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akimiyeti milliye ve ·ocuk Bayramı Kutlandı 
Framda AJmanlar 

h+-'llrleei ........ 
vali lıaşvel=t' •e ~. 
Bir L&val değil; ... l.a\"81 ol
sa nıa.llreyi ~· ı.. 
val sıkıştırıldıkça daha. şid
detli bir sk8illBmel ilıe ~
W;acalmr. Ve ~ Al-
- düşınuıllb bimin bötilıı. 
artacakttr. 

Yazan: Hftn~n Cahid YALÇrd 

Milli Şef yavrularımızı kabule ti, Talebe milme 
Ebedi ·Atanın manevi huzurunda eğildiler 

nıen 

Garp kıyılarında 1 

Almanya 
büyük hazırlık 

yapıyor 

!Jayram yurdun her tarafında geniş 
sevinç tezahüratına vesile oldu 

Fransa sahiline 

ingilizler 
ihraç yapmak 

istediler A imanlar Vichy üzerinde 
ağır basarak Laval'i ba!ı· 
vekilliğe getirttiler. Bun

dan, dcvletlerarası siyaset sıa• 
hasında ne neticeler çıkabilece
ğine dair bütün memlekeıtlerin 
ııontilııı. adamları zihinlerini yo- Sahil mıntahasına 

Ankarada ve şeh ·mizde 
Sif~E~~~ bi~:~!·~~~)rg~~~~ıBütün Halkevlerinde ve okullarda yapılan 
bu hedeflerine erişebilecekler 

1 
sanın işgal altındaki kısmında 

midir? bulunan Alın:ı.n garnizonlarınuı, 

Roma, bu teşebbüa 
akim kaldı, tiiyor 

Roma, 23 (A.A.) - 8Huıt . 
Nazaire ve Boıılog,n~ teı;< bbü
sünden sonra İngilızlerin I<'ran
sız kıyısında yeni bır karaya 
çıkma teşebbüsü akiır. k•lmı~
tır. Başka tesebbüslerın bunu 
takip etmesi pek wuht6'1'.leldir. 
Bu kili;ük hareketlere teşebbüs 
edilmesi oldukça kolaydır 

Bu suale cevap aramak i~in son takviye kıtaları arasında bir 
akıl ve mantık yollarını, tıırih paraşütçü tümeni bulunduğuna 
ve siyasei; derslerini bil· tarafa inanmak için bir çok sebepler 
bırııılw.raıl< ııadere realitey~ ba- mevcuttur. Almanlar garba doğ 
kalım ve Fra.nsanın bugünkü ru bir çok kıtalar sevketmekte

toplantılarda miniminiler en mutlu 
hatini bır düşünel:im. Epeyce 

1 

dirler. 

günlerini heyecanla yaşadılar 
------------ ~----------~ Fakat bunların stratejik vazi

yet üzeriAe hi~bir te"ir yapa
maz. Bunlar sırf gi>ster ~ hare
ketleridir. Ve tamamile lüzum
suz ve muvaffakiyetsizliğt- mıı.h 
kfını olduğu bilindiği için ıtım&t 
sııı: yapılmaktadır. 

müddet Fransada kaldıktan son- Bunların arasında bir kaç tü
ra bu yaJonla.rda ı,elırimize dön- men ve Norveçte bulun~n zıriı
müş olan bir dost Fnulsızın mü- lı birlikler vardır. Norveçte ve 
şahedelerini burada okuyucula- bilhassa Trondhein ve Narvikte 
1'lllla hikaye edeceğim. Yetişmiş, büyük hazırlıklar yapılmakta
olgun, görmesini ve anlamasını. dır. Garp müdafaa tertibatınr 
bilir bir adam olan bu Fra..'ll!ızın idare eden Von Rundstedt'ln 
aıılattıklanna göre: Hollanda sahiline hususi bir e-

Ko~hao'a yapııan Londra Halkevinde 
ılk akın 

Franeada Alınanlara karsı u- hemrniyet verdiği maliimdur. 
mumi bir memnuniyetsizlik, Mareşal burada yapılan bir çok 
hatta bir nefret ve kin vardır. yeni istihkamları teftiş etmiş

Stekholm, 23 (A.A.) - Res
ıni İsveç .A.jallsı tebliği: 

Dün gece Kopenhag'a bir ba
va akını yapılmıştır. Infilak ees 
leri, İsveç sahili11den işitilmi!i· 
tir. 

Türk ve lasiliz gençlerinin toplantı
sınela B6yü.k Elçimiz Rauf Orbay da 
bulundu, Sir Vyndham Deeds I 
Türkiyeain düayada oynadığı ve 

Fransw.lıu', İngili7leri de sevrni- tir. 
yorlar. Fakat dW,müş oldukları -----------
felaketten anro1< tngıliz zaferi 
aayesinıle kurtula bileceklerini 
takdir ellikleri i'.cin İn)(iltererin 
zaferini temenni etr.ıekte ve el
lerınden gelen yardımı y~pmak
tan geri durm" ı.aktadırlaı·. Re
hioolerin idamı I•'ran~ada büyük 
bir hiddet ve isyan hissi doğu
nıyor. Bunların akrabaları ve 
dostları tabii, Almanlar içiıı af
fetmez birnr duRman J:c•ilrnek
tedirler. Komün ist. ve Yahudi 
damgası vuruhruk idam edilen 
masumların say ısı arttıkça Al· 
mJ:nyay.ı. nefret l l', ..abotaJ ha
reketleri de artıyor. idamla~ 
komploları yıldırııcak yerde kö

Stokaolm, 23 (-'..A.) - Bu· 
gün Kopcııhagdıı. hava tehlike 
ışareti verilrn:sı ve bir buçuk sa
at siirmii.<jtür. 1940 13 Temmu
zuııdanhcri verilen ilk hava teh
like ""'reti budur. 

rükhiyorlar. 
Fm.;ı;ıt bütün bu düşmanlık ve 

nefret hissi kaJ.n bir 'ükune1 
perdesi altında gizlenmtktedir. 
Çünkü Ge:ıtapo Fransada müt
hiş bir hakimiyet kurmuştur. 
M mleket tlemiı bir pençe içın
dedı<·. JurııJlcılık ta.&'1'\"\"Ul' edi
lemiyecek derecede geniRleıniş
tir. Rastgele bir ihbar ve iflıira 
üzerine tevkifat yaı ılmakta V"e 

yakal•nm kimS('kr Almanyaya 
guuderı' mektedir. ı.;endilerinden 
biı uaha haber alınamıyor. 

Parist c ya.-;ama ve geçinme 
çok ıslıraplıdır. Z3ruri ihtiyru; 
mad<lehıri kıttır. h · ta yakıt.ur. 
Bazan, ,;teberi almak için gön
derilen aıı<:ı kadın, <lükkanlann 
önünde sınıya katılıp saatlerce 
bekledikten sonra eve elibo<ı dö
nüyor. O zaman, şayet evde es
kiden kalnıış kuınWar yoksa 
aç kalmak muhakkaktır. Fran
sızlar yiyecek dükkanları önün
de sırayvı. dizilip nöbet bekler
lerken, her gelen Alman eı:_ı öne 
geçiyor. Yıa:n.i Almanlar hıç sı
raya, nöbete tabi olmadan, aç 
Fransız hal kının gözleri ön ünde, 
yiyecekleri bol bol alıp gidiyor
lar ... 

Pariste ekmek, aeayip bir ha
lita.dan başka bir sey değild;r. 
İçinde ne olduğu bilinmiyor. Ba: 
zan bir sünger, bır kayış gıbı 
bir şeydir; hazan t>le alınır alın
maz toz grbi dağılmaktadır. Bu 
ekmek, iyileşmesi iaukansız bir 
deri hastalığı yapıyor. Ancak 
büyük lokantalarda b:: övün 
yemek için en az ~ yuz. frank 
vermek şartiyle, rusbeten ıyı ~a
rın doyurmak kabildir. Buna ıç
ki de binecek olursa masnı:fa hı~ 
dayanılanuyoc. 

1 

Kara borsada zaman zaman 
yiyecek bulmak rı:_ıüınk.ü.ı_ı olu
yor. Bunun içın, hır koylu teda
rik etmekı ve onun keyif ve h~ 
vesine tiibi bir halde her getir
diğini kabul eylemek lazımdır. 
Bu köylü size hazan on, on beş 
tavuk birden getirir ve hepsini 
birden alınıusaıuz sizi, bir dah.a 
evinize uf;ramamakla tehdit 

eder. t" . 1 Bazan koca bir domuz ge ınr. 

Bunu da. parçalsmadıın almıyı,ı 
mecbursıınuz. Siz reddederseniz · 
o. büyük lokantıı.Jardaıı birine 1 

başvurur, malını elini öpene &a-1 
tar ve bir daha da sizin semti
nize uğramaz. Böyle ihtiyaçtaıt 
flazla yiyecek maddesi satm ai
mıya niecbur olanlar, eşe dosta 
telefon ederek ellerindekini, bo
zulmaktan kurtarmak için, on
larla paylaşın,. çarelerini arar
la:r ... 

oyaıyacajı rolü anlattı 

Danım~rkadau aiman başka 
hab0 derc göre, dün gece, İngiliz 
woldarı Danim:ırkanın muhte
lif Wlgeleri ÜZE', inde uçmuşlar
dır. Bir çok şehirlerde tehlike 
i• reti VP1'ilmi~ de lıiç 8ir bom 
ba atılmanu~tır. 

Dün 23 NiS&n Hakimiyeti Milliye ve Çocuk Bayramı idi. Bu 
münasebetle memleketim.izin her tarafında olduğu gibi şehrimiz
de de muhtelif yerlerde büyük teı:ahürat yapılmış, İstanbul büyü
ğiyle, kiiçükğiyle bir bayram güııü ya\IWllıştır. 

) Dün sabahtan itibaren halk 

Japon Harl'CJ'ye 1 tören yapıl_acak meyd_anları çi
seleyen yagmura ragmen dol
durmağa. b&şlamışb. Saat 10 d" 

Fransızlar Lavalin ismifti if;ıi.. 
tince nefret ve tt.tikrahtan tit- ------------

Nazınnın sözleri ~~~~ta Me~i'~~ak?'e~~~:'. 
Makl'Iİm salonundaki balo, Emin 
önü, Beşikta~, Üelıüdar ve diğeı 
halkevleri ile Divanyolundaki 
Çocuk Esirgeme Kurumunda, 
Parti başkanı Reşat Mimaroğlu, 
Maarif Müdürii Muhsin Binal ve 
Parti idare heyetinden Bayan 
Hasane ngazın iştiri.kile yapı
lan toplantılar takip etmiştir. 

rerler. Faıkıat Mareşal Pctiiin'i Asıl mesele 
~~vy~k~~~~~r if~~~i~~·~~~~~ 

1 makt. , dırlar. Mareşal P ··tiıin 

zi~ninin b€'1'rakı•ğını muhafaza Hindistanı hemi· 
e<lıyor. Hıçbır fazla yorgun -k 

1 

eseri, ihtiyarlıktan dü,.künlük ren şey /nglltere-
nişaneleri göeterdiği yoktur. " , 

Franı;ada !ngıliz Eııtellicens nin Ayır, buyur,, 
~rvisi bir aral.>k pek becerik-iz" siyaseti imiş , 
hlr h11 almış 'ken son z:ıman- ' 
!arda fevkalade ehemmiyet Jretı. L011<lra, 23 (A.A.) - Avam 
betmiştir. En ufaık bir vak"'llyı Kamva.smda., Cripps, ya!lıuıda. 
bile çarçabuk ve doğru surette Hindistandaki memuriyetine 
haber alıp İngiltereye bildiriyor. dair demeçte bulunacağını ııöy
Fakat İngilizler vakitsiz ifşaat- !emiş, bu demeçten sonra bir 
lariyle çok kere hem FrdnRız müzakere yapılaooğıru da Have 
va.lanseverlerine, hem kendi etmıı;ıtir. 
menfaatlerine zarar veriyorlar. Tokyo, 23 (A.A.) - Haıfta.1ık 
Bu yüzden Fransızlar, lngilizle- (Sonu. Sa. 3, Sü. 7) 
re pek ziya.de kızıyorlar. Hatta -----------
General Weygand'ın azlinden bile bu, harbi kazanmak olrnı

lngilizleri mes'ul tutuyorlar. vacaktır ve Ameriı:a ile İngilt&
Almanlar ısrar ettikleri halde reyi gittikçe artan ılruvvetleriyle 
Mareı,ll Petain, General Wey- daimııı karşllannda gocecekler
gandı Şim:tli Afrikadan kaldıra- dir. Sulhun ancak dikıta.törlüğün 
mıyordu. Tukat İngiliz radyosu- kalkmasiyle kaıbil olabileceğini 
nun Geneml Weygand lehindeki söyliyen bu Alma.n, vatand•
neşriya.tı Almanların tazyikleri- rının bedbin hisl.erine en doğru 
ni şiddetlendirınelerine ve Vi- bir tercüman hizmetini görüyoc. 
ohy'nin de nihayet boyıın eğme- 1şte Fransa.da. Ahnanlar, ar-
sine sebep olmuş. tık istıedikleri kadar La.vali baş

vekiilete çrkııı.rsınlar. Bir Lav al 
aeğil; bin LaMıJ. olsa bu re& 
liteyi değiştireırrerı:. Lava.! sıkış
tırıldıkça dAıba ~i bir akaü-
18.mel ile karşı.laşacaktır ve 
Fran.sada Alman düşm.anlığı bü
ıtün milin ıı.rtaceJttır. 

Hü&eyia CJahid YALÇIN 

" Üslerin kayıbı, 
Hindistan ve Avus
tralya meseleleri 
lniilterenin buhran 

içinde olduiunu 
gÖ&termektedir,, 

Tokyo, 23 (A.A.) - D. N. B.: 
Japon hariciye nazırı M. Togo 

iktisat birliğinde bir nutuk söy
liyerek demiştir ki: 

"Mihver devletlerinin Avru
padalı:i faaliyeti yakında müa
bet yeni bir gidiş alacaktır. Al
manyanın ve İtalyanın bütün 
askeri hareketlere iyi hazırlan
mış oldukları gelecekte anlaşı
lacaktır. 
Doğu Asyada Japonya, Man-ı 

çuko ve Çin arasındaki işbirliği 
şimdiye kadar olduğundan faz. 
la sıklaşmıştır. J aponyanın bü
tün Asya memleketlerile dost
luk münasebetleri bu aralarda 
artmıştır. Bugünkü dünya du
rumu içinde Japonya çok elve
rişli bir vaziyette bulunuyor. 
lngilterenin ve Amerikanın du
rumları ise o nisbette güçleıt
miıjtir. 

Doğli Aayadaki bütün İngiliz 
üslerinin kayıbı, Hindistan ve 
Avnııtralya buhranları, İngilte
renin Avrupadaki zor durumu, 
bütün bu olaylar gösterir kı, 
İngiltere ciddi bir buhran ge-

(Honu Sa. 3, Sii.. 7) 

Fransada Alm<>nların eekiden 
dost oldukları Fransızlara mah
rem surette anl"ttıık"1rına göre, 
Almanyada büyük bir meınnu
niyetııizhk hüküm sürmektedir. 
Artık beyaz ekmekten eser kal
mamıştır. Hele Viyana açtır, 
h"" şeyden mahrumdur. _Avus
turya.da Alman düşmanlığı pek l tıııllllllllll--llllıııllllllıılllı1'111111111111_,llllıııllllllıılllı1'illlllllllll"llllıııllllllııA1'illlllllılll 
artmıştır. Yclnız Geetapo koc
kusu bunun fili te.ıa.hörlerine 
sed çekebiliyor. Biltün Viya.na.. 
da yalnız altı taksi kalınııı dem
liyor. Yolcular otellere gitmiye 

Milli Piyango -imkan bulamıya.rak garlııL'da. ii- •• k .. 23 A. 1 • k •J . d 
çüncüme,~~b.eklemeııalonlarıu.- Dun u ıvısan eu esın e 
da adeta üsti.iııte yatıyorlar. _ 'T • 

Paciıtte oldukça .mulıim bir 50 000 lı·ra 166298 numaralı 
meıvkide bulunan bir Alman bu ı 

~iJ~~ ~=:.:ı~~~ bilete isabet etti 
mül edeceklerini düşiiniip duru
yor ve biricik oğlunun he:ııilz 
beş yaşında olmasına şiiıkret
mektıe teselli arıyordu. Bu Al· 

ikramiye ve amorti kuaMfl ıwmeralaM 
listesi açonotı saanem~edir 

mıan.ın içini çekerek, söylediğine .......... llllli ... llılllm.ııılllıllllllıı,ıııllllllllllll-.ıılllllııllıillllılllm.ıııllııl•llli.,:1~ 
göre, Ruslara. galebe çalsııllll' • 

Beya.."'tt Mtıydmıındıaki 
Mera3'm 

Dün saat l O da Beyazıt Mey
danında kalabalık bir halk küt. 

(Sonu Sa. 8, 80. 1 de) 

PASIFIK'TE 

Birmanya'da harp 
devam ediyor 

Japon tebliği ne göre, 
Bataan'da 53 bin esir 
alındı, harp meydanında 

5 bin ölü var 
[A .A. tclgrafl<ı r111da11 
/, ulıill<J t tlilmi.Jtir.j 

Çin tebliğinde bildirildiğine 
göre Pyinnıana cephesinde kuv
vetli Japon kıtala . ı Çin canah.
na taarruz etmi•lerdir. Çınlile ı 
ııiddetle unı kavemt-t ederek b i, 
çok harp mal~m~"i tahrip ve 
bir çok Japon öldürmü~:erclil'. 
l'yıımana sirnali.ıde muhareb:
ler cereyan elmcktedir. 
Jaıwnlar 8nl en nehrinin gar 

sahııini tatu;en şimale do<" cu 
ilerliyerek Rııika.wn'nın cc~l'
bundaki b\ilgeye kadar gelmiş· ı 
lord!-1": Bu ada çok müşkül şaı t- ı 
!ar ıçmde bulunan ÇinlİiPr ina' 
la mukavemet etmişler, düşman. 
la göğ'.:s g~ çarpıç;nı ı;lar
dır. ·,. Japon kolu nıütekabii 
taarruz yapan Ç'in!ileri ( cnber 
içine almağa teşEbb" ı.ı etmi,tir. 
Çinliler 1rrevatli :pheıı.inde Ye
ııangya>IWlg petrol sahalarını 
işgal ettikten SGnra b!i sahala
ran ceJM>bundil b lunan J apo:ı 

<Soıuı: Sa.. S.: Sli.. 6 dıo) 

Bir mütarek nin 
yıldönümü 

Ankara, 23 (Radyo Gazeiıe-, Amerikadıa,. &kl6'1"11 
Harelot!tT.er 

si) - Bugün Yunanistanla Al-
manya ve lWya arasındaki mil- Nevyork, 23 (A.A.) - IloatOD 

Monitor gazetesi, Birle~.k Ame
tarekenin yıldönfünüdür. Hatır- rikanın Almanya ÜZE"riııc yapa-
lardıı.dH' ki, 1940 yılı sonbaha- cağı ha,·a akınlarının şimdıye 
rmda İtalyanlar Arnavutluktan kadar Amerika tarafımlan giri
Yunan topraklarına tecavüz et- şilen hareketlerin hepsınin ÜS• 

miı.>!e.r, bidayette Yuna11 toprak , _t_ünd_e_oıa.c __ a;;.ğın_ı....;y_azı_;;y_o_r_. __ 

!arına giren İtalyan kuvvetleri 
bitahare Yunanlılar tarafından 
geri atıhnışlar ve harp Arnavut 
luk topraklarında cereyan etmc
ğe haşlamıştı. 1941 yılı mı:rtı
nın ilk günlerinde Bulgar top
raklarından geçen Alma.ıı kı>v
vetleri Nisanın altısı11da Yuna-
ııistan ve Yııgoslavyaya höcum
ettiler. İşte tam bir sene evvel 
bugün harp sone. erdi ve müta
reke imaalandı. Bıt münll$e"bet
Ie neşriyatta buJuııan İtalyan 
radyosu eeciimle deDli!1İir ki: 1 

"Bugün İtalyan milleti ve İtal
yan ordusıı-ıun kazandığı muaa
z: ın bir zaferin yıldönÜlll\idür.,, 
Radyo bundan sonra İtalyan or
dusunun kahramanlıklarından 
otayişle bahsetmiştir. 

Romada beliren 
bir hareket 

S Ih taarruzu 
batlamak üzere 

imiı ! 
Vasington, 23 (A.A.) - Ha,. 

riciye N zırı M. Hull\> sorulan 
suallere şu ceV11.plan verıniştiı·: 

- Londrada Avnıpanııı muh
telif merkezlerinden alınan bir 
takını haberler ııeıınW!miştir. 
Bu ohıı.bet·Jere göre Roıınad.ı Sulh 
tııı&n'VZU ma.lıiyetinde blr hare
ket be-liı ektedir. Hatta ayn 

(Scm.u. 8a. 3, &i. 7) 

FONDER GOLC 
!Müteveffa Alman Koınutannua h tı
rasını yadetmek için ö11ümüzdeki 
hafta içinde Alman Büyük Elçili

ğinde bir merasim yapılacak 

Fonder Golç müzesi açılıyor 
l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:j 

* Fonder Golç'un ölüm yıldönünıü münaseb tiyl~ önümüz
deki hafta içinde Alınan Büyi:k Elciliğinde merh$İm yapılacak 
ve bu vesile ile hazırlanan ~'onder Golç MüzeJıj açılacaktır. Miı 
zede Fonder Golrı:n muhtelif fotoğraflan ve haritaları te.~hir 
edilecektir, 11.kıa.simde haz. r bulunmak üzere 1914 harbi~de 
Türk ordutiunda vazife görmi.41 ohıp halen mütekaıt bulunan Ge-1 
'.l<'ral Gur önümüzdeki hafta içinde Ankaraya gel~c·ektir. 

Ankara Hukuk Fal<ültesinde imtihnnlar 
* Ankar& Hukuk Fakü!t sinde Mayısın yirmisinde •icrs 

kesimi yapılacak ve yirmi birinde de imtihanlara başlanacaktıı. 

Lutti Kırdarın temasları 
* ,,nkaradıı. btılunan İslonbul \·alisi Doktor Lutfi Kırdar 

Bayram t.ı..ilindr.n bilistifade Meclise gidcrnk orada meb'us
larla 1stn:bel , i~ı.ri ve ih liyaçları üzerinde haı;bil.allerıle 
bulunmu~uır. Vali bilhllll6a .lıııt nbulun yakacak islerınin (ar,zimi
d görü\dl]ek i<;in üç dört giin ds.h a buı. a kalacaktır. 

B".iiAkü Meclis içtinıaında 
* . feolisin yannki (bugli .kıi) toplantıs>ııda Tütk • Romen 

ticaret anlaşmasının ikinoi rrı t:ıkereleri yapılacak ma e.n ı.ra
r:>a v iı;letıne kamınunun hllz; mad<l leı·iniıı tadiline dair U.yi-
hallın görü ülnıe ine r.ıe,·am !'d le<" ktir. · 
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( ı 1 ) 
lesi önUnde evvelce tesbit edilen 
programa c;öre törene lstildil 
~le başlanmıştır. 1lk oln.ra.l! 
kürs.iye Ç. E. K adına Dr. etm 
Enden baynmun mWıa ve kıy
nıetini tebarüz .ettiren bir söy
lev vermiş, bundan smmı. bir 
erkek mektepli bir hitabe söy. 
lemiş, bir kız çocuğu bir manzn 

·.ille olrumugt:ur. 
Bunu muhtelif mektepleri tenı 

sil eden küçük mekteplilerin 
Parti. Viliyet ve Belediye mü
messiller.inin önündeki resmi 
geçitleri takip etmiştir. 

Bundan smıra hep beraber 
~m :Meydanına gidi~ ve 
törene saat 11 de burada devam 
edılmiştir. 

Ta1 'm MeydtmıtıcU:il<i. 
Tören 

İlk defa kürsiye Beyoğlu Hal
kevi Reisi Ekrem Tur gelerek 
sık sık alkışlanan bir hitabede 
bulunmuştur. Ekrem Tur bu bil· 
yük bayramın tarihine temasla 
ehemmiyetini etraflı bir şekilde 
tebarüs ettirdikten onra demi~ 
tir ki: 

"İnönü gibi bir şefin idaresi 
altında tevhidi irade eyliycn bu 
millete bir gün vazife teveccüb 
ederse dünya fıkibetini düşün
sün, tarih bir kere daha Türkle 
öğiinsün.,. 

Diğer Hitabe 
Bunclıl.n sonı18. Ç. E. K. Bey

oğlu Reisi Cevat Eccmen de co
cuklara bir tıitabede bulunmuş, 
bayramlarını kutlamıştır. Müte. 
akiben abide e Vilayetin, Bele
diyenin, Ç. E. K. İstanbul mer· 
kezinin ve C. H. P. ltkokullar 
yoksul talebesine yarnım cemi
yetinin çelenkleri t ıımuş \"0 
iki talebe manzume eöylemişJer
dir. 

Bundan sonra İlk ve Ortaokn' 
talebelerinin muntazam resmi 
geçiti başlamıs ve saat l l.30 da 
törene ınihavet verilmiştr. 

ıÇ. 11:. fi... Balosu 
Ç. ıE. :K. Z~ Nisan bayramı 

rnüna betile dün !lllat 14 te Malı 
fıim tonunda bir Gocck bal l 
v~·fit:r. Bu baloda salonu dot
durnn ta1ebelere hokkabaz, k•ık-

la. oyunları oynatıl.nnş ve Galata 
Gen;lik klübU .erkek ve kız kı· 
mmlan tarafından piramit ve 
boks gösterileri yapılmı.c:tır. 

Balo saat 18 e l:adar Ceva:m 
etmifstir. 

A.Zemdar Çocıik Yuvasmda 
Yapı<mı Toplantı 

Düıı saat 15 te Pıırti Başkam 
Reşa.t Mimaroğlu ve Maarif Mü 
diirii Muhsin Binalın huzurlarile 
Divanyolundaki "Alemdar Ço
cuk Yuvası., nda bir toplantı 
ya.prlmıştır. Bu toplantıda da
Tetlilere yuva gezdirilmiş, Baş-. 
kan Dr. lhsa.n Sami Garan' ve 
Dr. Salim Ahmet taraf1ndan, 
yuvanın faaliyetleri hakkınd& i· 
za.bat verilmi§ ve anasız, bn.ba
sız 11 çocuğu himayesine alım 
ailelere teşekkür edilmi , resim 
leri şeref levhasına ası1m1.,tır. 

&mu müteakip dnveUlere 
çay ve şeker ikram olunarak 
bandonun çaldığı bir marşla top 
lanbya nihayet verilmiştir. Bun 
dan sonra Parti Başkanı Re~·~t 
Mimaroğlu Ç. E. K. nun Çan:ıı
kapıdaki dispanserine giderek 
oradaki yavruların bayramını 
kutlaınışttr. Aynca, Alemdar 
Nabiy şubesi de öğleden son
ra Gülhane Parkında çocuklar 
için bir müsamere vermiŞtir. 

Halkevlcrindeki lrf emsim 
Dün havranı mtinasebetile bü

tün halkevlerinde olduğu gibi 
~iktıuı. Eminönü. Üsküdar 
Halkevlcri de bu mutlu günü te
zahüratla kutlamışlardır. 

:Salahiyetta.r kimseler tarafın 
dan bayramın ehemmiyetiıli be
lirten konferanslar verilmiş ve 
halkevi gençlerile küçiik çocuk
lar tarafından oyunlar oynan
mış, milli şarkılar söylenmiştir. 

U sk·iıdardaki 1'e:!X11ıürat 
'Osküdarda. Halkevi Meydanında. 
yapılan merasime Ha1kcvi reisi 
Reşat !{ayranın nutku ile baş
lanmıştır. Bundan sonı1l Hay
darpaşa Lisesi ö2retmenlerin
den C',emal Yener 23 Nisan ma
na....""lnı iwh etmiş ve m'Utea\dben 
bazı talebe söz söylemişlerdir. 

• 

Toplantlya Halkevi bandosu 
nun caldıih bir kn.c: marştan son
ra nihayet \'erilmiştir. 

ıy 

Dünk·ü 23 Nisan lceşidesinde 
50,000 lira 166298 numaralı 

bilete isabet etti 

Kazanan nJQer numaralann fistesi 
.. Anka.re.. 23 (Hususi muhalririnm 'bildiı iyor) - 'Milli l?iyango

.nun 23 Nisan keşidesi bugün saat on beşte Sergievi'nde büyük 
hir ikalfiba1ık ooünde çekildi. Kavınan .numa.rala:r §unlaırdır: 

lil.QOO Ura~ 43083 306009 237378 248924 

t 6 
' 

2 o 8 187826 .335618 ~79130 95205 
.7 2697&9 215194 3~70 52940 

Bu ıbileüıı ~ Ank&rada- 84379 268980 119444 294022 
dır. 154143 3017.88 67764 115778 

20.000 Lira Kazaoaa 

1i i4-58 
338841 11105 1010 126516 

8512 10866 236468 45954 
500 ilira Kfl.713ilUlnlar 

l:O.JIW93 1 .. ir.a K1C8u•=ibr Son m.ka:mlan 863 ve 8951 ile 
2 63\l l68617 Dihayetleneın bütün bnetıer be-

.,.ı(}OO l.!ra füraıı:aDlar ter" yüz lira. alacaktır. 
!l ~ 77 ~ 1239 2ou070 545496 100 Lira Kıur.a.nwııtar 

3J.> 159 &120 Son rakı.'ınıları 218 ile nihayet. 
2.ooa lJ.ra Ka.z:tmaalar 1eınen !bütün biletler yüzer· lira 

393, 19 11~7 3W434: 23194: alıacaktır. 
u 2 • - 2075.52 147029 ıo Lira K8:lJ!Mlmllar 

ı 7 230~82 213112 254270 Son ı-akamla.r.ı 66 ile nihayct-
1 ., 38 'iliJ2 2205!2 10107 1eDen bütün biletler 10 ar lira 

.h.ı6 3038<>0 89915 :38976 ıaia.caktJr. 
l.000 Liı":a Kazaııaniar .Al\.!ORTİLER 

5!'.115 3ll.395 971 l 00183 Son rakamı 5 ve -O ile nihayet-
lGO 06 7822 283398 369778 l lenen bütün tıilGtier iJklşar .lira 

8.:S.:::19 291441 243651 83918 amorti alacaktır. 

1 
Türk sinemacıhk aleminin 1 

'l!rll~ Rekorlar Rekoru devam ediyor. :--1
'-

ı ln.rmara .Fıilnı tüdyosm 60 ldsillk ~elı~. 40 -~işiDk Ko:ro 
'\ , :36 J • T muht ~ 1t1t2 beyetillin ~yle vncm1a ge1ea 

KEM.P.NI SADİ IŞILA Y'ın 
best lediği ve sevimli okuyucumuz 

JllUALLA IŞ!LA Y ve SUAD GÜN'ün 
l'kıbı.nm 1-enDiirn ettikleri. 

L A.- Türkçe SözlO 
1 ürkçe şarkılı 

Swcnin en büyük harikalar h:mik~; g?~üğü ~n ~e m~ 
tcsna rağbet ve vulrnbulan sur.ekli ıstek ve mutevali 

L 
m üracaatl:ır ka:rşısındaı 

• 
1 T 

BUGÜNDEN 
mas nda 

/T}BAREN 
4 iineü o .. kiki Zafer Haftası 

Ehemmiyetle 
NAZARI 

DiKKATE: 

Bu müstesna filin., bu sene 1stanbulcla ıve :ts
tanubulun hıç bir cmUnclc irac olunınıy.1c<.\lından 
görenııy leıın v t kr r gormek istiyt>11lerin bu 
fırsattan i t üıde ctmclcrı rica olunur. Y.c:r bultmık 
ve geri donıncmek ıçln Jütlen tam seans saatierindc 
~lını . 

ÜskU Çocuk Esirgeme Ku-

HER SABAH 

Yoksul yavruyu 
sevindirmek zevki 

nımu, 50 yoksul çocı\ğa entari, y; A o ' 
15 çocuğa da sa.kk&bı da.;rt- _!!!_art.: • c. ,,,araçoğ ıı 
mıştır. r h D Un Çocuk Baymmıidi.B&-

M ektepZertle de MÜ8trmeTClcr ----<>- onf r vanuı hb:lik edlı> &Sms 
:Verildi Almanlar bir hücum da yağm.url gtt;.. 

Dün mektepler de bayramı t d ki Loııdr.a, 23 C.A.A.) - Dün rağmen yt:vnı.lanm:lzm 
Kızılay menfaatinemüsanıerelcr botunu ba ır ı arını, Londr.ı. Halkevinde British Mu- bir gtililp eğlondi!klerinl 
vererek kutlamışlardır. Üsküdar İ,C! ikisinide hasara uğrat- seum'den profesör ~ey octıyonm. Zira çoeuk.•yf1T'8-
Amerikan Kolejile lsta.nbul Kız- V taklarını bildiriyorlar Sm.ith, Etiler ve bu~ mede- ch1ın itiba.riyie De§6Ye gilln?i-
Llsesinde verilen müsamereler- niyetlerden birisi üzerinde ya.- ye meyyal(l.ir; en ile--
de talebeler çok muva:fak olmuş --oo-- ---00--- pıla.n a.raştırmaiar.ın nctieeler:i den..isttfade ederek zıplayıp oy. 
}ardır F.i k I . C 1. R • h b• • hakkında bir .kon:fermıs verm.i~- '~Wlblnı bilir. Yürürken bıle 6t~ide Fa7ci-r {Jootı7dara . ın UVVet erJ are se oyterın m a iri tir. Konferansta seçkin bir din· nare.tmr:.ıer yapar. Bftnsıe-

, Yardım berzahmdaSovyet hQcum --oo-- leyici kalaballtı bulunm~. deki fa.ztı. ynUyet. 

k h Eti sanatının bariz vasıflanm ç. E. K. Şişli nahiye ştibesi larını püs Orttüler, arpı y pilall ihraç gösteren muht.clif eanak. çöm- ıbmıekeıtJer.i· yaptırır. 
dün fakir çocuktara bir ton pi- meydanm 14 bin ölO var areketi baklanda lek resimleri ae projcksi:yonla ~e o:'" ·ft4= 
ri.nç, yüz metre ba::ıma, .ve. 100 [A.A. telgmflarından f ·ı-t . r gösterilmi tir. sunhr, QOC ıka<'ver "ç·:ı··n ba21 
kılo da f'~!>un tcvzı etmıştır. hulasa cdifoı.iştir.] ta ~ ; verı .. büyükler de bu Çoc~k .rramı-

· - Dıg r Teluız_ı·~lcr . . Alman ordulan başkumandan [A.A.. telgraflnrındaa P ASfFJK'TE nı H'ıyikiyle J,utlaınak iç n len-
. Dıgcr taraftan Şı~.ıde . Bı:ım lı~ın tebliğinde şu nı:ı!Cımat hullisa edilmiştir.] celer ~rt:ip ed rler, sofrala"!" ku-

S~~ıema. da. çocu~}ara hır .;r~ verilmektedir: "Dogu-da münfe- Alınan orduları ~nan- (Baş tvafı 1 incide) '"'"lar "e hır' havli .......,~.,..,rı0• go. sterıhn~ı:ı, E~upte. de b.uyuK rı't Alman ta .......... hareketı· mu- danlığınm tebliğind-· e bildirildi- •"""' •. ., .... ,, .. a,., .:u 
·~ u.u ...u kuvvetlerinin geri .kalanları te- ynpn.rla.r. ~in çocuklann. bıl-

bir kır eglencesı ~.P edilerek vaffalnyetle bitmiştir. Deniz ve ğine göre Manş denizi üst.ünde mizlemektedirler.,, hassa yoksul yavruların yüzleri-
çocuklar arasında musabakala!' şimal bölgelerinde düşmanın gi- 22 nisruı gecesi A.lma.n im kar Röytcrin Birmanyadaki Çin ni gfildümıcl!c içm kuruL'rl ısı la
yapıtmışbr. . riştigı-· mevzii hücumlar yanın rakollarnın: ımen.o::;up teşkiller ve ordusu nezdindeki muhabirinin znngelen bu sofralar - n l·u-

Ankanı, 23 (A.A.) - Mıl~ · kalmıştlr. Bazı savaş tayyarele- seri fnnoiliz ıhücumbotla.n arasın- bildirdiğine ~re buradaki İn- ruluşhnndalrl yüksek mak t 
Hakimiyet Ba.yra.numızın 2'ı ncı r:i Staiingrad'da. büyük bir Sov- da birçakı çarpışmalaır yapılmış giliz ve Çin kıtaları arasındaki ve gayeyi unutarak b rM" ıch'i 
yıld?.n~~. ve Çocuk .~8:~1 yet silah fabrikasına hücum e- ve birkaç düşman hUcumbotu münasebat mükemmeldir. Çinli- sefrası haline gı.."iiveıınekteler 
bugun butün yurtta buyuk sc- derele müessir isabetler knydet- hasara uğratılmıştır. Ayni ge- ler yııbancı bir memlekette Ç'il'· ve çocukları cğlendimı<'k baha.
vinç ve heyecanla kutlanmak~ mişler ve yangınlar ~ıkarnuşlar- ce Boulogne ccnubundaki sular- pıştıklarına hiç eliemmiyet ve.f'- nesiyle büyüklerin vakit geci.r
dır. Ankara başbs.nbaşa. bay- dır. Carelie berzalunda Fin18.n- da mayn tarayıcı Alman gemi- .aıemekte ve "Japonlarla çarpı- melerine rna..bsus ib r israf ve 
rakl~la süsleıuniş ve dün ~~ diya kuvvetleri on gün süren leriylc İngiliz hızlı hücumbot şalım da nerede olursa olsun,, sefahat filOOli olurl r. 
den ı~ıbaren her yer elokıtrık zı- çarpışmalar esnasında 150 diiş- teşkilleri arasındaki çarpışma~ demektedirler. Çocuk ba~ı;mı, ya •uz oo qo-
yaJa.riyle aydmlatıhnı~i.ır. Bu- mnn taarruzunu püskiirtmü§ler- bunlardan birisi batırılmlş, d:i- F1LtP1NLERDE: euğunu d6t:,öil. billı · a b ,.nıı 
gün saat 9,15 de başta Çocuk dir. Bu taarru?.Jar esnasında düş ğer ikisi hasa.r.a ııhTatı~ Müttefikler umumi karargl- bükük, umumi ne.'*'ye :· t<ı-
Esirgeme Kurumu Başkanı Kırk man bir çok harp malzemesin- Bu lasa çarpışma esnasında. bir hının tebliğinde deniliyor ki: maıktan çekingen dut ın bir i'cl 
la.reli Mebusu Fuat Umay, An- den başka H bin ölü vermiştir. gilizler karaya ehemmiyetsiz "Cor.regidor bölgesindeki mü.s yoksul yetimin gül :yii 1 ~ıinJ.e 
ıkara ... 1°·•,..;f .... "u"'dun·· "ı Rasnn· Ar- hu··cum :kıtasl "ıkımmış!ar.',a da .. 

n ....._., lvı ----:mıc: "' crerekbo tahkem adalara k8.riı duşman neşe ve 'kahkaha · r• 1 ı 
san, ımüdür muavini Ferit Gara- ibunlru·:ı:ıığır kayıplar v . . z tayyareleri ve topçu kafileleri kutlarur. MC7~ • bol. 1c u.,ı 1l b-
h old~ halde çoollidal'da.n mü- Avustralya'da gun halinde geri çekilmişl~. hücumlar yapmaktadırlar. Pa- zül ftkşamcı 'Sofra " la. r "-ls-
ırekk'f:P bir ~ Eh--.ai Şef Ata- Röyterin bir harp gemu;.ınde nay, Celin, Mindanao'da çarpış- yıncayn ilradar ;CTl1c:m ... de, il 
türkün Etnoğr.afya müzesinde- bulunan muhabiri de şu ma.üı- malar devam etmektedir. · Şayet, şu d r'ık ;..run"'ımı la 
ld muvakka.t kabrini ziyaretle matı veriyor: Amerika hıı.rbıye nazırlığının bir iki yoksul yavruyu~ l!l' r-manevi huzurunda eö-ilmış· ler ve "Bu sabnh erkenden Bulonya . ld . 

b" J ponya :a. r k if akını tcbliğne göre Corregdor'dakı '!lliyemuvnffak un· u-
bir çelenk koymuşlardır. Ve sa- a ya ~1.aa • civarında yapbkları eş Amerikan askerleri hava bom- le kadehini yuv 1·la r. 
~,.. 1 '0,30 .:ı.- Tn •• - me"..:ı ..... nda • • t esna nda "Komandoslar,, a ilk , . 
4lU. ..L' "'-- VLUA:ı '.:f'LUWU ruz ıçın ayyare ba d bardımanlar:ı ve top ateşlerin<> Sefalet zaU.."fl kor:ımnc u.r . Y· ilk' O..+... ,:~~ ve meslek olmllan olarak aesleneu tek ljına ev-

• ....., ~ l t rağmen s:w~ kuvvetlerinden · dir, lakin ÇO('u~m ~ l .. i b · s-ıtateıbeleriyle çocuk bakım oku- İsteniyor riye gezen bir asker 0 muş uı·. ve azimleıinden bir şey kaybet- bütün yürekler ıpa'N' \ 1c1 o1u-
lu ""'vrularmın ve on binlerce Bu asker "Halten,, diye bağır- tJ ki 

.J~ S'dn 23 (A.A.) M .t. .... , ı-. .. .,k memi(>lerdir. Neşelerini muha- yor. Ne mu u o yurLl f.~ yıı~ lr "-ın ;..ı-:....,kiyfo biiviik törea ı ey, - ac ~.ı- mı'*•r. Fakat ağzından. '"""h' a. "" . 
tul\ ~.... J- h J ı k ta .;ı.... ..:::_<ı fa?,a ediyorlar. lı birknç çift melek g-. ·1!1 e t!!!,;t· yapılmıştır. Müziık:anın iştirakiy- ur a.poıı a.ra arşı arruza bir şey çıkmamış Ye serı al..C§lı ıtılan tn 

ıe hep ltir ağızdan söylenen 1s- geçmek için vücudü prt olan tüfekler onu yere sermiştir. A'S- Filiplnlerdeki .Japon umumi -det ve neşe purı ~ a a ııya 
tiklfil ve çocuk rnarşlarırnian ileri saf efradının a~a.ri :raka- kerin elindeki meşale önmüş \'e karargfilıının Bata.an harcketı- mu~~~n.k ola. 
ı:;onra Çocuk Esirgeme Kurumu mını :Avustralya hükitmetine ortalığı süköt ~ap~a!D'ıştı.':" ... Ge- na ait neşrettiği bil&nçoya göre 1 Bükuk ~yunlu, ıyoı "'w yov
adına Zafer i:bidesinc Gelenk ı o- bildirmiştir. İkinci derece önen1- milerimiz geoonın sısıne burune- 9,'500 ü Amerikalı olmak Ü7.ercl l'\l~ aevlndı~k. maddı _•'e n1a
nulmuş ~) mütcakıben Çocuk ~ li sanayi §ubelcrinden 50.000 iş- rek sükunetle sahile yaklaşmış- 53,000 esir, harp meydanında ney~ zevklerın mulıak1mk kı -en 
sirgcme Kurumu adına: Erzu- çinin alınıp harp sana.yüne :ver.il wdır. Askerler sığ sulara atla- bırakılan 5,000 ölü, 4 tayyare, asılı V'0 en tatlısıdır. 
rum Mebu....ı Nakiye 'Er;gün, meai ihtimali vardır. ~arak Rahile kadar yürümüşler- 45 tank, 4,500 kamyon, 280 top, 
Maarif V.ekili. adına Ankara Mıaı- * dir. 50 tayyare topu vesair malzenıc . 
arif müdür muavini Ferit Kars- Vaşington, 23 {ıA.A.) - .A- Almanlarda endiselerini gös- Ayrıca 968 i Amerikalı olmak 
lı, kız talebeler adına Cümhur vustralya basınının. haber ver- teren hareketler sezili10rdu. B'z üzere 1,677 düşman hastahan~
Kenan 'Ünsal, erkok talebe1er a- diğine g0re Avustralyadaki rnüt .ilerledikçe düdük sesleri işiti- lerde tedaYi edilmektedir. 
dınıaı Vur.ıl Karslı tarafından tefik kara kuvvetleri kumanda- yorduk. Bununla beraber asker- SEYLANDA: 
nutuklar söylenmiş ve hep ~ nı General Blamey .d.eıniştir ki: lerimiz sahilin arkasına lmdar Kolombodan bildirilen bir teh 
ağWl.3.n and içilroiştir4 ".Müdafaamızın veya Japon- hiç .bir hafilee çıkmadan birkaç liğe göre Hollanda Deniz ve hn· 

BWldan som'tl Çocuk FAiıirge- yaya karşı taarruzumUZUll mu- yüz mette ilerlemiş,lerdir. Bun- '1a kuvvetleri lngiltereden, Sey
.me Kunmıu umumi merıkıezi ~ \•affakyeti hava kudretim~ bağ da.n "SOtlra Komandoslan getir- landan ve :Avustralyadan hare
nünde bir geçit resmi ya,pılmış- lıdır. En kısa bir müddet i~indc miş olan hafif gemilerden mü- ketlerde bulunnuı.kta.dırlar. Hol· 
tır. .bize yüzlerce :bomba ve av ~- rekkep deniz kuvvetleri Alınan Jantla deniz ve ihava kuvvetleri
MilJj Şef l'alebe MiİnleSliil1el'İai yareaile tayyareciler gönderil· tayyare karşı koyma gcnıil<ll'.i- nin Seylandan hareketlerde bo-

&aW Ettiler mesini istiyoruz.,, .nin ve daha kü<;iik gemilerin ta- lunduklanna dair bu ilk resmi = -;;;ı;-~-- arruuına uğram~lardır. tehliı'!"dir. 
An'kıara, 23 (Yeni Sabah) - * Sofya - Kral Boris, ordu Ar.adan ~eçen za.m&n içinde ----------- -

Çocuk Bayramı vesilesiyle ço- genelkw-may başkanı General Komandoslar sükfuıetle vazife- m.e:nın kU\"Vetli nôktaianna ka
cuklarımıwan mürekkep he~- Lukaç De yeni demiryollar llR· Jerinc devam etmişlerdir. Bütün dar ilerliyeıUc Alman18!'8. taıkvi
ler MiUi Şefi, Meclis Reisi Ab- zırı M. PadoSlavov'u kabul et- top ecsleri -denizden gelmekte ıi- ye gönderilmesine mimi olmak 
dülhalik Rendayı ve Mareşal mi§t,ir. di. Bu sesler sa.hildcl:i Alman için muhat"ebe ba:tlaıı:aı k~ 
Fevzi Çakmağı ziyaret etmişler * Vaşiııgtou - A.Yan .Meclisi miidnfiierinin dikkatini uyan- lerdir. 
V'e büyülderirniz tarafından tı&J. inceleme encümeninde söz ala.ıı dırdı. Almanlar o kadar meşgul Bloklıavzlarda bulunan gami
tif edilmişlerdir. Çocuklaır saat Xuğ&miral Ellory .Land, .işçilerin bulunuyorlardı ki, komandoslar zanlar nerede bulıınduğumuzu 
15,30 da otomobillerle Milli Şe- maneviyatı diizeldiği takdirde, sahilden içeri rlwru ilerliyerek ve ne ywi.p'llğunızı '3.Dlıyamamış
fin köşkleriue gitmişler, MUU Amerika Deniz t~ları rau- ıbir mitralyöz ateşiyle karşılaş- ]ardır. 
Şef yanlarında Bayan İnönü, Clımanının 'bu yıl yüzde on iki madan tel örgülerin önüne ka- Harp filosu daha büyük bir 
Baş\·ekil Refik Saydam, Mrusrif buçuk ve gelecek yıl yi.iür.de yir- aar gelmişlerdir. Geri cekilecc- anukaveme'tle karşıla.<µnıştır. 1n
Vekili Hasan Ali Yücel ve Çocuk mi be.,e yükseleceğini aöylemif · ğimiz ana kadar teşebblis eli- giliz refakat gemileriJ•le !küçük 
Esirgeme Kurumu Reisi Doktor tir. mizde kalmıştır. Zuyiabmız az- Ahnan gemileri ru"O-cruıda -tea.ti ~ 
Fluaıt Umay olduğu halde çök * Tokyo _ Hükfımet gıda dır. dilen şiddetli 3-teş biıiloaç a.i
mütebesb;rn bir çehre ile çocuk- madaelerinin ti:ilhaBSB et, ekmek. 800 metrelik bir cephede mii- ka gökil aydınlatmıştır. Görü
l:aTı okşamış, hatırlarını sonnus, zeytinyağı, peyııir, pir.inç ve tu- dafaa tertıDa.tmın içine girdik. nüşte ateş aldığı hissim veren 
epey müddet orilarla meşgul ol- zun tahdidi için yeni tedbirler Almanl:ır bir iftara akını y.apıl- bir Alınan gam'isinin uzaklaştığı 
mıı§lardır. Köşkte çocukmra şe- kararlruıtırmıştır. 27 Nisandan ınınll:ft:a. olduğunu anladıkları za. görülmüştür. Bu pek küçüle öl
ker .ikram edibniştir. itibaren ete haftada yalnız 4 man tonv.ir ta.bruıcalan :ıtnuş- çüdeki deniz muharebesi bi:nien 
IAll.dra Dal~ Merasim giin izin -verilecektir. lardır. İngiliz keşif kollan -duş.- bire sona ermiştir." 
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(---ı Nakil ve iktıbas hakkı mahfuzdur r---

Asıl mesel~ 
(:SW, ta.rafı l !oci<le) 

Contıemporay Japon de.~m 
siyasi ya.zarı M. Sayegusa J'8r 
ponyruıın Hindistan knrşı~ 
ki vuiyeti hn.kıkında diyor ki: 

''Hindistan bir douüm nokt. 
smda bulımuyor. İngilterenin ta.. 
hakıkümündcn kurıt.ulmak Jçiıı 
Jıı.ponyunın ver<Uği :fırsati.'"lll 
~a.humliÜıdtr. Eğer Hindis
tan bu fırsattan f'llj'dfi.laıun;a 

BU~ Asya ile Awupa arasın
.da ibir iköpriiba.şı oila.c3.ktıl'. Hin
dista:nın bünyesini kcınireıı en 
viihim ;si~ ka.Dser. lngilter&
nin tatbik ottiği "Ayır, buyur" 
.aiyaseiidir." 

Japon Nazırı 
(Baş tarafı ı iıdae) 

çirmektedir. Amcril-.a Brr1eı,ik 
Devletleri de yenilgilerini gi7:le· 
meğe çalışmaktadır.,, 

l..oadraıı 23 (A •. A.) - Mnht.e
li! partiler, bugünkU müza.kere
ler ihn.klonda görüştükten eonra 
mebusların bu husustaki müta
lealar.ı hafta sonunda hllkfhneıte 
bildirilecektir. Şimdiki EID3lrCJ&. 
re göııa harp durumunun yeni
den müm'ke:rosi içiB. blıwı zaman 
geçmesi lizml gelecektir. 

Romada beliren 
bir areket 
(~ tamfı l incldc) 

bir suntan bahsediliyor. Bu hu
susta bize bir §eY sôyliyebilir 

- •• 9 
mıstırız. 

- l{et'ibirteyit elmsden tef

yenin Londra Büy\ik Elçisi Rauf 
Oro:ı.y, Çocuk Bayramı müna
sebetiyle bugün Londra Halke
v:inde yapılan meııasimdc hazır 
bulunmuştur. Büyük Elçi, Tiir
klyede çoctikı gününün ne oldu
ğunu öğrenmek irin Halkesiıro 

gelen mektep çoculda.rını ve iz. 
ellerini !kabul etmiş, çocuklarla 
ve bilhassa Cebelüttarıkt::an gel
miş o~ 80 çocukla 'birlilo"ı.e fo. 

- Musaya söylclikleriınıi size 
de tekrar edeceğim: Musa, cid
daı ust..ı. bir c.ı.dı olmuş. Cadılı -
ia beni tahtımdan uzaıklfl.J".tır
mak, sizi de .Mısır diyarından 
sürmek istiyor. J.rusanın en .l.."Uv
vetli silfılıı ejderhadır. ltirn.f et
mek 18.zımdır ki bu ejderha he
pimizi korkutup sındırmıştır. 
Aranızda konuşun; hem Musayı, 
hem de bizi memnun edecek bir 
hfil .çaresi bulun! 

n çok ~endi. Karşısında diın
dıl~ duran Hazrct:ı Musaya: 

- Ya Musa, dedi. Sana istıe
öilrin cevabı sihirbazlarını \•cıx -
c 'ct.ir "'wıdi gidi inıtihan gü
nü için bazırlan:ıbilirain. Y Jlt ız 
şu c"nete dilde t et! F_Jğer rihir-

1 bazl rıma ycrulirsen kendini öl
:m:ti"l bil! O zaman umidc kapılıp 
ben m"rhamct d"lcnntlyc kal 
kı§ayım deme! Hazreti Musa: 

sirde buhmamıync:ığım. 
Yarattığınız bu !kıymetli .eserden - Rusy:ı.ya karı:ıı ~ 
dola) ı zatı iı1inizi ne le adar meth de Almanlara yardım etmek i-
ve tebrik etsek azdır. çin !spaııya hariciye nazın M 

ıtoğrs.fiar çclrtirmiştiı:. 
Merasimi açan Sir 'yndhrum 

Daods çocuklara, Tütkiyenin 
dfmy-ada. oynadığı ve oy:nıy.acağı 
rolü anlatmıştır. 

Sir Wyndham Deeds'den scm
ra söz alan Ba)'Wl Özberk, 23 
Nisnnın ayni :zamarıda Büyük 
Millet Meclisinin de yıldönüınü 
ve Türlldyedc Milli Hrukimiyet 
günü olduğ:mıu anlatmıştır. 

Büyük Elçi bir buçuk saat 
kadar HalkCVİnde !kınılmıştır. 

Filmlerin göat.erildiği perde
nin üzerinde blr '!ürk iba~Ta/;;'1 ile 
Halk Partisinin ıailtı okunu ta
!Jıyan bir bayrak bu1unuyordu. 
Büyük .kabul salonuna da 4K7 
metrelik ıntt:ı:zzaım lbir bayrak 
komılmalfjlbL 

Merasim o b.dar muv.aff...Jı: 
olmııf1l;ur ki, başka 250 çocuk 
için tekrar edilecektir. 

HlWa talim :lota.sına mansup 
200 kişi de merasime davet edil
miş bulunuyoru. 

Haman, ukadaşla.n ile bir 
müddet fiSkos etti. Ayn ayrı! 
!hepsinin fikrini ald~n sonra 
Firav.una oevap verdi: 

- Sultanımız! Aramızda şöy-
1e :bir ıkarar verdik • .Mısır diya
rı usta cadılarla doludur. Bwı-
1nrı bir arayn ıtoplıynlım. 'Mu3a
nın sihir kuvveti ile meydana 
g~tiıdi~i korkunç ~jderh_ayı yok 
etmiye davet edelim. E)ğer U· 
sa bir sihiı•baz ise, sihiı·b zlan
n:ııza. yenilir v.e bizi teh<lit eden 
en kuvvetli silahını eb dı;yen 
ikaybedcrek layık old ~'U 'Ce
zaya çarpılır. Şayet sihirbaz dG
ğ~ si.hirbazfa.rmuzı )e:ıU;fye 
uğraq> daltayı kazanır. 

'Firavun, bu düşün~ ve kara-

- .Şa.rtı:ruzı kabul ediyorum. 
Sihirbazlarınınzla imtihan olup , 
neticede sihirbaz olmadı_ğırm is
bat etmiye dalına hazırını: Alla
llıın ;~ beniınlcdlr ! 

Diyerek kardeşi Harun ile bır
likte Çikıp gitti ve hal~ı serbeSt
çe irşat etmiye, doğru yola ça
ğırnuya başladı . 

* lstanbul Üniversitesi Hukuk 
ıFakülteslndcn .A. V. Teofılakti
des imzalı ibir mektup aldım. Sa
yuı-0kuyucıunun mektubunu ay. 
neıı 14eŞrediyonım: 
"Sayın Bay; 
''!looi Sabah ga.zetc3m<lcld 

"Hazreti Musa" adb güzel ve 1..a
rmi t.efrikamzı ıbü~ bir dikkat 
ve alaka ile takip etmekteyim. 

Ancak bcndenızin bir türlü Suner'in bir milyan asker 
anlıyamndıjhm brr nokta vardır: göndcrooeğine dair Nevyork'a 
Muhtc-lif ,.~lerle Wbn Mısır b3.zı haberler ~. Bu ha
Fir vununun ~ansı 1~yenm berlere n3 dersiniz? 
M~ümwı olduğunu ve ha:Ltiı - Hüdiself".rj beklemek ve ol-
113 m. "r h t<: tkanızdn. Hn7,- duc!u gı"bi gör.mek daha iyi ~ 
Tati ., i ledıği cm y&ten 1. 

kl ı:ur. 
dolayı c rrd~ uza aşnnya - Franı.""'adaki durum hakkın-
mc.cbur kaldık~ n Dnra ~ ve . . ., 
snsuz bir halde iken ikı Müslü- da bızc ne söyliyebilirsıniz · 

- Fransız millet.inin vat.an
man yohmya rnstlndığını ya?.ı- sevenr&e, kiyasetine ve hürri-

yo;~:~~ kadar tarih bilgimle yet ns,Jruuı. tam itimadım oldu-
hiçbll' ZaJT>...:ın iftihar ctrııew :-' , .• ~ğu~n_u_tek_·_ra_1_·hıı_ım_ak_is_tenm._· __ _ 
sem de, Mus:ınır. Uuh:ur:m<;ı.tcn 

1 
mu1~add m bır tırihtc do~p 
bayudüğüuü ~·e bİnlletice onun 
devr .:ıde lslilın dini ve r üntc-
siplerindcn bahtın n ağı-
nı zannediyoı um. B ksa 
aldanıyor muyum? 

Sayın okuyı,1~ ~ ilti-
fatm:ı. ie~tki.ı.r tm yi ve nnlı
yamrunı§ görün W noktayı ay
dınlatın l',, :ı~-nı "il:tli s rmn.k 
;., Jyecek başım u ıcular.m 
da bulunnbile<:e0 ·m du.,Unerak, 
bir borç bilirim: (Arkası \1'4.r) 

v T 
Birçok k!aznlar&ı. kayma.k:aıın

lık etmiş ve birinci devre Büyük 
.Mili :t MCC'Jisi.nde Erzincan m~ 
busluğunda bulunmuş olan Milll 
Reasürans iJa.re :meclisi 8.zasın
dan Tu'1'ik üf:Ul·b dün saat 
6,30 da Cu.eb:ı. :b stabanesin<le 
vefat etmü tir. Bu im n::ımazı 
öğ} vakti Af>E>clraydrı. Y alid mı-
miiru.ıt.• :ındlktan ra J cıir-
nekia.pı 1, • ~ t ı nedilc
cektir. Allah rnlımet ey .ı ın .• 
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Bu Yörük Aliyi Cı:rtf et-f zan çetin oyunJan S ~ ~ vıtrmıe.. cm gibi ~ ~ on hava taarruzu nasıl yapıldı?· Bu 
berifl .. ~ ~· İki pehlivan ~ iki aı~·- taarruzun hususiyetleri nelerdir ? 

Çalik:, sevınç ıçındeydl Oğlu, dan sonra :Memış, basmma. bh-
)'OTillııjadan ucuz ikurtuımuştu. çift da.bş yapmıştı. MmıJşin da- Yazan· 1 Bedri Celasin 
Hem de hiç güreş yapmamış gi- hşlan mühimdi. Kollar UZU11 ol- ====· ıs:::::• =-====: İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
ortadan çıkmıgtı. E! .. La.ngazalı duğu için MemTş daima teblike
diyip geçmemeliydi. İri gövd&- li bir dahcıydı. Hasmm paçala... 
siyle ea.aıtleree daıyamr ?e, Yörli- n eline geçer9e yüade )'iiz mıağ
ğü. yorardı. Halbuki Yörük daha. lfıp ~. 
iki güreş yapmak mecburiyetin- M~ haammm ~ e
deydi. Çiftler yeniştilrten son- !ine geçi.m:ıişt:i. Ça.zgır bwnu gö... 
ra orta.da. dört kişi kalacaktı. Bu rünce yerinden oynadı. ve, ba
dört ki§i iki çift olacakkatdı. ğırdı: 
Bunlar da ~ sonra - Oldu bu iş.. Bursalı ~ 
bUyük orıtıanın başlan kala<!8llrtı. yor ... 
Onlar da güreşlerini aıyırdıede- BureaJı, hasmına derhal mu~ 
rek bil~ ortayı kurta.ra.ca.klar: kabele etmişti. Kazkanadı vur
dı. Yanı, daha meydan cengı muştu. Bursalı da kavi ve ağır 
vardı. Öyle bir Langıazah ile ~ bir pehlivandı. İki nasını rr:uhim 
bitmiyordu.. . . bir çatışa girmişti. Birisinin 

Çalık sevınmekte haklı ıdı. Pefü•eler.i pa( -tda kiı. Diğc:..deri
Hasımlar biribi::~e~i.!1.! öld~iyej nin elleri de kazkanadında bu
yor~lardı. 1 ~~ eline ~oı_- lunuyordu. Birisi kazckanadiyle 
~n d~şeceıkl~. Gu~~şler ı!d ~ı!nın pençelerini paçadan 
gun surecekti. Baş gureşlenn soknııye ve, ayni zamanda hem 
ayırded.ilmesi bir gün eonra ola- söküp, hem de döndürüp sırt-
caktı. ~ üstü yere gdinniye zorlanıyor .. 

Çalık, ogluna: Diğeri de paçalarla hasmını ha-
- Yörük, aferin Sftll8.! Tam vaJandırarak arkaüstü umtmak 

yerinde 1>3ça.yı buldun! azmindeydi. 
.. -:: ~·.~:mu daha evvelden İki pehlivan müthiş bPr su-
duşunmuşt~: v rotte birib:rini zorluyorlırdı .. 

- Ulan, bizı dokuz doğurttun Hemen hemen ne olacağı kesti-
burada... rileme-<..,di. Yörük Ali, Çazgıra 

- Niçın? sordu: 
- Ni~in olaca.k? Oyuna gir-

diğin halde bir türlü kurtulmak m Usta.! .. Çok mühim değil 
ıçiıı bir şey ya.pmıyordun. Kor- mi? Ne olacak derai.n? 
kumuzdan titredik burada ... H~ Deyince, Çazgır, Yöriiğe sor-
rif seni kaldıracaıkb be!.. gu açtı: 

- Ben, ıma.hsus duruyordum.. - Sen, Bursnlıwn yerinde ol-
Kaldırsın diye bakıyordum.- sa.n ne yaparsın? 

- Bak hele! .. Ulan ne ıafacan m Ben, Buraalınuı yerinde 
~ocuksun ? .. Ya, çalım1na getirip olsam.. Kazroanadı almazdım. 
kald.ravdı seni? Ok'k .m hafif olduğu için !kv.ka

- Kolay mı? Gözüm hep o- nadiyle Kel Meroişin paça zo-
nun paçasındaydı. runa mukabele edemiyeceğirni 

Dedim f ı bilirdim. - ya, sen a aoansuı ... 
Seninle başa çıkılmaz.. - E! .. Ne yapardın ya? .. 

- La.ngazalı çok kalp herif!.. - Paçayıa girmez, derhal dö-
Pehlivan değıl hiç!.. nüp alta yatardım.. 
-Adamına göre... - Aferin sa.na! Senin yapa-
- Yalnız hamal gibi çok kuv- cağın bu, olabifüdi. Fakat Bur-

veUi .. Ağır, o kldar... salı Tahir ne yapmalı? 
- Öyledir. Kaç segelik emek- - Mümkün olduğu kadar kaz 

tar o... kanadtnı doldurmalı .. Ve, hasmı I 
- Ben, onu na.sıl olea. alda- sökmiyc çalı malı. Ba:;ka bir 

tırdnn?.. şey yapamaz .. 
- Fakat, raprazı ıkaptııtlm - Ne olur dersin? 

amma!.. - Vıallah usta, bılmem .. Me-
Yoo ... Ben, verdim çapı a- mi~ de çok k '-"İ h nf !.. 

zı ona.. Demive ksı.lmadı. B'rden bir 
Amm!l yaptın ha?.. çatırdı ·oldu. Bursalıntn paça 
\ allnh b"le bile verdim ç-ap bağlan Memişin wı •y ;ı kop

razı .. Oyunuyla yenmek is'..edim. muştu. I\:eçcb ntier elinde kai
- I:! .. Noden böyle oldu son- mıstı. Ru, Mooıiş icin fenn va.zi-

radan ·· ı yeıtti. İstisnasız olarak k zka-
- Herif ağır, çok kuwetli... nadında kalmıfftı. Bıır. ah T hir, 

Deh gıbi sıkmışb beni .. Sıyrıla- bundan istifade etmek istedi. 
y:ım derken .. ıyı ılıp oturamadım. Fakat M~, birdenbiı e cii\dle
Elinde ve ters çapraıı;da kakhm. rek kazkaundını söktü. 

Bak hele! .. Desene te.hlike 
atı.a.t'" n? .. 

- Hı n. , Lehi kc mı derler ba
ba? .. 

- t; ta b : pehlivanın ehnde 
olsaydın ~ iı 1.l uz te-hliKe ... 

- Yo, cnnırr: ... 
Aı u, b 1 

ycnc<·e~.n snnd fıf buldu, 
.Kaid ı ıp gol c r nı zoruna 
koc..1 ı . R"n ıit lc.'<.lim .. Bili
yo ı i. <'"'t:! ,., b yağını ba
n v t t n:t1. \ f(' d enip b ısın
c.ı u 11 :ıl CbılıJı p Ç<itill 1 qe,-
1, \ <'r iını. Ne gu:ı: Lık. mi o
} u ı rlı·~ıl mi? .. l • .ıııe ott. ·ıı
\ eı d n. g<'n. bu ide şimdiye 
kal~ h biı pth <l.lll yenme
m ştim. ı-:e de gı.ızeJ yeniliyor-
m insı:ı.n be! .. 

i. Ve, kahkahayı bastı. 
; 1 o ~tuna eliyle uzakları gös
tererek: 

- B tk ! Langazalı, yanında-
ldlet'f' dnrt yanıyor .. 

- Ha! .. Kim bilir neler söy
lüyor .. 

- Ne söyHyccek? Se1tin cin
liğınden bahsediyordur. 

- B:ıba ! .. Ben, cine benıliyor 
muyum? .. 

- Ynlnız cine mi? .. Şeytana 1 

da b<•ıı1i ·orsun? Böyle giderse 
her ı hlivan sana cıkaı·ken a
yakları titrey rck meyd:ına g&
lecek .. 

!vı ya! .. Btın de onu isü
yorJ m... Pehlhanlık dediğin 
t. , Ha ·mıru meydana gınne-
d eLm lı, varı kuvvetini 
alnı lıdır. İşte pehlivanlık budur 
baba! Ben. h sımlarmn böyle 
hare g udi· ,ım giin tam pehli
van olmusum demektir. 

Dedi. Çazgır. baba, oğul ko
nusma mı su Onctle dinledi. Y~I 
nız Yöruk Aliye . unları söyledi: 

- Sen, pehlivanEıın .. Hem val
lalı, hem billah ! .. Seni, yenemez 
bunlar. Görerek giriyorsun sen! 

Dedi. Bir yandan da meydan
daki güreşleri scyr&liyorlardı. 
Bursalı Tahir Kel Memişi to
parlayıp sürnıü tü. Mcmiş, da.
yanını b. Hem de hasmın gırt
lağına dayanarak durmuştu. Me I 
miş, çok ka.vi bir pehlivandı. Bar 

Bursalının paçal.trı koptuğu 
icin fiireş ayrıldı. Bur.uı.h, pa
cala rını t ıreryoıclu. Memı~ de 
karon dibine mişti. Çıııgır. 
eoıdu: 

- Memiş, ne yaptın be? .. Ko
pardın hasmının pac lan lt ! .. 

- Ben, ister miy ım kopsun 
usta. be!. . 

-E! .. 
- Talihi vanmış .. Yoksa! .. - .... 
- O, ~la«alan. dHnyada kur

taramazdı o. 
- Kazkanadını nıe yapacak· 

tın? .. 
- O, beni blikeme?>di kazka-

nadivl<' .. Gnr<lün ya.. Bfr dıki
lişte · ı::ökü\E•rdım kazkanndın1 .. 

Dedi. Memiş. doğru sövliiyor
du. ~ahirin etin<l kalan 1<' ?.ka
nadını bir h~unledc söki.'vermi~
ti. Demek paça.1 r konmamı~ ol
saydı imiş fe1a:ket olacakb. 

Çazgır, M emişe sordu: 
- Rursalıyı nıısıl buldun? .• 
- Usta bir pehliwn ! .. 
- Bunların UıStalan da usta-

dır da on<lan .. 
- Bnkahm ne yapacağıı! .. 
- Rir şey pacağtlLIL lca.ni de· 

ğil mis;n: .. 
- Relli olmaz 1.1111ta!.. Güreş 

bu... Oynakça. da ltir pehliw.n .. 
Uğr~ca.ğız gaüba!.. 

Dedi. Bursalı Tahir böyle ikeo 
Pic ~1ustı:Ua ile Çopecın güreşi 
de beliilı oluyordu. Piç Mustafa, 
Çopaı·a taş çıkıarıyordu. Çopar, 
Mustafanın ka.r'Şl(Pllda ne )"llpa
cağıru şaşınn.ıştı. ÇoptU"In, 21>l"U 

sökmiiyordu. Fevkalade oynak 
bir pehlivan olan Piç, Çopuı e
vir.ip çeviriyordu. 

Bursalı, paçasını bağlamıştı. 
Güreş tekrar başlamıştı. Memiş, 
naracı bir adamdı. ÇırptAarak 
bir niııa sa.vurdu: 

- Hayda be! .. 
Bursalı da mukabelede kueul" 

etmodi. o da, luMmınm . 
iştiraık ~: • 

- Hayda.! .. 
Güre§ bütün hıziyte bıath9m11-

tı. İlk b.amieyi Memit ~ 
HasmlDıllı 91LP"&Z topladı, sür
dü. Fakat Bu.rea.lı bet altl 
sonra ve MEllJÜŞin çaprazMll. p
yet mMıiraAe eöktii. 

(A*- var~ 

17 Nisan öğle üzeri birka.; 
saat ara ile Tokyo ve Yuko
h.amanm hava taamızuııa uğra
dığı Japon tebliğteriDden enla
fllm.a.ktadır. 

Bu bombardunanlar hakkında 
Londradan yalnız Japon tebli· 
ğinde düşürüldüğü biklirileıı 
tayyare sa.ylBl farklı olm:dt U-
7.ere bildirilmiş, Amerikalılar 
ise buna dair malfımat alınma
dığlm bildirmekle beraber Japon 
tebliğlerinde bir maksat bulun· 
duğunu Ha ve e-tmi.şlerdi. 

Şimdiye kadn.r alınan tamam
layıcı haber' ~re <>'Cırc, bu olayı 
havacıWl ba.ımnından inceliye
rek bu ve bundan sonraki bom
bardunaıı.ların nasıl ve ne dere
ceye kadar tesirli olabHeccfi 
hakkında okuyucularımıza bir 
fi-kir vernıiye çalışacağını. 

7 Birincikanun 1941 tarihin· 
de yapılan Japon baskını Amıe· 
rilrnlılan gafil avlamış ve on
dan sonra ba?.ı tcşcbbfüdcr müs· 
te.sna. Japonlar hareket ferlx!t!· 
tisini ellerinde tutmu~lardır. 
Bunun b:ı~ sebepleri buıunabi
lir. Bizim bundan anladığım~ 
mana §Udur: 

Amerikalılar Japonlara karşı 
taarruz fikri beslememişler ve 
ona göre hazırlanmamışlar ve 
ileri üslere yerlcşmemişler, bun
dan başka Japonların böyle bir 
hareketine ihtimal vermemi'j
lerdir. 

uzaklardan gel'en yüksek vasır
h ta.y)'Bftlerle yapıldığı an.1.a.şı
br ... 

B<mblıılrlım«nııı çok yüksek 
irtif alarda.n ve küçük çaplı bom
balarla ya.plhnası üslerin uzak. 
hğını gösteriyor. Bu gibi taar
ruzlar ayni r.amanda. a:kıncılann 
emniyetini temin eder. Tayya
relerin milliyeti bile belli olma
ması bunu isba.t eder. Acaba dü
ştit-ülen tayyar~ler buhn.una.mış 
mıdır? Yangın bombaları kul
lanılması, ahşap ve mukavva in
şaata pek uygundur. Esa.c;en 
yangın bombalan küçük çaplı 
olduğundan GOk miktarda taşın
ma.tıı ruümkün olur. 

Yüksek irtifalardan cı.tılan 
bombaların isab<.'t ihtimali az 
ise de bu muayyen hEdeflcr i
çindır. Ccıriş sabalan ~aplıyan 
şehirlerde iş değişir. 

Uç.an knlclcrin yüksek vasıf
lan ha ·a muharebelerinde bir 
yenilik viıcuda gctil'{:ceğe bcn
zıyor. Amerikal1 . .u bu taarruzu 
henüz ilan etmetlıler. Belki tec
rübe malıiyetindE:dir, başka. se
bepleri de bulunalıilir. 

Bu gibi bombar<lımanların te
sirli olması: a) Kütle halinde, 
b) Daımi faaliyetler aayesinde, 
c) Kuvvetler mtihim hedefler 
üzerinde kullanılmak şartiyle 
mümkündür ki bugünkü durum 
karşısında bu işi başarmak ko
lay deifüdir. 

Mühim hava kuvvetleri kara 
üslerinde daha kolay toplanıp 
beslenebilir ve nwbeıtcn emni
yette bulwın:bilirler. Bugün Pa
sifikte Müttefiklerin elinde ka
lan adalar ya kil<;üktür veya 
Japonyaya uzaktır. Bu uza.kWc 
5.500 ile 7.000 kilometre aı-a
sında değişmektedir. Milli Çin 
arazisi de pek yakın değildir. 

Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dlşlerlnizl fırçalaymız. 
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l RADYO PROGRAMI 1 
- 24 NiSAN 1942 

7 .80 Program 18.51i ç~ 
'i.33 Müzik KHlbt.1 
7.~ Ajana 19.15 Mii1ik 

Haberleri 19.30 A)ans 
a.oe Senfonik Ha~r\f'ri 

Parçalar 19.45 Törk 
8.16 Evin ınıati Müzitl 

12.30 Program 20.115 Radyo 
12.33 Nihavent Guet~ 

Şarkılar 28.45 Neva Mak ... 
12M Ajans mından 

Ha~leri şarkılar 

13.00 TUrkiller 21.00 Konuşma 
13.30 Konupna 11.15 TEMStL 
ıa.oo Proeraın 22.00 Salon 
18.03 Fusıl ~ Orlleııtrası 

18.'6 Ziraat ft.30 Ajans 
Twt'lcvbni Haberleri 

Jl.46 Prelraın 

BugUnkU taarruzu yapan bom 
bardıman ta) yar®, bir taarruz 
silahıdır. Çok yük taşımak, çok 
hav da kıılma.k gibi vasıflarına 
yüksek~e çıkmak ve çok liızlı 
olmak gibi 8ilah yerini tutacak 
vasıfları da katılırsa. kendi~in
den çok büyük ha.şanlar bf•kJe
nebilir. Bununla beraber ana.. 
vat..-ına, orduva ve donanmava 
dayanan üslc;ıe ihtiyaeı vardİr. 
Bu üsler hedeflere ne kadar 
yakla.ştınlabilirse taarrıa ka
biliyeti o nisbette artar. Bu 
halde havada kalış azaldıkça 
taşıdığı bomba çoğalır .. 

Bugün Japon adalarına yapı
labilecek hava akınlarının en 
tehlikelisi ve en tesirlisi Unak 
Doğudaki Sovyet Rusya anı.zi- '° Ol aNEIRO - SANTOS - SAO P&W...O 1 
sindeki bava üslerinden gele- Aalıerlilı lfl•rl 
bilir. 

Sahalin adnsı - Tokyo 2.000 1 Fıttih ...._ ..... fllelellfi•defı: ' Uzak Doğuda harp başladığı 
sıralarda Japonlar hava strate
jisi bakımından hiç şüphe.siz 
Müttefiklere çok Ustün durum
da idi)er. Fakat bu UstUnlük bu
günkü kadar çok değildi. Haki
katen Doğuda Havay adalarına. 
Batıda HindLc;tan :kapılarına, GU 
neyde A vuslralyaya çekilen Müt 
tefikler Japon adalarına ta
amız için evvelce her halde bu
günden daha müsait durumda 
idiler. 

kiısür kilometre. 
N 'J 1 ~-· T k 3000 ki 1 Fl S. G. Jıılıı. Jııle, Maltafa ot. ~ ı w ayev:.Ai - o yo -

lometre ki, bunlar uçan kalele- D J t D • JJ ·ı" J 3'1~ ve,aaut ailtıei efl'admdea 
rin tesirli mesafesi içindedir. 1 __ e_v_e __ e_m_ı_r.y_o_a ... rı_ı_aftln.a_rı- birinin ~ müracaatL 

1.şte Japon - Rus münasebetle
rinin bugünkü şekline tesir eden 
en mühim amil havacılık bakı
mından bu yalmıhkıta.dır. 

Tokyo bombardımanının te
siri ve devantl.ı olup olmıyacağı 
hakkında esaslı bir mütalctı yü
riltmek ıdn bu taamllun nere
den ve ne gibi evsaftaki uçak
larla. yapıldığının bfüruncsine 
lüzum vardır. Geleceğin olayla-

Muhammen ~deli (2500) Ura nlaı l acart Bilyıılı yatak: tefthbüdlHW 
ifa edemiyen mlite:.hhidi nam ve htıtı:ıtunü (7.5.1942) Perşembe guniı srutt 
( 14) on dörtte Haydarpaşada Gar bın!l:Sl dahihDde1<i k<muayon lal'afından f 
pazarlık w:ulıle satın alınal'11ktır. 

Bu i&e girmek istiyenleriıı (3'7!'i) lırııtık kHt'i temlrn.t ve kaoı.u:ıun· bı,ym 
etti~i vesaikle birlikte pazarlık güm1 ~;.abııt!' k<ıdar komisyona nwracaot
lan ıtızımdır. 

Bu işe ait şartnameler konıı"'v<ıwıdaD pwaıw: olarak daiJt.tlınaktadır. 
(4844) 

Erzincan hastahaneel 
Bugiin Japon adalanna yapı

lan hava ta.aJTuzla.rımn neredıcn 
geldigi heniiz belli değilse de bu
nun ya tayyare gemilerinden u
çurulan tayyarelerle veya çok 

nndan bunu öğrenmek mümkün .... ------m•-&1••••••••••-=---• 
o ~uca.ktır. I 

Erzincan, (Yeni ~ -
Yaıi has-.hane için çok tilzmlı· 
lu ola.n ve Kıztla.y mmmd iMi" 
kezinden m.il.bayaa edilaı R.Gnt
gen cibuı hUSWli bir l"alOl'la 
§ehrimize gem.~ 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Miidürlüğünd~ n: 

Eksper, Memur ve 
Muhasip Alınacak 
Alım mel1kezlerimi.1iie çalışt.ınlnıak üzere Eksper, Memur ve 

MuhMip yetiştirm~k ma.ksadiyle 5 5 942 tarihinde Ankarada 
2 - 3 hafta devam edecek ilci kurs açılac~kt1r. Kuraaı i§tıiı·ak 
edenler kursun sonunda yapılacak milsabaJı:a iantihanına girerek 
kaZS!\dıklan takdirde alacaklon derece sırasına göre asgari 60 
ve az.anır 100 er lira kadro tahsisatı vazifelerine 3659 - 3968 
S&.Yllı kanunlar Jnucibinoe alabilecekleri ücrot.le.rle tayin edile

ceklerdir. 
EKSPt;RLiI KURSU.NA. : 
Mooburi hianete tabi oknıy.a.n z;raat mektebi meıııunla.riylc 

ea ~ orta veya buna muadil tahsil görmüş olup 21ı&hire i~ 
rinde tecrübe v-e ihtis8ıll sahibi oiduğwıu b:!ıvaik edeNer ve 50 ya.
ŞllU ~ bulunanı.r ve Mli aUerıök himneüDi ife et.mi~ 
°'81Har; 

llılDIU& VE MUllAStP Kt11C8UNA: 
Devlet vıeya miieeseeat muhasebe işlıerindıe ~ ~luıı.ın

Arla en a.z oota veya buAli muadil tahsil g<ina ve 50 y.· ı geç
memiş ohmlar l'le ftH askerlik laiaDetini üa. ~ tmhı~~ 

~· 
Kul'S sonunda ya.pı}a(ıak mis&beb iııııııltU s •Nh iksu.ııazı-

la.nb.n Ankara haricinden gdenlere kanud Mr.cirah '16 y.ewni
~ V«il.ec~. 

ı.tekli.ıerıia aşajıda )'IKllı ~ nih&vot lfS/ 842 
alrşaansna kadar bizzat veya yaı:ı. ile A.ııkanda Umum llWiül'~ 
Zat İfleri Müdürlüğüne müraouıt eıtmeıea. llamlld& 

1 - Nüfl.18 hüviyet cüzdaaı, 
2 - Mektep f(lhadetname "'8)'& twtikmmllli 
3 - Vana, hiZDMt vee*Ma, 
4: - Zaıhire ltJerindeki iM:ia&PIM dair 1llll9rıli • 
5 - A8kertik teıilis te&bre8i, 
6 - DoğnHt* kiğıdı, 
1 - 8ıhhaderiDin vaıııife MnF'Nl 91 ·ı ~DA a.-ıııııapoır~ 
s - a adet fotqtraf. <2858t ~> 

Bu cihuın yerine kwwna•ı• 
ba§l nmak üzettdtr. 

DOK"f R_ ... 
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 

Şile Mli):e HlÜadl llikimli
ğhldfıa: 

Şileıun tlbeylı köyunde Ay~ J) -

lıkcıın tnrııfından üskıKiar Topt , ı 

l'n\ ukçu bakkal sokak 2 numıırncı 
Orha 1 Dilıkcen aleyhint' a("t.ıgı bv 
~ ıuna davası iızerine müdde..alc ~ h 
ııaınıı\a dav~Uye ııanen teblıi c•dil
dlgı h11lde gt"lmemiş olnını•ına tnl'l rı 
muddeı:ılc.)hirı. gıyabında muhakcıı c 
yaııılma ına \'c şah.t clınl~ıımı rı 

kaı ar verılıniş oldugundıın H, ~ J\ 
K. nun 402 ve mut~akip maddtl 
mueıbınce beş gun zarfındıı itır. . , 
ın •si Ve> duruşma günü olan 4/5 942 
Pa:.ı:ırtesi guıı ı saat 10 d. nalı ,., 
ele h·ı.,ır bıılu ınnsı VC>yn bı 

kanuni gond ·rmedığı takdird 
ben muba' emenın yap•lacııgı ' 
!ut erın dınll'.ı eceğı tcblıe rı t 

T. ıŞ BANKASI 
n kııim ol ıık uzere Hh oluı ı 

- , 
''Yeni Sabahtn,, ~ Küçük tasarruf 

heeepları 1942 
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