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Avrapa 
Geri Dinerken, 
lapoa Mtlllyetcıuıı, 
Çüı Mllllyetclllil, 
Biat Mllllyetcılill 
Ne Haltıe 'l 

:vazan: SADRI ERTEM 

O NAi.TiNCi asırcla.Dberl kı~ 
t.atan uzak denizlere, ve baf. 

ka kıtaıara doğnı yol alan, dünşayı 
keodl81 için pa:ı.ar, ham madde kayna. 
tı baline koyan A vrup."Ulın n ırl:ınla.u 

beri .Uren bU.} Uk l ayılm ı lı.:ırcıkcti 

1Jzakasya4a, Pasifikde nıüt.ııl:: bir 
oezlr ballnl aldı. Avnıpauın As.}ada 
Uk ka.),bı vakul 1904 Ru8. Japım bar
büe batladı. O zaman Avnıpa uzak. 
tarkta Çarın ukalı, çiz.mcsl, kaputu 
balinde gürtıDUyordu. lG~ de im G'l
Jt dönUş Aaıglo $akson ccntilnwnlnin 
hayreti, deh,etl, ıstırabı halinde gö

rünüyor. 
Hakikat halde y<'nllen Avrupadır. 

Avrnpıının buralarda ne l;ii vardı? 
Onum bWly~ -cmıperyall t öldugu ı~n 
Cf.h çar tcldlndc, ph bir misyoner 
papazı kıyıı.fetind~ ı,;CUı bir tlcarl'tha.

-· bir a.nka h:ıllnde, g:ıh renk, reni< 
bayraklann gölgeıJlnde Uerll~ en ordu. 
lar, filolar, kadrosu içinde görllndu. 

Bu,gUrı bu empcryallı.m, Hind denL 
alıü, Paıılflğt, ~'ini terket.mlı haldedir. 
lnaıuıın aklına gelir ki Anupaom bu 
çekil.meal önllnde ÇJn, Hind, Japon 
ve diğer As)'D mlllctlerl bir blok ha.. 
Unde topla.naCaklar bu emperyııUzml 
kovalıyacaklardır. :Fakat bUtlln görü
•ötlere raj'meo kunıluşları ı-mperya
llzm aleyhinde olan Çln, Hind, Jııpon 
nıllUyetçUlklerl blrlblrlnden çolc bU. 
)1lk farklarla ayrılr.ıaktadır. Bu ıı.yrı. 
11f o kadar kat.I, o kadar 80rlh 3• klller 
.ıuuıtır ki Çin mlıılye~Uerl Japon 
lllllliye~llerıne kaf'lı cephe almışlar, 
harp etmektedirler. Hind mllllyetçllert 
4le lngUtereden :r.lyade Japon cmper. 
1a1J:r.mındeu korlm1aktadırlar. Niçin 

bisyle olmqştur '! 
Bwıuo eebcblerlnl l\ç milletin lakın 

t.&rihlerf izah eder. 
Japon mlltıyetçlllğl, Japonyan111 da.. 

ba 1818 de Avrupalı tekniğe sahip o
'- bir mllllyetçlllk ~nlsl tatıınak. 
"'4br. Avrupalı mllllyetçlllk mUbafa. 
'tnklriık, kapl&allzm ve emperyalizm 
'-aııuun ifade eder. Japon milliyet. 
tüttı de böyle bir betikte büyümüt • 
tür, Japon mllllye~Ulğlnln teşekkUlU 

••poo mllletlnio lstllAdan kurtulma111 

4-Y&aı delil, Japooyaya tıpkı Avnıpa.. 
b IDU.tevUler gibi llltllA yoUarını aç. 
lll.1auu Jatlyen bir ar:r.unuo ifadesidir. 

dapon mllllye~Ulfl aynı umanda 
eotr&tyanın da &a:r.ylkl altında emper_ 
hllZIDI kcndl.tne müteradif ımutada 
""1ıanmaya ... la4lı. 

Büyük barp Japonyaya lam maaa.. 
lllle maklneleeea bir ekonomik İrllll)'9 
'-dL Bu blinyenln icapları daba barp 

••de ve laarp sonra111nda kendini g6-
'-dı. Büyük harp SOIU'lllllllda Japonya 
~ ~bir sıkıntısını çekmedltt, 
'-ltrıpten uzak kaldıtı, 7eat par&rlar 

tılGe ettlfl için kuvvetli bil' eaıperya.. 
"-& devlet ballnde ortaya çıktı. 
•8Ponyanm 1918.ıeaı mllletler cemL 
hla polltlkuı lııa emperyallllt .. ,..,_ 
u ......... loln bil' Wlbale, bil' ..... 

-...... -.... oldu. Fakat ondlıD 
....... ~.IM*7a. Pulftk ...Werlnde, 
~ İllstHenıDID ve Amerlkanm, 
..... 41otnua AvrupMUD (burada 

:.:....; Alaclo Selmoplapn deva.. 

-~ lııüaı edlyona) )'8rinl aL 
--. ~ordu. Çin beyte bir davama 
~ •lda. Bir zame•lar Japaap. 

.._. edea Çaakaytell llqtlıD 
CS.1 lapon em~c1en kurlar-

~ lola barp ediyor. Çin, Avrupa De 

~ ......... ı .. ~ 

123 Nô~©ln 
Çocuk bayra~ı 

. 1 

Esirgeme Kurumu 1 

Din 61ledea som ra 

Bazı 
Japon şe
hirl~rinde 
Yeniden tehlike 
işaretleri verildi 
~ 

·ro11rodalll aıllerl 

tarafından zengin· 
p~ogram hazırlandı 

MarepJ Görlll&' Alman tayyarecllerloe hitabede bulunurken labrlllalar bombar
duaaa nettculade 

JÜddı 
Fakir çocuklar giydirilecek, Göring 

diyorki: hediyeler dağıtılacak 
23 nİ•an cocuk bayrami münaaebetile büyük bir 

mercuim programı hazırlanmıştır. Bu provamı aynen 
yazıyoruz. 

Düşmanlarımızı 
mağlOp edeceğiz ISTANllUJ .. MERKEZi: 

24 nisan cuma gtlnU eaat 14 te 
Beyoğlunde. Fmmız Tiyatrosunda 
bi!yük bir mUsaımere tertip etrni§· 
tir. Bu mfuıam.ere gilnli çocuklıa.ra 
kuru yemişlerdt-n Uzüm, incir, fın
dık dağrtılaooJı:trr. 

BEYOOLU KAZA ŞUBESİ: 
23 nisan pe~nbe glinü öğleden 

sonra Mak.skm salonlarında bir 
çocuk ba.lo8u tart.ip etr-~tir. Balo· 
eh~ kulda, karagöz göe
tarBecek e.ym Dm>Anda şeker ve 
pasta dağrttlacaıkıtır, Bundan bq
ka elll çocuğa ~ dağıtıla· 
Cllkbr. 

ŞtşLt NABiYE ŞUBF .. 'tİ: 
23 ll'laan 9001* haftam mil.naee

be tiylc c.;evresi dahilind~ iılıtjya
cı karşılamak ilzeıro bir ton pi· 

... Devamı 2 Del a&yfada 

Bfrmanyada 
M ··ııefiklerin 

vaziyeti 
vahim 

,örülüyor 
Çinliler Japon ilerleyifini 

geciktirmek i,in ümit.iz bir 
surette mukavemet ediyorlar 

V&flnstGn, SO Oll: 
Amerikan raclJOR fWl)an bildiri. 

yor: 
Blrmanyadan gelen 110D haberler, 

mUttetll<1er durumunun gittikçe çok 
daha vahim btr f8kil aldıtmı bildir. 
mektedir. Japon kuvvetleri, ÇlD ve 
Brltanya kunetlerinln mukavemeUnl 
kırarak bu kuneUerı ıımaıe dolnı 
sUrmete munttak olmUflardır. Çinll· 
ler Japon llerlemeeinl gec~k 1. 
çln Umltalz bir mukavemet purf1or 
tar. 

trravadl vadlstnde, aavq bQtUn lfd
detne denm etmekte, BrltanyalJlar 
cQnde ort:a.ı.:ma heapıa 8 kllometn 
kadar çekilmektedir. Brltanyalılar 

mevzilerini ancak ''yakıp )'ilana,, n. 
yueUerlnl tatbika lmkA.n Tereoek 
müddet mtıdafaa ediyorlar. 

Gene öğrenfldfllne göre, i'ort • Ko. 
resblye yapılan bir Japon lıan. hll -
cumu ptl8ldlrttllmU,tUr. 

Musolini 
Birçok IQfUt •elrreterleri 

culetti 
B&le, !O (AA.) - Romadan gelen 

haberlere gö~, Kuaollni birçok fqlat 
sekreterleri azletmı,Ur. Valiler, "'iç 
cephe durumu ba.kkmda m&lQmat ver. 
mek üzere,, geçenlerde Roma:ra da -
vet edllmiflerdl. 

Dra1mıaıa 111,.etl 
dltlrllmlJe••ll 

Atlaa, IO (AA.) - (D.N.B.) 
Bllk1UJı•t read bir teblilde, ~km. 

da para 1aymet1ııln do,tırmecelt hak· 
kmdakl f&yi&lann Md8m oldutmru 
blldirmlfUr. BakQmet drahmtntn ~ • 

mettni bllt11n 'fUJt&larla mulıatua,a 
çalıfmakt& ve bu buut& Alman ve 
ttaıyaıı bllkQmetlerinden tam bir yar. 

c2mı~. 

Cumhuriyet partisinin milli 
komiteye gönderdiği bir 

karar suretinde 

Vilki 
Zaferden evvel 

sulh müzakeresine 
girişilmemesini 

istedi 
N"1'0J'lr, IO (AA.) - Oll: 
Cumhuiryet partiainin milll komi· 

teye gönderdiği bir karar sureUnde 
Vendel Vllki werden evvel dllşma:ı. 

dnletıerıe aulh mttakerelerlne gir!. 
fi1memee1ni ve daha §imdiden modem 
dünyada entenıuyonaı sahada haklı 
'" makul olarak me.sullyet1n l.atllzam 
ettttt her teJln ,apılmaamı ı.temlfUr 

--0---

1 Bütün İradelerimizi, kuvvet. 
lerimizi vatanımızın müda. 
laaaı gaye•inde toplıyacağız 

Berlln, ıo (A.A.) - Hltıerin 63 Un. 
cU yıldönümU mlinasebetJle .Mareııaı 

Görlng bir mesaj neııretm~tir. Mare
pl Görlng, bu meııajmda Hltıerln al· 
yut kudretini bellrtml§ ve onun Al. 
man milleti için elde etml§ olduğu 

muvattakiyetıerin Alman mllletlnin 
mazide bir aaır içinde elde ettıtı mu. 
vattaklyetler ile dahi mukayeae edile. 
mlyecek kadar bUyWt oldutunu MSyle 
mı,tır. 

Jıleaajmm c:IJl'er bir kanmda Görlng 
fUD}an demektedir: Kantık bbe kar. 
11 harbeden veya evvelce barbetmlt 
olan mllletlerln bolfevizm Ue mücade
lede Almanya ile birleıımelerinl icap 
ettiriyordu. Bitler, bu devletler ve 

.Jl1Uletleri ı:nU.teaddid defalar anı8.§ma 
la davet etmi§Ur. Bunlar aldınnamıt
\ardır. 

lıleaaj şu cümlelerle bitmektedir: 
''Cesur olacafıZ, metin olacafız, 

dtl§Inaolarımızı mağlQp edeceğiz. BU. 
tlln kuvvetlerimizi, iradelerlmlzl vata. 
nnnızm mUdafaaaı gayealnde topbyıa-

Bu karar auretlnln bugün mnn ko. 
miteye teYdl edlleceA'lnl bildiren vıı. 

ki cumhuriyet partiainln bir hllkQ • cağız.,, -----tı~--
met parti.il olarak kalmak iatedltl 
takdirde, lnflratçılığı btrnkmaat ıA • 
mngeldlfinl llAve et:mifUr. ParUnln 

Kudüı müftüıü Raıit Ali 
ile Milino sergisini gezdiler 

bundan bqka Amerikanın harpten MU&ııo, 20 (A.A.) - Kudua muttU. 
eonra dllnya 1§1erlnln tanziminde bL aü refakatinde Raşid Ali GeylAnl ol. 
rlnci derecede bir rol oynıyacağmı da j duğıı halde dlln beynelmilel · MllAno 
heaaba. katmaaı lAzımdır. sergtatnt gezmı,Ur. 

Tokyonun 
Bombardımanı 

ruaa:BIR MUHARRiR 

UZAJU>OGUDA barp dört buçuk 

ayclaııbert llllrll7or. Dört buçuk 

"' ..... Jtersün, aırtaırta Japon ta. 
arrmlarma, Japon lllraç bareketlerl· 

•• Japoa fe&lblerioe tlııaıt olduk: 
A.qlo • Sak90l'lann hep möclafaa b&. 

Dilde kaliDalarma, bep oekllmelerlae 
n ka)'betmelerlne o kadar alqtık ki, 
~ tııanlDID bafladllt gtlodeaberl 
Mrsb, ber yerde y&pllan bava bU
cıamlarmdu birinin lııa defa A.merf -

kan Upldan taralmdan Tokyo tebrl
ae tftdla ohm411tanu dlJ711DCla Meta 
kulaldanmıza jnananwdık. Pulftk 

....... hemen hemen ilk defa ola. 
rü latııeam teıelıMılll, lapoalantaıı 

AııPo - Sakaonlara seomJI olu7orclu. 

Bu bava t:aarrumnan Japonyada ol
doto kadar Mum dünyada uyandır. 
dlfl be7eıııaam eelMıblerlnden biri de, 
volkanik arazide bahmdutu için Ja· 
poa teblrlerllldekl evlerden ~un 
tütad&D ,....1m91, olmMıdır. Hatta 
Japonya b&l'be ctnaeclea 6ace, OllllD 
polrdltl terecldtltlerla bep bava hü . 
eumıarma kartı ba talata evleri mlL 
d&f&a zorlapndan ileri seJdljiol 9Öy 

11Jea1er ooktu. Ba &ümlnlere gön
ı.va ~ Japon .mar1e. 
rlal ~ yakıp yıkaeak, talttıı 

evleri kav stbl tutuetanak, bllyllk 
... mltldt ,.........,. inime seçmek 
........ olmıJ8C8IEtı. Fakat Japonya 
barlle pl'llloe, OllUD bu tehlikeyi de 
gözüne aldılt ft kencllni bu lllttmalc 

ıöıe - •P?lıHtılt ......... 

İlk dört buçuk ay içinde, .JapoDJa
nıo keodllline yakm delil, uzak dlt
ma.n Ualerinl de ele ceçlrmesl tıı.erlne, 
müttefik uçakların Japon ,elılrlerine 
taarruz etmeleri veya bu taarnızlann. 
da bllyök bir batan kapamaları lb • 
tlımaU azalıyordu. Amerikan uçaklan, 
Çladen hareket ettlldeıt tıe)'lt edilme. 
dtflne göre, belkl de uzak deni:r. Uale
rinden .kalkarak Tokyoyu bombardı. 

man ettiler. Bu taarrusun, dört buçuk 
aydanberi bep müdafaada kalan 
.\nglo. Sak9onlann ytlretlnr. su ııerp
tlflne 1a1ç ıilpbe edlleme:r.. Paalftkte 
mtHıt.efDder doııaumaamm Vtordlki ka. 

~-.plar yöztbıclen uzun bit' zuma için 
felce utnd'l'I umumiyetle kabul edl • 
len bir b&ldkat olmakla beraber, ban 
kunetıertnlıı de ba dereae pulf kaL 
ınaama hayret edlllyordu. Şimdi bu 
hayret. Aııglo - Sabon dlb-yumda, 
yerini lllf.mDunlyete verdi. Böylece ilk 
defa olarak müttefik bava lmvvf'tlerl 
uzakdofuda bir \-arlık staternılt w 
dÖfllllllll&nnm en caıı alacak ooıcı..ı. 
na hücum etmlt oluyor. 

Gerçi ba bava taarruzları evvelce 
&alamla edilen büyök buarlara .ebeb 
olmam11tır . .Japon ltlalyeal çıkan yan. 
gıalan derhal eöndllrmöt. insanca k&

yıp da pek udır. Şüpbeeb bunun se. 
belli Amerikan uçaklarm1D becerik· 
ıılzlJtı cletUdlr. U:r.ak tlalerden gelen 
bu bava lmvveUerl ancak Pf'k m'liıduı 
bir boma. hamult"lllle taarru:r. etm1t. 
lenllr. Fa&la olarak Japonlar bava ta. 
nrnızlarma kartı pek :r.lyade ıu...ıa 

oldukları için pulf korunma tıeclblrlnl 
\1Üd1Dde &lnutlaı'dır· 
Buaımla beraber Amerika u~ 

bu bava taarruzlannı 8lk aık tekrar . 
lamata muvaffak olurlarııa bu blL· 
cum1ann .Japonlan bir bayU Uzecett. ...--,--. 

Sırbistan_ dağlarmda 

General 
Mihaiioviç 

Fransanın 
bir gün 
bulacağı 
Mareşale 

lrrlyet baJratm 
~ekmek tavılr•· 
sinde balını,a 

Lonclra ıo (A.A.) - SırbmtaDdald 
mihver kuvveUerile ç&rplflDakt& o1an 
yurtaeverler orduau kumandan• Yu -
goelavya harbiye nazın general K1ba1 
Iovlç, marepJ Petene hitaben bir me· 
sajmda, marep.ll, Avrupanm bQtQn 

zulüm görmll§ mUletıerinln Fr&D11iz 
milletinden beklediği işareti vermete 
çağrrmaktadır. 

General Jı4ilıailovlç, marep.1 Petene 
veyahut ''F'ransanın blr gün bulacağı 
başka bir marep.le,, Franaız mlllet1 • 
nln, Avrupa mllleUertnJn bqma geçe. 
rek, yUz yıUarca dalgalandırdığı hllr
rlyet ba.yra#mı çekmek t&valyealnde 
buJunuyor. 

Kllıallovlç, Petene yaptıtı bu hL 
tabı, Sırp dağlarının tepelerinden g6n 
derilen bir Jropyeal Londradakl Yup
lavya mahfillerine verilen bir mek • 
tupla yapmaktadır, 

Amerlllaa mlmeı· 
sınır baııadan 

Nay dedi 111 : 

Japonya ya 
hava akınları 
şiddetlenecek 

Londra, !O (A.A.) Afi ııjanamm 

aakeı1 mubarrlri yazıyor: 
Uzakdotu harekAtı yeni bir teldi 

mi almak tıaeredir ! Tokyo, Kobe, Yo. 
kohama ve Hangouyanm bombardı • 
manı Japonyanm taarruzdan maaun 
olmadığını ve harbi Japonyanm kal· 
bine götürmek için müttefiklerin Vı. 
ladlvoatoka bile lhtiyaçlan olmadı· 

ğmı ıısatermekted1r. Japon ıehlrıert • 
nln tıombardimanı hiç ııQphe.ttz uçan 
kalelerle veyahut uçak gemilerinden 
kalkan liÇ&klarla yapılmlftlr. Her iki 
halde de, Amerikalı1&nn Aleusyen a. 
dalarını kullanmıı otmalan mulibe~l 
dir. Bunun, gerek zaferlerin blrlblrinl 
kovalamaamdan dolayı aarhot hale ~ 
ıerek yenilmez bir halde oıduğuhu zan 
neden Japonyada, prekae gilvenlert 
kat kat artan müttefik memleketlerde 

ki manevi te~bUytıktUr. 
MUmeulller lst azaamdan Nay, 

akmlarm tldde etini blldlrmif • 
Ur. 

Mecl18 deniz komiayonunun rei.91 
Vinaon, müttefiklerin taarruza hafla. 
dıkları hakkında bir delll verllmif ol
duğunu ve bunun Japonyanm sonu 
demek ol.acağmt blldlnnlftJr. 

--<>--
Millt müdafaa bq.kumanda. 

m ölenlerin ailelerine ve 
yaralılara teessürlerini 

bildirdi 
'.rolqo,. (A.A.) - Kokumln gue. 

teıdne g6N, Kuanto, Şlsuoka ve Na
gano çevrelerinde d11D ISlteden ecmra 
teb1ilm ifa.ret1 verllmfftir. ODka4a da 
tehlke pret wrlmftr. 

Loadra, :IO (AA.) - B.B.O: 
Tolqo ve diler Japon ,.ııırterlntn 

bombardmıanı ba.kkmda benGz birle· 
flk Amerikadan hiçbir haber gelme • 
mlfUr, VaamafUı Tokyodan gelen bir 
telgratnameye göre Japon hOkOmet 
merkeslnde mel"CUt ukeı1 fabrikalar 
bu bomba.rdunan netlceeinde bqtaD 

bal& 7akılmJftır. 
TolE;yo, tt (A.A.) - DahWye nazırı 

Yuzava, gar.eteellere J'&Ptıtr beyanat 
ta f01\e dem!ftiz': 

Tokyoya yapdan fllt .bava htlc:umu 
bbe, dalma hasır oldufumuz, takdir. 
de bu neYl lıarekt.ttaıı korkacak hiç 
bir feY OlmadJlmı ~. 

Nazır, örnek ol&ca1t hareketlerinden 
dolayı evveli halka ve bfJha- alvD 

~ teşkilltma ~ etm.1§ 
1ıa Ayede dllr-m )'alma ehemml19t 
alz haaarlara aebeb olduğunu '" niza· 
mm hiçbir yerde tıomıJmadftmı bUdlır 
mtftlr. 

Kllll mQdafaa bqkumandam prens 
general Piççi yaııgm bombalan atılan 
maballe'l"i gezerek ~eriıı aiWeırlnc 
ve yaralılara ıee..tırlertni blldlrmi§ • 
Ur. 

Tokyo, il (AA..) - lmparatorhık 
umum! kararplunm te'bllğl: 

18 n!a&Dda bir dQfman deniz blrliğl. 
lle üç tayyare gem1ll Je.poıııyanm prk 
aahlll açıfmda görW:mU,ttır. Aym gUn 

§imalt Amerika (B 25) Uplnde on ka. 
dar dtl§nıan tayy&l'ffl Tokyo ve diğer 
bölgelerin llılttınden uçm.Uftur. Bu 
tayyareler mUnfertden veya çlft ola . 
rak uçmakta idiler. Bunlar Çbı iıltika. 
metinde k.açmata muvaffak olmll§lar. 
dır. HaArat 80ll derece baftftlr. 

Tokyo, M (A.A.) '- H~et ıKSz. 
ctlaQ Amerikalılarm tayyarelertlıl .Ta. 
pon ada.n OSertne g&lıdermekle preatlj 
lerln! yaldnü•ak ı.at.ediklerlnl e6yle. 
mlfUr: J'abt bu tayyareler~. 
ten uçm111lar ve bil yüzden aakm :be· 
defleri nlp.n &lam&mlflardır. Tana . 
reler Blvlller1e meakQn mahallere raat 
gele atq etmifler, mermllerlni buta. 
nelere Iaabet ettirml§lerdlr. Bu hare. 
ket bir harp taarrusundan ziyade 
Amerikan e.fkt.nıu teakln için yapılan 
bir taarruz taaJatmdan ibaret kalmış 
br. Fakat Amerikan halkmm harbiye 
nezareu tarafından bDdlrllen bu mu 
'tafferlyetı hakkında ne dtl§UndU~ 
ayn bir meseledir. Amerlkada balk bu 
taarruz taaıatı ile Japon tayyareler' 
tarafmdan mütteflklerln aaker ıtesls 
Jeri Uzerlne yapılan taarruzlar ara 
smda bir mukayese yapacaktır. 

Bir Japon gazetesine göre 

Amerıkan 
donanması 

Denizlerde çete 
harbi yapıyormuş 1 

Ayandan Taft da, bunun Japonya. To1l7tt, !O (A.A.) - oıı: 

ya k&r1ı araaız hücumlara baflangıç Son hldiaelertn lfltmda P..ıtikte 
olduğunu söyleml§tır. tıaaıl olan vazlyeU tablll edeD AAhl 

Japon taarruz harekAtma ıtmdlye pzeteal Amerikan donanmaıımm de. 
kadar esas te§kfi etml§ olan maaunluk n1zde çete barbl yapmak aonmd& 1lılL 
bu sureUe sona ermektedir. Japonya. dıftnı Yumaktadır • 
ya karıı yapılan trtteumlar. den!Zqm Bu gueteye ~re. böJ1e blT' talılJl9 

Japon harekAtmı ve bllhas~uı Rindlsta tesirll bir netice veren, Amerikan, 
na karşı oıan harekltı hiç ııUphealz 1 donanması kurulan hegemonyayı :Tn 
benllyeoektlr. pcmlarm elloden alamaz 
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13 Nisan l Göbels 
..... Un9tıır.ıh l nd u.ytada r 

1Gl'EL'mül E DAKiKA Mahkeme Saionlarında 
·-!.ut. ıi'ifıııeır. basma ve 100 k.ılo 1 münasebetile 
rn1nm ~. 1.Alman as erleı~AE~ liB 
fü\SDIPAŞA NAll1YE ŞUilESl: " 

Alta Tuğ spor lılıiiği önUndekı ka ra uaaııtını 
meydanda menı.simclen sonra saat Ö a 
11 de (Biır.i!n si:Demacla) ço::uklar V U 
:çin bir ainema ve bit' müsamere Hitlerin 53 üncü yıldönümü 
hazıl'l3lUD1Ştır. Gece saat 21 de Yi- nertın, 20 (A.A.) - HIUerln 153 ün. 
ne avm sinemada bir mUsamerc cU yıldönUmU mUnasebetue propagruı 
tPl'kra.rlanacaktır. da nazın Göbels kış mevs1ml esnaauı-
nı~"51RTAŞ KAZA ŞUBESi: da Alman aslterlerinln gösterml.§ ol • 

C. H. P. bi.nast önilnde ilk pkul duldan kabraman\ıklan tebarUz ettir 
taclbelerlnin iştinıki.Yln ibir mera- mlşUr. 
-m yapılacak, bfülhire muhatin Nazır deml.§Ur ki: 

:;:.: fııkir çocuğu g:iydirilecek.tıı.r. - Biz burada ve memleket içinde 
kşam H lkcvi snlonunda. çocuk" günlük J§lcrlmlzle meilgUl bUlundu~. 
r için bir mUsnm~!'C hazırla.nnu5. muz sırada Fübrer kararglUımda sa • 

ttr. bablara kadar plA.nıanm hazırlamak. 
l.:'tfİN0~1) KAZA ŞUBF..SI: in me§gUldU Aakerlerl içinde bulunu-

23 nisan gfurU sa.at 9,30 da ÇO· yordu. BugUn de Allabtan duamız 
culı: kilt.Up:baneı:indc toplanılacak, FUhrerl b!ze bağışlaması, ona ~ni 
c • · ğer m-e!rtcpleı=.im gc-len çocuk· devreler için kuvvet vermesi, Alman. 
'•Mı. birlikte önde koro olduğu yayı zafere ula§tırmasıdır. 
1 ::.lele Sara.ybu:nı:unda Ata.tUrk hey 
keline gi.<illerek çeelnk konacak· 

t•r. Öğleden oonm mat 14 de ço· 
cu.k lkiltuphameWV!c ~r b!ri
l:irlaıılnin bayrnm.lamıı tebrik ede· 
ce-ldCT ve :kendilerine çay ve şeker 
i~ram ede~. Bilfl'hire giln· 

lz 00.kmıevindeki çocuklara bedi 

Şark cephennde 

Al anların imal • 
or· .. aıarı ku ·--~ aa anı 

e aşa 

~ Ba~tnr. tı l ncl s:ıyfada 
nıUcadı·Jcslııdc .Japonyanmklndcn bam 
tın~ım bir tane 11ah1pttr. 

ÇiD garp Anopasmm maklnelcştlk. 
ten 80Dn pamr aranın1' JçlD ufrodı~ 
seri.erden blrlydL VakıA Çin eslddCD. 
beTI Avnıpa t~ln mnlümcln. Fakat ma.. 
klııelllfjmeden aonra ortaya ~ık:.ın te 
mastar Çlnln lhtllfıllnl, bugllnkü hnrp 
durumunu ve ml!Uyctçlllktekl ltnrnk. 
terini tayin etti. 

Eski çın lmpıınıtorluk tııra:c~rlnrı 
pclı;AlA Çini bir ı.lraat meınlt.--ketl olıı. 

rak blrakmıs, mndenlerl işlememe .. , 
mcınlekctl Avrupa fnbrlkalnnnın mıı. 
mut eşyasuın pnuı ~apm:ık, yabancı· 
lar" lmtlyazh nııntnluwır, kllpltUIAs -
yonlar kabuı etmek lddlıısuıdaydılıır. 

Çindo 1011 lhtllll bunun aksUlf\
meUdlr. Doktor Slllıyntsen maklneli!fi. 
m!n bir Çin ynrntlll!llt istiyordu. l'ıln. 

kluel~mcnln tabii, bir taltım sonuç
lan vardır. Bunlardım bir tanesi çı. 
nhı ltolonl olmaktan kurtnrıl.n:ısı, 

lmUynı.Jı mınta.ltal.rı.ruı \'il kııpltUIAs • 
ycıwalnn kaldırılmasıydı. çın bu mu. 
cnılelc<lo iki unsurla luı'tşılıııttı: 

ı - Ya.b!m<'.ı dev:!tll'r, 
z - Mnrteci Çinliler. 
Çin mllllyetı:lllğl bu \'&Sıf lı;ind .. 

l.nlti~f:ı b::ııtladL Doktor Sünyntsen 
• eler dtiğrtı:tııcak \"e bu çocuklar 
, ;n eğlenoel-er tertip edi!eccktir. 

Londra 20 (A.A.) - SaUı.hiyctll oMükten sonra ~~in mllllyctı;IUğinln 

ALF.!Wl>AR NAHİYE ŞUDESI: 
23 1UllOn pcııtenbc günü GUlhn

nc ~de. çocuklor için bilyük 
hir müSam.~re hazırianllllŞtn
h~1NON11 NtllllY.E ŞUBESİ: 

26 niBaıı pamr g'ij.nU GU!hnne 
pn.İirmda ~'r için eğlenceli 
bir mlisamem ham-Iımmr.ştır. Emi· 
ıı&ıU. knzesnım diğC'I' nahiyeleri de 
C'Ocnk ba)pımt miüna:Jebetiylc fa: 
~~; .. çoctrk1Brn. parn ;ynrdmu yapa
cıdc ve ço~ıılrlam. rıe11:er tevzi ede· 
celieimlir. . 
ın"tlP 5AZA ŞUBF.st: 

kaynaktan öğrcnlldlğine göre, gene. li'.tırşısına ~ıknn m:?.1ctolcr rsunL"lrdı: 
ral von Kilchler, Alm:ınlnrın ılo(,'U cep ı - Komünizm meool.r.sl, 
hC31 Uz.crin°dt!kl ı:ımaı orduları gnıpu. 2 - lmttynzlı beyazların Çlndf.'kl 
nun lmmnndanlığına tayın edilmiştir. vaı:lyetl. 

Şlmdı s-rup ltumandımlığmı yapmakla 8 - Jnpony:ının Mnellerl. 
olan von Leeb nzledilınl!Jtir. Çin blr zamnnbr beyaz emporya. 

Yon KUchel, orduya, önce Polonya. 117.m Uo mUcıı1elc etti. nu zamnna:ı 
da, .sonr:ı. da. batıda. lmnıanda etmiş, Mosko\·a tıe 15blrll,Ç'1 cıliyorllıı; fakat 
daha sonra dıı SovyeUcr b!rllğlnde §I· Çankny~lı: tıahlle iner inmez b<'~:ulnr 
mal orduları grupuna dahil bulunan la anlıl§tı. Bu Jşlılrllğl bugıin dıı.hl de. 
18 inci ordu kumandanlığ'mı yapmış. vn.m odiyor. Jnponyn ~yet dinamik 
trr. bir emperyıı.llt;m ile ~'ini yutmnk iste. 

Berlin, %0 (A.A.) - D, N, B, Qlğl ıı:ın Çinli ml!llyetçl, bugün btll.'L 

Alman tayyıı.rclcr! katkasya sahil· ne Amerikan, ne de İngiliz nUfuzuna 
lerlni bombardnnnn etml~lerdir. Bir karşı kb du~'U)'or. Onan bugiln yc
Sovyet petrol gcm.ı.,ı haasnrn. uğratıl· gf;ne dll;µımnı Jııpon ernp~ryııUzmldlr. 
mıçtır. Hava muharebelerinde 22 Sov· lllcdlstıı.n uzun zam::.n ltolMI oıma.. 
yet tayyaresi dU.s!lrUlmUstUr. Alman nııı ac1BD11 cıuymu~tur. EllyUk lmrp. 

Küçük llanlay Kuponu 

(fi &aıpona eklenerek gonııerilooel. 

iş arama ee 13 -verme UlinLın l!:D 8otı 
uııklkadil paruu nesredllecekttr. Ev 
ıo.-ıme tek.ltn gönderen oku,>'Ucularm 
mııtuz kalmal' UZere arlh adıeslerl 
n1 bildirmeleri Ulzım.) 

Evlenme teklilleri: 
• •ıs ynşmda, yeşll gözlO, orta boy. 

hı, ev işlerinden anlayan bir aUe ka· 
dmı; evtne iyi bnkan bir bayla evlen. 
mel< ıstemelttedir. Tekaüt:. veya esnaf, 
vazife.si môvzuubabs değildir. (Lt. 
man 2) remzine mUracaat • 283 

• 25 ya§ınd:ı, orta boylu, narin ya. 
pılı, açık' kumral saçlı, yeşil gözıu, 
ev işlerini iyi bilen bir aile kızı, yaşı 
35 i geçmlyen, memur veya meıılek 

snhlbl blr bayla evlenmek istemekte
dir. (Neşe) remzine müracaat • 283 

iş arıyanlar 
• Daktilo bilen bir bayana ihtiyaç 

vardır. Ehven bir Uc~t verilecektir 
Beyoğıunda mahkeme kar!llSlnda 2i 
numaralı yazıhanede Nazmiye mUra. 
caat. 

• 18 yaşında, orta okul mezunu her 
lşi yapabilen dakWo kuflanan, alleı.1 
vaziyetinin bozukluğu yUzUndcn ça~ 
mak istlycn bir genı;, herhangi bir 
mncssesede iş aramnktadır. Beflkta 
valdeçeşme aktarlar sok9.k ~o. 3$ Mu. 
znffer Yorulmnza n1tlrac"t. 

• Fransız lisesi mezu:ıu bir ı:enç 

kız iş aramaktadır. Şi~ll iskele sokak 
No. 13 le bayan Gilnseliye müracaat. 

Müteferrik: 
"' Kiralık apartıman aranıyor: Tak 

sim, Ayazp:ışıı. veya Harbiye civarın. 
dıı Altı odalı, kalorl!erll bir aparlı • 
man aranıyor. (ikinci, UçUncU kat ter. 
clh edilir.) Osmanbey, ~alr NlgAr so. 
kak Mnjlk ap:ırtırnanında 2 numaraya 
müracaat. 

Aldırınız: 
Al}nğıda remlzlert yaı:tlı olan o 

Bu kadar açıkgözlük P.lur 
Bütün bir düğün halkını 

nasıl dolandırmış?. 
- Ranl bOl, baıal prap, nerede ıe. ' Ntba,_ dDtOa ..ıüblnln bir ~ık· 

ker!... gln taratmdaa "'blifeclyim. btifenlz.ı 
- Nelerden b&b!ledlyonotmz ~ferı. içkili olarak 76 Uraya terUp ederim., 

dlm, aramwl:ıkl anıa,ma.ya göre, biz dlye dolandınld.ılı aıüaf\lmıt ve m\\ 
sadece birer ~:ıy ve birer ~örek dağıt- oaka,,a baatırılarak dllj1lıı yon.iden 
mııkla m\ikelleflL bUtllD aeeeslle baflamqtu, 

- Hoppala, ayol bu llk uıtaıma. l5te bu suada biraz ha.. almak, 
öteki büfecl ile böyle konu,muııtuk. ve slDlrler!nl yatL5tırmak !çir. drş:ırı:.a 
Fakat llODr&, iliz arksdaşmı~ı gönde. çılanalt Uzere olaıı dil!:rilıı &abliJI bir • 
rlp, (75 Ura veıirsenlz, bol de, prap denbltt kendblnl dolandıran ad:ımla 
da şeker de veealre bir ~k ııe)'ler de karıtdaşmı,tır. 

veririz) demediniz mi! - Tuttııı, yakalayın! fnl.'.!.ıı fıli.Jı 
- Ne mllnasebet'! llöyle bir §eyden dJye b3~ırmaıardan aoora, cıohtr.dmcı 

katlyca haberimiz yok. birkaç dellkanh ııırafmdaıı in kıvrak 
- Oyle ise benden 75 lirayı alan ar. 79kalanm13, ve içeriye getirllmiı:Ur. 

kad:ışmız aeredef DavctWcr t1lb1atlle, merak ederek 
- Blzlm böyle bir arkada,umz yok. kendlslııl görmek Uz.ere birer Udşcr 
- Ne?". hapna gclloec de, hayrctlcrlJadcn a. 
- Evet .. böyte bir arkada,mnz yok. talan açık knlmııtta. 

Biz büfeyi bu 3eklldo tertip etmeğl ve - ,\yol, biz hodlyeleri bunn \r!'d::: . 
mukabilinde alzdea 40 lirayı atmalı - Aaa, lcız. o giizellm ça~ t:tkır..,ı, 

l<abUl ettik. LO.tfeo paraml%ı vertıılz.. nı ellmlzden bu aldL 
- 31etellk blie veremem. !ilk Adeta - Bıınun, htınmı, sen bedi) c~i lılme 

ıJolandmcrlığa g:ıt..-mııtSUUZ. 

- Sözlerloh:l lade ederim. 
lstanbol clvarmdakl balkevlerlnden 

blrlslnde tertip edilen bir dllğtlnde, 

dUğttn sahJbl no bllfool arnsmda bo ııc. 
!dide ~lııyan mUnnka:;n gittikçe fld. 
detlenmı, caz dnrmoa ve aa-.·etılleır 
yüzlcrinl çevf~lerdlr. 

Fıkra 

iki taraf da ne iıtecliğini 
bilmiyor 

Bir adam boyacı,ya gltm~. Elbl. 
sesini boyatmak ı.tcml~: - l~akat 

verdlnt 
- lSmıA. 
- Ayol kaptdo. htzt lauıılayan blb-

loyu alaD ba cletD mlf 
Böylece dolandmC11tm, yalnız dana. 

dm '115 uraamı aıı..kla kalma(lığı ve • 
kapıda durnrnl; gelen davetlilere ltr.n.. 
elini düğUn l!t\hlplerinden blrl ı gibi 
göo;tere.rck düt;'1lne getirilen bl\tün 
hediyeleri topladığı anla~Omıştır. 

Kendlsinl lnı: tarah damat, damat 
tar.ıh 1..-ızm aluabaımdan zannettiği 

lçtu işin fnrkımı \'llrılmn<1nı3tır. Atlk. 
göz. hırsn hedlyelrrt alıp götnrcım~ en 
sonm da b!rn1 eğlMmek msl<&aC!Ue 
diiğUne gclml5tlr. 

- Hediyeler nerede, melün 1 - ..... 
23 nisan gfuıU, lro.z:ı knym.ııkam· 

l~ öntlnde ~ yapıl!lıh-tan 
F:Onra. şifa havuzunda. SsmI beyin 
bağında çocu1tlar için bir kır eğ. 
lence..c;i hazı:r~inl"dır. Burada 
<»eu'ldar ~'ldıilirilccek \'O kendile-

hava kuvveUerl hiç bir tnyyn.rc kny· tcnberl Wndlstanda tngtltettden Inır. lmyucnlannuzm DAmlarma gelea 
bctmemlşlerdir. tuluıt barelı:etlcri bnrJlıımı ttr. Bu ltnr• m~ktupları tdarctısnem.lzdu ( pu.ar 

demiş, yeşll o~sm, kırmızı cılma • 
nm; san, mafl, pembe, beya7. olma. 
mn; l&ctvert, mor, Uree olmasın, An 
ltıdm nn! Ne T&klt almaya ~le~Im'! 

- Söyle baka,nn onlan 
snklıı.dmt 

nereye 

M:eı-ltcz kesiminde yapılan dUşmnn tulu51Jı11 gaye&l JatikUlle knvn,.'!Oınlıtır. lnn h:ır!t) bergün ııab:ıbtan öğleye 
Bir mUddet dtloGnen boyacı cevap 

- Rl<'a ederim, bir ~ ynpmııl ın .. 
beni döğmaytn •• bu takdirde hedlyele11 
nereye günC:erdJğlnd söytertm. 

• 1ine incir, ceviz dağttll&caktrr. lnıırruzlıı.n nel!ccsiz kalmI§lır. HJnalstaıım .lıfslerl lnglllz cmpeeya- lnı.d:ır ve saat l'1 den tıoara ılldırma· 

ŞF...llREMiNt .t·AJltYE ŞUBESİ: Londra, 20 (A. A.) - B. B. C: llzminin örsünde döğ'Ule döğUle olgun. lan. 
- BugUn cuma.riel;j, p.n:nr, pnuır. 

ıtetıl gelDı~; s:ılı gelme. ı;:arsamk ... ,., 
be, pc~, cnm:1ı g(L"tle; bunl:ır. 
dan gnyn hangi gün ısterıreo gel! 

23 nis:ı.."1. ~ lbaynmu mtina: 
se'betiyle bir lınf:t:a. devam eden bjr 
program ham'1amı,.<1Jr. 23 nısan 
!."ÜnÜ merasinıde'n eon..-..a çocnldaln 
r)ekt-!' tevzi edilecek, ak~ çocuk 
\"Üileriııe (Halke'VJ) te.mail heyeti 
t~~dan~.13 piyesi temsil e· 
dilecPkt:ir. 23 ~n cımıa. gecesi 
~<ıil yapüı.ro.k, 25 aunn.rtesi gü. 
uü çocuklar tar.ümdan temsiller, 
26 pazar gUnü &e 15,30 dan 19 a 
ked81' bir çocUk baloou hazırlana
cnl:, baloda çocuklara yemiş dağı· 
tııla.calı:tır. 27 nisı2J;ı pazar giinü ı 6 
den 20 ye kıı.dcr ş:ir ve .şarkı nıU
saıl:<!Umsı ytıpiliıcak, 28 çarşamba 
gtcesi de muhtelif mclcteplerin 
iştirakiyle bUyüJt bir temsil veri
lecektir. 

Rusynda şimal bölgesinde çok l:t~yn b6 lamJF;ır. Hlndlsttuı bu. (Ayyıldız) <Pembe gül) (Kimeestz) - Pcknı&, pahAIA ıtlmdi bir poıı. 
çnğımymı da, &8yler m!d:ı, sByle..-n-ı: 

millin gürtırtır.. Ahmet, oflıını, koş 

lmydl bir polla çağır •• 

kanlı Ç&rpIŞD181ar olmakta.dır. Lc· ı gUnkU şnrtl::ır lı;lnde bir ıııtlld tc!ıllkc. (E. Ural) (Pombc zarf) (Y.Ş.)(Omn) 
ningrad civarında Ruslar F5nl.e'.r • sine ouıruı;(lur. Bir Japon ıstıın ı llıtl- (lI.U,N.) (2,2,44) (F,F,) (KUtpa.n~) 

.den a.ldı'.khrı: mevkilcrl takviye et- mıııı Hind ve Çinin talllnl blrl~tır. (H.K.) (C.U.) {.A.L) (B.Y, Kıı.ya.) 
mektedlr. li'inlcrin %'Ir zayiat ver ınc~r. (N.A.) (Aslan) (Emekli) (El) Adam: - tyl ama, derrJ~, ben bun. 

dan hltblr B<'Y ıınlamadım. 
DcUkanlmm blrlsJ, derhal lıankoa& 

kaomoıtur. Fakat poli5Jn gelm~ en 
ap ,ı 10.1!5 dakika ııllrcceM?:den, bn-
'8tml bir odaya kllltlenmeın teklif edil 
mı, ,.e kendisi bot bir oda.ya sokul
m~tur. Kapı kllltlenmfrı, Ustcllk iki 

dlk'lcri anlaşılıyor . .Mcrkeızda S~ ÇlnIQ lflndlst n arasınd 1~1 ynkh\5- (_Anlaşalım} (Cl,dd1_) '{J_.~~ıı,n 
lc;:D.Sıkc 30 ~tre mesafede çar- l'DAnm 'beb! !rnı.--h:ak!l1mtteı-t a'11d -19) (Tunalı> - fb, ~ı & ııcnırl" ıiletnıtıır nn • 

liADU\ÖY KAZA ŞUBESİ: 
Kaza. ve nahiye idare heyetleri, 

mekteplerde çocuk bayramın: 
lrutlulayan 9QClıklan ziyaret ede· 
ce'k'ler ve ba.zr kilçllk yardmıla.rda 
bu!wıacakln.rdrr. 

-OSB.tlDAR KAZA ŞUBESt: 
23 nJsa.n giinil Halkavi önUnde 

yapılacak resmi mo.msimden f:Oll· 

ro çocuklar giydirilcc~lc ve Zeynep 
K!m.U hastahan('S!:n.de yeni doğan 
~lara ktınd* taı-unr dağıbla. 
~. Buiıcln.n. b')şka bayra.-n mn· 
ııaecebtlyle s<>culdar tl""..mvaylarln 
gezdirilecektir. 
BAKIRKÖY KAZA ljUBESt: 

23 ırlsan rcsmr mel"aSiınde n son· 
:'fi. Ha1kevi salonunda çocuklarn 
~ karagöz gösterilecek, 25 ni
san cmnartesı gfuıtl saat 15 den 
itiberen tümen bandosu iştirakly· 
le Halkevi b:ıhçt'S'nde bir garden· 
JlQ.?'li yapıl:ıca.k ve çocuklara bedi· 
yeler dağrtılacn1!!.Il". 26 nisan pa
zar gUnU blrlnci ilk mektep b:ı.hç<>· 
~e ttımen ba:ıdosunun ijtirakiy
le çıccultlar cğler.dililecck ve 29 
nisa.n ~ba günü Ifalkevı 
s:tlonnnda d:a çoouk velilerine bir 
tQnsil verllecCkt:r. 
ADAIAB KAZA ŞUBJ<~t: 

ItesmJ mcra.sinıden soom Pa.rt! 
Rafke.ri ve Oüınhutiyct meydanla: 
nrıda toplanan talebe arasında 
. ~ıer tertip ed:lece:ktir. 

Ort.a,cuk tebliği 
llllıılıdN 10 (AA.) - Ortaıark İn. 

IBJs latnwıtbi mn~ karargdhmm 
•bıllil: 

pışmalar devn.mdadrr. Rus çetci~· 
ri Alman kuvvetlerine ağır zayi • empery:ıfü:ml ı.c 11,r;, i 

o.t verdirmektedir. SovyeUcr ge - el lcdodlr. Avnıpa Pııslflk~n. HJnd de. 
celeri Alı:n:ın h:ıilruının a.rkasma ıılclnden, uz:ı!(3nrlctnn 48nerlccn Asyn... 
panışütçillcr inılirm4Jcrdlr. Bu pa nın Uı; mııııyctrı t:ıı.,"'llru d:l Wylooo 
raşütçUicr birçok köyleri zapt ve saı;.saçıı, oo,tnşOOırlAr. 
~nlıkim et.mi~crdir . .Almanlar tank 1 SADRI ERTEM 
ıerm hlmayesinde yaptıkları taa.- ı - -
~arla bumdnld Rıw~ıın~iitçüle 1 Türk /l1a~buat Teknis· 
rıru Glknrı::ı:ıy:ı muvıı.fınk oıam:ı - l • B. 1 . .... , . 
mxş!:ırdır yen c;·ı ıı· r.gın!n 

· nus TEBUCt fevkala!le müsanıeresi 
Londra, 20 (Rn<Iyo, saat 7,t.i Türk Mo.tbuat Tckn!syenlcrf Birli. 

de) -· Dün ~eyarısı Moskovn• fi l tarafından 26 Nisan 942 pazar ak. 
da neşredilen resmi Rus tebliği: şamı saat 21 de bir mllsa ere veri. 

Diin cephede maddi bir değ şil:- lecckUr. 
!ik olmamıştır. Cuma güııil 5 tay. Şehir Tiyatrosu sanatkO.rları tara· 
yare kaybetmemize mukabil 12 fındıuı Hıı.zım ve Vasfi Rlzııhın iııU· 
dilşman tayyaresi tahrip ettik. raklylc (S:ı.ndet Yuvn.sı) lslmll komedi 

Gcuaib deniz.inde 18 temsıı edllecC.'k ve kıymetli ııeıı snnnt· 

Amerikan gemisi battı kfırımız B:ıyan S:ıfıye ve arltada~1arı 
Berlln, 20 (A.A.) _Alman orduln· tarafından d:ı bir ı:onscr verilecektir. 

rı 'ba§ kumandanlığmın tebliği: Dundan b:ışka, ayrıca. programı 
Alman denizaltıları muhtelif hnrb zen"inlc~tın::cek sürprizler ıırıve edl. 

sahalarında yeni ve btiyUk mun!fnki· lcccktir. 
yctıer kazandıklarını bildirmektedir· Hasılatı TUrk Matbuat Teknisyen-
ler. l;ırinln basta ve mo.lüllcrine tnhsl.s edl. 

Şimali Amerlka'nın t-IU'k sahlll açı
ğında ve karalb denlz.nde ~m'an 
150 b1n tonluk 18 düşman gemlıl ba· 
tırılmıvtır. 

Bir denizaltmıız Kurı..cıaoda Bul 
lenby petrol depo!arma tanmız 
ctmis ve top ateşiyle depolarda 
yıuıgm çıkarmıştır. Şimal buz de· 
n!zi.nde denizı:ı.ltılnrnnu. tayyarele -
-:'in yardnniyle ctD'.a.n 12 bin ton. 
'uk iki dUşm:ın v:ı.pnru ile hjr pet· 
rol gemhöıi battrm!Şlardır. Bu ge
miler kafile hnlinde gltmeldoycli, 
Kııfi'enin d!ğer gemileri ağrr ha. 
sara uğrn.tılmıf:l,rr. Refakat dest
rcyP.rlerine ele blı1taç tam isabet 
kavdedilmi~tlr. 
Akdenlzde bfr deniznltonız Eey

'Mlt mendireğine bağlı bir vnpuru 
torp!l'emiştir. Baı.ık ;Qlr deniza!tt· 
m'z Yafa.nm elc_l{tı fabrl~sın: 
top nıtc~iylo ha!..~rn uğratın ş ve 
iıalıa b:ızr büyük zara.rl:ıra sebeıl 
o1mu~ttır. 

len bu müsamereye l~Urak etmekle, 
Milli kUltUrOmUze <lmUr!erlnl vakfe. 
den Matbuat teknisyenlerine yerinde 
bir yardım yapılmıı.ı olac:ıktır. 

Ekrem l<ahkahaylıı güldU: 
- Göltten unbllle inmedi yıı ! El. 

bette nnası ba'!.ı::ı.sı vardır. 

- Hayır" bayır •• o b'.r t,1lruıh çocu. 
ğu lmlt1- G:ıbwn lnkılr edil orama. A· 

ııa ı d:ı kı:ndJ aJle muJılt1nılc.lu daru-
munu lcuıtırmıık için: "0 ~ocu'"U ben 
do,'Unııadım !,. diyormuş. 

- Aı.ııa da vicdansız bir ıına lmft, 

Şahika sordu: 
- Çocuğu bu yaşa ıuuı:u kim bil. 

ylitmuı • .NcclAcıi;'lDl f 

IJJırad& havalıırm fena gitmesi dün iEI .t 
_..ki.ta cıgcl olmu,tar. Kayda değ'cr U rmanga .. a 

- Ç()('uğu tı0knkta • yetti do~mu, • 
ken • bulmuşlar .• komşular büyütmliş 
lcr.. herkes çoeuğun nnnsını tanıyor

muş. Fnl•nt, nruısı &!mc!I başltn blrlle 
evllymi, .• Vıu:Jyctınl lmrtnrmak lı;-ln, 

bu çocu~ tanımıyormuıı. Bir 1engln 
ad:ımın bah!;'ıvnnının kulU~r lndt• yn. 
tıp lmllnyormnş. tbtlyar babçr\'n.n 
balnyonnuş oruı.. ~ bir ChY yoktur. l'eı:i Dalhi, 20 ( A.A.J - Bir 

Evlenme ~anyada doğu kesiminde şiddet-
..,._ Ncdlmo Nazmı ııc BüyUkde l lı !:nrp:emal~r yapılmaktadır. Bir 
~ · noktadn gerı sürülen Çin kuvvet· .. ---.._,. .. t Komltıcri İhsan SUeroğlu-

&wa bQrftn ~ırtıı.şta evlenme me. !eri yeni mevzilere çekilmeğ.e 
~a n!kfib merastml lcrn e. mecbur. knlmı§tır. 
c!!lm!3t!r. Taratcyne BMdet dllertz. Çımlmıg, !!O (A,A.) ·- Bir· 

manyadaki de..'llir ve kara yolia
~'"ı:I - 11121 ders cenesı !Utokul.. riyle telefon ve telgraf mulıabe· 

d&n ~ tudJlrnnmeyt znyl etUm. rat ve münakalfıtımn kontrolü 
iDlıkma •llnadığmı nan ederim. işini 5iındi f ngilizler yerine Çin 
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- Ne tallıılz çocul<! Anruıı, b!ıbası 
varlcen öksU7. kalmış. 

Ekrem lı;inl çel,tl: 
-Anası bu ~ocuğc.:ı dllendlğlnl gör 

dliğii zııman l~I nnsll oluyor d3 sula. 
mı,yor? Amnn ;rnrab:ıl, oe \lcdan ız, 
tnr; yilttkll uııalar var şu Imhpe dlln· 
y:ıda. 

Eltrcm bunlan 1115ylerl'eo lldeta CÜZ· 
lerJ ınılnıımıııtr. 

Ş:ıhlkn kendi kendine: 

!ay~ kl.. NASBE'ITİN 

I LE SABAH OGLE VE AKSAM 
Her yemekten sonra günde Oç defa muntnzıımıı.o dlıılerl.ıılzt fırçalayuuz, 

Niğde vilayeti hususi muhasebe müdürlüğünden: 

geııç de kapıda aabetçl brralulmıştrr. 
Nihayet polisler eolmlttlr. 
- Nereckı hınızP 

- Burada efendim, 1Rı7wmuız ! 
Hınızm kllltlendlfl lmpt ortırna 

kadar ~ılmtf, fakat aynı zamanda 
herkesin de atn hayretten ~ılım6t1r. 

1 - Aaaa.. hırm yok t 
1 - Allab AJlab, ne.reye gitti bo, a. 

elam' 
- Uçmq, U~llf- ,eytan aldı, glS • 

türdü .• 

Nihayet gttrtlltO butmtml8 ve o
dada yapılan tetkik eonunda hırsızın, 
kendJı;tnJ oraya klUWyenlerln ulak 
bir gafletlndMı, yanJ odada ~ka bir 
kapı l'nr mr, yok mu? dlyt\ bakın.'\ 

1 - Niğde husus! idaresine alt UlUkI§la. ka.Zamıa bağlı Çlrtehan civa. unutmnlarınd:m lattradc ederek dlk~r 
rınclakl (Çörmllk> lrn.plıı:ası, üç sene mUddctle vo kapıuı zarı wıuılle 20,4. orl:ıya ııı:ılan kapıd:ııı S1TI1ttıtı anla. 
9:12 tarlhJ.nden IUbnren 16 gUn müddetle arttırmaya çıkn.nlmıştır. ı ılnı~tır. 

2 - İhale, 5.l5.0-l2 tarihine mllsndif salı ı;UnU saat ll) te Nlfde vU&.~t Falrnt tahkikat sonunda açıl{r;öz 
daimi encümeni odasında yapılacaktır. lm'ltızın lıüvl.)etl tesblt edllebllmlş .;e 

3 - Tal!p otnııların mezl!t'lr gUn saat 14 de kadar teklif mektuplarını ~·a!mlannr:ıı: aılllyeye teııllm edllmlş 
dıılml encümen riyasetine mnltbuz mukablllnde verml§ buluıuıcaklardır, tir. Bu LQtfl admda birisidir. Hediye. 

' - Muhammen bedeli (27999) lira (991 kuruş oıup teminatı ınuvak. ler k,•ntll"lnc?eıı nlınnr:ı.ıc :·eni ıc:ı:-ı't:ı 
kate miktarı 2100 ııradn'. l'nya ,·erilml ,.,. Lçifl de sorpsunu 

5 - Tnllp olanlar §artnamcleri Anlcara, İstanbul, Kayseri, Adana; mlitl.'alilp tevkif olunmu2tur. 
Merslıı, Konya ve Niğde bususı mulınsebe mlldUrlUklerlnde gOrfilebWr.(•738) ADLtYE MUHAB1Rt 

a 
. ıı. 

1'fUm 
Yazan: ·ısVENDER F. SE • TELLı 

-No viOOıwılı \"O ıtıerhametll bir er. 
kek. 

Dl,>e mırıldanıyordu. NcclA. Ekrem!, 
ba kUçük konu,madan sonra &e\"ml,. 
tJ. 

Fakat, Dlnıdl iş çalnllanm13tı. Kctltl 
bu dilenci tO-Ouk hikllyC61 açılmu:ı::.jdı 

El•rcmin bu hllc!iyc) 1 dinlerken ı;ö:ı. 
terdiği samimi ve ciddi alAkıı ve has

Mslyet, etraftalillcrln dikkat \"C .se\". 
gtslnl kendi üzerine ı,:ckmete vesile 
olmu:ıtu. 

Şlmdl Ş:ıhllm ela da yeni bir duygu 
, -e meyil oyanmıştL 

Vedat glttlyse, onun yerlnJ biç do 
Vedada beııuımlyen Elcrcm al&Dl1lz.. 
mıydı? 

~:ıhilaı.ıım kafasında biranda ne 
tatış emeller ı;cçltreııml ynıuyor •• ta • 
lislz kadın Ekr:me bnlrtııq:a neler 
düşünüyordu. 

Fakat o, l>Uylc nıerh:ıruotıı ve iyi 
~ilrokll bir uılaınn BS!ılp ol.ııbUeeck 
miydi! 

Ekromı daha bira& ön~ Nt'cl4ya 
"mUstal>bcl bir J>ooa,. olarak takdim 
rden onlar dci!U mi.YdJ f 

Ş:ılıllı:a Eltrcnıl Ned/uun cllnden aa. 
MI :ıL-ıbillrdll' Blrgun evvel bile Şahi
ka, Xedüyl Ekremden bab9e<lerl<en: 

- O, 7nıncderlm ld Veclada biç 
benzemez. Eğer Ekremıe nlenlreea 
mesut olursun, NeclA? 

Denıemtıı mlyıl.i ! Şahika bunlan 
h!ltnladıltc;a slnlrleııl)·or, Adeta yerin. 
c.Je ctıırıı.mıyat'alc bir bııle geliyor ve 
kendi tnllsltllğlne kızıyordu. 

Şimdi karııınalrına çıkan bu erkeft, 
blrlblrlne tol< bıığh olııa iki ark.adat 
na!!ıl payla..ae:ıl<tı ~ 

Şablka, bcre1'et \"Crsla ki, arlaMla. 
t,ırı:ı. Elrrem lıaldcmda kencll duygula. 
rm<lan bıUıtotmeml,U. 

O gUn öğlıı mmanına kadar kö&kiln 
önündeki b:ıbı:eae kOı!IUGtUlar. 

Snatlcr geçtikçe NecJA, Ekremt be. 
nlID!3emefc Iıaııl:unı5tı. 

Eltrcmln de Nocl4yA kareı yen.t bq 
layıın meyli birdenbire dcrJnleoml11 ve 
l!)lncleu: 

- Tam benim için yaratılm!J blr 
k~dın. Hem güzel, hem 1ıen, hem de ' 
.o;ımuslu. 

Dl,>or, tal<at hlalerinl ldmeeye ıı<iy· 
li)·emiJordu. 

Zakn iki gene tallslzJ~r arııaındn 

kUçllk bir mukayeee yapmak icap eder 
1e, bir erkt'k Uk görütt.e .Neclly& t~. 
mayW cöeterebWrdL 
Şahika dwuk, l'ÜO açılaa bir kadın. 

dı. Neclt. ondu bu "'rkla a,>·rıJabl. 
UrdL 
Şahika ilaha fazla okumue, daha 

derlD sörütJü, daha lhtlyatör \'O a11. 

layıDh bU kadıD olmasına ıajmcn, 
NeclArua yaıwıJa COk delA lk1Jad püa.. 
da kalırdı. O, N~d&A daha sQzelcll, 
Bö,>·le oJdup baldo Neclbm eea kah. 
kabalan, ve bayatı çok defa olılafu 
gibi görilfll, her bAdlae)i uWup pbA 
kabul edlfl OJlD ber mecUate pek ça. 
hok 1evdJreo ~ 

NeclA, Şahlken1D lıllmUl ve ...... 
eelerinln fadrmda ckifldl, B17le '* 
teY dilflinmek aklPMSım ela ..,._scll. 

Bir aralık ŞahlU.. ....... 8or • 
du: 

- Ekrem be7 amlrtaa ~m.. ;rmıck 
valrtJ de ltulQl ettı. IWA ~ek ba&ır· 
!anımdı Dllf 

Bu 90ruyıı kanın cevap vardi: 
- llazırlaııryor, ~lğlıu! Be, on 

dakika daha mllaaad edl.ıalz. 
Ekrem cWUmsedl: 
- BenJm itfa fada k1Wcte lıh:uro 

.V01' efMdlm. ( (Devamı var' 


