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Dün Bayram bi:.tün yurdda heyecanla kutlandı 

Bi eocuk grubu Ankarada Atatür
kün minevi huzuru önünde eğildi 

Milli Şet \e sayın refikaları büyük bir çocuk grubunu Çankayada kabul buyurdular 

1 

memnun olup olmadıklannı eordular. 

Haftanın 
Cazibesi 

----·*----

Jl I l JI A ı • e t Kre,te bakılan yavrulardan birini ku-

l Y J. Q r eşa ve ırJec ıs reısı ~:h:ıe~~~~ ç~tta~== 
Ye bu macla Fuat Omaydan mektebin 

d . . d ·ıa . kaç talebesi olduğunu, mektebi bitiren-e Zlyaret e l ı lerin d1pnda it bulup bulmadıklanru 
.ordular. Fuat Omay, okulun bu yıl 24 
mezun vereceğini, mezunlann arandık

YENİ ASIR Matbaasında basılmı$br-

Ve llize Dllam ettiği 
lannı ve itlerinde muvaffak olduklannı 

IZMıRDEKI MERASiM • ATATÜRKON INNESrN:N KABRiNDE :=~~d~~ek~~~da~aı::.tz1:ev~ı:: Beledit1e Mai düft çocuk t/U'7Clamda iJcen 

s 

IHızı düşünceleP 
ŞEVKET BİLGlN 

~-~~----~-----
Ankara, 23 (Telefonla) - Milli ha- nuılsınız~> diye hitap ettiler. Hepsi 

kimiyet ve çocuk bayramı münaacbetile cSağol, eai ob cevabını veriyorlardı. 
Ankaradaki ilk okullar talebesi arasın- Reiıi cümhurumuz talebeye isimlerini 
dan aynlan 250 kişilik bir kafile arala- okullannı, derslerine çahfıp çalıtmadık
nnda çocuk esirgeme kurumunun çocuk lannı, öğretmenlerinin kendilerinden 
bakıcılık mektebi ile diğer müeacaele-

de binanın müaait olmadığını, fakat ge- ----------------------------

~~letilmeainin kararlaftm}dığuu söyle- DONKO PiYANGO YENi ŞAYlALAR 
Çocuk haftasının cazibesi, sadece yav· 

ra1anmıza bir bayram neşesi dağıtmağa 
Yesile olmasından ibaret değildir. Onun 
ISıl ehemmiyeti, ~ esirgeme ve ıö
t.etme davasında rehberlik eden her te
tekkülc candan alikalanmak gerektiğini 
\'İcdanlarımıza telkin etmiş olmasıdır. 

Miniminiler büyük bir sevinç ve hah- * *·----
tôyuhk ;çı1ıı::::;;.~~=:::· Büyük ikra- Ita)ya acele 

Bu di\·ada şimdiye kadar en fazla mu
~af(ak olan çocuk esirgeme kurumunu 
dileklerimizin ve ümitlerimizin genişli· 
ii ile mütenasip bir kudrete sahip kıl
'-ak başlıca vazifemiz olmalıdır. Şük
taııla kaydetmek lizıındır ki, bu kurum, 
Qerine aldığı işleri maddi imkanların 
ı..tta fevkine (ıkarak başarmıştır. On
dan daima çok, pek çok şeyler istediği
'-iz halde ona verdiklerimizin az, pek 
iz olduğunu da itiraf etmeliyiz. Eğer 
her aile babası, hu vatandaş çocuk esir
teme kunımunun tabü azası olsaydı, bu 
lllusaı kurama kuvvetlendirmekten da
la. engin bir bahtiyarlık olamıyacağı 
L.. 1--Jsa--L cennet kadar ··7.e1 

rindeki talebe ve krqteki miniminiler• 
den mümessiller de bulunduğu halde 
bugün (dün) saat 16 da Çankaya köf" 
küne giderek Milli Şefimizin önünde ge
çit resmi yaptılar. Kafilenin önünde bir 
bando bulunuyor ve bunu §8nlı bayrak· 
larımız, çocuk esirgeme kurumunun 
bayraklan, flemalan ve 23 nisana daiı 
dövizler taıııyan talebe diğer çocuklar 
takip ediyorlardı. 

miye Anka- suih mu 
raya çıktı istivor? 

-*- -·~ Ona IJln llf'a ııazanan ispanyanın Rasyaya MtLU ŞEFiMiZ VE 
YARININ BOYOKLERl 
Cümhurreiıimlz yanlarında sayın Bn. 

IJlletlerln lzntlf'de ((JJJ mayon ulıeıe 
Jnönü, batvckil doktor Refik Saydam 
ve Maarif vekili Hasan Ali Yücel old~ 
ğu halde balkonda idiler. Kurum reisi 
Kırklareli mebusu doktor Fuat Omay 
ile idare heyeti azasından Erzurum meb
usu Hanife Ergün, Edime mebusu dok· 
tor Fatma Mimik ve diğer bazı zevat ta 
orada bulunuyorlardL Milli Şefimi& a.es 
çit yapan talebenin hepsini balkona al
dılar ve sayın Bn. lnönU ile birlikte mi
nimini ziyaretçileriyle burada ayn ayn 
menu} olarak yavrulara cHoı geldiniz, 

satddığı anJaşddı yollayacağı söylenlyof' 
Ankara, 23 ( Telefonla ) _ Milll pi- Vafington, 23 (A.A) - Hariciye 

yayngomm çocuk bayr~ gUnU fevka1- nazın Kordel Hul gazeteciler konferan
Ade keşidesi, Sergi evinde kalabalık bir sında muhtelif suallere cevaplar vermit-
balk kitlesi önUnde yapılmıştır. tir. Sorulan eualler ve cevaplar ıunlal'-

et)y(}J( tKRAMfri:LEK dtt: 
50,000 liralık büyük ikramiye lM,%98 1 - Peru cümhurrciainin yakında ·~ıee an~ .,.. ... , IU 

llbemleketimi.te babnsulıktan hayati-
tetiiıl layı;etidf ft,-a teftdcllye '*8· 
lıbış 'haJw4anJarm Ayan udri hadde ln
~fıi)nriş olacak, fmllda, 1nırac1a kalple
tbnizin talasmı teş1o1 eden manzaralarla 
•arşılaşmryHalı:tı Jr 

sayılı bilete dtlşmllştllr. Bu bilet Anka:__.·. i1ya.-pat-icalıii •• tfiı'ed4ziary8;~.};;;;ınc1a bir az mala-

29,000 Drahk • lkfnd ikramiye 811,458 - Bu ltu.uata henüz hiç tafUllt aJm.. 

........,.,. düpniiftiir. Bu bilet Antaba- ITALY ADA SULH ARZULARI 

da5 :-=·LİRA KAZANANLAR 2 - LondraclaD ve cliier A'mapa 

RUSYA HARPLERi 
. ınemleketlerindea alman baberla'e sa-

168,617 ve 294630 sayılı bıletler onar R da 9Ulb tunma mahiyetinde 

Çocuk davası her şeyden evvel feda Pı·yasada bı·r ha"dı·se btn lira kazanmıştır. Bu biletler İzmir bu. .::et belirmiftir. Hatta.,,. ...... lhbk istlyen bir davadır. Bizim bu da- ve Ceyhanda sablmıştır. ..U.tan hah.ediliyor? 

'ada diler ..metlerden daha • muvaf- • • ----•·---- ._ o:~s~ı~ O:u~!~ t~l:J!.9·b!~·2~~ (Sonu Sahife Z. Slttba 3 te) 
lak olmanma bnkh yoldur. Zira 'biz o lira kaza 

~r..-=~ nemli bir Zeytinyag-ı maki- --~-·_:rs._h_fh_z_,s_utan_•_da_) 
::!.. ~ ıı:r~ı=.~ şev olmadı - UZlll DO~U SAVAŞI 
ahlakh nesDJer ~ie atfettiii T _ 1 ' B 
t=~~::::: Kr?oş~d önünde ne ya gı 0 uyor • İrmanya 
.... MldmdJr. VBeut, dlmaf, ruh lmv- garıp hır 88VaŞ Var -+- haberlerı• 
letleri arasında ahenkli bir muvazene -+- Devletçe zeytinyaiı fiatlannm teabl-

~m~l~: Ru fUUll llazlGf' AMER,K\ VE HARP tinden sonra bazı finnalann ellerindeki 

===:~ist!!n~tı:.= ·~e ue fıayalalı -- ::ı~·~;iı.t:, ~rik=~kle~e::ı:~ bı.rbı·rı·ne zı•t 
~r felAketten feUıkete yuvarlanıyor- ndtfrezeler denizde Mihveri ezmek .. ınuthr. Bir zeytinyağı fabrikan takri-
-.. dellf'l"e gezl'UAp , hen 100 ton zeytinyaimı fenni amel.iye-,,, ,,,_ k •• •• den aonra makine yalı 79Pımt ve piya- -*-

Bizim parolamız ve idealimiz şudur: Moekova, 23 (A.A) - Sovyet teb- aran yurur- eaya çıkarm11tır. .laponJGf'PI AuadPal· 
İnanılır ve ~venHir net11'Der yetiştir· lifi: Çarpmba sünn cephede ehemmi- Bu wıetle piyasadan 100 ton zeytin- ~ ı..aıA.•a feşell"8se 

-.ek... yetl.i bir ıey olmamıtbr. Sah gÜnü 32 ı•• v • d• yağı kaybolmuıtur. Aalikadar bir daire ı-ı• -·-ı 
Çoeuk baftasanm bir güneş gibi pz- düıman tayyaresi dütürülmUıtür. Biz IS gae iflr J keyfiyeti tahkik. etmeie baflanuttu. CeSGPef edendyecelı• 

lerimizde canlandırdığı bu ideale bağlı tayyare kabettilı:, Baren denizinde harp Jliit lepf -•--
.ı.n.k eıereftlr. Fakat onu bBtihı şBmu- gemilerimiz 5000 tonluk bir petrol va· SABUN FtATI..ARl Say~23·~vf' Japonlann Bİ?l-
llle ~k imanhğm hıarene- puriyle 4000 tonluk bir yük gemiaini Amef'llıan Ol'dasa Yaptlan bazı tetkiklere nazaran saba- manya merkez cephesinde Sitang vadl. 
-a.ı bil' bahtiyarhk. t-1ril edecektir. batırmışlardır. B-"nft'Va, Hfndl_. __ 
-,, ~ ALMANLARA GöRE rH-•ı .. HUI na vekaletçe tayin edilen azami toptan sinde Yamqm. Mandalay demiryolu 

ŞEVKEr Bil.GOi Berlin, 23 (A.A) - Alman ordulan ue Auusfl'fdyada lahf Aatlan, zeytiny•iı fiatlanna naza- boyunca ilerledikleri bildiriliyor. Pazar-
baı kumandanlığı bildiriyor: toplann10f' ran pek yüksektir ve bu yükseltliğin t.esi gUnll Çin kıtalannın yanlanna hil-

8 • 1 I M ı • • • Pike uc;aklar doğu cenup cephesinde y ~ Deıhı, 23 (A.A.) _ Reis nı.beti takriben yüzde 1 S tir. Bu itibar- cwn eden japonlar Riyan Malo şehrini 
it er e USSO 101010 düımanın topçu mevzı1erine muvaffakı- Ruzveltin milmeasili Albay Consoıı ladır ki memlekette •hun imalltı arta- zaptetmi§lerdir. Muharebe §imdi şehrin 

yetle taarruz ebniılerdir. Sığınaklara bir demeçte .t\ıJıerikan kuvvetleri- caktır. Bazs zeytinyaiı fabrikatlirleri el- pnalinde devam ediyor. 
arası mı açıldı? werle-'rilen toplar aumıruln\uıtur. Bü- nm· Hın·~:_.. __ geldiı.;-ı aöyl•...,;._ lerindeki zeyt:İnyaflanndan büyük bir (Sonu Sahife~ SBttin 4 de) 1 

",.. wa..u>a &&&&A --.r ln.rmnı •bun imalinde kullanacaklar-
yik tahribat yapılmııtır. tir. Bu hldi.se Amerikalıların bil- dır 

-•- Şimal kesiminde ilerleyiş halindeki tün mühim cephelerde harp azmi- • 
Londra, 23 (A.A) - B. Bitlerin do- kamyonlara hücum edilmit ve taarruz- ni gösterir Pirina sabununa fiat tayin edilmediği 

l\ıın yıldönümünde Mussollninin Al- ]ar muvaffakıyetle neticelenmiftir. 3 MERI02DE TOPLANIŞ için bu nokta ticaret vekaletine hildiril-
llıaıı devlet reisine tebrik telgrafı gön- Su altında kalan yerlerde düşman Londra. 23 (A.A) _ Haberlerin mit ve fiat tayin edilmesi istenmittir. 
dermemesi şayanı dikkattir. Bu keyfi- hatlannın gerileri ya tahrip; ya ağır ha- en dikkati çekeni Amerikan kıtala-
ret Laval iktidar mevkiine gelirken ıara uğratılmıfhr. rmuı şimdiden muhtelif yerlere var-
1taıyan taleplerinin nazarı dikkate alın- ALMAN TEBL10t dığmı ve yeni kıtalann yolda oldu-
~ış olmasına bir cevap sayılmakta- Berlin, 23 (A.A) - Alman tebliği: (Sonu Sahife z, SUtu z de) ( 
iıtır. Doğuda taarruz hareketlerimiz mu-

(Sonu Sahife Z. Sütün 5 te) 

SON DAKİKA 

··········-
Fransız donanması 

denize açılıyor -·-Londra, 23 (A.A) - Tulonda topla-
nan Fransız filosunun bir kısmı denize 
a~a hazırlanıyor. İçlerinde en bü
yük Uç zırhlı bulunan bu gemiler uzun 

O IOO 200 JOO,. ~00 

.. japon taa"ısı.&r .• 

VIŞININ S1YASETI 

~Japon askeri 
hevetini Ma
dagaskara al
mıvacaklar 

1.a1H11 AlmanlaPla 
göpflftiUıten so,.,.a 
IJa ,,,.,.,,,.. uePdl 
Nevyork, 23 (A.A) - Laval Ja

ponlann Madagaskar adasına bir as
ker! heyet göndermelerine mUsaade 
etmemiştir. Laval bu karan Alman 
mtımessili Abetz ile görilştükten 
sonra almıştır. 
VIŞI ALMANYANIN EM&INDE 
Nevyork, 23 (A.A) - Balthnur 

Son gazetesi yazıyor : Lavalin Fran
sada başvekilliğe tayini ispat eder 

(Sonu Sahife Z. SütGn 3 te) 

bir seyahat için ltömUr almışlardır. Bun
lar bparatorlulwı müdafaa edilecell 
hakJcinda Pulan tarafından a8ylenen 
l6ztı yerine .getirmek vazifemi ilzerle
rlne almqlardır. ~ Çin müd.•f••·~~ Muklbil taarruılll'·· 



Tarihi Roman 
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: NASEBETİI..E ŞİİRLER ~ 
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- 23 Nisan ~ 

::: 
Her tarnfta harp var, dünya oynu· ~ 

-1 E 
Yazan: Şahin Al?duman 

L 
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-·· 57 .... 
Ha k evı·nde du·· n l ZABITADA yor yerinden ~ 

Düşünecek olursan oğlum, biraz S 

gece verilen iki kadın bir ÜçÜncÜsÜ- s ... ;" kadar b.ı.u,..,, ~~~~I --Ben ve Kemal gidecektik 
konser Arasan tek er teker, dünya millet· i 

Kara Boğa yaralıydı, ye ~:nden lıl?mıldanamazdı, -*- nü ağır surette ,yaraladı Ylnn;ikiY>l önce, tams~::;~:ı Naciye iJe IJeralJ er lıalacaııtı. .. 
Konser cidden güzel ------------------- bugün:: 

Deha muharebe bitmiş değildir! Savaş 
he.Uz yeni başladı! 

Suriye kıtası çok geniş bir yerdir. Pn
t!İ§llh bu geniş toprakların üzerinde or
dusa:nu yUrütrnek isteyecek!. 

Belki de bu dakikada bölüğümüz 
rneıolük1erle savaş yaptığımız meydan
da hareket etmşiür bile! Düşünün bir 
kene!. Bu yabancı topraklarda yol bil
me,iz, iz bilmeyiz! Bölüğü tekrar bul
maia biz şimdi nasıl muvaffak olabili
rld. 

Kara Boğanın bu sözleri o dakikada 
heplmlzi düşiindürdü. 

Ben: 
- Şu halde ne yapmalıyız arkadaşlar? 

diye Çalık Kemal ile Kara Boğadan sor
öıuıı, Kara Boğa yaralı .. Kurşun yarası 
abm ayağım kullanarak bitlmle birlikte 
~yemez. Aynı zamanda Naciyeyi bu
rada yalnız nasıl bıraka biliriz? .. 

Çalık Kemal: 
- Benim hatırıma bir fikir geliyor 

deCl. 
Ben ve Kara Boğa, bakışlanmızı Çalık 

Kemalin ii:ı:erine çevirdik. Çalık Kemal 
anlattı: 

- Onbaşı yaralı!.. Bizimle birlikte yü. 
:rilyemez. Sonra bakalım bizim bölük, 
bıraktığımız yerde duruyor mu? Onu 
bulmak için belkide bir kaç gün yol yü
rümek mecburiyeti karşısında kalabili
:rii! 

Bu durumda onbaşıyı sırtımıza alıp 
taşımak bizim için çok güç bir iş olur! 
~ en iylsi. Kara Boğa burada kal

malıdır! Biz yann sabah erkenden yola 
çıkmalıyız. Bölüğümüzü bularak zabit
lere Kara Boğanın bacağından yaralan
<ııttını anlatırız. Hem o cezadan kurtu
lur, hem de Naciye burada yalnız kal
mazı Genç kadın bizim onbaşıya BCk iyi 
bakabilir! 

Nasıl. benim bu dUşUncem münasip 
Öeğil mi? 

Böyle diyen Çalık Kemal durdu ve 
vereceğimiz cevabı beklediğini anlatan 
chldl bir tavır takındı ... 

Ben Çalık Kemnlin böyle makul bir 
teklifte bulunacağını hiç ummadığım 
için birden bire şaşırıp kalmı,.~ım! Evet!. 
Hafif meşrcb arkadaşımın her nasılsa 
akbna gelen bu mUtalaa vaziyete tama
mlyle uygun bulunmakta idi. Kara Bo
ğadn benim gibi bu reyin makul olduğu. 
nu tasdik etmekte gecikmemişti ... 
Şimdi bunu Naciyeye de açmak lazım 

geliyordu! Bir kaç dakika önce, ortada 
duran yemek kınntılannı dışarıya dök
me'k lçin yanımızdan ayrılan genç kadın 
bu sırada odaya döndü. 

Ona Çalık Kemalin dü~üncesini anlat
tık. Naciye bizim ertesi günü evden ay
rılacağımızdan ötUrU birden bire pek zi
yade mllteessir olmuş gözleri Yctila dol
muştu! 

Ah bu kadınların sinirleri ne kadar 
gevşek!.. Hoşlanna giden bir adama ne 
kndar da çabuk ısınıveriyorlar! .. 

Naciye daha bir kaç saat evvel tanı
pklık tesis etmiş olduğumuz halde 
genç kadm bize ne kadar çabuk ısın
mıştı!.. 

Bu vaziyet karşısında beni heyecana 
CfUşilren bir §ilphenln fikrimde belirdi
ğini ansnm ezer gibi oldum! 

Naciyenin bizden ayrılacağı için bu 
kadar dMiıı bir surette UzUlmesinin 
mutlaka bir sebebi olmak lnzım geliyor .. 
du. Genç kadının gözyaşları bana bunu 
sarih bir surette anlatmıştı. Acaba genç 
kadın hangimizi gözüne kestirmişti? 
Karn Boğayı mı? Yoksa Calık Kemali 
mi?.. ' 

Knra Boğa esmer, çirkin yüzlü bir 
adamdı! Onun bu vaziyette bir kadının 
hoşuna gitmesi iı:nk!'uısızdL Çalık Ke
malin ise, Naclyenin gönlilnde korkudan 
başka bir duygu uyandıramıyacak dere
cede kaba saba bir görünüşü vardı. Dev 
gibi iri yapılı olan yoldaşımm yüzü kal
bur gibi delik de§ik içinde görünüyor-

du. Temelleri atıldı, Ankarada Türk· S 
şu halde geride ancak bir ihtimal kalı. ve muvaffafdyetli oldu Çirlıin bir taarruza da uğrayan Hediye, bitfı~n liiğün ~ 

yordu. Kendi kendime: Mılli Hakimiyet bayramı münasebe- bfr haJde İzmire getirildi, tedaulye IJGŞJGndı Cumhuriyet, istiklıil. Türkiye ve::: 
- Acaba? .. dedim, evet! .. İhtimalle- tiyle dün gece halkevi -Ionunda bin- Bayındır kazasının Karahoğaz köyün- lunmasından istifade ederek vücudunun U altı ok§ 

· k tl" i b ı d f ı d" ı · · · ·· ·· d h 1' · d _ nulmn emanetidir sana AtlUir- S rın en uvve ıs u... en az. ın eyıcının onun e a t:evı e müessif bir knvga olmuş, neticede en nazik bir yerine çam tırtılı doldur- kün :_-_ 
Fakat ben ne yapabilirdim? Kadınla- güzel sanatlar komitesi tarafından güzel 20 yaışındn Hediye Atmaca bir kız so~ muşlardır. 

rin karşısında dalına =sınp kalmaktan bir lc:onser verilmic:tir. Konser, garp pal t L ·ı y tt l H t t hlik d 1 H d" d"" t ::: 
~ ,.. nr ve nnra 1 e agır sure e yara nn~ aya ı e e e o an e ıye un z- Geçmişin hep şanJı, Kalde, Sumer, := 

kendimi alamıyordum! Adeti mahçup müzik edebiyetının on dokuzuncu yüz mış ve çirkin bir taarruza kalmı}tır. Ha- mire getirilerek memleket hastanesinde c:S Hun, Eli .:::_-
oluyordum! Hatta Loranzaya ilk rastla- yılın son vnrısından znmanımıza kadıır d" h •~'- d 1 ı~ ·· J d" t d · lt 1 b .; ısc aK:~ın a a ınan ma umat şoy e ır: e avı n ına a ınmış r. _ Sen de yaş:lt onlar nlbi bu ciimhu· __ ::: 
dığım vakit onun karşısında da şaşırıp olan devresinin me hur orkestra eserle- Şerife Poyraz adında bir kadın, mug- Mütecaviz iki kadın tevkif edilmiş- b • f -
kalmıştım... rinden tertip edilmişti. ber olduğu Hediye Atmacayı dögv megv e tir. 

1
• · d ı·ıye 1 S 

G .. el b" kad · d·~· buhra 1 H · k k k f timn ı var sana, hem güveniyor:::_ uz ır • ının geçır ıgı n 1 er eserın ayrı ara teristi vası lan knrar vermiş, yanına arkadafl Emine r E R z i -
dakikalardan istifade edecek derecede canlandırılmış, Serenad Uvertür, valsler S b ı "k" · k"" ı_ d k. pek çok i 

an ngı a mış ve ı ısı. ·oy ~enarın a ı du··ııııanında ..ıangın Basunızda İsmet İnönü v e Tfuk _::: kendimi atılgan ve cesur bulmuyor- ve Ronumtizmin bütün hususiyetlerini tnrlasında çah~mağa giden Hediyenin 3 milleti : 
dum! ta~ıml§tır. yolunu kesmi~lerdir. Kestelli caddC8inde bir terzi dükka- _ ABDULLAH BAL1C =: 
Aynı zamanda benim gönlüm başka Piyanoda Sa1tthettin Berksoy, Keman 1ki kadın tahra ve sopalarla zavaUı nında çalışan lbrahim Gökdağ yapbğJ :uııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııım=' 

bir hayal tarafından işgal edilmiş bulu- da Faik Onurol. Hrunit Kutay, Danış Hediyenin başına vurmağa başlamışlar ütünün ateşini yere boşaltmt§. bu yüz- =;;;;;;;aiiWi~i;i~-·--·-
nuyordu! Vakıa Naciye çok güzel, şirin, Abidin oğlu ve Malkoç Malkoç oğlu, ve kendisini mecalsız bir halde yere ~r- den dükkanda yangın çrkml§. müşteri- w:Çez wwwcrn- ev. D 3 "!' 
zarü bir bebek gibi ufak tefek, ince bir viloyolonselde Nafi Puyan, flotta Celal mişlcrdir. Bundan sonra. ağır surette ya- !ere ait iki pnntalon yandıktan sonra ocuk için neşe hazırlayan eli öpmelı. 
kadındı! Fakat Loranzanın hayali benim Cnndllf, Akordeönde Cezmi Giray mu· ralonan Hediyenin bayğın bir halde bu- ate~ söndürülmüştür. Bunlar ne vakit ve nerede gonca verec~ 
bUtiln hüviyetimi kaplamıştı._ vaffak olmu }ardır. ği söylenemez çiçeklerdir. 

Bunun için Naciyenin bana bakarken Konserde bulunanlardan çoğu cid- f 1 k d R h 1 . Çocuk Esirgeme Kurumu 
süzülen gözlerini ve yanağına doğru den iyi bir gece geçirmekten mütevellit za OğU SaVaSI usya arp erı Cknel Merkez.i tr 
akan inci katrelerini görmemezliğe gel- intibalarını halkevi erkanına hildirmio- ·• --•-- """"'""'as•• .......... , s-.......... ~----==!l:•o:m--~ 
dim!.. ler ve gençleri takdir ve tebrik etmişler- --*--
Yalnız yatacağımız zaman arkadaşla- dir. (Başhırafı 1 ind Sahifede) (Baştararı 1 inci Sahifede) 

nmın yanında Naciyeye dedim ki: ___ 
0
___ ZIT HABERLER vaffakıyetle bitmiştir. Cenup ve şimal 

- Sen hiç korkma! .. Seni yalnız bı. f' ad 100 lJi Çunkin, 23 (A.A) - Çinliler Mali bölgelerinde düşmanın giriştiği mevzii 
rakmıyoruz! Kara Boğa senin yanında !1.SO~. .. O n Yenang şehrinin zaptını bildiriyorlar. hücumlar yarım kalrnl§tır. 
kalacak! O seni benim gibi, belkide ben- f.nlo tutun satıJdı japonlar ise şehrin şimal kesiminde mu- Uçaklarımız, Stalingraddaki büyük si-
dcn dnha iyi himaye eder! Erbaa, 23 (A.A) - Tütün piyasası- harebeler olduğunu ve bu kesimdeki 1n- lalı fabrikasına hücum etmiş ve mUte-

Ben seni hiç bir zaman unutmıyaca- mn açılışından bugüne kadar Tokat, giliz kuvvetlerinin geri çekilmesi ihti- addit infilfik temin etmiş ve yangınlar 
ğım! Biz bir kerre bölüğe gidelim de za- Niksar ve Erbaada 700 bin kiloya yakın mali olmadığını bildiriyorlar. çıkarmıştır. 
bitlerimizi bulalım! Sonra Kara Boğayı tütün iyi fiatlarla snblmıştır. inhisarlar General Aleksandr Britanya birlikle- Karelide Dvir ırmaW. çepbesindekl 
almak için belki de tekrar buraya döne.. idare.inin müstahsil lehindeki tedbirleri rini geri çekmektedir. Fin lruvvetltti 150 düşman taarruzunu 
riz! O zamnn senin istikbalini daha c..c:a.ı;lı luılkı çok sevindirmiştir. KARŞILIKLI pilskllrtinilşler ve pek çok siWı ve esir 
bir surette düşilnmek fırsatını elimize HAVA HttCUMLARI almışlardır. 
geciririz! y • • J Melbum, 23 (A.A) _ Avustralyada 14000 Sovyet ördürülmtiştUr. Aynı 

Kim bilir? .. Günün birinde tekrar kn- ~IJI Şa V18 ar Port Moresi japon uçaklan tarafından kesimde Alman kuvvetlerine karşı ya~ 
vuşmıyaca~ırnız ne malOm! Dağ dağa ka- --+-- bombardıman edilmiştir. Müttcfikelr de pılan Sovyet hücumu da neticesiz bıra-
vuşmaz, fakat insan insana her zaman (Bııştarafı 1 inci Sahifodc) Robulu bombardıman etmişlerdir. kllınıştır. 
kavuşabilir!.. Kat'i hir teyit almadan tefsirde AVUSTRALYANIN fSTtLASI CARIP B l' MUHAREBE 

Bu sözlerim üzerine genç kadın derin bulunamam. VE JAPONLAR Milano, 23 (A.A) _ Koyera Della-
derin nefes alarak içini çekmiş ve baş- iSPANY A VE RUSYA HARBt Ama-ikan radyosunun askeri mütehas. sera gazetesinin Leningrat cephesindeki 
kabir odada yatmak için yanımızdan ny. 3 _ Ruıya harbine fııpanyanın bir sısı Avustralyaya giden Amerikan kıta- harp muhabiri Kron~tad etrafında aylar-
rılmıştı... ·ı ask .. nd ek • tirak ed larının japon başkumandanlığını plan danberi garip bir muharebe cereyan et-

Çalık Kemalle ben, Kara Boğanın ya- ~· >:?~ . er go eret" ıı ece- ve siHihlarmı ~eğiştirmek zorunda bıra- tiğini bildiriyor. Bir taraftan buzlar 
tağı yanındaki uzun bir yer minderinin ~1 ı~y enıyor. . kacağını söylemiştir. Tokyonun Avust- içinde hııreketsiz dw-an bir filo, öte ta-
birer ucunu işgal etmistik. ~ger Macarıstan, .Romanya ve Bul- ralya kıtasını istiHi teşebblisUnden vaz rafta deniz üzerinde devriye gezen ka-

Çok yorgundum. Uyku gözümden akı- garıstan .R~aya harbıne daha f~ kuv- geçmesi muhtemeldir. yaklı mu""fre .. -ler, Fı"nlandı"ya .... hillerı·n-
yordu. vetlerle ıştirak ederlerse Amerikanın bu 4'Ç .... 

F k ha k memleketlerle harp haline gireceği hak- ~1:1~1NDE YE PANA~A de Perijoliye kadar Rus kayakçı müfre-
için aka~il :~nı:d~.ir uyku çe mck bizim kındaki beyanat ispanyaya da teşmil Filipinlerde Japonlar 70 hınden fazla zele:riyle sık .sık çarpışmalar olmaktadır. 

Çünkü Naciyenin evi birden bire müt- edilecek mH esir aldıkları halde Krogidor adası Mil Kron§tndın batısında Finler geçen ay 

h. b" b k ğ , - Mevsimsiz tefsirlerden ho lan- şiddeUi bombardıman hücumlarına rağ- Hoplay bölgesinde §iddetli ÇArpı~lar 

Düukii • 
pıyan:ı;o 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

2 ŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
003916, 010107, 023194, 038976, 085111 
089915, 119947, 147079, 149138, 1G1917 
207552, 213112, 220512. 230582, 254210 
297968, 306850, 379434, 380092,. 393749 
nwnaralı biletler ikişer bin lira ka:ı:nn· 
~ardır. 

Bt"'fER LİRA KAZANANLAR 
000971. 001010, 007822, 008512, 010866 
043080, 045954, 052940. 059158, 067764 
083918, 084379, 088219, 095205, 100183 
111065, 115718, 119444, 126516, 154143 
160806, 187826, 215494, 236468, 237378 
243651, 248924, 268980, 269789, 283398 
294022, 294441, 301788, 3osoon, 311395 
329570, 335618, 338841, 369779, 379130 
nwnaralı biletlere biner lira isabet et
miştir. 
DİCER KAZAN ANLAR 
Son dört rakamı 0863 olnn 40 bilet bc

şcryüz lira, yine son dört ra1.""nmı 8951 
olan 40 bilet beşer yüz lirn, son üç ra· 
kamı 218 olan dörtyüz bilet yüzer lira, 
son iki rakamı G6 olan 4000 bilet onar li
ra ve son rakamları 5 ve 9 olan 80 bin 
bilet te ikişer lira kazanmışlardır. 

ış ır as ına u ramıştı. marn. Hadiseleri bck1emek daha ~oğ- men mukavemet etmektedir. Panay ada- ynpıruşlardrr. Kro~tad. l.eningradı de-* rudur. Söyliyecek sözüm yoktur. sındaki Amerikan kuvvetleri adanın nizden müdafaa eden kale olup dünya- H • d• k 
Tam gözümü kapıyarak uyuyacağım merkezinde olan Lambunao şehrini bı- nın en müstahkem yerlerinden hiridir. ı.ID ıstan ar-

bir sırada mlithi§ bir gürliltil duynrak BiR GEMiNiN BATIŞI rakmnk zorunda ~lnrdır. Bu müdafaa KoJemen adasından b~ 
hcmen yerimden fırladım. Çalık Kemal 4 - Bir Arjantin gemisi tahrip edil- AVUSTRALYAYA iki küçük tabii adaya ve sun'i yedi ada• d T k 
de benim gibi yaptı. Yatağında yatan ve m'hıtir. Arjantin bitaraftır. Bu hadisenin TAYYARE LAZIM cığa dayanır. Bu adacıklar beton ve çe· ŞISID 8 0 yo 
yerinden kalkacak bir vaziyette olnuyan tepkisi olııcnk mı? Vaşington, 23 (A.A) - Avustralya likten yapılm~hr. 
Kara Boğa o dakika da göilerini açarak - Bu hareket mihver devletlerinin müttefik kuvvetler hava kumandam TA yy ARELER SOKULAMIYOR * 
bize bakmı\ktan başka bir şey yapamı- herapı:ız hareketlerinin neticesidir. Genernl Millimey demiştir ki: HiltWleri beın tatlı 
yordu. VfŞINıN DURUMU - Avustralyanın müdafaası ve japon- Kronştadın önünde şimdi Rus filoıu· dili h d 

-
n ı. T ~ı E D ı· _ 5 - Fransa durumu hakkında hize lara taarruzumuzun muvaffakıyeti hava nun en kuvvetli harp gemileri buzlar e, em e 

.u - ne söy]:yebilirsiniz'? kuvvetlerimize bağlıdır. Bize en kısa içindedir. ilk balcııta büyüklü küçüklü teb~tlerle kanclırnlak 
- Fransız milletinin kiynsetine. va- müddette yllzlerce bombardıman ve av 70 harp gemisi ile 60 denizalhnın pike isti I 

tımperverllğine tanı itimadım vardır. tayyare.si ve tayyareciler gönderilmesini tayyaı:eleri için kolay bir hedef olduğu yor ar 
Mihvere taraftar unsurların iş bllJına istiyoruz. sanılır. Fakat tecrübe göstermlıttir ki Tokyo, 23 (A.A) - Asken mUnek· 

--*-- geldiğini görmek çok acı bir §cydir. MAK ARTOR DtKTATöR böyle kiiçük bir sahaya sılcıetırılmıt olan kitlerden Steyeguza Japonyanın ll"ııt• 
(Ba tarafı 1 inci Sah.Hede) Melburn, 23 (A.A) _ Kendisine çok bir filo mükemmelen müdafaa edilebi- distan karşısındaki vwyetinl tetkik 

ğunu bildiren haberlerdir. Bu su- V • • • • • gen~ askeri salahiyetler verilen Ckne- lir. Bir yığın top ve mitralyöz daimi §C- eden bir yazısında diyor ki : 
reUe Amerika ordusu Britanya, 1Ş101 n S t yas~b ral Mak ArtUr Avustralyanm bir nevi kilde ani bir hava hücumtınu bekliyor. • Hindistan bir dönüm noktasındadır· 
Avustralya ve Hindistanda toplan- -*-- cliktatörü tel~kki ediliyor. Askeri hare- ilk tehlike İpreti üzerine bunlar mermi İngilt.erenin tahakkümUnden Jcwtul-
maktadır. Bu da Birleşik devletle- (Brı~tnrac.ı 1 inci Sahifede) ketlerin icaplarına uyarak şehirlerin bo- kasırgalariyle havalan tara.maktadırlar. mak için Japonyamn hazırladığı :(ırsaf .. 
rin Mihveri ezme1ı: karannın yUriir- şaltılmasını Avustralya hükümetindcn SOVYET TEBLİlii tan faydalanınahdı:r. Bunu yaparsa bU-
lüğe girdiğini göstermektedir. iti mütarekeyi yapanlar şimdi tama- isteyebilecektir. Hükümet bu suretle yük. Asyada bir köpril başı vazi!esıııi 

HJNDtSTA..ı.""-n)A mile Almanyamn emrine girmişler- b~kumandanın istediği tedbirleri ya Moskova, 23 (A.A) - Sovyet tebli- görecıekt.ir. Jaonyanm bşl.ıcap hedeD.eri-
Hindistana gönderilen kuvvetle- dir. Laval Ber1fnin emirlerini cay- dcrhnl yürürlüğe koyacak, yahutta bun- ğine ektir: Kalinin cepheslıün bir kesi- le Hindistanın milll emelleri arasında 

rin sayısı malOm değildir. Fakat retle tntbik edecektir. Bu takdirde lnrın tatbiki için General Mak Artilre minde tanklarla desteklenen bir Alman fark yoktur Biz Hindistanla iyi müııaSt" 
sembolik kuvvetler her halde mcv- Vişi. ile siyasi münasebetleri niçin Uım salAhiyet verecektir. 

1 

piyade ta~':' piiakürtülmiiştü~. ~1- betler id~e etmek istiyoruz. Fa~~ 
zuu bahis olamaz. muhafaza etmeli? Laval bUtün üm:t- _ _ _ 

0
_ __ manlar 900 kışı kaybederek gerı çekil- mesul Hind §efleri Japonyanın niyetlerı 

ALMAN ENDtŞELERt !erimizi boşa çıkarmıştır. Vi._c;ideki Yugoslau..ıadalıi mişlerdir. 3 Alınan tankı .işe yaramıya- ni anlama.ılarsa bunun neticelerine kat· 
Almanlar Amerikan birliklerinin Amerikn büyük elçisi Vaşingtona 3 cak hale getirilmiştir. Bu cephenin baş- lanacaklardır. • 

Avrupada tahşidinden doğan teh- gelince Vişi elçiliğinin faaliyetine Almanlt!" taşınıyor ka b~ kes~de.~lmanlar ~o~ kişi kay- İngiliz donanması 
didi güçürnsemiyorlar. Norvcçte nihayet verilmelidir. Belgrat, 23 (A.A) - Yugoslavya• belartmtarış:e;wı-ından. K~g~~eenph~-~ b~ır bö~il-- Japonların o-'a ~arlıtı 
bir çok müdafaa tedbirleri alın- · LAVAJ..E KARŞI İSTiFALAR do.ki Gudoer Almanlannın ana vatana aı '"!< ~ ..... y 

maktadır. Bu tedbirler Norveç kı- Vaşington, 23 (A.A) - Fransanın nakli bitmek üzeredir. 17 bin kadar Al- gesinde çeteler dUşman garnizonuna Derlemesini önllyeceft 
yılanndan 'Pireneye kadar bUtün Vaşington büyUk elçiliği birinci ve man 600 yıldan fazla yqadık.lan mcrn- muvaffakiye~ ~ ~ç hU~um yapmış ve Londra, 23 (A.A) _ SalAhiyetli 
sahillerin müdafaa duvariyle örül- ikinci kntipleri istifa ederek Lava- leketlerini böylece terkediyorlar. Gud- 170 Alman oldunnuşlerdır. ,_ ·--L1 __ .ı •• le d•V• .. LfiJıl 

Al 1 ,.a,. .....-ruıan soy n ıguıe gore n . 
düği.lne işaret sayı18.lntl7.Sa da Al· lin iktidar mevk!ine gelmesini tas- şer man arının yeni vatanı cenubi Stitı- o ... ıı.otts Okyanusiyle Pasifikteki lngillz denı:ıı 
manian sinirlendirmektedir. vı"p etmediklerini göstermi!!lerdir. yadır. Norue,,_.e Alman ·f.-.1 

~· kuvvetlerinin şimdi en mühim vazı "~ 

Amerika v~ harp 

~_,._,,...._. ___... -·-· ·-·-,-·-· _,_·-·-·-·-·- .. - -·ı 

1 Is· YUK EiKAYF 1 •!•··-·-·-·-·....,-••• - _n_n_•-•-• ••-·-·-·-·-·- -·-·-•-n- _,.._...~(• 

iken bi .. }•Üzme müsnbakasında gilmiiş 
bir kupa ka7.anclım. jUri başkanı müka
fatlar listesini okurken babamın bakış. 
1annch parlayan iftiharı hiç unutmıya
cnjhm. 

köşk kiralndun. Bülent Marti işte bura
dada hayatıma sokuldu. 

* Uzun boylu, bronz tenli bir adamdı . 

lıarargallıarı yer Japonların orta §arka doğru ilerJernele-
değfftlrdl rine engel olmak mabadiyle Hinclista11 

Stokholm, 23 (A.A) - Oslodan gelen ve Seylandan mürekkep kısmın <'mnlye" 
haberlere göre Norveçteki Alman hava tini temin etmektir. 
umumi karargahı Osl.odan şimalo nak- lngilizler Suriye ile Irak ve lranı ~J 

-ı- Çeviren : üç Yıldız 

Reninı başka türlüm! 
lkiz.ler görünüşte olduğu gibi ruhça 

da benzeşirler diye bir kanaat vardır. Bi. 
zim için bunun ancak yansı doğru idi. 
Gerçe, küçük yumuk vücutlanmızı bi
ribirinden ayırt etmek imkansızdı Fakat 
ne huyumuz, ne zevklerimiz aynı değil. 
dl. Alman mürebbiyemiz bizi, annemin 
misafirlerine göstermek için misafir oda
sına gölürdliğü vakit, daha o zaman 
kardeşimle benim aramızda göze çarpan 
bir fark gördü. Bizi ayıran ciheti iyice 
tarif için yalnız şu kadar söylemem klii: 
Bülbill aklına ne eserse yapardı. Netlce
&ine ise ben katlanırdım. 

Yedi yaşında idik, ağır bir hastalığa 
tutuldum. Buna ait hiç bir hatıram yok
tur. Yalnız .şu kadarını biliyorum ki, ni
hayet yataktan kalktığım zam.an artık 
diğer çocuklar gibi koşup oynayamıya
cağımı ögrcndlm. Topal .kalmışt:ım. 
Coşkun ve canlı bir çocuktum. Baca

ğımda dalma bir cihaz taşımağa mahk\hn 

olduğumu görmek beni pek üzüyordu. 
Fakat bundan belki daha üzücU bir nok
tada kendi annemin benden adeta utan
ması idi. llkin, yanında olmamdan duy
duğu sıkıntıyı gizlemeğe çalıştı. Fakat 
çok geçmeden bunu açığa vurdu. Zalim 
bir kadın değildi. Yalnız etrafında dai. 
ma güzellik; .ıtahkaha, nf§e bulmağa 
alışmıştı ve Luna ihtiyacı varaı. Parlak 
parkeler üzerinde benim ittiradsız adım. 
larımı duymaktan acılanıyordu. Topal 
bir kızı olmak ona keder veriyordu. 

Babam kendi şefkatiyle annemin so
ğukluğunu telafiye çalıştı. Bana bin bir 
itina gösterdi En şöhretli doktorlara gö
türdU. Her gün, diplomalı bir masajcı 
çakat bacağımı tedaviye gelirdi. Babam, 
bnhçemizin bir köşesinde bir havuz yap
tırdı ve b~ jimnastik hocası tutarak ba. 
oa yilzme dersleri aldırdı. Sudan kork
madığımı görünce, her vasıta ile benl 
bu spora teşvik etti. On dört yaşında 

Eğer bnbam yaşamış olsaydı belki de 
~enç:iğim daha mesut olarak geçecekti. 
Fakat on allı yasına bastığım sene bir 
kazaya kurban gitti. 

Vasiyetnamesini açtıkları vakit, bana 
be.!>lediği hususi şefkat ve itinanın ölü
mUnden sonraya da uzadığını sıördüm. 
S"rvctini iki kısma ayırnnştı. Yarısını 
a'lneme bırakıyordu. Ondan da Bülbiile 
kalacaktı . öteki yarısı ise şimdiden be. 
nim oluyordu 

Annem ve Bülbül benim böylece üs
tUn tutulmamdan tabi memnun olmadı
lar. Aylar geçtikçe, babamın benden dai
ma gizlemeğe muvaffak olduğu müthi§ 
bir şeyi keşfettim! Annem ve kardeşim 
benden nefret ediyorlardı. Yanlarında 
kalmam onlara ağır geliyordu. Bu sebep
le, 17 yaşına basınca babamın evinden 
ayrıldım. Beraberimde Enise Akarsu 
vardı. Babamın hususi katibinin karısı 
idi. Az evvel kocasını kaybetmişti. Bu 
folnketten duyduğu derin acı içinde, şe
hirden ayrılmak için ona verdiğim fır
satı seve seve kabul etti. Dostluğu, bu 
sürgün hayntına tahammül için bana 
çok yardım etti. 

Uzun yıllnr Türkiyede ve Avrupada 
seyahat ettikten sonra, Büyük adada bir 

!edilmiştir. Alınan deniz kuvvetleri ku- ihtiva eden orta ıarktaki mevz.ilerJı 
mandam da umumi karargahını şimale sağladıktan sonra zamanı gelince ıı.k 
nakletmiştir. Yalnız kara kuvvcUerlnin ponlan girdikleri yerlerden çıkarınll 
karargAhı değŞnemiştir. için taarruza geçeceklerdir. 

tnce dudakları ve ipek gibi kumral saç
lan yüzUnc tatlılık veriyordu. Şakak1an 
hafifçe aaarmakta idi. Elleri uzun ve in
ce olmakla beraber tı.rnaklannm clört 
köse kesilmiş uçlan kuvvet ve azmine 
a elruct ediyordu. Enise onu !zmirde ta- ~-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiii' 
nımıştı. Kocasını tedavi eden mütehas-
sıslardan biri idi. Bizimle Yat kulübün 
! 'lpısında ka~ılaştı. Eniseyi derhal ta. 
nıyarak yanımıza sokuldu. Ayrılırken 
de bizi ziyaret kin müsaademizi istedi. 

Ertesi gün öğleden sonra çay içmeğe 
köşkümüze geldi. İyice hatırımdadır, o 
kadar çekingen bir hallın vardı ki söyle
yecek söz bulamadım uzakça bir yere 
oturmuş, onun derin ve zengin sesini 
bir sözünü kaçınnamacasına dinliyor
dum. İnsanı ilgilendiren bir konuşuşu, 
kibar ve zarif bir konuşma tarzı vardı. 
Vakit vakit bana dönerek gillümsiyor
du. Snnkl onu öteden beri tanıyormu
şum gibi bir yakınlık duyuyordum. Bu 
odayı onsuz artık UıliammUl edemiyor
dum. Şimdiden ona tutulmuş olduğumun 
farkında değildim. Olsaydım, öyle .snnı
rım ki ona rnstlamamak için dünyanın 
öbür ucuna kaçacaktım. Aşk ve evlenme 
benim için ynsak şeyler değil miydi? 

- Bil'MEDt-

TEL: 36·46 

BUGÜN 
MATİNELERDEN İTİBAREN 

1939 senesi beynelmilel film müsabakasında birinci mükafatı kauınan 
dahl sanatımr 

EMİL JANNİNGS'in en son ~eseri 
Almanca Sözlü - Türkçe ... Fransızca İzahatlı 

1 - ÖLÜME KARŞI SAV AŞ 
İNGİLİZCE SÖZLtl' 

2 - MADAME LA ZONGA 
OYNIYANLAR ~ LUPE VELEZ - LEON ERROL 

MATİNELER: Ö. K. Savaş 2.30 - 5.25- 8.25 Mme La 7.onga _ 4._-r732._ 
... ~~-

Cwnartcsi ı. Pazar 11.25 te ilive seansı 
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Dün bayram bütün yurd
da heyecanla kutlandı 

lngiliz hücum 
ve baskınları 

...................................................................................... 
• • • • ::111111111ııı111111111rıı11111 .. 11111111il111111111111111111: 

~ Ankara lladvosn i 

(Baştarafı ı inci Sahifede) 

Z\AD hürmetle ellerinden öperek köıkten 
87nldılar. Yavrulara tekerler ikram 
edildi. 

YAVRULARIN DICE.R 
ZtY ARE1LERl 
Talebe bundan tonra genel kurmay 

bafkanı mareşal Fevzi Çakmağı, müte
akiben büyük millet mecU.i reisi B. Ab
dal.alik Rendayı köıklerinde ziyaret 
ederek ellerini öptüler. 

ATATORKON MANEVl 
HUZURUNDA 
Sabahleyin yapılan tören de çok gU. 

zel çok muntazam oldu. Partinin bü
l'iklerinden müteıekkil bir çocuk grubu 
lllla& 8. t 5 te baılarında çocuk esirgeme 
ltw.mu reisi Kırklareli mebUMI Fuat 
0..y Ye Ankara maarif müdürü oldu
h laalde Etnografya müzesinde Ehedt 
Şef Atatilrkün muvakkat kabrini ziyaret 
edenik büyük Atanın manevi huzurun
da eii}diler ve çelenkler koydular. 

UWS MEYDANINDA 
Sut 10,30 da Ulaa meydanında ilk. 

KARŞIY AKADA 
Karşıyaka da 2 3 nisan bayramı bu se

ne her yıldakinden daha coıkun ve ka
labalık bir halk kütlesinin, Karııyaka
daki müesseselerle parti, halk.evi men
suplarının ve mekteplilerin iştirakiyle 
ku tlanmıttır. 

Açılış merasimini kız öğretmen oku
lu müdürü Rahmi Balaban veciz bir nu
tukla yapmıştır. Bundan sonra tarih öğ
retmeni Tank Ziya heyecanlı nutkiyle 
2 3 nisanın büyük manasını anlatmıştır. 
Daha aonra kız öğretmeni okulundan 
Mualli Erge ve ilk mektepliler namına 
da dört talebe tarafından hitabelerde 
bulunulmut ve ıürler okunmuştur. 

Bunu müeakip halkla beraber parti 
ve halkcvi erkanı tarafından Atatürkün 

----*·----
Havr dokları ve 
Abnanya bombalandı 
Bolonlye yapılan 
baskın talsilab 
Berlin, 23 (A.A) - O. N. B. ajan

sının öğrendiğine göre lngiliz bombar
dıman uçakları 2 3 nisan gecesi Alman
yanın batı ve cenup batısında evlerin 
bulunduğu yerlere hücum etmiılerdir. 
Sivil halk arasında ölenler ve yaralanan
lar olduğu gibi maddi hasar da vardır. 
Taarruz eden uçakların üçü düıürülmüş
tür. 

Londra, 23 (A.A) - Hava nezare
tinin tebliği: Dün gece bomba tayyare
lerimiz Havr doklarına hücum etmişler
dir. Uçaklarımızın dördü üslerine dön
memiştir. 

valideleri bayan Zübeydenin mezarı zi- BULONY Ay A BASKIN 
yaret edilmiıtir. 

Burada Latife Güçlü tarafından bir TAFSILATI 
söylev verilmiftir. Londra. 2 3 (A.A) - Öğreni1diğine 

Yapılan tezahürattan sonra 2000 ta- göre lnoiliz baskıncı müfrezeleri Bulony 
lebeye kağıtlar içinde üzüm ve incir da- civarındaki Fransız kıvılarına yeni bir 
iıtılmıttır. ba•kın yapm!flardır. Bir müüfreze kıyı
nöbetle sinemalar da meccanen filim daki Alman müdafaa hatlannın içine 
gösterilmektedir. girmif ve geri gelm.iıtir. Baskın iki saat 

Bayram münasebetiyle büyüklere ta- sürmüııtür. 
zim telgrafları da çekilmiıtir. lnıdllz kayıplan hafiftir. Hiç gir ge-

= ------ ~ 
= BUGUNKU NEŞRlYAT 5 
:ıı 11111111111111111111111111tH1111111111ııııuı111n111111 r: 

7.45 ajans haberleri. 7.33 müzik: 
(pi.) 7.45 ajans haberleri. 8.00 müzik: 
(pl.) 8. 15-8.30 evin saati.12.30 pro
gram ve memleket saat ayan. 12.3.3 mü 
zik : nihavent makamından şarkılar. 
12.45 ajans haberleri. 13.00 müzik: 
şarkı vo türküler. 1.3.1 S-13.30 konut
ma (çocuk esirgeme kurumu adına). 
18.00 program ve memleket saat ayara. 
10.03 müzüc:: fasıl heyeti. 18.4'> ziraat 
takvimi. 18,Ş S radyo çocuk külübü. 
19.15 müzik: (pl.) 19.30 memleket 
saat ayan ve ajans haberleri. 19.45 mU. 
zik: klasik Türle müziği. 20. IS radyo 
gazetesi. 20.45 müzik: Neva makamın• 
dan şarkılar. 2 1 .00 konuşma (iktisat 
saati). 21.15 temsil. 22.00 müzik: rad .. 

i Devlet Demir Y ollarıncıan i • • 
······~············································································· .. 

Muhammen bedeli ( 15375) lira olan muhtelif eb'atta 20500 kilo kurıarı 
boru (6/ 5 / 1942) çarşamba günü saat (15,30) on be,buçukta Haydarpap
da gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapaL zarf uaulile sabn alına
caktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin ( 1153) lira ( ı 3) kuruıluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün ıaat 
( 14.30) on dört buçuğa kadar komisyon r•i•liiine vermeleri lizundır. 

Bu işe ait şartnameler komilyondan paraaız olarak dağıtılm&ktadır. 
20 24 28 2 2135 (934) 

jzndp ......................... ,,,,,,.,. •• : 
Kira ile itealimiz altında bulunan deYlet demlryollan idarehanesinin Al

sancalt ükelesi civarındaki antrepoda yaptınlacak portatif kapı ve tahta pello 
de inpatı pazarl.ığa konulmuttur. 

Ketif bedeli 1805. 32 muvakkat teminatı 15 3.40 liradır. Kctif ve şartna
meleri levazım ıubemizde görülebilir. 

isteklilerin 27/4/ 942 tarihine müaadif pazartesi günü aaat IS te baı mü
dürlüiümüzdeki komisyona gelmeleri ilin olunur. 23 24 25 227S (965) 

yo ıalon orkestrası. 22.30 memleket sa• ------------------------------
at ayarı. Ajans haberleri ve borsalar. 
22.3S-22.50 yarınki program ve kapa-
nıı. 

Bir muhasip iş 
arıyor 

Günde bir kaç saat çalışnak üze
re iyi tecrübeli bir muhasip iş an
yor .. Yemiş çarşısı Sabahettin Kıra! 
matbaasına müracaat .. Telefon 2743 

945 

SODA '' Berk,, &!.._ 
KUTU ALTINDAKi YF.ŞIL ETIKETLİ (B E R K ) İSMİNE 

• DİKKAT mtNtz.._ 

fzınlP fnctP .,. Uzam !'arına Satıf Koopel'fdlf
fePI .,,.,,,.nden: 

1 - Apğıdaki yapılarımız kapaL zarfla eksiltmeye konmuıtur : 
Mevkii Cinai Kqif tutarı Muvakkat teminatı Eltailtme tuJbi 

Nazilli depo SS.750.88 .f. 181.32 29.4.942 

Olta Ye m-.lek okullannm iftirakiyle 
ta.._ yapslda. Meydam çevreliyen kala
belak halk kütleanin de iftiraltiyle bep 
bir aiszdan ütik:W martı .öylendi ve 
l.e,-ec:anh nutuklar verileli. Zafer abide
.... çelenkler konduktan aonra çocuk· 
1. ~ eairaeme kurumu önünde ge
çit Temıi yaptılar. 

ÇOCUK YUVASINDA miye bir şey olmamıştır. Bir Alman ba-
Belediye reisi B. Rept Leblebicioi- Jıkçı gemiıi hasara uğrahlmıf, başka bir ·----------••llıııı. 

lu dün KarJJYakadaki belediye çocuk balıkçı r,emisi de ateşe verilmiştir. ~ "W 

Selçuk depo 48.351.25 3.626.34 29.4.942 
2 - Eksiltmeye iştirak için 29/4/ 942 çarpmba günü kapalı zarflann 

açılacağı saat 15.30 dan yanın ... t evveline kadar atideki evrakı ve tekBf 
Kiinlerini muhtevi zarfları Birliiimiz muamellt müdürl6i6ne tndii Jlzaa 
dır: 

Birinci sınıf mütehassıs Doktor 
yuvasına giderek bayram münasebetiyle BASKININ EHEMMtYETl 
giydirilen yuvadaki çocuklan görmüt DendJI Jlfl ~ID 

ANKARADA .DONANMA 
Ankara hqtan bqa bayraklar, miill 

renklerle donuumt bulunuyor. Din g~ 
ce 'Ye bu ger.e reamt ve huauıt 'binalar 
elektriklerle aydınlahlm.,tll'. 

bayramlarını tebrik etmiı ve kendileri- Lor.dra, 23 (A.A) - Buloğna karşı Cilt ve TenasA.I ....,_bklan Ye 
ne hediyeler daiıtmıttır. yapılan keşif hücumu Almanların istlll- ELEKTRiK TF.DA vtLal 

A - Muvakkat teminatın nakden birliğimiz veznesine yahnldıftnı ml
beyyin makbuz veya Banka teminat makbuzu. 

1URGUTLUDA ya uğramak korkusunu arttırmıştır. tn- Birind Beyler Sokaiı No. 55" lzmlr 
Turgutlu, 23 (Hususi) - 23 Nisan gilizler 'kuvvetli bir sahil müdafaa böl- Elhamra Sineması arbsmdaki mu-

B - Taliplerin mali iktidarları ve ticaret odaıma kayıtlı olduktan hak
kında vesikalar, 

* lZMtRDEKl MERASiM 

bayramı samimi merasimle kutlanmıt. gesini iki saat ellerinde tutmuşlardır. Bu ayenehanesincle bastalanm kabal 
parti tarafından 1O1 fakir çocuk giydi- mliddet nrfında kuvvetlerimiz tahrip eder. 

C - Ayni ehemmiyette İl\fllAh muvaffakiyetle 'baprddı:lannı cöaterir p
hadetnameler, 

Mllll h~et Ye çocuk bayramı 
nıhaaebetiyle dün sabah erkenden teh
rlmız bayraklarla donanmlf, günün pek 
erkea .. tleriade çocwklaw kafileler ha
linde aolaklara daldllmiiPın:Ur. 

rilmek aıretlyle aevindirilml,tir. ameliyesinde bulunmuşlardır. Bu hUcu. TEUTO.N : 3471 ("9) 
URLADA mun keşif hücumu olarak vasıflandırıl- ,_,, ______________ , 

D - itin fenni idare ve metuliyetini denıhte edecek olanlann eeamW 
ve taahbütnameleriyle bu kabilden yapnut oldukları inpata ait tahacletaa
meler, 

s.l>ah •itiz buçukta bütiln ilk okul· 
luda törenler yapılmıt ve her okul bat 
öiretmeni talebeye milli hlkirni7et ba.Y
rammuı maRU1n1 ifade eden sözler aöy· 
lemiftjr. Bundan 90nr& biitiln ilk okulla
rı temailen b1nr talebe grul>u c:ümhuri
Yet mqdanmma gid•ek •at 10 ela ya
pl1aa törene ittlnık eylemlflerdir. 

COMHURIYET MEYDANINDA 
Saat 1 O.... Ciimhurb'et meydanı bü

Jfik bir kalehelrkla tam bir bayram p 
nil manzarau iktiaap etmit bulunuyor. 
Atatürk heykeli 8nilnde yaptlan teUr! 
hürı. cidden tamimi ve heyecanlı. 

Meruime ifôrak eden talebe crupla
rı w çoeuklar ea yeni elbiaelerlnl siy• 
mitler. 

Meruimiıı bqlıyacaiı saatte vali B. 
Fu..t Tubal. BeleclJ;re reia1 B. R.,.a 
1 el>Wlkloi].. korkomutam seneraJ 
oHakka Akoluz, parti m&fettltl B. Galip 
Bahtiyar Gölı:er, parti niıd B. Ha.eyin 
HuJkl Cara. 'f'ill7et. parti ve belediye 
lnkaa da cimburiJ'et mqdamna aele
.._ t&ende hazar bubmmuf1udır. 

AMed bandonun çalclaiı ı.tikW mar
ıiyle törene bqlanmıt ve Atatürk be,.. 
keline çelenkler konWmuft\a. Buna mü
teakip küniye çıkan avukat 8. Ekrem 
Ona 'nCİa bir natuk .öyliyerek milU 
"nm.17et1a nwl kandduiunu anlatblt
tan .onra b~ günUn önemini k1111 
t\lmlelerle anlatm11 ve uzun uzun allat-
1a......,, 

Daha aonra bq öiretmen lbrahim 
~la c Ey zaferler içinde doimUft 
.-likJın içi.de bayilmiif demm çocuk
lam lü~le .aze bqlıyarak biı 
9ay1ev vermlt ve aDcıf]arla karplanmışo 
tır. 

Halit bq okula talebetiinden Meho 
1bet Hepkclen, Duatepe okulundan N .. 
zire lzsen n Necati be,. okulundan Fuo 
•t A7tuaa taraflanndaa 23 Nisan ve çoe 
cuk mevzulu tiirler oluınmuttur. 

Törene talebenin )'aptıklan siizel bit 
tıeçlt resmiyle aon verilmiftir. C. H. paflo 
tiainin siydirdiii 2600 çocuk geçit re91 
nüne )'elli elbiMlerile ittirak etmiflerdir. 

Menaim aonunda biltün çoeııklara 
çocak ealrpme kurumu tarafından Gzüm 
~ teker ikram edj)mlp. 

ÇOCUKLARIN Eru...ENCEL.ERl 
D6a yavrular telırimlzdeld bazı nakil 

'\'antalanndan ve eilencelerinden para
~ ~~de etml,ter, öf leden ıonra kül
:-rpuma neteli d.trlkalu geçirmft1er
:.lir. 

Dan çocuk eeiraeme kurumu menfa
'-tlne tehrimlzde rozet daiıtilmlftn'. 

URLA, 23 ( Telefonla ) - Hakimi- mış olması üzerinde duruluyor. Buloğn 
yeti milliye ve çocuk bayramı heyecanlı etrafındaki kıyılarda en ağır bataryalar 
ve candan tezahüratla kutlanmıştır. vardır. Taarruz General Fon Ruştel de 

* 
Amiral Tirpiçin bUyük deniz tez.glhları 
kurmak meselesini tetkik etmek için 

YURDUN HER KöŞ~lNDE 1 Sen Nauarda bulundukları bir sırada 
Ankara, 23 (Yeni Asır) - Yurdun yapılmıştır. 

heT köpsinden gelen haberler, 23 Nisan ALMANLARA GöRE 
bayramının hararetli bir şekilde kutlan-· 
dığını bildirmektedir. Berlin, 23 (A.A) - Alman tebliği: 

22 Nisan geceai Mani§ üzerindeki ile
ri karakollarımız İngiliz hücumuna uğ
ramış ve pek az mikdarda İngiliz kara
ya çıkabilmişse de mukabil hücumlan
mızla hemen kovulmuştur. 

ÇOCUKLARA YARDIMLAR 
Ankara, 23 (A.A) - 23 Nisan bayra

mı münaaebetiyle çocuk esirgeme kuru
munun Ordu şubesi 61, Gireson şubesi 
130 ve Zonguldak şubesi de 358 muhtaç 
çocuia elbae, ayakkabı ve çorap dağıt
mıştır. 

tsTANBULDA hasara uğratılmıştır. Gemilerimiz zayi-
lstanbul, 23 (A.A) _ 23 Nisan Milll at ve. ~asar vermeıı:ılştir. 

Gemilerimizin ve kara bataryalarımı
zın ateşiyle bir kaç İngiliz hücumbotu 

Hlkimiyet ve çocuk bayramı mlinasebe- 1 lngıliz tayyarelen ban Almanya Uze
tiyle şehir baştan başa donanmıştır. Ay- rinde uçmuşlar ve b<;>mbalar atmışlardır. 
nı gOnde iki büyük bayram bllyilk ne- Evlerde hasar ve sıviiler arasında ölO 
fe ipıde kutlanmqtır. öileden evvel 1 ve yaralı vardır. Beş bomba tayyaTeSI 
Tablm ve Bayizit meydanlarında mera- dllftlrUlmU§tür. 
sim yapılın!§, bütün Halkevlerinde par- Kooe••-•a ue 
lak toplantılar tertip edilmiştir. T'dren- • ... _, 
lere saat 10,30 da Beyazıt meydanında atalyaya JnkuınlGP 
v_e .ıı de Taksiın ~ey~mda u~ .ve Stokholm, 23 (A.A) - Kopenhala 
sıvil ban~oların iftırakıyle çalınan istik- karşı bir hava akını yapılmıştır. 
laI marşıyle başlanmış, nutuklar ve hi- Roma, 23 (A.A) - Tebl.ii: 
tabeler söylenmiştir. Bandoların işti- Diln gece ln.giliz tayyareleri Ragoza 
rak.iy~e yap~ g~i~ resmiyle merasi- üzerine bir çqk bomba atmışlardır. Ko-
me nihayet verilmıştir. mitoya bir kerre daha bombalar bırakıl-

EnlRNEDE mıştır. Ahali arasında hiç bir kayıp yok-
Edlrne, 23 (Hususi) - Bugün Türki- tur. tkametglhlar pek az hasara uğra

ye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldö- ml§tır. 
nilmii ve puk bayramı gUnll olması 
dolayısiyle şehrimiz baştan başa bayrak- BlR lNGtLlZ MUHR1Bl 
lanmızla donatılml§tır. BATIRILMIŞ 

Sabah saat onda umumt mUfettişlik, Sonradan alman haberlere göre tngil-
vilAyet mUdilr ve memurlan, subayları- terenin Ladokko torpitomu1ıribi bir 1e

mız ve okul talebesi Halkevi ile orta ferden dönmekte olan Arado lalmli tal
okul arasındaki meydanda toplanmışlar- yan denizaltısı tarafından torpillenerek 
-hr. babr.ılmıftı.r. 

tstikW marp dinlendikten sonra yy 
umum! müfettif vekili Sabri öney, Edil'- INGllJZ TA ARELERINtN 
ne valisi Ferit Nomer ve asker! komu- AKINLARI 
tanımız çocukların bayramını kutlamış- Londra. 23 (A.A) - Haber alındı-
lardır. iına göre lqiliz av uçaklan çarpmba 

'Oç çocuk bu kutlamaya karşılık ver- gÜnÜ öğleden sonra Cher'bouıır yanm 
mi§lerdir. adası üzerinde taarruz devriyeleri yap-

Bundan sonra çocuklar tarafından ço- mıtlardır. Harricane tipinde bomba tay
cuk maqı IÖylenmif, bqta li9e, orta yareleri de bir dütman hava meydanına 
okul, kız emtitilaü olduiu halde okullu- karıı yapılan taarruza iftirak etınltler
lann yaptıkları geçid resmi aeyredilınif, dir Hiç bir lnciliz uçaiı kayıp değildir. 
Atatürk anıdma gidilerek çelenkler kon- • • uo._....-
muştur. Alıdena De llfrllıada 

Saat 15 te Halkevinde yapılan toplan- ,,,,,. 
tıda törene ağretmen ve muhirrir Çetin son ana 
Iapahanın güzel bir nutku ile başlanmış Berliıl, 23 (A.A) - Alman tebliği: 
Te bunu !i.e. orta okul ve bz enstitü- Maltada'ki aslteıt hedeflere yapılan hU. 
ailnden birer talebenin §iirleri takip et- cumda bomba tayyarelerimlzi himaye 
miştir. eden avcı tayyarelerimiz lngiliz avcıla-

SALtHIJ TAPU StClL MEMURLU- .3 - Teklif mektubu depoludan biri veya her ilWıi hakkında yaJUdi fiat 
OUNDAN: cetveline söre kabul edilen tenzil.it miktarını ııösterecek ve buna mltefeni 

Köyleri su istilAsına maruz kalan lh- ltqlfname, proje, fenni ve umumi prtname, vahidi fiat c:etTeli ve makave
saniye köyü halkına ev yaptırmak üzere le suretinin cörüldüğü ve imza edildiii turib olunuakbL 
hükilmetçe satın alman v~ o kay halkın- 4 - Yukarda yazılı evrak her sün Birliiimiz muameJAt .erviainde siirii
dan Ali ve lsllm ve Cadalos Osman ve lebilir. Teltlif mektuplan verilirken ayrıca bu evrakın imza edilmesi prttır. 
ömer oğlu Meıniş namlarına 3 - 324 ta- 22 24 28 2240 (948) 
rih ve 1 numaraya tescil olunan Salihli- ----------------------------
nin Bucak mevki.inde prkan fösa yolu 
şimalen ve garben Rauf balı cenuben 
kilise vakfı ile çevrili arazinin aynı ta
rihte köy halkına tevzi olundutu ve bu 
meyanda şarkan Bekir şlınalen Bilal ça
vuş garben Mestan cenuben yol ile çev
rili mahallin Ömer ojlu Oamana ve sağı 
Yakup solu ve önil yol arkası Etem evi 
ile çevrili 202 metre murabbaı mahallin 
Abdullah oğlu San Mehmede tahsis 
olunduğu ve bunlar tarafından aynı ta
rihte Uzerine ev yaptldığı ve kendileri
nm ölümU dolavısiyle vereseıAnin ta
aarruflan t.pu lroıDJqonwı 15/10/Nl 
tarih karariyle tasdik olunduğu ve nam
larına mllseccel bulunan qbastan Ca~ 
lus Osman veresesinin mahalli ikameti 
bilinmediğinden kararın kendilerine teb
liği milmkUn olamamıştır ilh tarihinden 
bir ay sonra tescil yapılacağı ciheti key-
fiyet ilin olunur. (970) 

·-·- ··-· -·-·- . -·-· ·-·· DOKTOR 
SalAhettln TEIU.ND 

ÇOCUK llASTALIKLABI 
MCTELAssısı 

Hutalarını her stün öileyin saat 
1 den itibaren Numan zade ıokak 
S numarada husuat muayenehane
sinde kabul eder. Telefon 3453 
Ev: 3459 

~~ ........... ~ 
DOKTOR 

Kental SaJIJt Ayaay 
Sari ..... bkler •Ote'r = 

BAKTEIÜYOLOG • 
Dahili luıstaıan. 'J'illdlikte Bata

lliie eamU bqmnü Namaqib 
eadde9I No. Z tle bbal eder. 

TELEFON : KLiNiK : tm 
EVt: U38 

TOR - OP TöR 

YEFiKAOAR 
Doimn ve Kadın had-WrWı 

Mütehuam 
2 nc1 Beyler aokak No. 79 

Klinik 2727 saat 15 -18 Ev 3374 

inşaat llinı 
Sümer Bank Umum Müdürlü

ğünden: 
1 - Karabük'te yapılacak Şamot Fabrikua inpatı piyaaa temevvücab 

nazarı itibara ahnmak §IU'tiyle kapaL zarf u.uliyle Ye vahid! fiat eeui,Jıe 
cbiltmeye konmuttur. 

2 - lfhu inpat ve ameliyatın muhammen kefif bedeli 432.262.24 11-
ndD'. 

3 - EktHtme evrakı Ankarada Silmer bank muamellt tubalnden JO 
lira maltabilinde aLnacakbr. 

4 - Muvakkat teminat miktan 21.041.- liradır. 
S - Ektiltme 30/4/1942 tarihine miiaadif peqembe günü ... t 16 da 

Ankarada Sümer bank umum müdürlüiü infaat pbesinde yapa1acakbr. 
6 - lıtekliler teklif evrakı rneyanmda, fimdiye kadar yap11Uf olduklan 

bu sibi itler ve bunların bedellerine firmamn teknik te,ltilltmm kimlerde. 
terekküp ettiiine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklanna dair ve
.walar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapaL olarak ihale günü ... t 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer bank umum kltipliiine ~ 
llm olunacaltbr. 

8 - Posta ile gCinderllecek teklifler nihayet ihale aaabndan 1 aaat ev
veline kadar cehnit ve zarfın kanunt tekilde kapablnut olm.. lhunchr. 
Po.tada vaki olabilecek cecikmeler nazarı itibara alınımyaclttır. 

9 - Banlta ihaleyi icrada serbesttir. (2740) 
18 20 22 24 

Türkiye iş Bankası 
besi müdürlüğündeh: 

2178 (920) 

lzmir şu-

Bankamıza ait lzmr' e tibi Kesre Karac:adai mahallea Çapaqrölü mnld
inde idin tapunun yevmiye 220 cilt 7 numarumda kayıtb alb yiz dinim 
mikdanndalti arazi satılacağından taliplerin bankamıza miracaatlan illa 
olunur. 23 24 2S 26 27 28 29 2281 (968) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak· 

tof 'ın en aon e•eri 
(AltmrilJa) kolonıasmm ciddi ra

kibi sevk, SMat, lııeda7i hep bir ..-ada 

T. C. Ziraat Bankası 

rını muharebeye mecbur etmiflerdir. AL 
tı Sbitfayer ve bir Konıia dUfUrUlmilf" 
tiir. Bir av uçağımız dU§mil§tUr. Fakat OiC*aoii*iö'öiiOCiöimDDCMiiİÖÖİiiDC;öi 
Alman pilotlan dllşen pilotun lı:endishd 
paraşütle kurtardığını 86ylemişlerdir. 
Oç Stuka tayyareei tezgahlan benzin 
depolarını bombardıman etmi§lerdir. 
Hedefler üzerinde alır bombaların pat. 
ladığı görülmüştür. Maltadaki hava mey
danlarına dalgalar halinde hücum edll
mlftir. Yerde yakılan on dÜ§DWı uça. 
tından dördü çift motörlll bomba tayy .. 
releridir. Veneça hava meydanında blı 
uçak tam mabetle ~. lngi. 
lizler 18 tayyare kaybetmişlerdir. BUDo 
lann 7 al hava muharebelerinde dilfU. 
rlllmilftUr. Biz b1r avcı tayyar.i Uy. 
bettik. 

hılai l:.czaneaı 

Klll'llkq tCll'ild : 1888 
Sermayesi: 100.000.0f"' Ttlrll Urasa.. 

•vhe ve atan adedi : 211 
Ziı'lll "tiearl her nevi 8-b •-eleleri 

"ARA BIRIKTmENLERB 28.800 ı.l]U 
IKRAJdU VERECEK 

Ziraat benkamnda kumbaralı ve lbllarmz tuuruf belaplanada m u (50) 
llnsı buJnnenlara wıede t det. çeldleeek kur'a De ~ pllDa lke ik
ramiye daaıtııacaktır : 

4 Adet UM Ura1ak '-000 Un 
• • - • 2.000 • 

t - • LOGO • 
tG llO • t.000 • 

100 il • 6.000 1 

120 .. • t.800 • 
ıeo • aa • a.aou • 
DiKKAT : Besaplanodala paralar bir aeoe içinde 50 liradan qatı dilfml

YenJere lkramlye Çlktall takdirde yllzde 20 fazluiyle verllecektlr. 
(Kur'aJar menede 4 deta. 11 Huınm 11 E,,101. 11 Hirblci.klnan 11 Mart 

tarihlerinde ~kilecektir.) 

Hava meydanlannda bazı tnglliz tay. 
yarelerl de hasara ulratıbqbr. Dün ... 
ce hava meydanlaruwı bombardımanına 
muvaffüıyede dnam edilmlftir. 

AFIUKADA 
Berlhı, 23 (A.A) - Alman tebllll: 
Şimali Afriltada her ilı:i tarafın devri

ye faaliyeti olnuqtur. 

DOKTOR 
,, .... fenul GONERBJf 
llutaluuu her gfln 'l'Uldllk Akar 

Çeşme brşısmct.ld muayenehanesinde 

llllGJ'eneflcl!lle nalıll 
DOKTOR 

ı.BOH BBJIOARJla 
Muayenehanestnl İkinci Beyler 

sokağında 78 nwnaraya nakletmlf
tlr. 

Hastalan her gOn abahleyln 
10 -13, öl1eden soma 14 -17 arum
da kabul eder. 

Muayenehane TELEFON 2506 
EV Ztl8 

Viliyet daimi 
Nevi No. 

Dff2'AIJIBt 
BAJfDI GOl.COOOLU 

Birlnel Beyler llOkak No. 41 
ı~lefon:4118 1-13(898) 
~ 

.. • d encumemn en: 

Lokomobil 
10 - 15 beygir kuvvetinde bir ı..oıt. 
komobil aranıyor. Evsafı ve flatmı 
bildirir mektupla İmıir İn&ıl1 cad
de8l 332 numaralı haneye mtıracaat. 

1-5 171 

M.hammen Teminat 
bedeli mdrclan 
L K. Llt. 

Maim ve arkumc:la 88 Akdeniz Mimar Kemalettin 7090 5'2 m1ırhammen 'becl.t maia-
2S8.S M. M. anulle sa n _....,. aittir. 

1 - Yukanda enafı yazıla idarei hu1U17ei Tlll7ete ait maiaza ve arkaandald 258.S metre murahhaa ........ W.. 
likte mülkiyeti eatılmak üzere aleni müzayedeye~. 

2 - Müzayede m6ddeti 22/4/942 tarihinden itlbareD 20 s6a rnüzqede,e ve lbale mUllllleı.i olan 11/5/942 
tarihine müaadil pazarteal .. nii uat 1 O ela .n&yet clalmt eneffmenlnde yapl)lıcakbr. 

Muvakkat teminat mikdan S32 liradU'. Talipler bu mikdu teminata malau..bel bmmiye vezne-ine ptaranık JMID. 
buzlannı encümene ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menltulü cörmek ve feJ'aiti m&za,.ec:leyl 3irenmek İltqaler her . 



Avustralya, Hindistanın istilası ihtimali yofı gi· 
bi, bifafds ... İngiliz zırfllJlarında haua müdafası 

----- --------
Radyo gazetesine göre japonlar bir ay 

evveline kadar Avustralyanın işgal edi
lebileceğinden sık sık ve hararetle bah
settikleri halde şimdi bu mevzua temas 
etmez olmuşlardır. Bunun sebebi basit
tir: Müttefiklerin yardımları ve Avust
ralyanın dişinden tırnağına kadar silah
lanmış olması. Avustralyayı işgal ede
memek japonları derin derin düşündü
recek bir mesele olup gidecektir. Zira 
Amerikalılar japonyayı bu büyük kıta
dan vurmağa çalışacaklardır. Avustral
ya bilhassa uçak bakımından büyük bir 
hava karargahı halini almış bulunuyor, 
müttefikler şimdi burada hava üstünlü
ğünü elde etmişlerdir. Zaten gürılük ha
va zayiatının ancak yarısını temin ede
bilen japonyanın durumu gün geçtikçe 
daha fenalaaşacaktır. Hele japonyanm 
taşıt sıkıntısı pek büyüktür, bunun da 
daha ziyade artacağı şüphesizdir. 

Nüfusunun hazmedemiyeceği kadar 
geniş bir sahaya dağlımış olduğu için 
japonya manevra kabiliyetini de kaybet. 
miştir. japon donanması, en az 5000 mil
lik bir sahada üç esaslı bölgeye dağılmı~ 
bulunuyor. lşgal sahası da japon adaları
nın yedi buçuk misli büyük bir sahadır. 
japonyanın kendisine düşman ettiği nü
fusun yekfuıu bir milyarı aşmıştır. Hal
buki japonya ne Çin meselesini hallede
bilmiş, ne ümit ettiği Avustralya işgalini 
yapabilmiş ve ne de Hindistana ayak 
basabilmiştir. Birmanyada şiddetli yağ
mur ve fırtınalar ve bundan sonra müt. 
hiş SJcaklar harekllta ~ddetle mani ola
cak, tekrar harekat mevsiminin gel
diği valtit de Hindistan pek ziyade kuv
vetlenmiş olacaktır. 

lt!eşgul Fransa
da hadiseler 
----... -

20 REHiNENiN IDAMI GERi 
BIRAKILDI 
-*-l.ondra, 23 {A.A) - İşgal altındaki 

Fransa.da vuku bulan hldi.seler üzerine 
tevkif edilen 20 rehinenin idamları geri 
bırakıl.mıştr. 

Nasyonal Çaytung bolşevik aleyhda
n Fransız lejyonuna mensup bir F ran
aız er başının Pariste tabanca kurşunile 
öldürüldüğünü bildiriyor. Alman askeri 
makamlan bir nevi ceza olarak. sinema. 
tiyatro ve eğlence mahallerinin üç gün 
müddetle kapatılmasını emretmişlerdir. 

--- o- --
Amerika uça kları 

Almanyaya hücu· 
ma hazırlanı vor 

- *-Nevyork, 23 {A.A) - Boston Moni-
tor gazetesi birleş.ik Amerikanın Alınan
ya üzerine yapacağı hava akınlarının, 
ıimdiye kada- Amerika tarafından gi
rişilen hareketlerin hepıinin Ü9tünde ola
cağını yozıyor. Burada bu hava taarruz
larına halen lngilterede ve Amerikada 
talim görmekte olan kıtalarla yapılacak 
Avrupa kıtasının isti]A.sı hareketinin bir 
ba,langıcı olarak bakılmaktadır. Ame
rika hava kuvvetleri lngiliz bomba ser
visi kumandanlığının emri altında bu
lunacaktır. 

Bo!ton Monitor tarafından elde edi1en 
bu haber lngilterede muazzam hava 
kuvvetleri teşkiline başlanmış ve bunun 
hızla ilerletilmokte bulunmu, olduğunu 
if,a etmrkt~dir. 

---o- --
Arjantinde 
petrol lıısılıyor 
Boynes Ayres, 23 (A.A) - Petrol 

kltlığı dolayısiyle hüktimet petrol dağı. 
tımını kontrol alhna almaia ve iatihli.ki 
yüzde 2 O nisbetinde kıamağa karar ver
miştir. Kısıntı hemen tatbik edilecektir. 

Bütün Hindistanda 80 milyon Müslü
man ayıla 40 bin askeri silah altına alı
yor; Hindular da silAhlanmaktadır. Bu 
suretle yuvarlak bir hesapla Hindistan
da ayda 80 - 100 bin kişi silah altına 
alınmaktadır. Ve Birmanyada harek5t 
mevsimi gelinceye kadar Hindistanda 
en aşağı 500 - 600 bin kişilik bir ordu 
vücuda getirilmiş olacaktır. Halen mev
cut kuvvetlerle bu mikdar sekiz yüz bin, 
bir milyon kişiyi bulacaktır. 

Japonya Birmanyaya bu kadar hat!A 
bunun yansı kadar kuvvet gönderemi
yecek bir haldedir. Binaenaleyh mütte
fiklerin HindL•tandan japonyaya karşı 
bir harekette bulunmaları ihtimali daha 
kuvvetlidir. japonyanın bu sa'9aşta ne
tice alabilmesi, Alman ordularının Rus
yayı ezerek Kafkasyadan Hindistana yü. 
rümeleriyle kabil olacaktır. Aksi takdir
de japonya zafer ihtimalini kaybede
cektir. 

1NGIL1Z ZIRHLILARINDA 
HA VA MüDAF AASI 
Londra radyosunun verdiği bir habe

re göre, Lordlar Kamarasında gizli ic· 
tirnaında Bahriye Lordu, Layn sınıfı 
40,000 tonluk yeni İngiliz zırhlılan hak
kında izahat vermiştir. Bu izahatta, 
Prens Ofvel• gibi en çok hava müdafaa
sına malik bir zırhlının Singapur açık
larında japon hava taarruzlariyle batı
rılması dolayısiyle yeni zırhlıların Prens 
Ofvelstekine benzeyen hava müdafaa 
tertibatının değiştirilmesi ve kuvvetlen
dirilmesi bahis mevzuu olmuştur sanı. 
lıyor. 938 de ikisi tezgaha konmuş olan 
Layn tipi z1rhlıların hava müdafaa ter
tibatının değiştirileceği veya değiştiril
miş olması ihtimal içindedir. 

. Jauonyadaki 
hasarat büvük 

~---*---~ 

BiR ŞEHiRDE YANGIN 4 
SAAT SORDU 
-*-

Radyo gazetesine göte, Amerika, Ja
ponyaY.A yapıla~ı. hava taarruzu hakkın
da esrarlı sükO.tunu muhafaza etmekte
dir; yalnız Nevyork radyosu mihver 
kaynaklarından bu hadiseye dair topla
dığı haberleri neşretmi~ ve şunlan söy

lemiştir: <Kabul etmek icap edeT ki Ja
ponyadaki tahTibat mühim olmuştur. 

Çünkü Japon Tadyosu şu hakikati ilan 
etmiıtir: Bombaların çıkardığı yangın 

binaları ahşap olan bir ~hirde dört saat 
ıürmüştür. Koruma ekiplerine mektep 
talebesi de yardıma mecbur kalmıştır. 
Şehirlerde de intizam ancak akşama 

doğru, yani bombardıman başladıktan 
6 saat sonra iade edebilmiştir.> 

l ugiJtf>re denizlere 
h a k im ... 
- *-Sidney, 23 (A.A) - Harbiye nazırı 

Ford atağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
- Avustralya kıtalannın kısmen 

memlekete dönmesini lngiltere teklif 
etmiştir. Eğer 1 ngiliz donanması deniz
lere h8.kim olmasaydı bu avdet mümkün 
olmazdı. Düşman kuvvetlerimizin en az 
nısfını denize dökebilirdi. 

"Vişi,, lta lyaya 
va p vermedi 

- *-

ce· 

Londra, 23 (A.A) - Deyli Skeç 
gazetesine göre B. Laval, Muasolninin 
notasına cevap vennemiıtir. Fran&anın 
Almanya kadar lıalyaya da faydab 
iş birliği haaebiyle harp sonu gelmeden 
bir anlatma yapılamıyacalı:tır 

YENi A.llR 

----·*----
Japonya yumıışıyor 
gibi ue Rusyanın 
tarafsız ftalacağı 
ümidinde ... 
Tokyo, 23 (A.A) - Hariciye nazın 

general Togo siyasi ve askeri durum 
hakkında ;11.ınları söylemiştir: 

c - Mihverin Avrupa faaliyeti ya
kında yeni inkişaflar gösterecektir. Bu 
suret1e Almanya ve ltalyanın iyi hazır .. 
]andıkları anlatılacaktır. 

JAPONYANIN VAZiYETi 
Doğu Asyada biz Tayland ve Hindi

çini ile it birliği yapmış bulunuyoruz. 
Bu siyasi muvaffakıyetler doğudaki as
keri hareketlerimizi k.olayla~tırmışhr. 
Bütün Asya memleketleriyle dostluk 
münasebetlerimiz artmıştır. Hindistan 
meseleıinde Stafford Kripsin muvafa
kıyet"izllği ln,:?ilterede derin memnuni
vetsizlik uyandırmıştır. Japonya mütte
fiklere nisbetle çok elverişli vaziyette
dir. 

JAPONLARA GöRE 
MOTTEFIKLER 
lnı:tiltere ve Amerikanın durumları ise 

qÜnden güne gücleşmiştir. Doğu A~a
daki üslerin kayıbı, Hindistan ve Avus
tralya gayretleri, fngilterenin Avrupa
daki mü .. kül vaziyetini göstermektedir. 
Büyük Britanya ciddi bir buhran geçiri
yor. Ana vatanla müstemlekeler arasın
da mübadele fevkalade zorlaşmıştır. ln
'?ilterenin İç politikasında solcuların nü
fu7•1 artmı1'hr. 

Birleşik devletler de İngiltere gibi ye
nilgilerini gizlemeğe çalışıyor. 

JAPONYA TECA VOZ 1BEKLIYOR 
Müttefikler ümitlerini şurada, burada 

karın hücumlara bağlamışlardır. Japon
ya bütün tecavüzlere dayanacaktır . 

JAPONYA VF, ~OVYF.Tl .ER 
Sovyetler birliğine gelince, İngilte

re ve Am~rika hesabına elini ateşe ıok
mak teh1ike!'İne atılmıyacakhr.> 

* Radyo gazetesine göre Japon harici-
ye nazırının bu nutku, daha evvelkilt>rİ
ne nazaran bir az daha mütedi1dir. Bun
dan evvel daima hıırilterenin mahvedi
lece~inden bah~edi]iyordu; şimdi bu 
nutuk, Japonyanın. bazı yerlPrde taar
ruzdan vaz gf"'f"'mek üzere oldui:'llna d,.ljl 
•ddedilivor. Bu, bir dereceye kadar 
Avustra]yada rastlanan şiddetli muka
vemf'tten, kısmen de faponyaya yapı
lan hava tearruzlarından ileriye gelen 
bir dcğicıiklik olsa ~erektir. 

Gerçekten her iki olayın Japonyaya 
tesir yaptığı anlaıılrvor. ----... ·----
"Londra,, Ha1kPvi-
miz<fe dün yapılan 
bayram merasimi 

- *-Londra, 23 (A.A) - Türkiyenin 
Londra büyük elçisi Rauf Orbay çocuk 
bayramı münasebetiyle bugün Londrtı 
halkevinde yapılan merasimde hazır bu
lunmuıtur. Büyük elçi Türkiyede çocuk 
gününün ne olduğunu öğrenmek için 
halkevine gelen mektep çocuklannı ve 
izcilerini kabul etmiı, çocuklarla ve 
bilhassa Cebelüttanktan gelmiı olan 
seksen çocukla biTlikte fotoğraflar çek
tirmiştir. Merasimi açan Sir Peea çocuk
lara Türkiyenin dünyada oynadığı ve 
oynayacaij'ı rolü anlatmıştır. Bundan 
sonra söz alan bayan özberk 2 3 nisanın 
ayni zamanda Büyük Millet Meclisinin 
de yıldönümü ve Türkiyede Milli Ha
kimiyet günü olduğunu ahlatmıştır. 

Büyük elçi bir buçuk saat kadar halk 
evinde kalmiştır. Filimlerin gösterildiği 
perdenin Üzerinde bir Türk bayrağı ile 
halk partisinin altı okunu taşıyan bir 
baynk bulunuyordu. Büyük kabul sa
lonunda 4X7 metrelik muazzam bir 
bayrak konulmuştur. Merasim o kadar 
için tekrar edilecektir. Hava talim kıta
muvaffak olmuştur ki bB§ka 250 çocuk 
ama mensup 200 kiti de meraaime da
vet edilm!f bulunuyordu_ 

----*·----
Senede 240 milyon 
radyo yapan 
fabrifıalar harp 
imalatına baJladı 
Vaşington, 23 (A.A) - Geçen sene 

240 milyon radyo makinesi yapan fab
rikalar dün gece yawınıdan itibaren si
lahlı kuvvetler için çalı!;mağa başlamış
lardır. 
Vaşington, 23 (A.A) - Harp işçileri 

komlsyonu reisi su beyanatta bulun
muştur: 

- 186 bin doktora ve 71 bin dişçiye 
sual kağıtları gönderilmiştir. Sivilleri 
ancak mahdut mikyasta bakacak olan 
doktor ve dişçilerden askerlikte ne de
rece istifade olunacağı tesbit edilecek
tir. 

Vaşingfon, 23 (A.A) - Amerikan 
kızılbaçı ordu ve donanma i~in bir tem
muza kadar 727040 litre kan istendiğini 
bildirmişt:r. Böylece haftada 9656 litre 
kan temin edilmesi lhımdır. 

Radyo gazetesine göre B. Ruzveltin 
1942 istihsal plılrunda kabul etmiş oldu
ğu 40 bin tayyare imali tahakkuk etti
rilm's bulunuyor. 

Londra, 23 (A.A) - Deyll Telgraf 
yazıyor: Hopkinse göre Amerikan tez
gahlan bu yıl 8 milyon, gelecek yıl 15 
milyon ton gemi inşa edeceklerdir. ----·-·----Makine ve 
'.,erilirken 
MAK ARTHUR TAARRUZ İÇiN 

HAZmLANIYOR 

Sidney, 23 (A.A) - General Mak 
Arthur Japonlara karŞJ bir taarruza 
geçmek için en az lazım olan asker mik
tarını Avustralya hilkümetine bildir
mistir. 

İkinci derecedeki sanayiden 50.000 io;
cinin harp sanayiine devredileceği bil
dirilmektedir. 

iNGİLİZ HAVA TEBLİGİ 
Kahire, 23 (A.A) - Orta şark hava 

t~bliği : 21 ve 22 nisan geceleri bomba 
uçaklarımız Bingazide limana ve başka 
hedeflere hücum etmişlerdir. Deme, 
Mercuba ve Tom.imi çevrelerine de gece 
hücumları yapılmıştır. Avcılar bu çev
relerde gündüz faaliyet göstermiş ve 
daha batıda Endabya yolu üzerinde bir 
nakliye koluna hücum edilmiştir. Sire
nayikm kıyısı açıklarında bir düşman 
ticaret vapuruna top ve ınitralyöı.le hü
cum edilmiştir. 

Malta üzerinde 2.1 nisan akınlarında 
3 düşman uçal!ı ve dün de üç uçak av
cılarımız tarafından, bet uçak karşıkoy
ma bataryaları tarafından düşürülmüş
tür. Uçaklarımızdan biri kayıptır. 

MALTA ADASININ TEBU(;t 
Malta, 23 (A.A) - Dünkü tebliğ: 

Malta üzerinde çar~amba gunu olan 
hava faaliyetinde düşmana verdirilen 
ve bu ana lı:adar bildirilen kayıplann 
tahrjp edilmiş üç bomba uçağı ile ağır 
hasara uğratılmış bir bomba uçağı oldu
ğu anlaşılmıştır. iki av bomba uçağı bu 
sabah keşif yapnnş ve aqam üstü bu 
tebliğin neşredildiği anda üçüncü bir 
keşif te başlamışlardır. Sabahleyin yapı
lan ilk hücuma pek çok av uçaklannın 
Tefakat ettiği orta büyüklükte bir bom
ba teşekkülü İştirak etmiştir. Bu hücum 
hava meydanlarına yapılmıştır. Üç aaat 
sonTa daha kuvvetli teşekküller hava 
meydanlarını tekrar bombardıman et
mişlerdir. Pike uçuşu yapan bombııı 
uçaklan da liman bölgesini bombala
mışbr. Bugi.in av uçakları devriye uçuş
ları yapmamışlardır. Sivil halk arasında 
bazı kayıplar ve hususi binalarda da ba
zı hasarlar olmuştur. Geçen gece üç teh
like işareti verilmiş fakat düşman bom
balan hiç hasar yapmamışbr. 

BULGARİSTANDA YİYECEK MAD
DELERİ HAKKINDA TAHDİTLER 

Sofya, 23 (A.A) - Hlikümet yiyecek 
maddeleri ve bilhassa et, ekmek, zeytin
yağı, peynir, pirinç ve tuz hakkında ye
ni tahditler koymuştur. -··-··-···-·oir ö"kü ....... 1>ayr·a·ma·~in·····in:tiiJ"a1ar ................ . 

Çocuklanmız Cümhuriıı et meydaıııııa giderl~m 
Halkevinde 1111wnffakıyeıli bir konser veren gençler 

(Konserin tafsilatı 2 nci sahifemizdedir) 

2ı1NISAN CUMA = "" 

iş mtUıeDeflyetine tabi tutıııacalılar 
lıadar t ahmin olunuyor altı "'" 

Ankara, 23 ( Teleforıla ) - Kömür 
nakli işlerini yoluna koymak üzere Mü
naka!At Vekaletinde alfıkalı daire ve 
müesseseler mümessillerinden müteşek
kil olarak kurulan komisyon toplantı
larına devam etmektedir. 

Gerek Zonguldak mıntakasında gerek 
linyit kömürü havzalarında gündelik is
tihsal miktarını daha ziyade arttırmak 
maksadiyle de ayrıca t etkikler yapıl
maktadır. 

Etibanka bağlı garb linyitleri mınta
kasında ücretli iş mükellefiyetinin tat
bikine mayıs birden itbaren başlanacak
tır. 

Bu mükellefiyete tabi tutulacakların 

• • 

zirai sahada gördükleri hizmeti bozma" 
mak, zirai seferberlik işlerini bu mıına• 
sebetle aksatmamak için icap eden ted
birler alınmış ve mükelleflere verile
cek ücretler de normal esaslara bağlan• 
mıştır. 

Bunların nakil Ucretlerlle yediri]ıne 
ve yatırılmalarına ait hususlar da mi!\"' 
cut imkAnlar nisbetinde temin edl~ 
tır. Garp mıntakasının mükellefiyete 
tabi işçi sayısı altı bin kadardır_ 

İki yüz bin ton olan günlük linyit is
tihsalinin 1942 sonunda dört yüz bhJ 
tona çıkarılacağı umulmaktadır. Bunllll 
300 bin tonu garp linyitlerinden elde 
edilecektir. 1 

Köyler ıçın san'atkar 

Demircilik ve marangoz .. 
luk kursları açıiıyor 

Yeniden ahşam ofı ulları da a~ılacafı 
Ankara, 23 (Telefonla) - önümüzde

ki ders yılından itibaren gezici köy de
mirciliği ve marangozluğu kursları açı
lacak ve ayrıca yeniden akşam okulları 
tesis olunacaktır. Meslek ve ticaret kurs
ları ile akşam okullarının masraflarına 
karşılık olarak yeni maarif bütçesine 
geçen senedekinden 130 bin lira fazla-

siyle 239 bin ~ lira tahsisat konul
muştur. Meslek okullarının makine, 
avadanlık ve tesisat ihtiyaçlan için de 
yeniden 200 bin lira tahsis edilecektir. 

Hu yıl Bursa sanat okulu ve Bursa 
Necati bey kız sanat enstitüsü için yap
tırılacak binaların arsaları satın alıJı
mak üzeredir. 

Ordunıuza yeni yedek 
subaylar iltihak ediyor 

------ ---- - -
Ankara, 23 (Teleforıla) - On altıncı bay okulunda yapılacaktır. Orduya il· 

dP.vre tahsilini bitiren yedek subaylann tihak eden yedek subaylarımız aYilı gil
ntin sabahı Ulus meydanına giderek 

and içme diploma tevzii tören! 25 Nisan Abideye merasimle çelenk koyacaklaı .. 
Cumartesi günü saat 14,30 da yedek su-

dır. 

''Ankara,, daki maçlar 
Yarm lzmır ·İstanbul talıımları lıarşılaşıyorlOI" 

Ankara, 23 { Telefonla ) - Bu hafta 
yapılacak olan Ankara, İstanbul ve İz
mir muhtelit takımları arasındaki mU
sabakalan için Ankara muhteliti çalıt
malanna devam etmektedir. 

Maçlar 25 nisan cumartesi günü İz
mir - 1stan!:ıul, 26 nisan pazar günü An
kara - İzmir, 27 nisan pazartesi günü de 

Ankara - İstanbul takımlan arasında 
yapılacaktır. İstanbullu futbolcUler y rr 
rın (bugün) şehrimize geleceklerdir. 

Maçlar temsili mahiyette olduğundaJl 
müsabakadan önce sahada mer asim ya
pılacak ve takımlar birbirlerine hatıra 
olarak birer bayrak vereceklerdir. 

Meclis bugün toplanıyor 
~---------·--------

Ankara, 23 ( Telefonla ) - Meclis 
yarın ( bugün ) saat 15 te toplanacak, 
maadin nizamnamesinin bazı maddele
rini değ:ştiren kanun layihasının müza
keresine devam edecektir. Memurların 

Maliy e uelıili tsta nbulda 
lstanbul, 23 (Yeni Asır) - Maliye 

Vekili B. Fuat Ağralı bu sabah şehrimi
ze gelmiştir; bir kaç gün kaldıktan sonra 
Ankaraya dönecektir. ---o---lstanbulda bir lıadın 

çocuciunu öldürdü 
lstanbıtl, 23 (Yeni Asır) _ Beyoğlun-

da J ale adında bir kadının gayri me~ru 
çocuğunu düşürmek suretiyle öldürdü
ğü ve oturduğu apartmanın bodurumu-

tahsil müesseselerinde talebe olamıyrr 

caklanna dair kanunun birinci madde

sini tadil eden layiha da yarın görüşll
lecektir. 

Jstanbulda lifı maçlar• 
lstanbul, 23 (Hususi) - 94 1 • 942 

lk maçlarına F enerbahçe stadında d0 vam edilmiıtir. Fener - Kaaımpaıayı .f .. 
yenmiştir. 

Bctiktat • Beyoğlu spor maçında. 
Beyoğlu gelmediğinden Betiktaş hiik· 
men galip ıayılm1ştır. 

na gömdüğü yapılan bir ihbardan anla
şılmıştır. 
Çocuğun cesedi bodurumdan çıkarıl

mış ve Jale adliyeye verilmiştir. 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

Ö L M İ Y E N A Ş K kadar kuvvetli ... 
VATERLO KÖPRÜSÜ kadar lıazin ... 

R E B E K A kadar hisli ve belec:ınlı, ilahi ve ilıtirasla dolu bir 
nşkuı romanı .. Nefis bir musiki, şahane bir mevzu ... 

AŞK RUYA SI 
OYNIY ANLAR : Romeo J ulliette filminin ıınutulmaz yıldızı 

LESLİ HOWARD - İNGRİD BERGMAN 
AYRICA : M. U. Müd. Memleket jurnali - Renkli Miki.. 
SEANSLAR : 1.10 - 3.10 - 5.10 - 7.10 - 9-10 ... 

, Cumartesi - Pazar 11.00 de .. 


