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Ukokel tal•beleriodeıı ayrılmıı bir srap buran a r 1 n 1 n U Y U e r 1 ,..t JS,30 da baflarında mOzika old!'fa halde Çankaya ya l'fd•ek MWI Şef Reiıicambar lamet lııöoll 1 

ve refikaları tarafından kabal edilmiflerdlr. 811 .. oada Baıvekil Doktor Refik Sardam ve Maarif Vekili 
• Halan Au Yilc,ı de Rels1c11111bar'1111 yaaıoda bala:ı•yorlardı. a. IDtlDaHbetle Çocak Liri'••• Karama .,. 

Ş f • · • • h d kallı Karkla,..H mebaH Doktor Faad U uy, R •ıca•bara ~ak JHUan laakluact. iaelaat ••r•lttir e 1 m 1Z1 n Uz U r U n a Milli ş,f, yavrıalara ayrı a1r1 Ut f•ata balaa ... lanhr. Zlyantei minimioilere .. kw &kr.. .du..a.tw. 
Çankaya ILöıkllnd• ayiılan yavralanaız Genelk.,..J Bqkaaı M.,...ı Fevd Çak_,. " IMaaa arka· 

amdaa Siyak Millet Mecllıi Reiıi Abdlllbalik Reoda'yı d1aret etmlflerdir. 

MiLLi ·HAKiMiYET 1 

ÇOCUK BAYRAMI 
Dün, yurdun her köşesinde olduğu gibi 
şehrimizde de içten tezahürlerle kutlandı 

Din y•rdao her köteıi fibi Adan• da M.Ut baki 
•lJet •• çocuk bayramlarını bir arada ve sevinç 
içinde katlamııtır. 

Saat 8,30 et. bir talebe rraba, Çocak Ssiır•· 
•• K•raaauadao alıtıtı çelenri Atatürk parkına re 
tır.letir. Baracl•ki törene lıtiklil marılyle başlanmış, 
aaıta teleakl. L__ L ' Biri' . L 1 d' uva"ı m111 acı orta OKU yar •· rekta.& Fallı T 
lad .&... M oPalaaa tarafından yaldöaGmünü kat· 

'•·•1• illt Haki-'-
- · · bel' -~•t •• çacak bayramlarının 
onemmı ırtea ÖZll bir bltabed 

ı • balaaalmqtar. 
Baoa, 1 k ve orta obldan 4 talebeela .. . 
aıiı, alkıtl&Dmıılardar. ıurleri tak•p et• 

Törenden aonra, hasarlaaaa ıenf triblhG önla• 
de l'•çlt resmine bqlaamııtır. Tribllnde vali maavini, 
komataa mebaılarımız, ıehrimizdeki konaoloslar hazar 

bolaaayorda. Ôoce bir kıta piyade ve bir kıta iao· 
darma r•çmiı, bunları ktz ve erkek izciler, Kız li· 
ıeıi, Sanat eo•titüıü, Erkek liseıi, ö(retmıa okala, 
Tıcaret liıeıi, Ziraat liseıi, birinci vfl ikinci orta o· 
kullar takip etoaiştir. 

ilk okul yavrularımızın milli oyunlara oynayarak 
geçitleri, çolt büyük ıli~a ve alkq toplam11tır. 

BHdan ıonra ilk okallar, beden terbiyesi mG· 
kellefleri, ıporcalar r•çmiftir. 

IDnamı lldadde) 

' 

~r~r=~~a MDSTEŞARINTETKIKLERI l~Ef:;,;.:;. 
=~:cş~n~.~ 4 Vali dün ger- . Almanya'ya 
~ZU:: ferine döndü havahöcııu 

Ankara 23 (a.a) - Miln ha· 
lı:.imi1et •e ÇOcnk bayramları ba-

ti• febrimJ&de parlak bir törenle 
katlanıaqtır. Anw• baıtanbqa 
lllllt renlı:.lerle ıllalen•ltti • Ola 
'9ced•bwi na.1 ve huaal mG· 

........ .ı.ktr1kle aydıa&.nıyor., 1 
Y ana~n blylllderhıdea mllte

tekldl ~ toc•k araba 1Ut 9,15 de......,... 'fOftk ~ .. ka· 
,.... nW ile ......... .,. olda 

p Mide &a...lı Ştl Atatlrkla 
......,..,. ••••ıladeld .... Irat 
~llrial llyant ........... ,. --
t&nClllDID maDnt huuau aa., 
metle etilmiftlr. 

Saat 10,30 d• da Ulaı meyda

nında ilk, orta, lise ve mtslek o· 

kallan talebuinla fttirakiyle bir 

tana yapllm11br. Meydanı çıvr .. 
Uyın kalabuıtıa da lttlrakiyle hep 

bir aiudaıı latlklll ••rtı ıörhın· 
Wt •e beyecaalı aataklar veril· 
aittir. 

Z.ler ibicl.U.e çelenklar ko· 
•aldaktaa ı >nra talebeler çocalı:. 
... 11 k.,.aa Öalnde bir ,..çit 
....... '8P-.lard1r. -
F l'alısızkıyılarına 

lnaUiz baskını 
ı.. •••• (a.a.) - Ôtreadl 

tw-•ra... ........ 
,...1_. ....., •lr•cı •lf 

ua kl,.11aa b~ ...... Praa
Blt iariU. .. ,,__ ~-....... ..... , ..... ..:.. ... ·· 
,.......,, laareket iki ~ ~ 
••ıt•. Ro,t ... blldird ..... ..._ 
ka11plar hafiftir. ff1t Wr ı.,.,. 
.... bir 111 ol ... ıetır. Bir At. 
... balıktı r..W buara •irabl. 
... bqka bir babk91 r-lal de -.. ....... . 

B. Şükrü Sökmensüer, Yüre· 
ğir ovasında hububat duru· 
munu inceledi. 

Aınerilca do1U111m•1111• ••••JI plc /cııwetll denls 
t•gffUeleri11den birini~ llfllf luıllade 1111••'1 reı•l 

f.tkara ı 23 H • d • t ' tana blll maba· 
(Radyo fHeteıi)· ın IS an a fua etmekle bera-
JaPoa fehirlerlaia ber, Aaerlkan u 
b o• bardı mını kerlerlnla Hindi .. 

~ A•eri. Amerı·kan taa'•t•kbtınıbiı. ka btlka .. u elan dlrmlttir. Huri 
&ikaı. -hafua • w.a,..,. H ne 
etmektedir. Ne•· aske rı alkt• uker çı · 
york raci).,.. ba. karaldttı bu-.. 
rın Mihvw kay. ç 1 karı 1d1 mekle beraber, 
aaklanadan r.ı. banlarm mlblm 
haberleri topı.y.. Ruzvelt harp letlh· kavvetlw oldata, 
ralı:. aıaa mal6mat ukadaa yeal kaır. 
v ... ittir. • • 11 proıren11nı vetler de yetif· 

laıe Mlıteıuı B. ŞOkrO 
Sökmeaderle vi lyetlerhala lirat 
danalara laalı:.kınct. kon .... lar-
da balaDU Hatay, Antep, I~ 
ve Marq Valileri din aabah 
ftlarimıadea a,,.ı.1flar, ı ... Mil· 
t...,., Vall•b, Parti Bıı~am· 
im z H dottları tarafmdan afar
anaıtlarclar, 

lqe milat .. .,. B. Şak,a Sök· 
... ıw din 11beh ıut 9 da, 
yanında valimiz 8. Faik OıtGn, 

Kocaeli mebaıa B. lbrabim Dıb
laa, belediye reisi 8. Ka1ım Ener, 

toprak mahıalleri ofisi ziraat 

•Ofaviri 8. Atıf, ıiraat mlldlirü Radyo netice çlzdlllndenberl tirit.ekte baln· 

oluak demiıtlrkf: Amerı· '-a I Ja d•t- laabtr ... NJ&nlD 11ttikçe lı.avvetlenoitini, 1 
cKabal etmek IC Uj u Amerika ve lnrilt•eaia bütan ü .,.. 

icap eder ki, tah· 15000 U~ak Raı•elt tara· m1t1erW JapoaJ•J• yapacaklare 
ribat .ıı...i,etU r fmclan fldlea ... ' bir bukma betlaadılı:.lanaı, Jıpoa 
oa..e.tar. Tokyo'· gapıl' ,.1.

1 
tiblal '"'',... ordataau, w., baluclaj1ma aa· 

ela 91kaa ,..,,.. ııı larinde ~-·-·· ... ~ .... 
ıc.20 d ... ....- Nahak, enellı:.llere aaaaran bi· lann 1Ut ..., 1 lara hızla dew .. 

al J•pon H ı ._ aa-- raı daha mutedildir. Evvelce Ame· koôtrol bDa a• ., c.,. ...... edll•ktedir. \ 
J r .... d rika ve laflltereain yok edileceji· bdıtıaı • P 

0 
• ının ft ••• •n 9ılc•n C a •har n i ı i al .a,u,. Toyo, barGn aarloıak 

radyosa itiraf et• lftlftal • natlıana IÖJledl IOD taarraılaraoıD def ediledtiai 
miftir. Bombardı· Japonya taarrdda mOda· iiad•beri Ame· IÖylemı~tedir. Anlat1'an ı•dar: 

·•an 12 30 da faaya gecmek laereclir r ık•' ela 15000 Jıpoaya taarrudaa mld•faya r•ç 
befladıiıaa ıöre tanen ,.,...,..., _. &zeredir. 
binalan tahta olan Tokyo'da yan l Ankara: 23 [Raclyo ,...._.) Londn 23 (aı) - SıWıiyetli 
f1D 4 IUt ıllrmOttlr, itfaiye ve 1 Japon Harici,. Nama ...... Wr kapaklarden 16ylenild·jiae ıöre, 
ukerl •ldafaa Hrvlalalo çal•ı•a· demeçte balaamaıtv. AYnpadalı:.I Hiacl Okyanealyle P11ıf11ı.tıki lofi 
lanna ••ktıp talebeleri de iftirlk N1aar, mihwer faaUyetiala pek ya Uz denla kavvetlerinin timdi tn 
•büttir. Zayiat H tabribatm biı. kıada mlbbet bir aabaya rirecetl· albfm • 11ifeai J•ponl&rın oıta pr . 
cllriUıtmcı.., çok daha ful• obauı Dl, Atman . Japon ltblrlijiaia ... ka d<>iru Derlemelerine enrel ol-
..., ecler. Şehirde •ltlakle " mimt oldataa•. ba u ...... ın tam ~ 11aabadiyle Hlndiıtaaa S.1· 
•laaben uoak akpma dot,. •• u ealn aafhawa, rirdijW .ör- laa dan •Grekkfp mıvaileria _. 
....... rlrm'ıtfr. O.Pek ki Tok lemifa Kripe'ln Hmdlatan •llıa• niyetini temin •tmektedirJoflUaler 
~ .......... 6 t Panik lalklm kerelerine t.alla , aetlceala S.rlyeye, lran .. lrakı da Uat19a 
~it ıu L.rilt•ed• • • • n • nlyet.izlik eda 

0

orta ıvktaki menlı.rlal ut 
A • a,..daırcbtmı. Japoayaaıa danaa· ladıktan aoara, ...... r.•ee Ja· 

411 ~!~kGaetl, bom'ıar- na lafilt.,...la dara•aa4aa daha poıalan flrdlklerl ,.,a...ı .. fl9 
... ...,...,m llkO· . IJI ~ 1..,ut ..... lolcll ce- kar•k .,.....,._, • ..-.... 

8. N111i Avcı, çiftçi blrlitl nW 
8 Fulı Ueto, Zlraatoda11 nlli 
8. Halil Savatb oldap halde 
mah•al dara•ua iac.ı.melı:. ile· 
re Ytlr•tlr ovaıma ıltalttir. 
Mib ... clar, O,aalrlı, Y ealtJi 
köylarlade •• Karatq nahiye· 
liacle çlftçllerlmiıle aaan ıörllf
••l•r J•P ... lft ba mınbkadakl 
ekin Nbaları l'•silmlftlr, 

He1et din alqam .. bri•iae 
döamGıtllr. 

Yine din akf&ID 1eat 18,30 
da, Maraf, Hatay, lçel, Seyhan, 
Guiaatep ziraat mildlrleri Ue 
belediyede bir rörlfme yapıl· 
mııtır. 

Mlllt piyangoda 
kazanan numara
lar ikinci sahlfe
mlzdedlr 

' 
P•rlate Alm•n aleıh· 

dar1 hareketler •rtıror 
Bern 23 (a.a) - N..,..a 

Zaytanr rueteelnia Parll.UaWrl. 
Boltevik .ı.,bclua ,,_ ..... 

lllleri l•i,oam • ..., lllr erlııa· 
ı•n baca.. _. blt4• " 

udıfl in•~·- --= 
Ml•I ~· 
•- ~ ukerl aa• 
Wana...-.W• 

... 1auı71•r ...,.. bir 
ka• ... 
nwl -' .... olllak h•e Pa· 
rlltelıl ..,,._. line .. lann ve 

.-. .. ._. yerlerlnln 19 ~in 

......... ..... t.ltl•dlr. 

Batı Almanyacla 
bazı ıehirler, Havr 
doklan bomba
landı. 

Loadra 23 (a.a ) - Hava aa• 
sırbtının tebUtiı Dla ree• boa
ba •çakları•ıı Abuayadald la• 
deflere " Havı doklarma blct111-

lar J•P•lftar. 8o•ba •vaktaru. .. 
du 4 G ili.ine d6nmtdl. 

&erlin 23 (a.a.) -Abua telt
lii': Dofada taarraı baraetlerl
mia ••nffaklyetle bitmiıtir. C. 
nap ve fimal b6ll'el•rlacle cllflaa-
nın ririftiti meydi hlcalllar yan• 
kaim fbr. Uçaklanaıs Stalnl'ad' 
dakl bllyllk lillb fabrllrunaa hl• 
cam etmif ve mlteacWit laftllk 
•• yanrınlar çıkarmqbr. 

K•reli'de Svir ., ..... c.,ı... 

aiadeki Fiu itavvetlerl 150 dit•• 
taarraıana p8ılrllrt•lflerdlr. Pc 
çok ıilih Ye elir ....... l40DO 
Sovyet öldürllalftl•· A,.A ...._. 
de Alman lı:.ane ....... ,_... 
lan Sowyet lteo- • Mtlo ılı 
bvakd•lfi"• 

şı..a Afrlbda ... lld tara. 
h d.wiP ~ o ..... o. 
a:... tan.,. t .. ldllerlaiı Malta• ,. .......... , .... "' 
..... ta,,.resl dltGrllalftlr. 

22 Nlaaa ıee• M..,. l11rı.. 
.... ileri katakou.n- fafi• •C 
....... •inalf " p·k aı mika 
tarcl• la,.W. karaya çıkabilmit .... 
de ••~abil hllcamlan•ada be .. 
koval ... tar. Gemllwlalzia •• ka• 
n bata'f&lanaızıa atetfyle Wr isaf 
larllia hlca• bota buara •fra. 
blmııbr. G .. llerimiı zayiat ve laa· 
sar vermemiftir • 

loriliı tayyerelerl batı Al-.. 
ya Gzwinde açmaılar •• ....._ • 
lar atmqlarcbr. Evlerde lıuer " 
livlller aruında 6 1 nrdar. 5 
~.ta,, ...... d .......... 
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Kat'i olmıyan hudutlar; 

o•ploaıatik sahada da Ruslar Ja· 
ponlann bak iddiulariyle moa· 

raza edebiliyorlardı. Çarların za• 
mnoında Mançori ile Rusya aras n 
da kıt'i bir hudut çizmek için on 
90z münakaşalar olmuştu. 

Bunun neticesinde bir ıür mu 
abedeler imzalandı· Ba maabedc 
lerin metinlerinde hududun çj.zil 
meıi hakkında of ak bir ima vardı. 
Hudut Boranov'la Vate.cbeng ara· 
sıoda kararlaştırılmı~tı, Stnlin in, 
Kremllo evrak mahzenlerinde de 
muahede ile bana ait bir harita 
balmuı olması akla yakın gelir. 

Babuıoı muabedede şöyle bir 
madde vardır: 

cBu moabedcnin ikinci madde 
ıine tevfikan hududun bir koofc 
ransla yeniden tahdidi mOmkün O• 

lacakhr, O zamana kadar hali ha 
zırdaki hudutlar muteberdir.» 

Çinliler boodao çok memoon 
oldular. Çünkü bu madde ile Sov 
yellerin kaodilerine arazi terkede· 
cek1erini ümit ettiler. Yaloız bu 
konferans bir türlü inikat edeme· 
di, daima tehir edildi. 

1925 senesi arustosunun yir· 
mi altısında başlayıp oo dört ay 
bir gecıkmeden ıonra yapılan top• 
Jantıda Rus deleğeleri Çinli m"ı 
lektaşlnrını mutantan nutuklara rar 
kettiler. Bu, Ç•nlileri hudut meıc
lesioin halledildiğine inandırmak için 
yapılıyordu. Halbuki hakikatte hiç 
bir fCY yapılmamı~tı. 

Stıılin Vılndivostok.'ıı tahkim 
etti ve ıonra nazarlarını Khasan'a 
doğru çevirdi. Gölün rarbiode bir 
dar ıilsile9i vardı. Burası ıevklll· 
ceyş nokta1ından !'ayet mühim ot. 
duğa için S1Jvyetler bu o.ok.tayı 
elde etınek istiyorlardı. Stalın par. 

tinin rei9lerlne cHouchon mu ıhe. 
desinde röıülen tahdıt bu nokta 
nın bize aid olduianu açıkça ıös 
teriyorl• dedi. 

Fakat Çinlilere böyle ıövleme 
ııılşti. Çınli komnniıtlerle mllnase 
betini idame, Pamirde yeni hava 
nılerl teaiıi Türki.tanla Çıoi bir• 
birine batlıvan yeni bir rol yapıl· 

tıı&11 gibi plAalar1nı tatbikte devam 
&diyordu, 

~lk çarpıf malar : 
1931 d" M '"d"n badııtsi vuku 

"1tıldu. Stalin üç ay ıutlu Son 
ra j ıpontara bir ademi tecavüz 
palr.lı imzalamayı teklif etti. Bura 
r•t k rııazca bir teldıfdl. Japonlır 

BUGON 

• 

- • 

mekte, bu 11no takribeo 300000 to• 
oaoun ıarp linyltlerl mıobkaam• 
dao temio edileceği ıöylenmektedir. 

Barün yapılmakta olan glln· 
delik 600 ton lloyit kömürü mik· 
darının 1000 tona çıkacııı;ı ilive l 
edilmekte, lı mükellefiyeti büküm· 
lerine tabi ~çi saymoın da 6000 
kadar olacaiı bildirilmektedir. 

Gerek linyit kömürü havza. 
11nda ve arerek Zonguldak mıntı · 
kasında giindelik kömür lıtibaali 
mikdarını kolayca temin etmek 
maluadiyle IOD fÜ11Jerde bazı tet· 
tikler yapılmaktadır. Ba tetkikler 
neticesi olarak kümürün iıtih1ali işi 
ribi nakli işi de yoluna rirmiş 
olacaktır. 

24 Nisan 1942 ,,,,.,..-. 

• ·Baştıırafı blrinclde-

Gece aat 21 de Halkevi ~el 
feraoı aalonunda kalabalık bir 
vetli huıorunda bir müsamere (f 
rilmi~tir. 

Müaamcreye Halkevi a,.ı>~ 
ıuoun çaldıiı istiklal marıile b' 
lanmış, bunu maarif mildürOI' 

8. Ekrem Gilrsel'in (Terbiyed• 
1 

lenin ödevleri) konulu faydalı 
konferans takip etmiştir. 

Bundan ıoora okul talebi 
tarafından şiirler, danılar ve ' 

oyanlar oyoanmışhr. 

Talebelerin oyunlarını oaOI' 
kip Halkevioin halk türküleri / 

tarafından türküler ıöyleomi~ 

C•glaanda yapılan törl 
Ceyhan 23 (Hosuıi) - ~ 

Hakimiyet ve çocuk bayr•"' 
şehrimizde ve nahiyelerimiıde 
yük törenle katlanmıştır. 

Milli Piyango 

Ceyhında Hcalkevi baodotf:' 

çaldıiı istiklal marşını mlilt1~ 
Halkevl ve Çocuk Eslrg~oıe ~ 
mo adına Halkevll Necati tll" 
dan çok ateşin bir söylevde b 
nulmut ve okul öğrencilerinİI> c 
dukları milli şiirlerden soıır• 

Çang - Kay - Şek hakkın 
daki pıikoloiik heta11 - ki 

ooun komünistlerle beraber oldu 

23 Nisan fevkalade çeki
lişinde kazanan numaraları 

ıeçid resmi bışlam1ştır. 

Kırmıt oabiyeainde; 1•11 

marşından sonra Ferihan &r 
nün çocuk bakım ve t rblyet~ 
kında~i ıöylevi büyük bir bil diriyor uz. 

•'o 
iunu zannettiriyordu· bir tarafa 
bırakılır a, Stalin Çin bakkıoda 
açık bir ıiyaaet kallaoıyordu. 

Milli Piyangonun 23 Nisan fcv 1 
kalade çekilişi dün Aokara'da ya· 

pılmıştır. Kaz.rnao numaraları bil. 1 

1000 lira kazananı,,, uyandırmış Hüseyin Demirel 1 

milli bayramı canlandıran "' f 

diriyoroz: 

000971, 001010, 007822, 008512, 
010866, 043080, 045954, 052940, 
059158, 067764, 083918, 084379, 

"f • • • h . . . tıbl rı sevrıamın e emmıyetını J 
Çinin «dürtülmesi» lazım rel· 

dlilni çoktanberi anlamııtı. Ve bu 
gayeye ermek için baş kumaodan· 
la flört etmek ayni zamanda hu· 
dut boyunda çarpışmalarla Japon· 
ları Çine harp iliio ettirecek kadar 
kudurtmak lazım geldiiini kabul 
ediyordu. 

50,000 lira 
188,298 

088219, 095205, 100183, 111065, 
115778, 119444, 126516, 154143, 

ettiren konuşması da büyük ~ 
larla dinlendikten sonra, ısı 

salonunda, okurlar tarafıııd•11 

zırlanmış olan geniş prorrııfll~ 
aamere seyredilmiştir. Bu iki f 
öiretmenin her yöndfl,ki oıes• 
bo bayrama büyllk bir pror' 
bazırlaomaları ıuretile bir def' 
ha takdire layık rörülmüştOf· 

, 
20,000 lira 

011,458 

160806, 187826, 215494, 236468,' 
237378, 243651, 248924, 268980, 

10,000 lira kazananlar 

294.630 168,817 

269789, 283398, 
301788, 30609, 

335618, 338841, 

294022, 294441, 
311395, 329528, 

369778; 979130, 

Diler ikramiyeler 

. ~ 

TUtUn satıtıarı 

Bo muazzam imparatorlu&ıın 
utırap çekeceiioe şüpbe yoktu. 
Fakat ooo diriltmek, ayağa kaldır. 
mak için bir c bacamat» lizımdı. 

japonyanın ülkeleri fethetmesine 
ehemmiyet vermiye lüzum yokta , 
Çnokü kocaman Çin hangi istila or· 
du10 olursa olıun, ona yatar ve baz. 
mederdi. 

5000 lira kazananlar 
266070, 090477, 081208, 345496, 

341239, 305159, 
-Son dört rakamı 0863 ve 8951. Erbaa 23 (a.a) - Pif'

1 
olan numaralar beıcryü:ı, son üç açıldıiı tarihten buırllne ka~ 
rakamı 218 ile biten numaralar kat, Niksar, Erbaa'da 700 

loya yakın tütün en iyi fif' 
Alman sevkülceyş hocaları Pe· 

kin yolunu röstererek Japon şef· 

lerioin kulaklarına fısıldadılar: 

2,000 lira kazananlar 
003916, 010107, 023194, 038976, 
085111, 089915, 119947, 147079, 
149138, 161917, 207552, 213112, 
220542, 230582, 254270, 297968, 
306850, 379434, 380092, 393749, 

yilzer, ıon iki rakamı 66 olan bl· 
Jetler onar, ıon rakımlara 5 ve 9 
• 

olan biletler de ikişer lira alacak-

1ahlmıştır. 

lohiıarların müllahsil ~ 
aldıiı teJbirler tütüncüler• 
Hvindirmiştir. 

olmu,tu. 
Kadın efendi tevabiiyle birlikte Pit

koposan evine girdiler. Geller'in her tür· 
lü eşyadan mabrom odasının kapıaını açıp 
içeri girmesiyle çıkmaıı bir oldu. lçerde 
Piı~opoı ·yerine bir ot minder uzanmıı 
dilenci kıyafetli bir adım vardı. Gtller 
iki güodenberi Meryemana kiliıetinin bir 
laraafıııda kendiıi için açılmıf olan me· 
zarın yanında aç ıuıaz dua ile metgııl 
oluyordu. 

Ba haberi Vallnlıı kamına alelacele 
misafirleri karıılamıga relen PapH Val· 
ter verm!Jti. 

Dal kadın Papada k.onu•aı•ta bış. 
ladı. Jmpıratorun Hrayında ahtt•tı fev· 
kalld-. kibar ve tumtraklı bir lisanla ve 

kolaylıkla konuıayordu. Çok mobtereın 
ve mukaddes olan Piskopoıa en derin 
hürmet bislerioi ifade ettikten ıonra bir· 
denbire bahıi kendisinin çok acı durumu 
na nakletti. Kadirimutl• k olao Cenabıbaık 
kendiıinı Ilı.inci bir defa olarak imtihana 

çekmiıtl. 

( Devamı llçünciide ) lerdır. 

Z 1ND1 K LAR· 
Biraz ıükOt etti. Şimdi çok maddi şey· 

lerden konuşmaia başlamıştı. Pek muhterem 
ve yüksek olan P11kcpoı Ha:rrdleriııin Vali 
Çanad aileıinin mevki ve 1ervetinin eski· 
ıi gibi muhafazasına müsaade edeceiini 
ümid eltii'ini söyledi. Yine etkisi gibi 
kale muhafızlarının kendiıine lizımgelen 
hürmeti ih etmeleri ve kilisede mukad\ 

doı iyini hususi mevkiinden dioliyebilme• 
ıinin temini üzerinde bilhassa ısrarla dur· 
du. Y enl valinin tayininde kendisiyle ev· 
lenmHİ şart konulmaaı h111uına da kapalı 
bir liunla anlattı ... 

Mntemadiyen konuıan dol kadın kar• 
1111nda ihtiyar papaa mahzun ve dalrın 
bir tavırla duruyordu. Fakat birdenbire 
dikkati arttı. Valinin karıaı büyük bir 
tehlike karşısında bulunan kmndan ~aba· 
ediyordu. Kızını kendiıine münaıip bir 
aurette evlf'ndirmek maksadiyle ilkbahar. 
da Atony'nin kızı Zenoba'oın buraya rel. 
metioi arz.o etmiıti. Fakat kız imparator· 
luğon büyük ~cbrinden ve aıil akrabala· 
raoın yanından ayrılmak lıtememiştl. UzuD 

ÇEViREN: 
münakaşalardan sonra ikna olunmuı ve 
yola da çıkmıştı. Kendiıinden ıon olarak 
alınan haber Bolrar Fcbervar'ından gele. 
cek oradan gemiyle Keve'ye aeyahıt 
ederek Kove valisine teslim edilecek. Va· 
linin yanına vereceti mubaf ıdarla Maroş 
kalellne kadar feldikleriol halbuki ıimdi 
Keve'yi Maroı'a bıilıyan yol tamamiyle 

·aıilerin eline geçmişti. lbtitar kadın Vali 
Çanat!'1n üvey kızının 1ı;oduıgun mO,rik · 
lerin eline düıecoği korkaısuyla tir tir tit· 
riyordu. 

Bu ihtimal kartııunda Papaı V alter'in 
de tnylerl ürperdi ve: 

- Şimdi • dedi • Gellcr'in bazuro• 
na çıkacaiım. Bu kötü vaılyete çare bu. 
lacak birlıi varsa o da kendiıidir. Her 
ne ·adar 11bah a kadar keodiıini kimsenin 
taciz etmemesini omretmiı iae de bo va· 
Eiyet karı11ında beol aff edecejioi umarım. 

Papas acele adımlarla uzaklaştı. Ça· 
nad'an karısı üzerine cariyelerinin minder· 
ler serdiği tabla bir kaoape üzerine otur· 
da, Hizmetiiler dizüıtn relerek hanuola· 

Semih U ggur ~ 
f' .• ~ rının yanında kaldılar. Kanape 1~ 

posun odaaının tam karş1sınd~ bulutı11 

do. Buradan içeriyi görmek müıo~Oİ 
Bo odanın bütün eşyasını büyük bıt 
aa iki aandalya bir klltüphaoe ve bl'. 
mektup ııandıfı teşkil ediyordu. E;er 11 

riıi aapla dolu bir hararla kaba bir lı' 
niyeye yatak dlyebilinek odada bif 
yatak vardı, _Duvara büyllk ve siy•b 
haç asılmışb. Attındıt dikenli deı:tılf ~ 
kaıak ve her vakit kendini döğdüiO ı 
kırbaç vardı. Bu zalim aletleri bllbl 
yaradıhıı iktizası birdenbire öf"ef~ 
gazaba geldiği zamanlar zavallı vOC ti 
na bo lıötü ve ateııli bareketiode'1 
geçirmek için kullanırdı. , 

Kitap rafında en sevdlii kitapl• ı 
ıilmiıti .Banlar Sent Ambruı, Sınt />ı~I. 
Boetiu•, Platon, Teromı'un ldtaplar• JI 

Masanın üzerinde yazılmıf ~j 
duruyordu. ,t ı 

Epeyce bir uman sonra Va~t;ı-' 
det etti. Beraberinde Henrık 19 

Devamı Var -
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Halide Edip 'lJe 
Evliya Çelebi 
YAZAN Pıof.-ör Halide Edibia Oıkildar Halkewlacle ftl

cllli konferaııt millt edebiyatımız •• mWt __._... 
Ulun•f zi ıörilı bakımından çok ehemmiyetli b.Jcl• .. o.ter· 

b •Oellif konferaa11ada mahiyeti tetkik edilmeden JOk .. llat• •ahkO• 
edilen edebi •• l'ilzel Mnata ait •arhtımıza kavvetli s....U• te~ et 
tiriıor. Baadaa dolayı b;zim zorla kendimizi mahkO• etaek btecltsı•_!s 
akaaeti ıailam bir natuk ve lı:avvetli bir mabak ... il• köklacl• to-

lı:lp atıyor. 1 baJma. 
Halide Edibin iddiah röriioen l'Örif DOktasuu ... m&ballf ~ ~· 
dım. Onan «Tiirkiyedeki rüzel ıanat uerlerlDi du-;y•:u :ç " 1~· 

rinde görmemiı ~lma11.» bir çoklam11 ayal fikir •tr! 18 top ıya~ t" 
. af eli prllfu ve ıoara roı .. hakıkattir. Sanatkinn en kavvetli tar ı •YY 

rifidir. . h ı k tt d B 
G l l h .. betiad• ba ıkl vaç en a avve var ar. a 

iize sanat arın • b - d Lı · 
itıL- la l tlann aabtelif tubelerini ancak onlarao üruo üuen 
~r ıOze sana •. • . b - ü - t ı. bir lı:' f k 'bi tellkki eyledir-m ıçıo a •ıor p ve •roı er~• m•· 

ııleaı::e 0::..1 :'ıarak edebt bir eserle bir tabloya blrbirindu farkıa 
olarak zikredebiliriz. . 

Z la ,Mlist rör0fÜ esyaya e1eriae çolı: deria ıarette aksettirir. 
O nlD • l'Ll • - t ' 

Göıterit\ ise inıanlaran dikkat etmedikleri blr takım ınce aııı. en roı eru; 
ba i lit' rösteris ne kadar kuvvetli ve etraflı olar1a eser o kadar 
.. ~· e~r üzerine karalm111 demektir. HaUde Edibi~ kendinde ph97 
•r yarat.ak i.tidadı olanlara vakayioamelerin tetkikbn taYılye etme11 ı 
de sanatklrda ba hassayı iıletmek için ileri ıOrOlmüı bir fikirdir. 

A\la k.adınımn:ın vakayiname hesi üzerinde bir teıir yapmasa 
tarS1ada Jaallmıt kitaplardan en it 'l'yordu 
ço'c ete da • ye eoı ı • 
S h :an ~ ~··· Evliya Çelebi Fakat bir yandan uçaklarm 

eya • aaa•dar. llııhterem Profe - 1 b · 
ıörll bu fikrinde çok hakla bala o açaş rüçlerl i~e olçülO o an u I• 

ruz. Evll1a Çelebi, okayacaları:da çerlere sızış, obür yandan, . atılan 
görüı ve ı&.t.n, haua\vıaı de· kiiıtların derhal toplanma11le de 
rinleıtiren çok k11metli bir ... ,. büıbütiin teılr1iz bırakıbyordo.Ôy 
dlr. Evliya Çelebi seyahataam .. ini. le ki, bütlln bundan evvelki 11vq 
bazı inanılması mahal fıkraların- larda her devlet, milletin manevi 
dan dolayı bir masal ribl telikld cepb .. inf, yabancı proparandalara 
edenlerin halı:h olduklarını \taba\ karıı kolayca koravabiliyorda. 
etmiyorum. Bütiin ba vakalar eıe· • Radyo çıkalı, hava dalralanna 
re lezzet veren salça vazifesini bıneo propaıanda zehirleri, artık 
rörnr. Evliya Çelebi, seyahatna. 11nırlar1, ülkeleri ve lı:ıtaları a .. rak 
muiyle bize, Oımaoh devrinin ko her ev içine ve her k a 1 a i ı o 
liı arkalarını röıterir. zarına kadar rirebiliyor. Radyo 

MeHli fermanla olan bir vezi. yüzüadeıı yepyeni ve çok çetin 
rin memlekete niye mal olda;una bir döiüı cepb11i daha açılmıı ol 
anlamak için Evliya Çelebinin Def du. 
terdar aade Mehmet Paıa ile ba· 
landatu demleri ioceliyerelı: oka 
mak. kafidir. Melek Ahmet Paıa 
,. kartı nnaf kıyamını en rüzel 
anlatan biç tüphııiz Evliya Çelebi 
olm111tar. 

lbıir Mut•f a Paıanın vezirleri 
Üılrtıdarda rehine ribi ahko1m•· 
ıına dair olan tafıillta anc•k ora· 
da t•Hdüf edilir. 

Evliya Çelebide buln, kanla, 
~llltınç, valralar bir teıbib taoeıi 
sibl dlallmlttir; ba itlbarla bundan 
iatenl'- ••naa 119 .. k rGt de 
tur. 

s.,.laaba•• 1•1• rörllea •• 
ldrlerln, ilkelerin taWt, copaft n 
dyetlerinl bildlrn blru 11lucı •· 
Hrl•• MDH•H. Ooaa • birik 
baıaıiyeti aeyahatn••• bnnada 
bir hatırat mecmauıdır. ve Hbrla 
nnıa araıında daima biraz pir, 
biru mllnfi, muakitinaı ve ftlp· 
hııl:ı çok nabızıir olan ÇelebİDİD 
pek beW aarette keadini rö.terme
lidlr. 

Halide Edibin Evliya Çelebiyi 
tavıiye etmeıini tam hocabia 
,. klfU bir irtat ribi telikki adi· 
JOTG•. 

( Taa'daa) • Radyo savaşında 
Tür ki yemiz 

Geçen harp ile 

Vedat iMi .... , aruın 
ecl•lll dalı:i blly&k ay 
T'01t nbklar, yalnız 

sıbl ..... ~ tank, top, :uçak 
dinde_ ...:_aaıatanaua her ç8ff. 
lann k•U.. .... taenlliW.,.. •• b.n 
llklen •apaa1p lııa~dıkl özel-

Ba harbi~-· 
... ve ret.it biti. kader ı.ı. 
•yırt edm en b&~ -.,._.._ 
devrim denilebilecek ~l bir 
cleiltlklik, «Raclyo•nııa bir .::...~ 
••· 1alclmu .. korana&' -. ... 
olarak araya katılmlf olaau~ 

Eıkl aavaılarda en çolr, • .. 
çok •takların llDlf r•rileriae ... 
._abildlkleri •roparaacla kliıtlan 
•• ,, ... .ua.tleri ..... ı cep· 

Bu cephede çarpııao ise, A• 
dece zeki k•netidir. 

MHletia ••nevi cephesini, bir 
yandan yabancı telklaı.. kartı 
satlam ve ayaaık tatmak, her an 
ve her yönden milletin nhana ak· 
makta olan zehlrlerl derhal teıhis 
ıcllp banlar• karp • •nan paa· 
:ıehlrlerl balap yaymak, öte JU 
dan da, dtııman manevi bllnyeıi 
oio en nazik yerlerini yakalayıp 
onlarm Gzerlerin• en derin •• u 
çabuk iıleyicl mikropları hazırla 
yıp ıahvermek, ba, ıllreldl korama 

ve saldırma hamlelerini, ba tahlil. tet 
hiı .. terkip lflemelerlni her ra· 
Din yirmi dört ıaatinde H ıaatten 

saate dıti'ıen ıartlua röre, en •• 
ki ve en ınzel bir ıekilt ayarla· 
-k. lcab.1 etmeli ki, çok ince bir 
laborıtawar ,,. çok ojnak bir u
U itidir. 

Her ...ıebtln radyo iıtlh 
ka.lan arlı: .... da, bialerce çift 
kalak, .... rtınd&z, her dakika 
H her ıaai,., havalara yetmiı iki 
buçak dille J•pıln ı&z maliki 
• • • tıyatro, n•triJatını dinleme ,,. sapt 

etme ekipterl halinde çabııyorlar. 
Ba cHaleaen ve ıaptetme malsa· 
m., yine bqka •kipler tarafından 
ua d i 1 e çevrildi~ t• aoara, 
banlara karıı aba ..... serak• 
kartı tedbirleri inceUyen, diqilneD 
yaratan ekiplerin hazırladlklanD: 
yine fefİtli dillerlerle •• ttlrll ı•· 
killerle r6kler• yaymalı: için tatbik 
ekiplerine devndiJOrlar. 

Sa, hiç ardı .... a.a.ı,... 
durup dinlenmlyen öyleıine linir 
Jlpl'ıtıcı, 11ki harcayıcı bir Mftf• 

tar ki, ateı cephelerindeki boiuı· 
ma kadar harbin talibi Gzerinde 
rol oynamaktadır. 

Banan içiadir ki, harpçi dev
letleria reltl.ını •• politika adam· 
lannı 11k 11k mikrofan bqında ıö 
rlyoru. . 

Bu• içladlr ki, dalplor bo
Jllaca radyo dllj...W çewlrdlkç., 
a....ıa kndlllal 8abll kaluiade 
laDacatı r.Uyor. 

vm. ba .. .,.,.... ki. bitin t:::• dewlUlerl, mlmldla olcl•ta 
......... tok •• çeeltll .W.a ....... ........ ....,.e,.,.,.a. 

BUGON 

mektedirler. • 
Yiae ı. yilzdendir ki, dalra 

lar &Hriad• biribirini bozmak, bl 
riblrU.la IHtİae •banıp eımek 
için sDrekb bir botalmadır fidi 
yor. 

N• 111atla milli radyo poıtala· 
mu, bir Aldırma ve dötOım• va-. 
11t .. ı olarak deiUd•, milli iatlkW 
,,. hlriyetiai konma. 'milJt varlıjl
aı karma •• pekleıtlrme, milli bir 
Ujinl kavvetlendlr .. we yikMlt.., 
milli killtOrGnü yay .. ve derla· 
lettirme vuıtası olarak kaUaaaa 
Tilrkiye'mlzel. 

(ltıd70 q1ecm.a .... aa) • Eğer dedikleri 
gibi olursa ••• · 
Yazan 
Kem• 1 
Z EK 1 

Dr. Spitzka 
adında bir 
zatın, kor 
kala bir IJ. 

Gencoam•n mt bala' a 
war. Dolrtor, 

ae irHa cemiyetlerini kırıp ıeçlre 
relı: yeni bir mikrop, ne yıkıcı, ne 
yakıcı yeni bir harp ileti balmaı 
delildir. 

Dünyayı barUakil haliyle lı:iil 
Ye insanlara kemik haline retirmelı: 
için, medeni milletler ba saydıkla
rıma ziyadeıiylı ıalliptirler. 

Hıyar, Doktor Spitzka, ozon 
tetkik yıllarından ıoara bunlardan 
daha korkaoç bir biikme varmıı 
tır: clo11olar bedenen yüzde elli 
den ve fikren de yüsde ondan si· 
yade inkifaf etmemiılerclir. Halba 
ki onlar bedenen daha bir milli 
ve fikren de daha oa llitli kav· 
vetli olabilirler.• 

loaaaların yaranını diqllndüm: 
daha OD miıJi felİfecek V8catJar, 
ıimdidea beai korkuttu. Barüalı:O 
dllnyayı, barünlln insanlarına da· 
radar bölebilen iktisat kanunlarının 
ilet olacatıoı dGsilndllm. Hatti on 
miıli r•liıecek inunlarıo evl@rlni, 
kapılarını ve yataklarını bile hayal 
ettim. Biraz da rülllnç olacak ... Fa· 
kat, detil •i ki b• HriUp serpil 
me, ba r•llıip renltl••• biU8n 
ia1abk içindir, klmHDln kilDHJ• 
dlyeceti. ı&lecek n afbyacak ba 
ll kalmıyacatı 1 

Oa miallmisdeld adaalar, bize, 
bldm timdi kedil•e baktıtımıı ri· 
bl bakacak ve .... onlar r&lecek
ler. 

Doktoran uaa tetkik yılların-

Japonya Moskova'yı 
g6zden · kaç1rmaya· 
-niçin mecburdur? 

( 8tftarafı lklaclde ) 

- Yıldırım barbi l 
Bir hamlede timali Çini Japon• 

lana elin• dllıllrmek için hammah 
hazailıklar baıtadı. Yıldırım harbi 
Çiade mütbet bir netice vermedL 
jıpGDlar maazu• bir orda ile ko
caıun Çine dalddar, her taraftan 
...ı.ramiretler baı wösterdi. Çinli· 
ler mütemadiyen onları taciz edi. 
yorlar, ahali bir tane pirinç eke· 
miyorda. 

Japaoya mlltlı:ül vaziyette kal· 
mqtı. Yıldınm harbi olamııor, H 

dan -90nra vardıtı hllkmün ikinci 
kı .. ı, blrinciıindeo beıbater kor• 
kançtar. 

Biz. ideal laıanlardan zeki 
ve zihin f aaUyeti itibariyle, de1Delı 
bir hayU ıeri balaomaktayıı. Ak· 
tamızı daha bir kabna çtlcaHbile
cek, daha m6thit bir• m•hlak o
lacataz (T abiatte, hfç belli olma• 
daa olarelen ve olariden ba çetit 
ilerlemeler, belki binlerce, belki 
milyo"larca yıl iıtediiiııe ve dok· 
tor da bütün dlloya çaihrı ileri
ıine dair konaıtaiona röre o rnn 
leri bizim rörebileceiimizden bir 
bir hayli şüpheliyim. Siz «olacai'IZ» 
dediğime bakmayınız; bu söz itim· 
bilir kaç milyonunca toruou!Daza 
aittir.) 

o rüoün inunları, borünün, 
telroiii ön~nde yapıııp lı:aldıjımız 
htlrriyetio tarihini okurken, rözle· 
rioin öntıade. pek iptidai in1an ba· 
yalleri belirecek. Bizim, Habll'le 
Kabil'in tq kHfHıııı dlltündOill· 
mllz rib 1 

111avvara H hayali bile ioıana 
dehşet veren o man1arayı rörUyor 
maıanaz? O.ı miıl(mlzde adamlar, 
iki miıllmiıdelı:I ıelcilariyle wrupp 
döiiiıecekler, •• burllnlı.ll harp 
eğer dünyanın eller tutan bir ta· 
rafJnı bırakacak olarsa, onlar ba 
ekıiii tamımhyacalr.lar. Falrat ba, 
korkunç k.ir tamamlayıı olacaktır. 
Dr. Spitzkaoın ba mühim balata, 
in1anlaia pek · f aydala sahalarda 
da yoralabiUrdi. Fakat, iiç dör ,.ı. 
dan beri öf•endiklerfmiz, kafatan · 
mısda. lnAD zekbının ancak bir 
tek raya içla halkohındata fikrini 
yaratmıılardırr öldilrmek lçiof Bat· 
ka tllrlllıilnO dütilnemez oldalı:. 

(Ulua'hn 

biltllo kaynaldarmı kurutacak atan 
boylu bir harbe rlrmeyi mavahk 
bulmuyordu. 

Tam bir 11ne Japonya Naakla 
Fou Tcbeo, Han Ke,,a'da kuvvet 
ve kudretini qındırcb ve Al•aa 
mlıavirlerioin nasihatlerine, reyl•r 
ine, i'ldlarıaa ratmın pek az lle
rliye.,ildl • 

Muahede imzalanıyor : 

B lrdenbire timalden bir tehlike 
iıareti reldi. Mançari hada 

duoda karıııkhlclar vardı . 
Almanlar J 'ponlara : 
- Kmlorda içlerinde adam 

öldürmılı:teo inanılmıyacak derece
de zayıflam•ttır.Kbasan rö'llne bir 
el atanız. Cbanr - Koa • Fenri zap 
tediniz Acele Cin cephesinden kav
ntleri alındı. Sovyetler Çin Japon 
ibtilifına karqmak llzere idiler. 
1905 be:ıimetinio intikamını al'llık 
için ikinci bir Ras • Japon maba· 
rebell patlıyordu. 
. Raalar Cbanr • Koa · Fenr'te 
J •poolaran remiıini bekll,orlardı. 
Ôyle bir çarp•ttılar ki, Japonl~r bir 
çok maktaı baralı:arak çekilmiye 
mecbur oldalar. 

Kremlioia seıi bir daha çıktı : 
- Kifi reldl mi? Bir ademi 

tecavüz muahedesi için müzakerata 
baıhyalım mı ? 

J •ponlar bili tere-ldiit ediyor
lardı. Bu mailubiyettea IOnra Raı 
ordularının hlli zaafına inanmak 
dotra deiildir. Sonra Çiode va:ıi 
yet rittikçe vabimleıiyorda. Biba 
ıas Almanya ba meHlede aıkert 
bir yardımda baluaamı1acapı ka 
ti ıarette blldiraıifti. 

Japonlar ba miqkill darama 
çare aradılar; balamadalar, nihayet 
Raılara: 

- Peki; dediler. Miizak.reye 
ririıelim. 

Litvinof, ıilibtan tecrit edilen 
mıutakalar için Japonlarla cilvele· 
tirken, Çin Sovretlerden top, hf· 
yare, malı:ioiıt ve pilot alayorda. 

Kimse Çfoin ba harp levaıı · 
mını ne 1aretle aldıtını bilmediler. 
Zira TOrkiıtan - Si - Kiyang 
yola tamamlanmımııtl. Bana rai 
men bOtOn ba mGhimmat Çialilere 
röadeı ile bildi. 

Burllıı Mançuko ve Çinden 
ıonra yeni bir harbe rireo ve yıl 

24 Nisan Ca•• 
TGrldye Rad7odlflbyoa po•talan 
TDrklye •ady.,.u, Aakara RadfOl'I 

7,30 PrOJ'talD •• Memleket 
ıaat ayarı. 

(PL) 

7,33 Milıik: Hafif parçalar (pi.) 
7,45 Ajanı haberleri. 
8,00 Milzilt: Senfonik parça!• 

815 -
8,30 Evin ıaati. 
12,30 Prorram ve 

saat .,.,. .... 
12 33 Mllzik: Nibavut Maka

mında.. •arlr.ılar. 
12.45 Aj11ne haberleri. 

1 
13,00 Mllük: Şarkı ve T&rkl-

er. 
13,15 -
13,30 Konaı•a (Çocuk ..ı,,.. 

me karama adıaa). 
18,00 Provam ve memleket 

uat ayın. 
18 93 Milzik: Faaıl heyeti. 
18 45 Ziraat TaltvimL 
t8 55 Radyo Çocalc lrlllbll. 
19,tS Mllzikr Fılıa Puçalan 

(Pi.) 
19.30 Memleket 1Ut ayan" 

Alanı Haberleri. 
19,45 Müzik: Klaıllt Tilrk •I· 

ziii prorramı. (Şef: Meaad Ce•U). 
20,15 Radyo l'Hetqi. 
20,45 MDdk: Neva Maka ... 

dan ••r~ılar. 
21,00 Kouut•• (lktisad saati), 
21.15 Temıil 
22,00 Millik: Radyo S•loa or

ke1tra11. (Violonist Necip Aflcın). 
22.30 Memleket Saat Ayane 

Ai•nı Haberleri ve Borsalar. 
22.45 -
22,SO Y anokl Prorr•• 

k•panq 

ITll.KVİMI 
24 Ni,.. 1942 

CUMA 
YIL•1942 • A Yı 4Giiaı IH Kuıa 
Rami JSSI- NiaaD 
Hicri 1161- Rebillllıu 

Bu 
Gece Nöbetçi Eczane 

Toros eczanesi 
(Y enicami yan10da) 

dırım atlratiyl• bilyllk mvvaffa 
yetler kazanan Jape>0Ja, nuır 
daima tiıaali rarbiye, Molkovay 
dotra çevirmeye mecbardar. Ç 
k6 orada daima ba devletin rBa 
birinde lrendiılae ıaldıracaimı 
ıtınen biriıi, Stalin vardır ki, 
adam daha evvel yıldırım ıilratl 
bsrelı:ete reçebillr. 

1 DENiZCiLiK J Hind denizinde üstünlüğün rolü 
YAZAN:Hüsameddin Ü/sel -============================ === 

Hindlıtan, lnriliz imparatorlajanan helke 
mitidir. Bara11 karadan Jıpoa teladidiala a.ltıa· 
da dararkea Jıpon danlı tayyareleri Hinduta· 
nın ceDabanda balanaa Seylla acluma kork• 
verici akınlar yapmıya batladı. 

Adaya ba1kın &zerine baıkın y•pılıyor ve 
( Adem ) tept1lnln eteklerinde karalmaı olan 
(Kolombo) &zerine bombalar yatdmlıyor.• 

Japı>D yllksek duiz kamandanbt~, Sior~· 
par boia11Gı elin• aldıktan sonra 111tematık 
bir prorramla ifi ilerletmek iltedl. Blaral• kör
f esine hl kim bir daramda balaan Anamaa a 
dalarmı itral etti. Ba sayede iki rayeye • .,. 
du Hindiatana kartı 11keri hareket için do· 
D•amaıcı yard11madaa fayclalaa-k i•klnı Hin· 
cUataa ve Birmanya arumda .. w...ıa yolla- , 
naa kontrol albade tatabllmek k ... ti •• 

Japon,.. s ... K6rfeda• waraaak lçia S.y. 
lla aduıaa kartı ciddi banketi.. reçm•ti 
....... SÖrlne baH tlratJe yapmakta t• 
W...,_.ktlr. 

Atlaaıa tanan ya•alaranı •• dealı u .. n. 
lannı ele reflrdiktu sonra baradaa lnrilizl•· 
rin Hind denizindeki blttln ..,W yollarını keı 
mek •• Afrika - Bura karfeli yolaaa koat · 
rol etmek çareleriai U'IJacakbr. 

Almaoyanıa Kafkuy .. veya Sariyeye yapa
caiı taarruz ilerlemep yllı tattata ııra . 

larda belk.l de Japon kanetleri Bura Körfe. 
sinin aiıına dotra denizden bir harekette bu. 
lanmaya huır balanacakbr. 

Acaba Hint dnlaincl• Japon donanaauı 
llıtlnlBtllnll mahalau etmek kadretlni röatere· 
bilecek mi? Ba Doktıa. tahlilin• deter mGhim 
bir dbaclar. Jepony•, kıtJ bir umanda elde 
ettitl deaia Gatlalliln•• en 9ok faydalanmak 
l•klalarw aradıjl l9ln Hint denizi 7ollarma 
...... •aite teWit edecek DOktaJuda lmY• 

vet i hava ve d•oiı ittaayonlannı klrmak Ilı• A uerikan filosuna yeni harp reıailerio .. 
n blltlla rayreti ile çahfma~ zorundadır. Ban• illveıi a:ı bir zaman içinde mllmkil 1 bir vaat-
temin edebilmek için aamanıa Japoo hareketin- yete riremez kanaatinde1ız. 

.de bO,Ok bir mHdi wardar. , Fakat bana raimen Japon donaomamam 
Japonya, •na vatan ıalaraodan ba kadar cenap rarbi paı1ifi" denizini boı bırakarak H 

azalı: bir mesafede kuvvetli bir donanma ba- denizinde harekete reçmeıi pek f cıala bir • 
laodarmılı: kudretini haizdir denemez. Jıpoa taret eıeri olur. ÇilnkG ana vatan fılo,.11 a 
filoıaooo amaml mevcuda bana imkia vere- yıflatmak Japonya iç•n daima teblikılıdir. 
•••· loriltereoin Hind denizine yani denlı k 

Sonra, Japonya, Hhıd denizindeki hareket· vıtleri rö:ıderdiiine dair haberler nr. Ba 
leri ıonraya bırakmalı: zonndadır. Avutral· berler açaralınq balonlar rıbl detil de 
ya111n ve Yeni Zellodın, Amerika ile olan de kikat i1e, Japon donanmaııoın Hiad d• 
Diz yolJarlDI her Uman için lehdld edecek kuvvetlice bir deniz kuvveti fÖod ....... 
hale relmedikçe, Hiod denizinde kuvvetli bir zaruret haline koyacaktır. la.UterealD ı6 
donuma reıdlnbilmesl ba sahillerde çifte receti veya röoderdiii ka~wet• kal'fl 
çifte deniı iıtaıyonlanna ıabip olma11na bat· mi•tarda kavvet ayr1lır1& J ıpOll aaa filo• 
bclır. Aocak o uman ba denizlerde kavvetli kuaom•ı olda;a deııis .. tıaıQI tehlikeye 
deaizalb filoları balandarabilir ve bllyllk barp ı•'>ilir. Bu talı.d1rcl• J•pota1P111 blltlln Ho 
aaıarlarını tehlikeden koruyabilir. adalar1 ile mav...ıaı•DI te•la •• aaavataa 

Amerikan fllORna arayıp bulmak ve ba larını madafaa ••• Jape>nJ• için ciddea • 
bir d iz b bl dı-ı., a andıracak bJr dava halini alır. 

doaanaaya ea ar yaptırarak imha .- Y ._. Japoara Hind denl&inde faal 
etmek ribl parlak bir tallı kavaıarsa Puifilı:te K anut•• ...,...ıı itia b1va Ye den~ 
kendisine kartı dat.. daran bir tehlikeyi yok rol '1f"llJ~- Lt J d 

. • ... .,... -yaaacaa ır. pı:>n onaa•ana 
etmlt olabıUr. Bana da ımkiıı pek kolay dejlldir ::';.,, • .ıardıa ıonra ltral edecıtf Hma 

A m•rlku donanmaıının barllnkll baff, ela ...-c1uacaia ba r•miler dlltmanın ti 
Japon donan111a11 ile harbi kabal et... -w...ıa yollarıaa darbeler indirmek için 

,. avrıın mudur? ........ kadar •tr• .. caktır. 

Baaa bilmlyoru Her iki tarafm ela..... lpr lafiliı deniz kuvvetleri, Hiod d 
ye kadar yaptıtı p;oparaedalar alhlalert ,.. .. pl.iiJH ba fılo J • ponyanıa Hiad d•i 

t lı: t 8 ... hakluada..... •ld faaliletine bllyllk bir .,, .,ı olacak ve J ıır mıt ve avve • wuea ...._ • 
bl f'ki hl 1 1 l•U. baraııs••...-• pooyıyı lltklH bir darama dGıOrecektir 

J r 
1 

ridsa ""d 
0 = bakıbrla A-'b 1- lnrilterenin meofaatı fark yoluna moha 

apon ara a am c1oaaa .. 11DID t kt' 8 fil ö 
losa patifık blki.a,etiDI Japoa _. _ _:acak· el mde "·. ad bolnahn !,koderilditini biı bir 

al lk t.nat " ......... _,, on aa zıya e r hı at olarak kabal 
elin~ ':raftan A_.... WrlJ• Hllfl pek daha doğra balayoru:ı. Çüo"n Hind .tealll 
~cla •Amerlkaa ..... Pdflkt• Jhldea tilnUliüolln rolll cidden 6lçllıb c1enoec19 
t..roı ~ ....,,_,.. blldirmektedri. hl•dlr • 

' 
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GENERAL ELECTRIC RADYOLARI 
Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini Hiiz Akümülitör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her iki 

Tertibatı Havi Yeni Model (GENERAL .ELECTRIC) Radyolan Gelmiştir. Sayın · Müşterilerimizin 
Nazan Dikkatini Celbederiz. 

ADRES : GENERAL ELECTRIC Adana Acentall§ı, Asfalt cadde BURDUROtiLU 381 

Anne ve Babalar ve Botun Gençler 
Alsarag ve TAN Sinemalarında 

BU AKŞAM 
Birden gö•t•rllecek olan •enenin en acıkh fllml, en katı rUrekll ln••nları 

blle •llatacak mU•••lr mevzulu 

ZEHIRl.I ÇiÇEK 

Türkçe S6zlU ve Şarkdı taheserl mutlaka görmelidirler 
Türk uztntn en atefli natmelerini sinesinde toplayan bu fevkalade ftlm bntün Kadınları atlatacak, Erkekleri aon· 

ıuz bir heyecanı sürükleyecek ve bütün Gençlere ibret deni verecek bir bayat faciasıdır. 

Alsaray'da : ilaveten 
M. U. M. tarafından hazırlanan 

Memleket Jurnalı 

l TAN'da: ilaveten 
Heyecanll macera fllml 

Silahşorlar yarışlarda 
DiKKAT : izdihama meydan verilmemesi için biletlerinizi erken aldırınız. 

Telefon Alsaray: 212 Telefon TAN: 288 

Pek Yakında.. . Pek Yakında ••• 
YIKllA~1 YUVA 

İLAN 
lçel P.T.T. MildUrlUQünden: 

1- Mersin'de Yeniköy yanında Tatlııu çam ormanından 
kesilerek Mersin istasyonunda teslim edilmek şartile ( 6 ) 
metrelik ( 1.SOO) adet ( 7) metrelik ( 1100) adet ( 8) metre
lik ( 1485) adet ve (9) metrelik (200) adet ki cem'an (4285) 
adet çıralı çam teliraf direği,- kapah zarf usulile yapılan 
eksiltme netict:1inde teklif edilen bedelin mutedil bulunması yü· 
ıllnden -pazarlığa konulmuştur. 

2- Beher adedine (10) lira tahmin edilen direklerin mu· 
vaklcat teminatı, (3213) lira (75) kuruıtur. 

3- Pazarhk S/S/94l aalı günn saat (10) da Mersin'deP.T.T 
müdürlütü odasında yapılacaktır. 

4- isteklilerin ticaret odası veıikaıı ve muvakkat temi· 
nat makbuza veya banka mektubu ile yukarda yuıh gün ve 
1Utta komisyona müracaat etmeleri. 

S- Bu ife ait ıartname Menin'de,Adana'da ve Ankara'da 
P.T.T. müdürlllklerinde verilir. 1914 19-24·29-3 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KEelDELEAı 

Z ŞalHıt, 4Magı•,3Afruto•,211cinciteırin tarilderbule ..,,.1u. 
---- 1942 iKRAMiYELERi ---

1 Adet 2000 Liralık 

3 it 1000 " 
2 " 7SO 

2000. 
3000. 
1soo. 

Ura 

" 

3 .. soo ,, - ısoo ,, 
1 O ,, 2SO ., - 2SOO. -;. ., 
40 " 100 .. - 4000. " 
so " so " - 2SOO. " 

200 " 2S " - sooo. - " 
200 " 10 " - 2000. - ,.. 

TUrklye ı, Bankaaına para yatırmakla yal
naz para blrlldlrmı, ve faiz almıt olma, apı 
••manda talllnlzl de deneml• oluraunuz. 877 

-------------------------------------------------------------------------
iLAN 

Devlet Demiryolları 6. ncı 
işletme Arttırma, Eksiltme 

Komisyonu Reisliğinden: 
Muhammen bedeli 8400 Lira tutan 70.000 adet Parke tııı ıırtoa· 

meai vf'çhile 29/Niaan/942 Çarıaaıba rOnO ıaat 11. de kapalı zarf aaa
liyle Adınada 6. ncı lıletme M6d0rl0i0 binaaında 1&tıo alınacaktır. 
Parke taşlar1 Toprakkale -Erzin iıtaayoalan arasında kilometre 100+ 5 
d• ve bıt krnarınd~ tulim e~ilecelıtir. 

Ba ite girmek ııteyenlet1n 630 llrahk muvakkat teminat akçalar1 
••J• teminat mektupları, • ka~~ııl ikametrib veıikalan, nüfaı cüzdan 
lan va Tıcaret oduı veııkalarde yak•rda tayin edilen rllode 2490 
No. hı kanııoon emrettii'İ tekilde bazırlamıı ol-faldara teklif mektaplar1nı 
ekliltme 1aatindeo bir ıaat evvel A iana4a Devlet Demiryollara 6. ncı 
ftletme MtıdiirlGtıı birıa11nda toplanan Artbrma, i.ıı.ıiltme komiıyoau 
Relıı itine tevdi etmeleri llıımdır. la &lll blUr 

Şartaameler komiayooa müracaat 1 • • 
1898 14 - 19 - 24 - 28 

Satılık . 
Kuyu sibobu ile ara ıibobu birlikte yenı denecek kadar 

u kullanılmıt beı inçlik bir santrfüj satılıktır. Arzu eden-
lerin yazıhaneme müracaatları 1917 1 - S 

Necdet Arıkotlu 

lcativa• Sablbl ı Ca11•t ORAL U. Netrly•L Müdllrj ı Avult•t Rifat 
8dıld•t• yer ı SUGON M .. tbaa11 YAVEROCLU 

~·-Bayanları------
ŞOpbeıiz takdir ederainiz ki, füzel kamq, rDzel 

biçim ve d\kim ile keodlıioi rölterir • 

TERZi MAKBULE NiL 
A•rf Sinema cadde•inde Camlırulget 
olnılıı ka,.ıısındtı Dispanser Nluıi 

-BUGDN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 

ASRI SINltJl&\DA 

s;;s Bi.J AKŞAM s;:;r· 
iki net'• ve zevk filmi birden 

-1-
JACL ME GREA NANCY KELLEY 

tarafından fevkallde bir 
tarzda yaratılan 

Karımla 
Evleni.yoru 

• 

Zevk, neı'e, etlence fevkalade komedisi 

-2-
TUrkç• SözlU 

Zorla Tayyareci 
Katılıncaya kadar kahkaha şaheseri 

+ 
Bugün gündüz matinada : 

Karımla evleniyorum - Zorla tavyareci 

Pek yakında.. Pek yakında ... 
DünJ• ıinemacıbtının erifilmez bir san'at ve deha ibia..ı 

REBEKA 
ADANALI DOKTOR 

Zekeriya Ozveren 
Adres : KurukôprU Trahom Dispall" 
seri Kartısında Hane No. 21 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi 
iskenderun 

Nakliyatta sür'atle it yapar. Komlf' 
yonda herteyl yerine satar. 

Telgraf 1 ooclu AMBAAI 
Telefon ı Z18 1876 ı - 30 

••••••••••••••••••••• 
Dr. Abdullah Erberk 

Her gün hastalarını kabul eder.s•'1 
ve cuma günleri saat 15 den 18 1' 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Bor••" 
kartısı Çocuk Oyun Alanı Bltltllf 
No. 44 1902 1-16 

, ...................... . . . , 


