer yer bol bol ge
zecekler, ha.atalan görecekler, utmanın 
b.eTilerine göre iyileştirme usullerini bu
lacaklar ve yapacaklardır. Bataklrklar 
lturutul.acak, mühendisler çalı.şacaklar
Hır. Pirinç eken çeltikçiler sadece para 
ltazanmağı düıünmeyecek.ler, kanallar 
yaparak çeltiklerini verimli bulacaklar
Clıı. 
· Bakın bir sivrisinek, bir sıtma bizi ne 
kadar §eyler öğrenmeğe, ne büyük işler 
yapmağa mecbur ediyor. 

Şimdi baıka bir alana geçelim: 
Çi&çilik. ekim yapanları babalanmı

zin gördüğü kara sapandan kurtararak 
toprağı sürmek, ekmek, mahsulü alıp 
tanesinden ayırmak, makine ile topla
mak Te yine bir makine olan fimendifer 
le memleketin her tarafına çarçabuk 
,yaymak. lazımdır. Bütün bunları söyle
mek kolaydır. Fakat yapabilmek 
~üçtür. Çünkü bütün hu işleri bqannak 
için bilmek, her zaman bilmek lizımdır. 

Denizde balık, tarlada pancar, top
rağın altında demir çoktur. Balık deniz
~e iken Jcann duyurmaz, tarladaki pan
carla şek.erli kahve içilmez, toprağın al
tındaki demirle sapan kaması, kılınç, tü
fek yapılmaz, yerin dibindeki kömür bi
zi ısıtmaz. 

Denizden bahğı çıkararak günlar, ay
lar ve hatta senelerce bozulmadan sak
Jayabilmekte ve memleketin her tarafına 
yaymaktadır. Tarladan pancan almak, 
fabrikaya götürüp onu toz ve kesme gü
zel şeker yapmak gerektir. Yerin altın· 
dan demiri çıkararak işlemek ve fayda 
getirecek hale getirmek. lazımdır. 

Bütün bunlar yapılmaclt mı denizleri· 
mizde dünya kadar balık varken, sof
ralarımızda etsiz kalmaktan kurtul
mayız. Bunları yaptık mı tarlamızdaki 
yığın yığın pancar dururken çocukları· 
mıza şekersiz süt vermek zorunda kalı· 
rız. Toprak altında tonlarca demir pi
niklerken demirsizlikten yapı yapama· 

TEL: 36·46 

BUGÜN 
SON DEFA OLARAK 

yız, kömürsüzlükten donar, fabrikalan• 
mızı isletemeyiz. 

NETlCE .... 
Demek istediğim şu: Bütün bu yok· 

luk ve yoksulluklara uğramamanın tek 
çaresi bilmek ve öğrenmektir. Sevgili 
Atatürkümüzün bütün çareleri hakikt 
ve müsbet ilimde aramalıdır demesi bu. 
nu söylemek içindir. Nutuklarında müa
bet ilimlere ehemmiyet vererek bunun 
üstünde durması hep bunun içindir. Mil 
li Şefimiz büyük lnönünün müsbet ilim· 
leri öğreniniz ve bildiğiniz kadar öğ
retiniz demesi bu düşünce iledir. Bu tüı 
lü bilgililerle halkı göreneklerden, batı) 
ve yanlış düşüncelerden hurafelerden 
yakasını kurtaracaktır. Bu türlü bilgile
ri yapmak için hiç bir devirde Türk mlli 
leti, cümhuriyet devrinde olduğu kadaı 
dikkatli ve başarılı olmamışhr. llk okul 
dan tutunuz üniversite fakültelerine ka
dar kültürde müsbet ilimler ve teknikte 
büyük emek ve gayretlerle çalışılmakta.
dır. Memleketimizde okuma yazma bil
memez1iğini on beş yıl içinde yeneceğiz. 
Yeni yaptığımız köy enstitüleriyle bu 
işin peşindeyiz. Maarifin her alanında 
hummalı çalışmalar olduğunu hepiniz 
görüyorsunuz. Yakın geleceklere güven
le bakabilirsiniz. 

HER ŞEY VATAN iÇlN 
Vatandatlarım, bilgi işini böyle an

lattıktan sonra ikinci temi taşına geçi
yorum: Tutalım ki Türk çocuğu şimdiki 
işine göre fimdiye kadar söylediğim bil
gilere sahiptir. Bununla iş bitti mi sanı
yorsunuz? Hayır. Bir vatandaş düşünü
nüz ki bir kaç dil biliyor, bir mesleğin 
en büyük derecesine varmış, yazıyor ve 
söylüyor, iıinde başanh olmak için her 
vasıtaya ve liyakata .ahip olm~tur. Fa
kat yabancı bir cemaat duygusundadır 
ve o cemaatin ilgisindedir Bize faydalı 
bir iı yapmak için yüreği kaynamıyor. 
Hep kendini ve bizedn başkalarım dü
şünüyor. Hep kendine ve bizden başka
larına hizmet amacındadır. Böyle bir 
vatandaşın bilgisinden ne çıkar. 

Ne mi çıkar? Hainlik çıkar, zarar çı
kar, fitne çıkar ve ölüm çıkar. O halde 
bilgilerimiz bir şey için olmalıdır. O 
teY nedir) O şey bizim için Türklüktür, 
vatan ve millettir, tarihimizdir, bugünü
müz ve yanrumızdır. Şu halde kafamıza 
doldurduğumuz bilgilerimizi yüreğimizi 
titreten bir inanın •ıcağına ve ışığına 
bağlamak lazımdır. 

Bu inanın düstürü şudur: Ben Tür
küm, he şeyim Türk milleti içindir. Bi
zim ahlakımız bu düstürden çıkar. Ah
lak insanlığın hareketlerine jyi veya fe
na hükmünü vermek olduğuna göre içi
mizde daima var olduğunu hissettiğimiz 
iyiyi fenadan ayırmak kudreti, vicdan 
dediğimiz bulunç melekesi Türk için bu 
d uaturdan doğar: Bir söz, bir yazı, bir 
iş, iyi mi? yoksa fena mı? Buna hük
metmek için kendi kendimize sorarız. 
Bu yazı, bu iş Türklüğe faydalı mı, zara
lı mıdır) Fay dalı ise iyidir, zararlı ise 
fenadır. Bu teraziyi hiç bir zaman eli
mizden bırakmamalıyız. Milli ahlak 
doğru ve saşmaz ahlaktır. 

LAYtK AHLAK 
Laik bir millet için başka türlü ahlik 

olabilir mi? Hele bizde Müslümanlıkta 
kulla Tanrı ve yaradanla insan arasına 
hiç kimse, hiç bir kuvvet, hatta devlet 
bile giremediği için herkes kendi mane· 
vi dünyasında hilrdür. Buna kimse karı
şamaz, Tanrısına istediği gibi tapar, ya
radana dilediği şekilde ibadet yapar, bu· 
na kimse el uzatamaz. O herkesin kendi 
bileceği duygudur. Karı.şacağımız nokta 
ferdin sözde ve işinde içinde yaşadığı 
ve bir parçası olduğu ulusa zararlı ol
mamasıdır. Faydalı olmasıdır. 

TüRK GENCtNtN ROL'O 
Duygusunda Tiirk olmıyan, her şeyim 

Türk milleti içindir andını içmeyen el. 
bette Türk değildir. Biz bunlara uzun 
ve acı bir tarih tecrübelerinden sonra 
inanmış bulunuyoruz. Geçmiş kara gün. 
lerimiz hatırlanırsa, uğradığımız ihanet· 
ler, kos koca bir devletin nasıl yıkıldığı 
ve yıkılmış devlet enkazı üstünde yeni· 
den bugünkü rolümüzü kurmak için 
uyanık büyük kahramanların bütün 
milletle işbirliği ederek nasıl savaştık. 
Tannı ve mi1li istiklale nasıl kavuştuğu. 
muzu kolayca anlarız. Bunun için ben 
Türküm, millet olarak hürüm. devlet 
olarak özgürüm anlamını buluruz. Her 
şeyim Türklük içindir, derken Türkiye 
Cümhuriyetinin istikW için hayatıma 
kadar her şeyimi verebilirim manasını 
kasettiğimizin farkında oluruz. 

Türk çocuklarının ve Türk gencinin 
ruhu buradadır. Türk çocuğu ve Türk 
genci milli hayatl kendi vücudunun ya
pısı gibi duyar. Ve vücudundaki bir has
talık onu nasıl rahatsız ederse milletin 
hayatındaki her hangi bir huzursuzluk· 
tan da daha çok acılar duyar. Çünkü 
şahsi acımız ne kadar büyük olursa ol. 
sun bizimle beraber sona erecektir. Bi-

ÇARŞAMBA GÜNt) izDiBAMDAN GİREMİYEN VE TEKRAR 
GÖRMEK ARZU EDENLERİN ISRARLI TALEBİ KARŞISINDA 

rVRKC:E sozı.v • ARAPÇA ŞARJDl.1 

ELMACI GUZELi FiLMi 
YALHIZ BVGVN DE DEVAM EDECEK2'JR 

MATiNELER: 1.30-3.30 - 5.30 - 7.30 ve 9.30 da.. 
y ARIN • 1 - ÖL"OME KARŞI SAVAŞ (Emil J anings) 

• Z - MADAM LA ZONGA (LUPE VELEZ) 

YENi ASJR 2J NİSAN PERŞEMBE J942 

ŞEHİR HABERLERİ: 2_3 ~-isan 
..._.-----~------------~ıTürk millet ini 
Fuar hazırlıkla

rına devam 
ediliyor 

- *-Haldi IHl.Sdakıftı 
iiaetlerinde ya,,.ıacaıı 
tenzflcitın teslritl 
istenildL 
On ikinci İzmir Enternasyonal fuarı 

hazırlıklarına büyük bir ihtimamla de-
vam edilmektedir. 

Fuara yurdun muhtelif yerlerinden ge 
lecek ziyaretçilerle ekspozanlar hakkın~ 
da tatbik edilecek tenzilatlı tren tarife
lerinin tesbiti ve timdiden alakadarlara 
bildirilmek üzere belediye riyasetine 
tebliği münakalat vekilliğinden rica 
edilmiştir. 

iktisat vekilliği de, sanayicilerimizin 
bu yıl İzmir fuarına geniş ölçüde iştirak
lerini temin için Ticaret ve Sanayi oda
larına hitaben bir tebliğ hazırlamakta
dır. Bu sene fuarımızda milli sanayiimiz 
en geniş manasile teşhir edilecektir. 
Türkiye ticaret odaları pavyonu hazır
lıklarına başlanmış bulunmaktadır. 

On ikinci fuarımıza vaki olacak ecne
bi İştirakler için hariciye vekaletimiz 
icap eden teşebbüsleri yapacaktır. Şim
dilik Bulgaristan ve Macaristanın fuarı· 
mıza iştirakleri tahakkuk eylemiştir. Fi
listin, İtalya, Almanya ve lngltere ile 
hanın da iştirak edecekleri kuvvetli bir 
ihtimal olarak ileriye sürülmektedir. 

--""uwuo- --
Yeni 2'Ü1'1ı • Bulgar 
ticaret anıaırnası 
Türkiye ile Bulgaristan arasında bu 

ay iptidasında Ankarada imza edilen 
yeni ticaret anlatmasının metni dün şeh
rimizdeki alakadarlara tebliğ edilrniftir. 
15 Nisan tarihinde yürürlüğe girmiş b u
lunan anlaşma tamamen hususi takas 
esasına istnat etmekte, yani mal ithal 
edip mukabilinde mal ihracı esasına da
yanmaktadır. 

Bu yeni anlaşma ile iki memleket ti
caretinin daha ziyade inkişaf edeceği ve 
ticari münasebetlerin karşılıklı emniyet 
havası içeri.sinde istikbalde yeni imkan
lara kavuşacağı tahmin edilmektedir. 

--- o- --
VALİNİN 
çe,naede tetlıilıleri 
Vali B. Fuad Tuksal teftiılerde bu

lunmak üzere dün sabah Çeşme kazası
na gitmiş ve akşam üzeri şehrimize av
det eylemiştir. Vali Çeşmede muhtelif 
mevzuları ve buarada bilhassa iaşe ve 
dağıtım işleriyle meşgul olmuştur. 

ı:im şahsen kaybolmamız ise milli haya. 
tın bitmesi asla değildir. Halbu ki milll 
hayattaki bir ıstırap, bir sıkıntı kendi· 
mizden sonra devam ve hayat duygula. 
rını da tehlikeye düşürür, onun için de
ğilmidir ki ihtikarcıyı, istifçiyi, vurgun
cuyu, devlet hırsızını lanetle karşılıyo. 
ruz, nefretle görüyoruz. İşte bizim anla· 
dığımız ahlak bu esaslara dayanır. 

M1LLl ŞEF1M1Z1N SöZLERt 
Büyük Şefimizin şimdi tekrar edece

ğim sözlerini dinlediğiniz zaman bu dü. 
fÜnce ve duyguların öz kaynaklannm 
yerine varacaksınız: 
Çocuklarımız vatan sevgisi ve şuuru 

ile yetişmelidirler. Şimdiki zaman bizim 
yetiştiğimiz zamana göre çok değişmiş. 
tir. Memleketin içinden ve dI§mdan ge. 
len tesirler çok geniştirler. Çocuklarımız 
kendi nefislerine güvenmeli ve bütün bu 
tesirlere ve akınlara karşı kayabilecek 
mahiyette hazırlanmalıdır. Vatan sevgi
si ahlikın başında gelir. Vatan sever 
olarak yetişmek milli sistemimizin te
melidir. 
Şimdi ayrı ayrı anlattığım bu iki te

mel taşını bir araya getirelim. Müsbet 
ilim zihniyetiyle milli hayat kaygısı. 

Türk çocuğu vücutça sağlam, kafas1 
işler bilgisi hayata uygun ve vazifesine 
bağlıdır. Bizim için insan nümunesi bu. 
dur. Bu kadar çerçeveli, bu kadar aydın, 
bu kadar geni§tir. 

Milli varlık ilk bakJ.§ta, egoist, sadece 
kendini düşünen özgür bir varlıktır, 
açık gibi görünen bu kural kendini bile
rek başkalarını sevmek mümkün olduğu 
hakkındaki büyük hakikate bizi götürü· 
yor. Onun için milletler arası işbirliği 
yoluna ancak milliyetçilik yolundan gj.. 
dilebilir kanaatindeyiz. Kendi dar sınır
ları içinde biribirine yardıma dayan!; 
duygusunda olmıyanlar daha geniş bir 
alanda buna nasıl varabilirler? 
Çocukları koruma için kurulmuş olan 

cemiyetler, bu yardım ve dayanç urgan· 
!arının başında gelir. Bugün sizinle ko. 
nuşmak fırsatını verdiği için kendisim: 
pek müteşekkir olduğum çocuk esirgeme 
kurumu bunun en canlı bir örnegidir. 

Esirgeme kurumunun kırmızı yıldızlı 
küçük zarfının içine bir kuruş koyan mi
ni mini çocuğa kadar her Türk millete 
yardımın vereceği derece derece zevke 
yükselecek haldedir. Bu böyle olduğu 
gibi Yunanlı kardeşlerimi-zin yardıma 
muhtaç çocuklarına da elimizden geleni 
yapmağı insanlık bakımından vazife 
saymaktadız. 

G'OL'ONOZ, ECLEN1NtZ 
Türk çocukları, bugünler sizin bayra

nunızdır. Gülün, söyleyin, oynayın, eğ· 
lenin. Sizi yetİ!ltiren, sizi düşünen ana
lannız ve babalarınız, hocalarınız ve 
koskoca bir Türk milleti vardır. Size 
bayram olan bugünün milli egemenliğin 
kurulduğu gün olduğunu unutmayın. 
Hepinizi sevgi ile kucaklarım. F erahh 
günler görünüz, sevgili yavrularım.> 

Bugünkü bayram programı Ebediliğiniifad 
--~--~~~~--~--~...._...... 

Okullarda ve Cün;.huri- Eden hi~ gnndü 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Yet alalllndakı. merası·nı vazifem.iz bundan ibaret sayılamaz. Bi· 
:ıim çocukta aradığmır.ı .şey bedea sai• 
1amJiiı kadar ruh, karakter sağlambit• 
dır. 

Bugün 23 Nisan, Milli Hakimiyet bay
ramıdır. Mukadderatunıza sahip oldu
ğumuz günün yıldönümü, dünyanın harp 
ateşi içinde kaynaştığı böyle bir zaman
da daha başka manalar da taşımaktadır. 
Türk milleti, elinde Milli Hakimiyet ve 
istikW meşalesi olduğu halde ordusuna 
güvenerek ayakta durmakta ve Milli 
Şefi etrafında toplanmış bulunmakta
dır. 

Bugün aynı zamanda çocuk bayramı 
ve çocuk haftasının başıdır. Bu iki bay
ramın bir araya gelmesi tesadüf eseri 
değildir. Bilakis 23 Nisan tarihinin aynı 
zamanda çocuk bayramı olması, Cüm
buriyetin çocuk davasına Milli Hakimi
yet derecesinde bir ehemmiyet vermekte 
olduğunu göstermektedir. 

* Bayram münasebetiyle dün her taraf 
bayraklarımızla süslenmiştir. Bayı·anı ta. 
tili dün saat 13 ten başlaml§tır ve bu ak
şama kadar sürecektir. 

Her iki bayramın tesidi için hazırlan
mi§ olan programın esaslan şunlardır: 

Bugün Çocuk Esirgeme Kurumu tara
fından rozet dağıtılacaktır. 

OKULLARDA 
Bu sabah saat tam 8,30 da her okulda 

tertip edile<:ek bir program dahilinde 
bayram töreni yapılacaktır. Toren oku. 
!un başöğretmeni veya bir öğretmeni ta
rafından çocuk seviyesine uygun bir hi
tabe ile açılacak ve törene saat 9 da son 
verilecektir. 

Her okul ikinci devre sınıflariyle umu
mi tören yeri olan Cümhuriyet meyda
nında saat ona kadar ve geliş sırasiyle 
yer almış olacaktır. İkinci devre çocuk. 
larından iştirak edemiyecek olanlar bi
rinci devre öğrencilerinin eğlencelerine 
katılacaktır. 

Bu işin tanzim ve murakabesine Parti 
Kau Reisi Avukat Nuri Fettah Esen, 
Belediye daimi encümen azasmdan Nus
ret Siber, ilk öğretim müfettişlerinden 
Vahit özgüven ve Raü Altıok ile Halit
bey okulu başöğretmeni Recep Bilge ve 
Sakarya okul başöğretmeni vekili Meh
met Öztarha memur edilmişlerdir. 
Öğrenciler törene okul kıyafetiyle iş

tirak edeceklerdir. 
Her okulun birinci devre öğrencileri 

9 dan 11 e kadar kendi okullarında ve 
öğretmenlerin idaresi altında eğlence ve 
tezahüratta bulunacaklardır. 

C'OMHURtYET MEYDANlNDA 
Törene Cüınhuriyet meydanında tam 

saat (10) on da askeri bandonun çalaca
ğı istiklal marşiyle başlanacaktır. Bun
dan sonra Cümhuriyet Halk Partisi ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu namlarına 
C . H. P. Vilayet idare heyeti az8.sından 
Avukat Ekrem Oran tarafından bir söy
lev veril~ek ve bunu Alsancak okulu 

başöğretmeni İbrahim Gökyaylanın hi
tabesiyle Halitbey, Duatepe ve Necati
bey okullarından birer öğrencinin oku
yacaklan şiirler takip edecektir. Bunu 
müteakip bandonun iştirakiyle hep bir
den onuncu yı]dönümü marşı söylene
cek ve heykel önünde yapılacak geçit 
resmi ile törene son verilecektir. 

Törene başlamadan önce muhtelif te
şekküller tarafından getirilecek çelenk
ler heykele konacaktır. 

ÇOCUK Eô-LENCE 
VE TE2Afit)'RLER.1 
Karşıyaka, Bayraklı, Mersinli, Borno

va ve Buca okulları da aynı saatte ma
hallerinde yapılacak program dahilinde 
eğlence ve tezahüratta bulunacaklar
dır. 

23 ve 24 Nisan günleri öğrencilerin 
grup halinde ve sınıf öğretmenlerinin 
nezdinde Kültürparka duhuliyesiz gir
meleri temin edilmiştir. 

24 ve 25 Nisanda şehir sinemalarında 
tertip edilecek hususi seanslardan öğret
men nezaretinde gidecek olan çocuklar 
istifade edeceklerdir. 

Bugün saat 15 ten 18 ze kadar devam 
etmek üzere İzmir Halkevinde çocukla
ra mahsus bir eğlence tertip edilmiştir. 
Bu eğlencede müdafai hukuk, Güzelyalı, 
Hikimiyeti Milliye ve Duatepe okullart 
mandolin konseri verecekler, Sakarya 
okulu 23 Nisan piyesini temsil edecek ve 
perde aralarında monoloğ söyleneceltı 
Tınaztepe okulu çocukları korunma pi
yesini temsil edecek, lstikW okulundan 
bir öğrenci (23 Nisan) isimli iki şiir oku
yacaktır. 
Karşıyaka okulları Karşıyaka Halk

evinin tertip edeceği eğlenceye iştira·, 
edeceklerdir. 

Bugün saat 19 da Hakimiyeti Milliye 
konusu üzerinde bir konferans verile
cek ve bu konferans Hoparlörle neşredi
lecektir. 

ÇOCUK YUV ASINDA.K.t 
YAVRULAR SEV1ND1RtLD1 
Belediyemiz çocuk bayramı münase-

betiyle belediyenin çocuk yuvasındaki 
78 çocuk ve bebeğin hepsine elbise ve 
ayakkabı yaptırmq ve kendilerine ver-
miştir. . 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
bu sabah erkenden Karşıyakadaki çocuk 
yuvasına giderek çocukların bayramla· 
rını tebrik edecektir. Yuvada mevcut 
çocuklardan yürüyecek çağda olanlara 
ayrıca hediyeler de verile<:ektir. Çocuk
lar bugün Karşıyakada bir gezinti yapa· 
caklar ve Karşıyaka Halkevine kadar 
giderek orada yapılacak törende bulu. 
nacaklardır. 

Çocuk yuvasındaki bebekler de bugün 
izaz ve ikram görecekler ve yeni elbiseo
lerini giyeceklerdir. 

lzmire getirilen . 
yenı mallar 

ve Arpa, kiğıt 
çaya dair karar 

Vilayet fiat mürakabe komisyonu lz
mir viliyeti emrine tahsis edilen 16 ton 
arpanın perakende sabf fiabnı tayin et
miştir. Her türlü masraf ve yüzde bq 
bayi kin dahil olarak arpanın peraken
de fiatı 18,5 kuruş olmuştur. 

Arpalar her istihkak sahihine İ&fe 
müdürlüğünce verilecek kartlar mukabi
linde dağıtılacaktır. Nakil vaaıtalan sa
hiplerine dün kart verilmesine bqlan
ınıştır. Arpaların tevzii iti cuma gÜnÜ ya
pılacakbr. 

KACIT TEVZH 
ithal edilip İzmir viliyeti mıntakası 

için ayrılan kAğıtlann tevziine yakında 
başlanacaktır. Bu dağıtım iflerini tekar
rÜr ettirmek üzere önümüzdeki cuma gü 
nü saat 1 6 da ticaret ve sanayi odası sa
lonunda bir toplanh yapılacaktır. Top
lantıya ticaret odasında kayıtlı ithalatçı, 
toptancı ve perakendeci kağıtçılarla kır
tasiyeciler davet edilmişlerdir. 

Viliyet fiat mürak.abe komisyonu bil
umum kırtasiye eD"&sl ve mektep leva
zımı için ithalatçıya azami yüzde 25, 
toptancı kan olarak yüzde 1 O, peraken
deci karı olarak yüzde 30 kar verilmesi
ni kararlaştırmıştır. 

Alakadarlar bir hafta içinde malları
nı b u kar hadlerini tesbit eder şekilde 
etiketliyecekler ve satılığa çıkaracaklar
dır. Teshit edilen kar haddi alakadarlar
ca memnuniyeti mucip olmuştur. 

ÇAY FtA TLARJ 
Vilayet fiat mürakabe komisyonu 

menşe memleketten getirilecek çaylara 
ithalatçı kan olarak yüzde l 2, ara mem 
leketlerden getrileceklere yüzde 9, top
tancı kan olarak yüzde 4, perakendeci 
karı olarak yüzde 1 O vermeyi kararlaı
tırmıştır. Bu fiat haricinde yapılacak sa
tışlar takibi icap ettirecek ve alakadar
lar haklarında milli korunma kanunu 
hükümleri tatbik edilecektir. 

Dağıtma birlikleri hazırlığı 

Mahallelerde teşkilat 
faaliyeti başladı 

Kaliteye maddi varlıktan daha fazla 
değer verilmesini gerektiren bir zaman
da yaşıyoruz. İlk vazifemiz ~ocuğu ya· 
şatmak, ondan sonraki vazifemiz de 
onun asil Tillk milletine layık bir insaJ1 
olın~sına dikkat etmektir. Milli şefiıni: 
zin Izınirdeki hitabelerinde söyledikleri 
gibi temiz ahlaklı, seciyeli, vataııse'Vef 
nesiller yetiştirmek boynummon horeO• 
dur. 
Yaşasın Tillk istik181ioin ve Türk yr 

tanının ebedi bekçisi Türk çocukJarı.. 

ŞEVKE!' Bİl.Gilf 

YaPın toplanacalı 
Enciinaenıer-
Ankara, 22 (Telefonla) - Meclis Ma· 

arif encümeni ve gümrük inhisarlar en
cümeni cuma günü meclis umumi heye
tinden sonra toplanacaktır. 
Suifıast dciuasının 
istanlluldalıl şalıltlerl 

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Anka· 
radaki suikast davasında dinlenecek İs
tanbuldaki 8mnıe şahitlerinin harcirah .. 
lan adliye vekaletinden müddeiumwnİ"' 
liğe gönderilmiştir. 

Şahitler günü gelince Ankaraya se'1-
kedileceklerdir. 

C:UYAL 
Ve Jıanaulçe getfrlldl 
İstanbul, 22 (Yeni Asır) - AI.manya. 

Çekoslovakya ve Macaristan.dan memle
ketimize gönderilmek ii7.ere kiğıttaJI 
mamul mühim mikd.arda çuval ve kana
viçe yola çıkarılmış ve ilk parti limaıw 
ınıza gelmiştir. 

Sabun imali halılıPlda 
nizamname llazırland,_ 

Anara, 22 (Telefonla) - Sabun ınuJf 
hakkında iktisat vekiletince yeni bir ni .. 
zamnaıne hazırlandı .. Dahilde imal ve~ 
hariçten ithal edilerek satışa çıkarılaıl 
muhtelif sabun ve sabun nünıuneleri blS 
nizamnamede gösterilen standard vasıf
ları haiz olacaktır. 

--- o- --
ŞGP1ıta1ıl d"" 1ıat 
flalıfıında IJtP Ulyllla 
Ankara, 22 (Telefonla) - ErzurulP" 

.Karayık hanlan dar hattı.mn miilt nıO
dafaa vekaletine devri hakkındaki kr 
nun layihası alAkalı encümenlerden geÇ" 
ti ve umumi heyete sevkolundu. 

~~----Wllf~---------
Şeflrfrnlze gelenler 

Nazilli kaymakamı B. Fayz:i Akkor 
ve Muğla emniyet müdürü B. Ekrem f~ 
mire gelmişlerdir. * Ankarada bulunan İzmir 1ta)yall 
jeneral konsolosu B. Alberto Rossi teh
rimize dönmüştür. 

--- o- --
CVMARTESt VE PAZAll 

GtblKO MAÇLAR.. 
Pazar günü saat 13 te Atet - Göztepe 

ikinci takımları arasında bir futbol ınr 
çı yapılması tek.arrür etmiftir. 

Yine pazar günü Altay - Ku11y~ 
ba.ketbol takımlan ve Yün mensucat -
Ateş hendbol ekipleri kar11lqacaklar
du. 

Cumartesi günü Şark sanayi ve Atef 
gençleri takımları arasında bir voleybol 
karşılaşması, ayni gün Altay - Yün uıell 
sucatı takımları arasında bir basketbol 
maçt, pamuk mensucab - Göztepe ar• .. 
sında da bir hendbol karaşılqması var
dır. 

--•""""""'o,,,,,,,.,.--
HaralJelel'de nalıliycd 
11e tanzim işleri... 
Şehrimize gelen İstanbul Alman aea

rıatika enstitüsü müdürü ile müzeler 
müdürü B. Salahettin Kantar, Efea v.e 
Piriyen harabelerinde yapılacak '!ak~~ 
yat ve tanzim işleri için tertibat a.ıın
üzere bu sabah lzmirden Sökeye ve ~ 
çuğa müteveccihen hareket etmişlerdır· 
Alman müdlirünün eşi de refaltat et
mektedir. ---

Bu Akşam 
PERŞEMBE EGLENCELERI 

hazır bir vaziyet almış bulunmaJctad1d; 
Bu işte mutlak bir muvaffakıyet el • 

Halk dağıtma birlikleri teşkili hazır- birer defter tutulacak ve ailelerin nüfus ed!lebilmesi halkımızın da kendi .işle~; 
lıklarına vilayetin talimatı dairesinde mevcutlan adlariyle yazılacaktır.. Bu ni zamanında ve gününde takibi 
şehrimizin bütün mahalle ve semtlerin- suretle Halk dağıtma birliklerinin teş- mümkpn .olacaktır. _ _ .,.121 
de başlannuştır. Vilayete gelmiş olan kili ve faaliyete geçmesi emredildiği gün YENI FIŞ VE KUPON D~i= 
Halle dağıtma birlikleri projesi yakında İzmirdekiı teşkilit tamamlanmış bir hal- Ticaret vekilliğince her nüfus ı~1rta" 
kat'i şekHni alacak ve ondan sonra da de bulunacaktır. rer fiş ve kupon defteri hazırlaıııı-bit 
bu teşkilat fiilen işe başlıyacaktır. Her halk birliğinin beşer kişilik ida- dır. Bu kuponların her biri ayt1 ab .. 

Valimizin evvelki gün Halkevi salo- re heyetleri bulunacak ve bunlardan bi- maddeye aittir ve sahibi tarafın~~...:lsır-
nunda mahalle mümessillerine ve Parti ri reis olacaktır. nacak maddenin mukabilinde ~ za 
teşkilatına verdiği talimat üzerine ma- Görülüyor ki iaşe maddeleriyle diğer lara verilecek ve onlarca da rnubafa 
hallelerde her 250 kişilik topluluk için zaruri maddeleri& v tımı işinde İmıir edil 



Japon hırla harp 
(Ba~tarah J inci Sahifede) 

ay evvelkinden dnhn güvenlidirler. 
Tanmuk Hollanda hükümeti erkanı 

ile kmas için Londraya gidecektir. 
lıiNDtSTANDA 
'MUKAVEMET AZMt 
Kalkı'.'ıta, 22 (A.A) - Hint şefleri mu

kavemet azimlerini yeniden teyit etmiş
lerdir. Pencap başvekili Sir tskender Ba. 
nıan dün verdiği bir demeçte japonlara 
kar§ı harbin mukaddes olduğunu söyle
ıniş ve yapılan mUcadelenin Birleşik dev
ilctlerle büyük Britanya kadar Hindis
ta .. da ilgilendirdiğini ilave etmiştir. 

Hint kongresi reisi N ehru de gazetc
c~e şu demeçte bulunmuştur: 

- Hint parolfısı şudur: Ne boyun eğ
llıelt, ne de teslim olmak! Büyük Britan. 
Ya He işbirliği yapmamak meselesi Heri. 
Ye sürülmemiştir. Çünkü böyle bir va
ziyet japonlara cbuyurun!> demek olur. 

Dün elli bin Hintli işçi muazzam bir 
tneting yapmışlar ve Hintforle Tojonun 
ı-esimlerini yakmışlardır. 

RROGlDORDA 
Vaşington, 22 (A.A) - Harbiye Na. 

zabğının tebliği: Krogidordaki ka1e1e· 
riınize karşı dUşman topçusunun ateşi 
aı.almıştır. Düşman uçakları pike hü
cumları yapmıştır. Atılan bombaların 
çoğu suya dilşmilştilr. 

Panay adasında ilstün düşman kuv
vetleri karşısında kalan kuvvetlerimiz 
a!ır kayıplar vererek mukavemete de
va. ediyorlar iki noktadan çekildik. 

Tokyo, 22 (A.A) - Domei AjailSl bil
dlriyor: Panay adasında japon ordusuna 
ınensup bomba uçakları düşman kuv
veUerine şiddetli hücumlar yapmışlar· 
dır. Uçaklarımız kayıpsız ilslerine avdet 
etmişlerdir. 

BATAANDA HARP 
ETMlŞ OLANLAR 
Vaşington. 22 (A.A) - Bahriye Na. 

2ırhğının dün akşam neşrolunan tebliği: 
Filipinlerde 9 Nisanda Bataan yanm 

adasında dövüşen Amerikan kıtalan şu 
birliklerden mürekkepti! 192 ve 194 
tank taburları, 200 nci kıyı uçak savar 
taburu. Bu son taburdan 3 subay ve 140 
er §imdi diğer bir taburla birlikte Kro
gidor adasına nakledilmiştir. Tahmin 

Birınan yada durunı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

zırhlı birlikler de vardı. Bunu sağlıyım 
Çin kıtası lnglizlerin müracaatı üzerine 
doğu Birmanyadan gönderilmiştir. Ja· 
ponlar geçen hafta Yenavg Yukavgi al· 
dıkları vakit Çin kıtalan petrol sahası· 
nın 11 kilometre şimalinde bulunuyor· 
du. lngiliz kumandanı Çin kıtnlarına 
cenuba doğru yürüyerek hücum emrini 
vermiştir. iki gün süren bir savaştan son 
ra düşmanıpüskürterek şehre girmişler· 
dir. Çinli taburlardan birinin kumanda
nı da bu muharebede ölmüştür. 

Vaıington, 22 (A.A) - Amcrkan 
gazeteleri Yenang Yuang şehrinin geri 
alınması hakkında tefsirler yapıyorlar. 
Sitang cephesinde müttefiklerin karşı 
taarruza geçmeleri muhtemel olup olma 
dığı sorulmaktadır. Şimal Birmanyasının 
önemi Japonların yağmur mevsiminden 
evvel Mandalnyı almak içn büyük gay
retler sarfınn sevkcdecektir. İngiliz zırh
lı birliklerinin desteklediği Çin kuvvet
li hnrcketler yapıyorlar. Bunlar teşeb· 
leri Y enang Yuangı zapt ederek şiddet· 
büşlerinde muvaffak olurlarsa Birman
ya durumunda salah hasıl olacak ve son 
defa hazırlanan planlann gerçekleşme· 
sine doğru ilk adım atılacaktır. 

Tungunun 65 kilometre şimal doğu· 
sunda Cebuyu alan Japonlar püskürtül
müşlerdir. 

Rangon - Mandalay yolunda şiddetli 
çarpışmalar olmaktndır. Çinliler yeni 
mevzilerinde yerleşmişlerdir. 

Londra, 22 (AA) - Müttefik kuv
vetler Tıı.vadiyi Sıı.lvene bağlıyan Kano
gide hala tutunmaktadırlar. Buradaki 
Jnpon kuvvetleri dört tümendir. 

Roma, 22 (A.A) - Koryera Della
seranın Şanghay muhabir bildiriyor: 

Geçen hafta Birmanyada İravadi ge
niş petrol çevresine giren Japon kuv· 
vetleri bu mıntakasının merkezini mu
hasara etmişlerdir. lngiliz kuvvetlerine 
kumanda eden general Aleksandr Çnli
leri muharebe hattına sürmüştür. İngiliz
ler Mandalaya doğru çekilmektedirler. 
Harp §iddetle devam edyor. -·----Bir darbe daha 

edildiğine göre diğer bütün kuvvetler (Baştarafı 1 inci Sahüede) 

esir dilşmilşlerdir. dır. Hücumbotları ayrılırken kruvazör 
B1R AVUSTRALYA batıyordu. 41 ve 34 numaralı hücumbot· 
~!C.r~~~ ~f.If1 _Vampir torpi. lan bu harekete iştirak etmişlerdir .. 34 

tosu Bingale körfezindeki harekAtta bat· numaralı hilcumbotu Cebo adasında ka· 
rnl§tır. Bu torpito 1917 de inşa edilmiştir raya oturmuş, 41 numaralı ise kurtul
Bin tonluktur. Dört pusluk dört topu ve mağa muvaffak. olmuştur. 
daha küçük be§ topu vardır. Bu harekete iştirak etmiyen 35 numa-

MlHVER TAYYARELER1Nt ralı hUcwnbotunun Cebo şehrinin işgali 
TANIMAK tÇtN sırasında düşmanın eline geçmemesı 
Xambera, 22 (A.A) _ Müttefik as- için tahrip edildiği sanılıyorsa da bahri-

kerlerin dllşman uçaklarını tanımaları ye nazırlığının neşrettiği tebliğlerin hiç 
için Avustralyada japon tayyarelerinin birinde keyfiyet bildirilmemiştir. 
taSIAklan yapılıyor. Şimdiye kadar 54 
lnodel inşa edilmiştir. 
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63 25 
31 
26 

7.30 Program ve memleket saat ayan, No. 7 
7.33 Müzik pl 7.45 Ajans haberleri 8.00 No. 8 
.Milzlk pl. 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 No. 9 
l>rogram ve memleket saat ayarı 12.33 No. 10 
Mlhik : Fasıl heyeti 12.45 Ajans haber- No. 11 
1eri 13.00 Müzik : Fasıl heyeti 13.15-13.30 İNCİR 
1\:onuşma (Çocuk Esirgeme kurumu adı- 704 İsak Azikri 
na .. ) 18.00 Program ve memleket saat 154667 Umuınt yck\ın 
ayarı, 18.03 Radyo çocuk kulübü .. 18.20 ZAHİRE 
Müzik : Geçit programı 18.45 Ziraat tak- 30 Ton Susam 
Vlıni .. 18.55 Milzik pl. 19.45 Müzik: Hal- 8174 Ton Anason 
kevlerl Folklor saati .. 20.15 Radyo gaze· 8512 Ton K. T. Badem 
test 20.45 MUzik : Şarkılar 2LOO Konuş· 411 Balmumu 
ına (Dertleşme saati .. ) 21.15 Müzik: Hü· 540 Ton K. Diş bademi 

51 
60 

49 
50 
53 
55 
59 

29 50 

64 50 
37 
38 

221 
90 

seYJıi makamı •. 21.30 Konuşma (Hikaye ~:cc:ııcoooı:ııo:)OC:.:X~ıcc:ccıcıoıJC 
saati .. 21.45 Müzik : Radyo senfoni or- Lokonıobı· ı 
kestrası 22.30 Memleket saat ayan, ajans 
haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 Ya
ı·ınki program ve kapanış .. 

İZM1R BELEDtYEStNDEN: 

10 - 15 beygir kuvvetinde bir Loko- R 
komobil aranıyor. Evsafı. ve fiatmı § 
bildirir mektupla İzmir Inönü cad- 8 
desi 332 numaralı haneye müracaat. N 
'aaaaaaaaaaaccaJcocğcccc~J~~~i 

rENJ ASIR 
x:z: =-> 

Tür,iye 1 
!!:! 
Bankası lzmir şu-

be~i n-ı~d ı;cı rr .iiğiiKRdeı'": 
Bnnknmıza ait iz.mr'e tabi Kesre Karacadağ mahallesi Çapargölü mevki

inde- kain tapunun yevmiye 220 cilt 7 numarasında kayıtlı altı yüz dönüm 
mikdarındaki nrazi sntılacağından taliplerin bankamıza müracaatları ilan 
olunur. 2 3 24 25 26 2 7 28 29 2281 (968) 

•: ... -.-.....·-·- _....,. .... -...o,...,_..,_..._.,,,__ -.0~-·-·-b-f- _b_ ll_ Kl _D_ll_D~t 

İzmtr İnfdsa;ciar Başmwdiirlüğünden : 
Kirn ile işgalimiz nhında bulunan devlet dcmiryolları idarehanesinin Al

sancak iskelesi civarındaki antrepoda yaptırılacak portatif kapı ve tahta per
de in§ae.tı pazarlığa konulmuıtur. 

Keşif bedeli 1805. 32 muvakkat teminatı 15 3.40 liradır. Keşif ve şart na· 
melen levazım şubemizde görülebilir. 

İsteklilerin 2 7 / 4 / 942 tuihine müsadif pazartesi günü saat 15 te baş mü
dürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 2.3 24 25 22 75 (965) 
~·-~·-·-r-- ı ~..-..l>~ı-1 - ·-ıı-...__O_l_l_D_I ·-·-11-l_l_r....l_D_ll_ -~ 
· Manisa Daimi Encümeninden : 

1 - Manisa - Muradiye - Menemen yolunun Horozköy içinden geçen 
( 3 + 2 l 5X3 t 8 75) inci kilometreleri arasındaki kısmın kaldınm inpah 
(6250) lira (20) kuruşluk keşifnnmesi üzerinden açık eksiltmeye konulmuş-
tur. 

2 - Muvakkat teminat (468) lira (77) kuruştur. 
3 - Eksiltme 30/4/942 perşnbe günü saat ( 11,30) da vilayet daimi en· 

cümeninde yapılacaktır. 
4 - İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafia müdürlüğünde ve daimi 

encümende görebilirler. 2284 (963) 
,.,..,-.,._ ......... ._...._.rı .... . .._......~~-•- - ,._ ....... , _ •-r-•-..·-· -"-•.-....-.o..., -ı:ı- ._~ 

Manisa Daimi Encümeninden : 
1 - Manisa - Muradiye - Menemen yolunun Muradiye köyü içinden ge

çen ( IO + 09 1-1O+91 1 ) inci kilometreleri arasındaki kısmın kaldırım in
§aatı (8150) lira (80) kuruşluk kcşifnarnesi üzerinden açık eksiltmeye ko
nu1ınu~tur. 

2 - Muvakkat teminat ( 611) lira ( 31) kuruştur. 
3 - Eksiltme .30/4/942 perşembe günü saat ( 11) de vilayet daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
4 - istekliler keşif ve şartnameyi her gün nafia müdürlüğünde ve daimi 

encümende görebilirler. 2283 (962) • 
·~- -•• •-•- ••, ...._..-.-..-ıı-ı •a_ı_-ı_ -·-•-~,._,..~,-•- - - .....,..~. 

· lzmir Gümrülıleri baş müdürlüğünden : 
Gümrük levazım servisi ilan tahtasında müfredatı ya:zılı jilet bıçağı Nau· 

mann cam baraka ve eşyası beytiye ve zatiye ile sair sahipsiz ve 1'açak eşya· 
lar 29/4/942 çarşmb günü sat 1 S te aleni müzayede ile satılacağından talip 
olanların ayni gün sat 12 ye kdar teminatlarının baş müdürlük veznesine 
yatırmaları yatırmayanların miizyedeye iştirak ettirilmeyecekleri ilan olunur. 

17 23 2174 (906) 

1ZM1R S1ClL1 TiCARET MEMUR. 
LUCUNDAN: SAYI 4Z62 

Tescil edilmiş olan tzmirde Odun pa. 
zarında Saraçlar çarşısında 3 numaralı 
mağazada manifatura ticaretiyle iştigal 
eden (Kazım Somer ve Necip Çelikoğ
lu) şirketinin mUddeti hitam bulduğu 
20/4/942 tarihinden itibaren beş sene 
müddetle temdidine :nütcdair beyanna
me ticaret kanunu hükiiırlerine ~öre si
cilin 4362 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

1 - Beyanname-: 

Salihli Şehir 
lübünden: 

Ku-

25/4/942 tarihinde kulüp binasında 
yapılacak senelik toplantıda azA arka
daşların hazır bulunmalarını rica ede-
rim. 

REtS RIZA DAVAS 
RUZNAME: 
1 - !darc heyeti ve murakıp rapvrla

rının okunması ve heyetin ibrası. 
2 - Yeni idare heyeti ve mu-akıp se-

çimi. 2277 (969) 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Beyanname. Vilayet daimi 

No. 
Nevi eski yeni kazası 
Dükkan 49 39/41 Urla 

Kahvehane 46 52 < 
Fınn 14 11 < 

SAHiFE) 
::x 

İzmir Milli Korunma Mahlıemeslnden: 
Fazla fiatla jelôtinli ııağıı satan Nesim Katan 

lhtiJıôrdan mahlıtim oldu 
Fo.zla Hatla jelatinlı kağıt satmak suretiyle milli korunma kanununa muha

lif hareketten suçlu lunirde yeni kavaflar çargısında 38 no. dükkanın ilst ka
tında çalııır ve lnönü caddesi 1 79no evde oturur Roben oğlu Nesim Kabul 
hakkında. İzmir milli konıruna mahkemesince yapılan dunıpa sonunda: 

Suçu sabit görülerek 4180 sayılı kanunun 32 A. delaletiyle 63 ve T. ceza 
K. nunun 55/3 ncü maddesine göre 20 lira ağır para cezası alınmasına ve..,. 
kiz gün müddetle dük.kanının kapatılmasına ve bu müddet zarfında ticare"" 
ten men'ine jelatinli kağıtların müsaderesine ve keyfiyetin büyük harflerı. 
yazılarak dükkanının göze çarpacak yerine asılmasına ve iıin ilAnına karat 
verilerek hükmün kat'i bulunduğu ilin olunur. 2262 (967) 

Satı§ 
No.su 

İzmir Defterdarlığından : 
Muhammen B. 

295 Bayraklı 1644 üncü şimendifer cad. 2019 ada 7 parsel 
2 1 6 M. M. 54/1 taj no.lu arsa 

296 Karşıy,aka Osman zade 1 7 75 inci Osman zade çıkmazı 
111 ada 1 O parsel 208 M. M. 34 ta.j No.lu arsa 

2 9 7 Birinci kara taş postacı Ali Tiza ve Sofya.lı sokak 608 
ada 1 parsel 248,50 M. M. numarasız arsa 

298 ikinci karataş Hilal sokak 5 84 ada 2 pa1'8Cl 35 M. M. 
3 kapı 5 taj kargir hane 

299 ikinci karatina istikbal sokak 1 751 ada 1 1 parsel 
35 I, 75 M. M. numarasız arsa 

300 Salhane M. Şetaret sokak 661 ada 16 parsel 259,50 
M. 1\1. 9/2 kapı numaralı arsa 

301 ikinci karantina Alsancak sokak 1 75 1 ada 1 panel 
210,75 M. M. numarasız arsa 

302 Köprü M' Halepli ve Dumlupınar sokak 812 ada 6 parsel 
128 metre murabbaı numarasız arsa 

303 ikinci Süleymaniye M. Kamil paşa cad. 1237 ada 46 
parsel 206, 75 M. M. numarasız arsa 

304 ikinci karantina M. Kayseri sokak 1758 ada 5 parsel 
3 7 7 M. M. numarasız arsa 

305 ikind karantina M. Kayseri - Şükran sokak 1758 ada 
6 parsl 256,25 M. M. numarasız araa 

306 ikinci karantina M. Şükran sokak 1 758 ada 7 parsel 
260,25 M. M. numarasız arsa 

307 ikinci karantina M. Şükran sokak 1758 ada 8 parsel 
259,25 M. M. nunmarasız arsa 

308 ikinci karantina M. Şükran sokak 1758 ada 9 parsel 
238 M. M. numarasız arsa 

309 ikinci karantina M. Muhdes yol 1758 ada 11 parsel 
209, 75 M. M. numarasız arsa 

3 1 O ikinci lcarantina M. mektep sokak 1 7 79 ada 1 panel 
2835 M. M. numarasız arsa 

311 Köprü M. Ka.yatepe sokak 1785 ada 5 parsel 2375 M. M. 
numarasız tarla 

3 12 ikinci karantina M. Kayseri sokak 1 758 ada 4 parsel 
370 M. M. numarasız arsa 

313 kinci karantina M. Mısırlı cad. 784 ada 2 parsel 289,25 

Ura~ 

86 40 

42 00 

99 00 

675 00 

71 20 

174 00 

52 69 

128 00 

80 00 

75 00 

53 00 

52 00 

53 00 

47 00 

40 00 

425 00 

257 00 

74 00 

M. M. 190 taj No.lu arsa 350 00 
Yukarıda evsafı yaz.ılı emvalin peşin para ile mülkiyetleri 19/4/942 ta· 

rihinden itibaren 16 gün müddetle arttı;maya konulmuştur. 5 /5 /942 tarihi
ne müsadif salı günü ı.ıııat 14 te ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7.5 teminat akçesini 
müzayede başlamadan evvel yatırarak yevmi mezk\ırde milli cmli.k müdür
lüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

221-0 (959) 

encümeninden: 
Muhammen teminat 

bedeU mikdarı 
mahallesi sokağı L. K. L. K. izahat 
Yenice Kemalpaşa 500 37 50 halen 39 ve ... 

numara tahtında 
2 düllinda.n 

Yenice Kemalpaşa 800 60 tama.mı 

Yenice Asmalı 1000 75 tamamı 

İzmir birinci noterliğinden resen tan. 
zim ve tasdik kılınmış olan 28 Nis;ıo 934 
tarih ve 2558 numaralı mukavele ile teş
kil eden (Khım Somer ve Necip Çelik. 
oğlu) unvanı ile İzmirde Odun pazarın
da Saraçlar çal'.§ısmda 3 No. lu mağaza
da manifatura ticaretiyle iştigal eden 
kollektif şirketimizin 20 Nisan 942 tari· 
hinde milddetl hitam bulmuş olmasına 
binaen hitamı müddet tarihinden itiba
ren zikri geçen mukaveledeki esaslar 
dairesinde daha beş sene müddetle tem· 
dit edilmiş olduğunu beyanla keyfiyetil' 
ticaret kanununun 150 nci maddesi mu
cibince berayı tescil ve ilan aşağıdaki 
imzalarımızla şirket unvanının tasdik 
edilmesini dileriz. 

çınar 

Dükkan 6 6 < Yeni Demirciler 250 
Dükkan 8 8 « Yeni Demirciler 250 

18 75 tamamı 

fzmirde Odun pazarında Saraçlar çar
şısında 3 numarada kılin (Kbım Somer 
ve Necip Çelikoğlu) şirketi şeriklerin
den Kazım Somer ve Necip Çelikoğlu. 

20/NJsan/1942 
KAzım Somer ve N. Çelikoğlu imza· 

lan .. 
Genel sayı: 4715 

1 - Yukarda evsafı yazılı Urla kazasında lı:B..in idarei hususiyei vilayete ait 
malt üzere on gün müddetle temdiden aleni müzayedeye çıkarılmıştır. 

18 75 tamamı 
gayri menküllerin mülkiyetleri satıl-

2 - Müzayede müddeti 21/4/942 tarihinden itibaren on gün olup yevmi ihale 30/4/942 tarihine müsadif per
şembe günü saat 1 O da vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı her gayri menkülun hizasında gösterilmiştir. Talipler bu mikdar teminatı muha
aebei hususiye veznesine yatırarak makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkülleri görmek isteyenler Urla kazası muhasebei hususiye memurluğuna ve ,eraiti mü
zayedeyi öğrenmek isteyenler her gün İzmir muhasebei hususiye varidat dairesile mezkur kaza muhasebei hususiye 
memurluğuna müracaat edebilecekleri ilan olunur. 23 2 5 2195 (960) 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Muhammen teminat 

No. bedeli mikdarı 
Nev'i eski yeni kazası Mahalleai Sokağı L K. L K. 
Dükkan 37 11/12 Urla Hacı laa Köprübaşı 500 37 50 
Dükkan .35 9 c c c c 500 37 50 
Dükkan 33 7 c c c c 250 18 75 
Dükkin 31 5 c c c c 2 5 O 18 75 
1 - Yukarıda. evsafı yazılı Urla kazasında. kain idarei hususiyei vilayete ait gayri menkullerin 

malt üzere müzayedeye çıkarılmış ise de talip zuhur etmediğinden on gün müddetle temdiden 
devam olunacaktır. 

Jzahat 
tamamı 

c 
c 
c 

mülkiyetleri .. tıl
aleni mllzayedeye 1 - 565 sayılı Eşrefpaşa caddesinin 

liorasancı camiinden itibaren 604 sayılı 
sokak ağzına kadar olan kısmında AdJ 
döşeme tamiri, fen işleri mildürlüğünde
ki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek
s~tnıeye konulmuştur. Keşif bedeli 952 
lıra 60 kuruş muvakkat teminatı 71 li· 
ı-a 45 kuruştur. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
laıihı olan 4/5/942 Pazartesi günü saaı 
16 da encümene mUracaatlan. 

!şbu 20/4/942 tarihli beyanname altın· 
daki imzaların zat ve hUviyetleri daire· 
ce maruf tzmirde Odun pazarında Saraç
lar çarşısında 3 numarada k!in Kazım 
Somer ve Necip Çelikoğlu şirketi şerik· 
}erinden Knzım Somer ve Necip Çelik
oğlunun olduğu ve kendilerinin kanuni 
ehliyetleri haiz olup bizzat yanınıızda 
vaz ettiklerini tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz kırk iki senesi N"ısan ayının yin11inci 

z A y t Pazartesi günü. 20/4/942 
2 - Müzayede müddeti 28/4/942 tarihinden itibaren 1 O gün olup yevmi ihale 7 /5/942 tarihine müsadif per

tembe günü saat 1 O da viliyet daimi encümeninde ihalesi yapılacaktır. 
İzmir kız lisesi birinci devre ikinci sı İzmir birinci noteri resınl mührü ve 

nıfından 26/9/926 tarih ve 167 sayılı tas- V. S. Alhncezve imzası. 
diknamemi kaybettim yenisini alııca Genel sayı: 4774 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı il.An tşbu beyanname suretinin dairede sak. 
olunur. lı 20/4/942 tarih ve 4715 genel sayılı as-

Karataş: 303 sokak No. 9 İffet lnö- lına uygun olduğunu tasdik ederim. Bin 
nüeri. 2269 (966) dokuz yliz kırk iki senesi Nisan ayının 

2 - 565 say.ılı Eşrefpaşa caddesinin 
liorasancı camilndcn itibaren 604 sayılı 
SOkak ağzına kadar olan kısmında kana· 
11~yon yaptırılması, fen işleri müdür. 
Uğilndeki keşif ve şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be
deli 1591 lira 30 kuruş muvakkat temi. 
natı 119 lira 35 kuruştur. Taliplerin te
~inatı iş bankasına yatırarak makbuzla. 
ı-ıyle ihale tarihi olan 4/5/942 Pazartesi 
gUnü saat 16 da encümene müracaatları. 

19, 23, 28, 2 2207 (928) 

l
~~.,ec~:;.~.-o;:. 

Bir muhasip iş 
arıyor 

R Günde bir kaç saat çalışmak üze· 
~re iyi tecrübeli bir muhasip iş arıB yor .. Yemiş çarşısı Sahabettin Kıral 
§matbaasına müracaat .. Te1efon 2743 

R~ı::ıı::ıcıccc~~ 

LALE1e lnu ~~FT~ ŞAHANE l' 
TE 7 

FILIMLERIIUiZ •• 

->- ~ ~ ~, 5 ~ ·- 4 FİLİM, HEPSİ BİRDEN _ 

TAN'"a 
TEL:4248 - -·-·-Cl-D--:• 

1- YILl)IRIM GENÇLiK ıJt:t:·=~· 
Yalnız LALEDE gösterilen 

2-BANKA 
Soyguncu1arı 

Yalnız TANDA gösterilen 
~İLE HOV ARD BETE DAVİS 

Olivia de Havillandın oynadıklan 

2· O gecenin 
•• 

ruyası 

Heyecan, dehşet filmi." AŞK, NEŞE, ZEVK FİLMİ 

J •• Matbuat u. M. MernleJıet jurnaJı.. 
4-· Vaıt Dlsneyln Yeni renlıll rniJıisL .. 

KOPEK SERGiSi 

yirmi ikinci Çarşamba günü. 22/4/942 
45 kuruşluk damga pulu üzerinde 22 
Nisan 942 tarih ve İzmir birinci note
ri rcsmt mührU ve Reşat Köymen 
imzası. 2268 (961) 

İZMİR ASLİYE 2 İNCİ HUKUK 
HAKİMLİÖİNDEN: 

Bekir kızı Zehra Burahma tarafından 
kocası !zmir Karşıyaka Alay bey mahal
lesi Mitat paşa caddesi 31 nolu evde Ra· 
him oğlu Mehmet Burahma aleyhine 
ikame olunan boşanma davasına müte
dair dava arzuhal suretiyle davetiye 
varakası müddealeyhin ikametguhının 
meçhuliyetine mebni bila tebliğ iade 
edilmesi üzeri.ne Yeni Asır gazetesinin 
10 Nisan 942 tarih ve 11162 numaralı 
nüshasiyle 18/4/942 Cumartesi günü 
saat 10 da mahkemede hazır bulunması 
ilfınen tebliğ edildiği halde mtiddeialeyh 
Mehmet mahkemede hazır bulunmadı
ğından hakkında muameleyi gıyabiye ic. 
rasına ve muhakemenin · 5/5/942 Salı 
~ünii saat ona talikine karar verilerek 
usulen tanzim kılınan gıyap kararı feb
liğnamesi mahkeme diva~nı;sine talik 
edilmiş olduğundan müddeia1eyh Meh
medin tayin olunan gün ve saatte mah
kemede hazır bulunmanız veya bir vekil 
göndermeniz aksi takdirde bir daha 
mahkemeye kabul ettirilmiyeceğiniz 
tebliğ makamına kaim olmak ilzere ilfuı 
olunur. 2260 (964) 

3 - Muvakkat teminat mikdarı her gayri menkulün hizasında gösterilmiıtir. Talipler bu mikdar teminah muhase
beyi huswiye veznesine yahrarak makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulleri görmek isteyenler Urla kazası muhasebei hususiye memurluğuna ve ,eraiti 
müzayedeyi öğrenmek isteyenler her gün lzmir muhasebei hususiye varidat dairesiyle mezkur kaza muhasebei hu-
susiye memurluğuna müracaat edebilecekleri ilan olunur. 19 23 2194 (923). 

KAŞE 

A~rılc.rı dindirir 
ROMATiZMA. BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ağrıları ile soğuk algınlığından 

ileri gelen vücut KIRJKLlôl, NEZLE ve GRiP haıtalıklan D E R M A N 
kaşelerile derhal geçer, icabında günde 1 - 3 kate alınır, her eczanede bu
lunur. 

BAŞ, DiŞ, 
KAŞELERi 

NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrdarı derhal JıeseP-

Sdıhil'e VeületiDin ruhsatım hlbdir. İcabmda rinde (3) kal9 almabilir. 
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Almanlar hangı ıstıka- cephe açı- vah. nasıl 
mette taarruz edecek? lamıyor görüyor? 
Radyo gazetesine göre tlkbahar ile'l'Je

rlıkçe Almanların nasıl bir taarruz plAm 
tatbik edecekleri meselesi üzerinde sık 
sık durulmaktadır. Bunu anlamak için 
evvela Almanların hangi cepbe~e taar
ruzdan en fazla fayda beklemeleri la
zım geldiğini bilmek lhımdır. Mütte
fiklerin Rusyaya ykrdım ettiklE!ri yolları 
kesmek Almanlara en çok fayda verir. 
Almanlar ancak bundan sonradır ki Rus 
ordularını imha etmek isteyeceklerdir. 

Müttefiklerin Rusyaya yardım yolla
rından birisi şimalde Mormansk liman ve 
yolu, diğeri de cenupta Basra yoludur. 
Diğer yollar tall ehemmiyette ve ancak 
devede kulak kabilindendir. Almanların 
her• şeyden evvel bu hedeflere taarruz 
etmeleri icap eder. Basra yolunu kesmek 
için oraya kadar gitmek gerekmez; Kaf
kasyadaki yollan kesmek kAfidir. Bu 
yollar Kafkas demiryollan ve Hazer gö
lündeki Astrakan şehridir. 

Almanlann Volganm ağıdarına gitme
li için, cenup cephesinde çok kuvvetli 
bir ağırlık merkezi kurmafarı lhımdır. 
Buralara bir an evvel gitmek için ikinc) 
mühim sebepte, A vrupada tükenmek 
i1zere olan benzin kaynaklaruta en kısa 
bir zaman içinde kavuşmak ihtıyacıdır. 

Almanlarca bu yollar kesildikten ve 
petrol kaynaklan da elde edilıiikten 
sonra Rusyanın mUhimmatsız ve p~trol
suz. bırakılması da mümkündür. 

Mormansk yolunun kesilmesine ge1in
ce, Ruslar bu yolun batısında, yani Fi:r
landiyadaki cephesini çok kuvvetli ola· 
rak tahkim etmi§lerdir. Abnanların ev
vela bu hattı ele geçirmeleri lazımdır. 
Şimdiden bazı Alman kıtalarının oralar
da toplandığı haberleri de vardir. 

Alman taarruzu başlayınca cephenin 
diğer kışımlanndaki taarruzların bu ikl 
yerdekinden daha hafif olması ihtimali 
kuvvetlidir. &ascn Moskovayı zaptet-
mek harbin kat'1 neticesini istihsal ede
cek bir kıymette değildir. Almanlar, 
eğer geçen sene Kiyefte mağlOp edilen 
Budyeni ordulan Uzerlnde tazyik ve ha
reketlerine devam etmiş olsaydılar; Mos-
kovayı zapt için uğraşmasaydılar, bu kışı 
Volga kıyılarında geçirmiş. belki d~ b~
zı kuvvetleri de Kafkasyaya geçırmış 
olacaklardı, kalbuki çok kuvvetli bir şe
kilde tahkim edilmiş olan M~kovayı da 
ele geçiremediler. Tahmin edilebilir ki 
bu defa Moskovanın zaptı tali bir iş te
lAkki edilecek fakat esas hedefler cenup
ta Astrakan ve şimalde Mormansk isti
kametlerinde olacaktır. 
Yardım yolları kesildiği takdirde Sov

yetler kendi istihsalatiyle harbe mecbur 
kalacaklardır. Bunların da yUzde ellisi, 
belki daha fazlası geçen sene harplerin
de Rusların ellerinden çıkmış bulun
maktadır. 

----* 
HARBiN iDARESiNDEN NftRP 

KONSEYi MES'UL -·-Londra, 22 (A.A) - Başvekil Çörçil 
Genel Kurmay Başkanlarının harp ka
binesinin müşavirleri olduklannı ve har
bin güdümünden harp konseyinin mesul 
olduğunu söylemiştir. 

lNGlLTEREDE BENZİN 
TAHDİDAT! 
Londra, 22 (A.A) - Petrol istihsalat 

müsteşarı Avam Kamarasındaki beya
natında 30 Hazirandan itibaren benzinin 
ancak kat'i ihtiyacı olanlara verileceğini 
bildirmiştir. Şimdiki dağıtma usulü 30 
Hazirana kadar devam edecektir. 

Parlamentodaki sözleri tekrar etmiş ve 
Libyada esir edilen bir İtalyan General 
üzerinde Mısırın harekat harita ve plA
nınm bulunduğunu, Mahir paşanın be
şinci kol mümessili olduğunu ve icap 
ederse başka tedbirler de alınacağını• 
sözlerine ilave etmiştir. 

-*- -*-
Londra, 22 (A.A) - Gemi meselesi Londra, 22 (A.A) - Lavalin nutku 

mütteEkler tarafından tasarlanan ikinci İngilterede her kesin dikkatini çeken 
cephenin açılmasına en esaslı engeldir .. h.Ad:sedir. Beklenildiği üzere Laval bir
Bir tek tümenin nakli işinin 120 bin ton leşik. dev Jetleri kollamağa gayret etmiş, 
gemiye ihtiyaç gösterdiği göz önünde tu- outltunda Amerika hakkında en küçük 
tulursa bu meselenin ortaya çıkardığı bir telmihte bile bulunmamıştır. Nutuk
gfü:lükler anlaşılır. tan çıkanlan en esaslı mana Lavalin işe 

İngiliz hava kuvvetler.nin muazzam başlarken Abnanyadan hiç bir taviz ko
kudrctini belirtmek için de şu malumatı parmış olmamasıdır. Fransa işten ancak 
vermek kafidir.. Geçen hafta bir gün şerefsizlik kazanmış ve Fransanm başı
i~inde batı cephesinde hareket halinde na en kirli siyaset adamı geçm!ştir. 
bulunan müttefik uçaklarının sayısı Al- SaWıiyetli kaynaklara göre Laval da
manlaniı doğu cephesindeki bütün tay- ha evvelce Peten tarafından uzaklaştınl
yareleri kadar olmuştur. dığı siyasete sadık kalacağını söyliyerek 

Amerika genel kurmay başkanı gene- işe başlamıştır. Laval Almanya ve Fran· 
ral Marşalın vazifelerinden biri de tay- sa arasında işbirliği taraftan olduğunu 
yarelerin kuvveti ve şiddetini misli gö- gizlememiştir. •Ben hiç bir vakit size 
rülmemiş bir dereceye çıkarmak, de- mağlQp olarak gözükmedinu diyor. Fil
vamlı taarruz plAnlan hazırlamak ve hakika Fransanın düştüğü yenilgi Lava
plAnlan birleştirmek için İngiliz ve tin şahsi ihtiraslannı tabnin etmesine 
Amerikan genel kurmaylan arasında iş fırsat vermiştir. Hakikat öyledir ki 
birliği kurmaktır. İngiliz subayları Fransayı yenilgiye uğratan her şey La
Amerikan kıtalarına son harp usullerin] val için bir zaferdir. 
öğretmişlerdir. LAV AL VE. AMERİKA 

BEY AZ SARAYDA MÜHİM Lavalin Amerika Birleşik devletleri-
GÖRÜŞMELER ne karşı gösterdiği ihtiyat ta şunu ispa( 
VSŞ:ngton, 22 (A.A) _General Mar- ediyor : Lava], sözlerinden hiç birin!n 

şal öğle yemeği esnasında beyaz saray- bir tahrik telrudrl edilmemesini ve Ame
da Ruzveltle iki buçuk saat görüşmüş- rika ile Fransa arasında münasebetler 
tUr. Yemekte hariciye nazın B. KordeJ kesilirse mesuliyetin ltend:sine ait ol
Hull, hariciye mitsteşarı Sumner Vels mamasını istemi!"tir. 
ve Hopkins hazır bulunmuşlardır. LAV AL P ARİSTE 

Vaşington, 22 (A.A) _ Mümessiller Paris, 22 (A.A) - B. Laval Vişiden 
meclisi harp masraflan için daha 19 buraya gelıniştir. 
milvar 157 milyon dolarlık bir kanun Vişi, 22 (A.A) - D. N. B. ajansı bil· 
Hiy:hasını kabul etmiştir. Ayan meclisi diriyor : (Tan) gazetesi yeni başvekil B. 
de istenen tahsisatı tasvip etmiştir. ~valin programına temas ederek diyor 

MUKAVELELER VE KAR HADDİ ki: 
Vaşington, 22 (A.A) _ MümessiUer Bo1şevi~ te~ikesi! ~· 1:'8~al için.~-

meclisi mübalagalı karların önüne geç- ~ın hanci sıy.aseünin istıkametini -~
mek için harp mukavelelerinin yeniden Y~ edecek bellı başlı unsurlardan bırı-
tetkikine dair kanun lay!hasını kabul et- dır... . .. 
miştir. Bu gibi mukaveleler harbiye, Poti Marseye yazıyor : Dunya boğuş
bahriye nazırlarıyle iki nezaretin alaka- ması Fransanın da ~ukadderatını aJi. 
dar komisyonlan tarafından yeniden kadar eder. Bunun ıçın artık yarı uyku· 
tetkik edilecektir. dan uyanmak ve açık oyun oynamak la-

HOLLANDA VELİAHDI zımdır. Mareşal Peten ve Laval arasında 
V ASİNGTONA GİDİYOR fikir birliği ilk dakikadan itibaren ken-
Ottava, 22 {A.A) - Hollanda Veliah- d!ni gö~termiştir .. %'.'e~i h~ümetin ha-

dı prenses Juliana ve kocası prens Ber- reketlennde bu bırlık ılende çok faydalı 
nar bu hafta Vaşingtonu ziyaret edecek, olacaktır... . . 
Ruzveltin misafiri olacaklardır. Apel du S3?tr gazetesı diyor ki : 

Montuvar sıyaseti Almanya ve Fran
sa arasında anlaşma siyasetinin esasıdır. 
Laval bu istikamette başladığı işi bqar
majta çalışacaktır. 

BİR İNGİLİZ FİLOSU 
Atlantllrlen 
Alıdenlze geldi .. 

Tanca, 22 (A.A) - 6 torpido muh
ribi ve biri 35 bin tonlu\ olmak w.e
re 2 kruvazörden müteşekkil bir İn
giliz filosu dün öğleden sonra saat 14 
te Atlantikten gelerek Cebelüttarık ~ 
boğazını geçmişt:r. Q 
oooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacV 

BİR İSTİFA DAHA 
VSŞ:ngton, 22 (A.A) - Vaşington 

Fransız büyUk elçiliği milsteşan Leon 
Marsel Lavalin nutkunu müteakip bu 
sabah istifa etmiştir. 

2 nci lisenin dünkü bayramı 

AMERİKANIN PROTESTOSU 
Vaşington, 22 (A.A) - Uzak doğuda 

bulunan bazı Fransız gemilerinin Ja· 
ponlara teslimi için Japonya ve Fransa 
arasında yapılan mUzakercleri Amerika 
hükfuneti protesto etmistlr. Bu müzake
relerin sona erdiği ve Fransız taşıtları
nın Japonlara teslim edildiği tahmin edi
liyor. 
ZİRAAT İŞÇİSİ ÇOK AZ 

lkmci ETkek Lisesi gençleri dünkü Tesmi geçidde ve M. öz hitabesini iTad ederken 
İzmir ikinci erkek lisesinin atletizm 

bayramı dün Alsancak stadyomunda 
QOk kalabalık bir seyirci kütlesi önünde 
yapılmıştır. 

Müstesna spor tezahUrleri seyretmiş 
olan halkla beraber bu bayramda vali, 
belediye reisi, parti erkiru, generaller, 
B. Tevfik Rüştü Aras, mebuslar bulun
muşlardır. 

Saat 14.30 da İstiklll marşı ile başlı
yan bavramı müteakip yüzlerce genç ta
lebe tarafından geçit resmt yapılmıştır .. 
B•ından sonra lisenin mUdür muav!ni 
M. Öz bir nutuk söylemiştir. Daha son
ra atletizm mUsabakalarına başlanmış
tır. Mii abakalann teknik neticeleri şöy
ledır . 

110 METRE MANİA KOŞUSU : 
A. M. takımından Hilmi 17 - 9/10 sa

nıyede ko uyu bitirdi. İkinci K. M. dan 
Nihat .. ÜçiincU A. M . dan Cenap .. 

800 METRE YARI SÜRAT 
Birinci K. M. dan Recep iki dakika 

3 - 2 l O saniyede koşuyu bitirdi ve mek
tepler ara ında yeni b!r rekor tesis etti. 
İkincı A. M. dan İhsan, 3 Uncü K. M. 
dan Hikmet. • 

100 METRE SÜRAT : 
Birmci K. M. dan Durmuş 11 - 0/10 

saniyede .. İkinci Atıf A M. takımından 
üçüncü Vecdi İrfan, ayni takımdan . 

400 METRE 
K. M. dan Muzaffer birinci, 56. 9/10 

saniyede .. İkinci A. M. dan Cemal. 3 ün
cü K. M. dan Hikmet.. 
CİR1T 
A. M. dan Tank birinci, rekor 38.80 

metre .. Baha ve Nafiz K. M. takımından 
ikinci ve üçüncü geldiler. 
3000 METRE MUKAVEMET KOŞUSU 

K. M. dan Nuri 10 dakika 51 saniyede 
birinci ge1d!. Orhan, Kemal A. M. dan 
ikinci ve üçüncü geldiler. 
DİSK 
A. M. dan Atıf birinci, rekor 30,60 

metre .. K. M. takımından Baha ve Fuat 
ıkinci ve ücüncü geldiler. 

ÜÇ ADIMDA 
A. M. dan Hilmi 12.70 athyarak bir;n

ci geldi. K. M. dan Hikmet ikinci, A. M. 
dan HalOk üçüncü. 

YÜKSEK ATLAMALARDA 
A. M. dan Hilmi 1.66 metre atlıyarak 

birinci geldi. K. M. dan Nihat iklııci .. A. 
M. dan Vedat üçüncü .. 
1500 METRE YARI }dUKA VEMET 

K. M. dan Recep 4 dakika 38 - 6/10 
saniyede koşuyu birinci olarak bitirdi. 
İkinci A. M. dan Refet üçüncü. K . M dan 
Kemal .. 

GÜLLE 
A. M. dan Atıf gülleyi 11.93 metre 

atarak b:rinci geldi .. K. M. dan Mustafa 
ve Cemal ikinci ve üçüncll geldiler. 

200 METRE SÜRAT 
K. Mc dan Durmut 23,4/10 18Diye gl-

bi iyi bir rekorla koşuyu birinci olarak 
bitirdi. İkinci ayni takımdan Mustafa, 
üçüncü A. M. dan Cemal. 

TEK ADIM 
A. M. dan Şahap birinci, 5.85 metre 

atladı. K. M. dan Nezihi ikinci, Musta
fa üçüncü .. 

SIRIKLA İRTİFA 
K. M. dan Nuri 3 metre atladı ve bi

rinci ~eldi. A. M. dan Şahap ikinci, Öz
can üçüncü .. 

4 X 100 BAYRAK YARIŞI 
Bu yarış bUyük bir alaka ve heyecan 

uyandırdı. Neticede açık mavilerden 
Atıf, Hilmi, Cemal, Vecdi, takımı 48 sa
niyede müsabakayı birinci olarak bilir
di .. 

Bu suretle b!ten atletizm müsabakala
rını jimnastik hareketleri takip et
ti ve müsabakalara nihayet verildi. 

Puvan tasnifinde koyu mavi takım 66 
puvanla birinci, açık mavi takımı 65 
puvanla ikinci geldiler .. 

* Müsabakalardan sonra, mevkii müs· 
tahkem komutanı general, valimiz Fu· 
ad Tuksal ve sabık hariciye vekilimiz B. 
Tevfik Rüştü Aras mektepler !ikinde 
Voleybol, Hentbol ve fut»ol şampiyon
luğunu kazanan takımlara birer kup~ 
verdiler, gençleri tebrik ettiler. Ayrıca 
atletizmde derece alan atletlere de birer 
madalya verdiler .. 

V~i, 22 (A.A) - Fransada ziraat fş
ç:si noksanı şiddetle hissediliyor. 800 bin 
ziraat işçisinin esir olarak Almanyada 
bulunması müşkülAtı arttırmaktadır. -
Neşredilen bir kararnameye göre mec

buri ziraat işçiliği hizmeti kabul edil
mektedir. Kanunun tatb:kine ziraat na
zırlığı memur edilmiştir. 

Londra, 22 (A.A) - Milli Fransız 
hariciye komiseri dün Lavalin nutkun
dan bahsederek demiştir ki : 

• - Lavalin nutkunda samimiyet ko
kusu taşıyan bir tek elimle vardır k! o 
da şudur: •İktidar mevkiine dönüşünün 
manasını hiç kimse anlamamazlığa gele
mez..• 

L.walin esas maksadı Fransayı Cer
manlaşınış bir Avruna içine sokmaktır. • 

-~~~~--~-~~ 
Sad~yağ fiatf a~ı 

tespit olundu 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

rülmüş sadeyağının satıeı mağazasında 
teslim kapsız toptan fıatlarıdır. 

3 - Teneke doldurma, lehim masraf. 
lan bu fiatlara dahil değ!ldir. Bu mas
raflar gözönUnde tutularak satış fiatları 
fiat mürakabe komisyonlarınca derhal 
tesbit ve iJAn oluneaktır. 

4 - Diğer istihsal bölgelerinde ve is4 

tihsali mahalli istihlake yeten bölgeler
de mahalU toptancı azamı fiatları mahal
li f'.at mürakabe komisyonlarınca tesbit 
ve ilan olunac~ktır. 

5 - İstihlak \>ölgesi olan vilayet ve 
kaza merkezlerinde azami toptan ve pe· 
rakende fiatlar menşe esas fiatlanna am· 
balAj, nakliye ve normal fira karşılığı ile 
yüzde beş toptancı ve yüzde on pera· 
kendeci karı ilAve edilmek suretiyle 
bulunacaktır. 

6 - Bilumum fiat mürakabe komis
yonları yukarıdaki esaslar dairesinde 
kendi faaliyet sahalarında sadeyağ top
tan ve perakende fiatlnrını tesbit ve ilan 
edeceklerdir. Perakende satışlarda yağ 
Ciatı ile beraber nevi ve menşe gösteril
mesi mecburidir. 

---o---
SOFYADA 
Haua tehlllıeslnden 
lıoranma taJlmlerL 
Sofya, 22 (AA) - Piln burada :mü-

him paııf korunma talimleri yapılmıttır. 

s o N H~:K··.Jö .-e:·~ 
. '' 

.A.nkarada bugün yapı· 
lacak bayram merasimi 
Ankara, 22 (Telefonla) - Çocuk haf- saat 10.30 da merasinı yapılacak, buD 

tası bu akşam maarif vekili Hasan Alı geçit resmi takip edecektir. Yarın ( 
Yücelin radyoda bir nutku ile aıldı. Ya- gün) öğleden sonra ilk o~50tale . .. ---.3• Sef" . Atat"" k"" arasından ayrılan çocuklarla 
rm tören .ı:.~ ımız ur un mu- bir mümessH heyeti büyüklerimJzin 
vakkat kabrine QOcuk esirgeme kurumu yaretlerine gideceklerclir. Bunlar Riy 
ve çocuklar tarafından saat 9.30 da ya- seticümhur köşküne de her sene old 
pılacak thiın ziyaretleri ve çelenk koy- gibi giderek ReisicUmhurumuz tarafın 
maile başlanacaktır. Ulus meydanında dan kabul olunacaklardır. 

Devlet iktısadi teşekkülleri tekaüt san· 
dıAı projesindeki esaslar 

Ankara 22 (Telefonle) - Devlet tekaüt hükümlerinde tam bir birlik tr 
iktisadi t~llülleri tekaüd sandığı ka- min edilmektedir. 
nun liyihuı alikah encümenlerde lı:o- Bütçe encümeni tekaüt kanunu bi
nutuldu. Bu proje IU eaaelan gütmekte- kümlerinin devlet bütçesine yıD. lef" 
dir: tikçe yüklettiii ağırlık üzerin~ .,... 

latilı:balleri henüz hiç bir teminata muı, iktiaadi devlet tefellüllerinde Çil'" 
bağlanmaml§ olan ve devlet dairelerin- lıpnlara da pmil olmak üzere bltllll 
de ücTetle çalıoaıı memurlara da tekaüt- memurlann tabi tutulacaklan bir tek .. 
lük. billı verilmektedir. Muhtelif lı:a- üt yejimi 1eaisini ve icap ederee bep.mlli 
nununlarla ayn ayn kurulan tekaüt aan- tek bir .andıkla a}ilı:a]andmlmaanu • 
dıklan birleııtirilmekte, bunlarla alaka- mazbatasında bir temenni olarak ileriy~ 
b memur ve müstahdimler hakkındaki aürmiiftür. 

Yeni sanayi Jayıhası inceleniyor 
Ankara, 22 (Telefonla) - Sanayi ısliğine Refik Özsoy (Kayseri), mubtr

lı:anun liyihaıiyle lı:üçük sanatlar kanun ta muharrirliğine Faik Kurtoğlu (Manl
layihasını müzake~.e etmelı: üze~.e .~uru- aa) aeçilmiııtir. Sanayi kanun l8yiba81t 
lan muvakkat encumen cuma gunu saat . k l 
onda toplanarak layiha üzerindeki mü- müddeti Mayıs sonunda ~ıtme te o ~· 
zakerelerine başlıyacalı:tır. Encümen re- te§viki sanayi kanunu yenne ıeçecektJS. 

"Para" piyesi davası devam ediyor 
İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Para pi

yesi davasına bugün de devam edilmiş
tir. 

Peyami Safa, halyanca cSafi alhn> 
eseri ile bundan intihal edildiği iddia 
olunan Türkçe •Para• eseri arasındaki 

Rusva harpleri 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

yetsiz badiseler olmuştur. Uçak savar
lanmız berzahta Lak tipinde bir dUşman 
tayyaresi düşürmüş, ayni tipten diğer 
ikisini hasara uğrabnıştır,. 

SOVYETLERE GÖRE 
Moskova, 22 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : 21 nisan günU ceplıede 
ehemmiyetli bir şey olmamıştır. 20 ni
sanda 31 Alman tayyaresi tahrip eclil
miştir. Biz 11 uçak kaybettik. 

Moskova, 22 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliğine en: 

Merkez kesimindeki Alman kıtaları
oın arkasında harekAtta bulunan birlik
lerimizden biri bir Alman garnizonuna 
hücum etmiştir .. Çetin bir muharebeden 
sonra, ~lmanlar 300 ölü ve 600 yaralı 
bırakarak geri çekilmiştir. Kıtalanmız 6 
mitralyöz, pek QOk tüfenk ve makineli 
tüfenk, 4 telsiz istasyonu, 3 anbar yiye
cek ve ot, 129 beygir, 400 vagon ve daha 
başka harp malzemesi ele geçirmişler
dir. 

Bundan başka bir mikdar esir alın
mıştır. Ayrıca 106 vagonluk bir iaşe tre
ni zaptedilmiştir. Bu trende asker! pos
ta, para ve bazı vesikalar bulunmuştur. 
Do~ cephesindeki Alınan hava kuv

vetleri 22 martla 18 nisan arasında 891 
uçak kaybetmiştir. Ayni devre içindeki 
Sovyet kayıplan 239 tayyareyi bulmuş
tur. 

ALMANLARA GÖRE 
Bertin, 22 (A.A) - D. N. B. Ajansı, 

Bolşeviklerin Leningrad yolunda Uç de
tniryolunu kestikleri hakkında Moskova 
radyosunda verilen haberin asılsız ol
duğunu bildiriyor. 

ALMAN TEBLİÖİ 
Berlin, 22 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Doneç havzasında hücuma geçen kıta

Jarımız kuvvetle tahkim edilen bir çok 
dayanak noktasını almıştır. Cephenin di
ğer kesimler:ndeki düşman taarruzu 
püskürtülmüş ve onnanlarda kurulan 
ve inatla mUdafaa edilen Sovyet mevzi
leri yarılmış, 13 topla bir çok esir alın
mıştır. 

Uçaklarımız düşman gerilerinde faali
yette bulunmuş ve üç mühimmat treni 
ile bazı demiryollarını ve vagonlan tah
rip etmiştir. 

- --•••M----
ısu•e teulılfle• 

Londra, 22 (A.A) - Stokholın radyo
suna göre bir QOk tevkifler yapılmıştır .. 
Kralın eski yaverleri, :ressamlar, avu
katlar ve bir çok iş adamları tevkif edi
lenler arasındadır. 

benzeyiş noktalarının tasdikli t~ 
terini mahkemeye vermiştir. 

Neticede •Para• piyesi muharriri Ne
cip Fadılın tercüme hakkında mUtalia
sını bildirmesi için muhakeme bafka bir 
güne talik olunmuştur. 

Makine ve 
,,, erilirken 

tNG LIZLtR 22 NtSANDA ŞI· 
MALI FRANSAYA ASKER Çı· 

KARMAK iSTEM ŞLER 
Berlin, 22 (A.A) - AUeıi ka~klaı'

danbildirildiğina göre 22 nisan günü ilk 
saatlerde hıgiliz hilcum unsurlarından 
mürekkep oldukça büyük bir tefkll Bo
ulagnenin cenubunda Fransız kıyı.ıımda 
karaya çıkmağa teşe'bbtia etmiştir. Al
man koyi müdafaası ile ka11ılaşan bu te
şebbtia aklın kalml§tır. l3u Lokhauzin 
derhal patlayan ateşi karşısmda lnğiliz.. 
ler süratle geri çekilmişlerdi. Kayıplar 
ve.ren düşman hedeflerine varmadan bir 
suntt sis tabakası arkasında ricat etmiş
tir. Kıyıda İngiliz silahları ve cephanesi 
bulunınU§tur. 

___ ,__ __ _ 
IRAN BAŞVEKiLiNiN MECL lS 

TEKi BEYi•:J~ Ti 
Tahran,22 (A.A) - tran radyosu baş

vekil Suheylinin parlamentonun gece 
toplantısında yaptığı bi rdemeci hulAsa
sını vermektedir: Suheyli demiştir k ı · 
Ben başvekil olduktan sonra memleket
te her fena şeyi düzeltmek için çok çalı~
tım. Fakat maalesef bu benim için çok 
yorucu ve uzuntulu bir iş oldu mecliste 
dalına tenkit ve müdahalelere uğruyo
rum. Bu memlekette bir birlik olmadığı
nı göstermesi itibarile buna teessüf et
mek gerektir. Meclis memurlarımız hak
kında da iyi bir lisan kulla:ırnJ1nıştır. 
Bu vaziyette onlardan nasıl iş bekleye
biliriz. Bütün bu hfl.diseler memlekettt: 
bi ikilik olduğunu gcisteriyor. Ben bu 
şekilde ça)ışmağa devama imkAn glSrem ı
yorum. Memlekette her tarafta bugu. 
emniyetsizlik halbuki silrüyor. Siz a 
kerlerin çalışmalarını takdir etmıyorsu
nuz. Halbuki İranın istikbali uğrunda 
can verenler onlardı. Hepimiz biliyoruz 
ki bugün hiç bir millet ordusunu hakir 
görmemektedir. Halbuki sizler bu haki
kati görmemiş gibi hareket ediyor ve or
dumuzu hakir görüyorsunuz. Bunca teee
süf ederim. Vatanın bağrınca hainler 
olabileceğini kabul ediyorum. Fakat on
ları bu kadar açıkca harekete geçmele& 
nin fena olacağını da bilmek IAzımdır. 
Siz bana itimat reyi verdiniz. Başvekil 
olduğum bir buçuk ay içinde hiç bir fe
dakarlıktan çekinmedim, yaptığınız ten
kitler memleketi zayıflatmaktan ba§ka 
bir şeye yaramıyacaktır. 

YARIN 
Matinelerden itibaren 

Ö L M İ Y E N A Ş K kadar kuvvetli ... 
VATERW KÖPRÖSÖ kadar hazin •.• 

R E B E K A kadar hisli ve helecanlı, il8hi ve ihtirasla dolu bil' 
aşkın romanı .• Nef"ıs bir musiki, şahane bir mevzu .•. 

AŞK RUYASI 
OYNIY ANLAR : Romeo Julliette filminin unutulmaz yılclazı 

LESLİ HOWARD - İNGRID BERGMAN 
AYRICA : M. U. Müd. Memleket jurnali - Renkli Miki •• 
SEANSLAR: 1.10 - 3.10- 5.10 - 'l.10 - 9.10 ... 

Cpmartesi - Pazu 11.00 de .. 


