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Milli SEFiMiZiN NUTKUNUN· TAMAMINI VERiYORUZ 
ün izi muharebe eden taraflarla çar· 

m ğa götürecek meselemiz yoktu 
y ı ufkumuzda bulutlar görülmüyo 

rp Ne Kadar Uzun Sürerse S ürsün, Bundan 
Dip_diri Ve Kuvvetli° Bir Millet Olarak ÇJJ!.acağı~ 

HARP DIŞINDA Kalmağa ÇALIŞACAGI: 

Hindistan 
meselesi 

Yazan : CAViT ORAL 
/?.!!.ünümüz ün en aktüel mese 
~ lelerinden birisi de H in· 

distan o)muştnr. Üçyüz yirmi mil 
yonu geçen nUfusile, bitmez tüken 
mez t abiat zenginliklerile şüphe 
yok ki Hindis tan dünyadaki mev• 

t bütün emperyalist devlt!tlerin, 
~ • h 
hepsinin de, ıhtiras ve ışta asını 

çekme '< t edir. 
Yüz seksen çeşit dille konuşan, 

altı yüz k üçük bük O metten . teşek · 
kül eden ve türlü ı rk ve dın ay· 
rılığiyle birbirini anlayamayan bu 
memleketle henüz milli bir tesa· 
nütten bahsed ılemez. Anca~ , birin· 
ci cihan harbinden sonra Gandi' nin 
ve Nehru'nun idaresinde H indistan 
birliği için çalışan, propaganda· 
yapan ve milcıı:dele · ede? milliyet · 

erver zümrenın oynadıgı rolü de 

k
p - Hk görmek imkansızdır. Fakat 

uçu • . b - - ~ 1 Hint lıderlerının ut~n ugr_:ışm~ a· 
es urıı"e teşebbuslerıne 

rn~.8 ve b~nüz Hindistan lehine elde 
rqmw . b 
edilmiş, ortada büyük bı.r . aşarı 

d kt 
Halbuki Hındıstanın 

a yo ur. l .1 . . 'kı·ı· · ·0 ngı tere hürriyetı ve ıstı a ı ı~ı d bulu· 
tarafından bir çok vaıdler e . 
nulmuştu. Nedense, hang i h!sl~~ıD! 
hangi düşüncelerin ve hıngı sıya_sı 

sebeplerin tesiri altıodı bu soz 
vermeler yerine getirilmedi ve ln · 
giltere Hıntlilerio t a leplerine yanaş· 
maciı. TaLiatile bu vaziyet Hınd 
milliyetperverleri ve Büyük Britan· 
ya arasında bazende kırgınlığı ve 
küskün lüğü icap ettiren hadise· 
ler doğurdu. lıte H indistan ve Bü 
yük Britany~. arasında bu iyi an· 
laşınamııyı gosteren durumu bugün 
daha iyi görebiliyoruz. Japon kuv• 
vetleri Hind sın ırla rına yaklaşıyor· 

l falı.at Hindi!tnnda bu taarruzu 
ar, b' H" ı · karşılayac·ak büy~k . ır ıııt ı ba-

l - he u·z sezılmıyor. Buna kar 
zır ıgı n • _ • . 
şılık Gandinin silemh sozlen Mıh· 
ver radyolarında ve matbuatında 
bir propağanda mevzuu y~pılıyor: 

Her halde L~nd~a .h?r. Ome~ı 
de vaziyetin bu cıddıyetını t?.kdır 
etmiş olacak ki, durumu du:r.en· 
lemek ve Hintlilerle ıınlaşmak ıçın 
teşebbüse sreçmek istemiştir. Ve 

Eğer harpten kaçınmak mümkün olmazsa vatan borcunu şerefle 
ve haysiyeti~ ödeyeceğiz. Bahara g üvenle, kuvvetli olduğumuzu 

b i 1 e re k v e g ü z e 1 h i s 1 e r 1 e ç ı k ı y o r u z • 

lzmir: 17 La. a.] - Milli Şef 
lsmet lcöoü, bugün lzmir baHtına 
hitaben aşağıdaki konuşmayı yap· 
mıştır: 

nin ihtiyaçlarını karşılamak. Mer 
kezll'rde yüksek okulların yatı pa 
ralarını yollamıyan halle, çocukları · 

nı d aha mütevazi şartlar iç ınde ba· 
rıodırıyorlar. Bu çocukların iyi ba· 
kım ve kontrol altında buluoına

l u rı gerektir, Bıınun oe suretle te• 
min edilebilcceğ'ni gösteren iyi iki 
örengi burada size söyleyeceğim: 

d.t tesirini ya pıyor. S !ahla biı b ı rine 

tutuşmu, bulunan devletler de dün · 
yanın çoğudur. Bazı devletler - ki 
biz bunlar arasındayız - harbin dı 
şında kalmışlar, fakat t~sirleri için
dedirler. Duumu ve bütün tedbir
leri böyle bir yönden rörmek li
z mdır. S iyasi tedbirlerimizi ıırasi

le söyl iyeceğim. 

ederek Hindistana yollamıştır.Aca
ba Crips bn vazifesinde muvaffa~ 
olacak mıdır, yoksa olamıyacak 
mıdır? Ve s o n r a C r i p s 
Hintlileri memnun edecek ve se
vindirecek ne gibi tekl'flerle ve 

anlaşma şartlarile Hindistan& git· 

miştir~ Henüz bu mesele etrafında 
eııaslı ve inanılır bir malumat sız· 
madığı için bn hususta kesin bir 
fıkir yürütmek doıj'ru olamaz. Fa· 
kat radyo havadislerine bak!lacak 
olurso, Crips Hindistana domınyon · 
luk hakkı vermek teldilıle gönde 
rilmiştir. Ancak Amerıkanm da 
garanti edeceği bu hak, Hindis· 
tana harp sonu veri.lecektir. . 

Acaba löyJe bır teklıf Hıod 
Nasyonalistlerini memnun edecek 
midir? Tabıi bu da bizce meçbul
dur. Çünkü yaklaşan Japon tehli
kesi karşuında Hindlilerin duyduk
ları, dü~üodükleri endişeyi veya da 
başka hislerini bilmiyoruz. Ya.loız 
ortada görünen bir hadise varsa 
Japonların bu gergince vaziyetten 
istifade etmek iıtcmeleridir. Zıra 
Japon Başvekili Toyo'oun birkaç 
gün evvelisi söylediği nutukta 
Hindlilerin milli hisleri okşamak 
ve kamçılamak ister ifa.ieleri dik-
kate şayandır. Bizce Hind milliyet 
perverlcrinin hürriyet ve istiklal 
isterken, logiltere'den ayrılarak 
daha muhteris bir devletin, Japon· 
ya'nın boyunduruiu altıoa girmeğe 
k tlanacaklarını tahmin etmek pek 
~ t - Lakin yaklaşan bu tehlike· guç ur. . 

•- ı bu alakasızlık da ıosanı ye ,.ı.rş . • 

h t du- .. nrmektedir. Bunun ıçın ayre e y • • 

bu çapraşık ve bula.oık . vazıyetın 

d l • ve düzenlı bır duruma 
uru uga f 

konulması iki tarafın da m~n aat 

l 
. 'kt'zasından olsa gerektır. 

erı ı ı . k' b -H iç şüphe edılemez ı, ugun 

l 
'it kendi varlığı, aıukaddera 

ngı ere • 
t e menfaatleri için oldugu ka 

dı v k- .. k milletlerin haklcı ve 
ar, \ çu 

h
- . t" • • 0 de mü cadele edm 
urrıye ı ıçı 

bir devlet vaziyetindedir . Bunun 
- H kü ü\t da sebebi açıktır. Çunku ç 

milletlerin yaşamakta ve yaşatıl: 
makta lngilterenin de menfaatlerı 
vardır. Bugün harp halinde bulu· 
nan devletler arasında Amerika· 
dan sonra küçük devletlerin, hnttfı 
umumiyetle, bütün mille tlerin hak· 
kına, huku~uoa, hürri et v · · • 

« - İzmirliler; sevgili vatan· 
daşlarım; 

Bir iki gündenberi aranızda 
iyi vakıt geçiriyorum. Ayrılırken 

sizinle bir konuşmıı yopmak iste· 
dim. llkönce şunu bildireyim ki, 
seyahatimden çok memnunum. Va· 
tandıışlarımı sıhhatlı, imanlı, işleriyle 

ve güçleriyle devamlı olarak çalı· 
şır gördüm. Uğradığım bir çok 
yerlerde o~.ulları geızdim. Oırnllar

daki durum ve çalışmalar, benimle 
beraber olsaydınız, eizi de memnun 
ederdi. Oıc.ullarcla talebeyi umumi 
olarak iyi buldum. Talebenin her 
bakımdan sağlığına çok önem ve 
veriyoruz Onaları çalışkan, gür
büz ve anlayışla olarak hayata, yeni 
zamanın isterlerine hazırlamağa ça· 
lıııyoruz. Ana ve babaların da ta
lebe işlerini benim ~anlayışımla ta. 
kip etmelerini isterim. 

Ôğretmenlor vazifelerini be 

nimsemişlerd ir. Hevesli ve diltkat· 
lidirler. Talebe ile candan meşgul 
oluyorlar. Bundan çok memnunum. 
Yeni neslin yetişmesinde öğrrıt• 
menlerin vazifesi büyüktür. lık öi· 
relim teknik öğretim, orta ve , . 
yüksek öjretimiu teşkilatını genı ş-
letmek için biç bir fırsat kaçırılmı 
yor, biç bir fedakarlıktan çekinilmi• 
yor. Bunlardan iyi sonuçlar alınalı: 
oiretmcnlerin gö~terec .. ğ'i kabili · 
yet , çalışkanlık ve anlayışa bağ· 
lıdır. Talebe ve ana bı balar da 
öğretmenlere bu yönde yardım et· 
melidirler. Çocuklarımızın karak· 
terli, ahlaklı olarak yetişmeleri, 
onların bilgili olnrak yetişmeleri 
kadar ve hatta ondan daha çok 
önemlidir. Ancalt ahlaklı ve ka· 
rakterli çocukların bilgilerinden 
memleket f ay<lalanır. 

Ya vrulıı rımız, memleketin ile· 
risi kendi ellerinde olduiunu bile· 
rek, kııvvetli ve bilgili olduğu ka· 
dar ahlaklı ve karakterli olarak 
yetişmelidirler. Öyle bir yüksek 
amaç, küçük yaşta mektep sırala· 
rında zihinlerde yerleşirse sağlam 
olur. 

Vatanseverlik, ahlakın 
başında ıelir 

Bir noktayı daha ıize belirt· 
mek isterim. Çocuklarımız vatan 
sevgisini şuurlarile koruyarak ye· 
tişmelidirler. Şimdiki zaman bizim 
yetiştiğimiz zamana göre çok de
ğişmiştir. Memleket içinden ve dı

şından geleıı tesirler çok geniş · 
tirler. Çocuklarımız kendi neıille· 
rine güvenli ve bütüo ters tesir· 

lere, akıntılara karşı koyabilecek 

zihniyette hazırlanmalıdırlar. 
Vatanseverlik ablakıo başında 

Sandıklı kuabasından Afyon
karahisara g e len 50 kadar çocuk 
için bir bina bulunmuştur. Sandık. 
lılı talebe borada hep birlikte ba · 
rınıyorlar. Hayatları düzgün ve o· 
cozdur. Valinin ve devletin diğer 

büyük memurlarının kontrolü altm
d::.dırl:ır. Sandı lıları başarılanndao 
dolayı borada teşekkürle anmak 
için bunu size söylüyorum. 

lspartanın Sömüıtken kaıabası 
da 50 kadar çocuğunu Afyon-Ka· 
rahisarda iyi barındırmış. Sonlarda 
dikkat ve kontrol altında bulunu 
yor. 

Sömürtken'lilere de burada si· 
xinle beraber teşekkür etmek is
terim. Denizlide de bu mesele iyi 
bir yoldadır. 

Vilayet merkezlerindf', yüksek 
okul olan ye r 1 erde kazalar 
ilgi göster ir , bu merkezlerd e teş
kilat kurarlarsa oraya giden tale 
belerini ucuz ve rahat barındırır
lar, daha Önemli olarak sıhhat, 

öğretim ve ahliilt bakımından tus 
tesirlerdtn uzak olarak o~ utabilir
ler. Bütün memlelcete telkin yııp· 

mak için bu örneklerden faydalan• 
mak istiyorum. 

Geniş ölçüde ekim 
Günün diğer esaslı bir işi de 

geniş ölçüde ekim meselesidir. Ba 
zı yerlerde sert kışın yaptıiı te
sir le ı i gördüm ve acı duydum. Bo 
durumu yurddaşların cesur yürek· 
le karşıladıklarını görmek insana 
teselli ve kuvvet veriyor. 

Yeni ekim yılı için hükOmetin 
hazırlığı ve bu bakımdan halka 
yaptığı geniş davet her yerde iyi 
kabul görmüştür. Kış ekimi her 
yerde geniş ölçüdedir ve ümit kuv· 
vetlidir, İzmir ve dolaylarında da 
büyük ölçüde mahsul almağ'a ça· 
lışmak arzusu insanı memun ede
cek suretle göze çarpıyor. 

Memleketin siyasi duruma 
İzmirliler; şimdi memle\cetin siya 

si durumunu benimle beraber incele· 
ıneniz için söz aöyliyeceiim: Bugün 
harpten zarar görmemiş memleket 
yoktur. Harp ayrınsız bütün dünya· 

Birincisi, dış siyasetimiz açık 
bir şekilde ifade edilmiştir. Birbir· 
lerile muharebe eden devlet lerle 
ahdi münasebetlerimiz vardır. 

Anlaşmalara dayanan münasebet· 
lerimiz doğru yürekle ve ayrımsız 
olarak tatbik edilmektedir. Bilirsi
niz ki muharebe içinde bulunanlar
la dost ve tarafsız siyaset takibi 
kolay deiildir. Cumhuriyet hükO 
meti, Büyük Millet Meclisine da
yanarak bu siyasetini bütün dev
letlere karşı iyi niyetle ve iyi ni
yetinien kuvvet alarak ciddiyetle 
takip ediyor. 

Bugün bizi muharebe edeo 
taraflarla çatışm~ğa götü· 
recek açık meselemiz yok
tur. Yakın ufkumuzda bu
lutlar görülmüyor. Bununla 
beraber, bütün tahmir.lerimi· 
zi ihtiyatlı yapmaktan ay
rılmıyalım . Harbin geniş ve 
karışık mahiyeti içinde her 
ihtimalin gözden uzak tu 
tulmaıoası lazımd ı r. Bu şart
lar iç;nde olarak d ş ciya. 
setimizi size anlattım. Şun• 

di diğer tedbirleri ıöyliye

ceğ m. 
Bu tedbirlerin başında, mü• 
dafaayt. daima hazır olmak 
gelir. Harbin başındanberi 

hemen hemeneseferber hal· 
de bulunuyoruz. Vatandaş· 
lar nöbetleşe askerlik ödev
lerini yapıyorlar ve sıraları 
geldikçe hususi işlerine ve 
güçlerine dönüyorlar • Bu 
durum değişmeyecektir • 
Memleket, ordularını daima 

ayakta, hazır ve uyanık 
tutacaktır. 

Ekonomiyi düzenlemek 
Dünya harbinin yü1dettiti bir 

büyük iş de, ekonomiyi harp ister· 
lerine uygun olarak düzenlemektir. 
Memleketin bütüo işleri ve yurd· 
daşlar arasındaki bütün münase· 
betler ziraatte, ticarette ve diğer 
alanlarda olsun düzenlenmelidir . 

B 
· L ahrumi· u durumda bır çoııı. ın • 

yetlerden sakınılamaz. Eo zengın 

gelir. Vatansever olarak yetişmek, 
terbiye sistemimizin temelidir. Ç o
cuklarımızın toy zamanlarında ters 
akıntılara dayanmaları ve yetiştikle

ri çağda iyi mücadele etmeleri için 

Mil8s'm bombardımanı hakkında 
RESMi TEBLIG 

Anltrtra 18 (a.a) _ Reııni teblığ: logıliz büyük elç ı ıi bugün Hari 

ciye Vekaletine gelerek Milıis'ın bombalanması hadisesi şayet lngiliz 
tayyarecilerinin bir yanlışlığı neticesi vaki olmuşsa- ki ha ihtimal ilk 
bakışta imkan dışında addedılemez- İngiltere hükOmetinio icap eden 
tahkikatı derinleştirmek hakkı mabfoz kalmak üzere ıimdiden Tir 

öğretmenler onların zehinlerini iyi 
iı\enıelidirler. Öğretmenler de bu 
istediklerimizi canlandırmak için 

me nlelteıler bı l e, ya lnız kendi 
tiştırdikleri ve y p ıkldrı mali 
g eçinemezler. Bir ÇOit şeyleri dı 
rıdan getirmek Z'lruodadırJ .. r O 
ya harbinde lHmlarıo bir çoğa ı 
lemiyeceğıoden mahrumiyet t .. 
olur. 

F akkkt biz yiyim madde 
rini o lsun kendi yetİftır 
memleketlerdeniz. ~u yo 
sıltıntılorımız geçi c ı dırl 
Bunlar iyi mahsulle düze 
bilirler. Yime, içme ve 
ç nme bakımından biz b 
tıyar memleketlerden 1a 

hrız. 
Size buradıa ac klı misaller 

recek deği lim. Etrafımızdaki me 
Jeketlerin mahrumiyetlerini ve ç 
CAn yalı.an durumlarını bilirıiniz. 

Endüstri malları bakımın 
durumumaz daha s kıntılı olaca 
tır. Fakat banan için de gerek 
tedbirleri almaktayız, Bütün bu 
kıntılarJa b eraber b iz, mohare 
içinde bulunan memleketlerle a 
çok, kolay, güç tıcarct münasebt 
leri olan bir memleketiz. 

Vatandaşların; 
Memleketimizin ekonomisine 

işimiz ibtiyaçlarımm düzenlem 
ve harcayac•klarımızı tertibe k°İ 
maktır. Bu, işlerimi:.:in en öne 
lerinden bıridir. Belki de iıteoil 
tertiple r birden bulanamaz. Anc 
tecrübeler en tesirJi tedb rltıri bıs 
bildireceklerd ır. Temel şar t el bi 
liiidir, herkuin tecrübesıni bır 
rine eL.lemesidir, herkeııin birbiri 
gü ... enini devam ettirm esidir. 

V ıı tan•1a huzıır içi ı d., v 
taod ·~ların bıroıri e ın. 
m tları, bü Oınet"' gü ,,.nra 
l~ri .en ö ıde gelır. Böy 
bır ınan ç ve güven iç 
bütün sebr p er vardı r. Me 

lekct imizi dünyanın borii 
kü durumunda bu itibar 
tutmak kolay bir şey de 
d ir. Bunu takdir edersın· 

Bu &l'!cak halk idaresi 
başarısıd r. Bugün her til 
lü tedbirlerimiıi almıf 
lunuyoruz. ilerisi için kar 
rımız açık ve aadedir. Ha 
dışında kalmaia çal:şa 
ğır. lşleri~izi düzenli 
ceğiz ve erer harpten ka 
mak mümkün olmazsa v 
tan borcunu şeref le veba 
siyetle ödeyeceğiz. Meml 
ketimizin kuvveti yala 
kahraman ordumuzun ka 
vetile ölçülmez. O kad 
da yurdumuzun içindeki d 
rumla, vatandatların idar 
edenlere güvenile ve ya 
dımı bissile ölçülür. Ha 

ne kadar süreue sür 
sün ·ki ço'< süreceii anla 
şılıyor. • bundan dipdiri v 
kuvvetli bir millet olara 
çıkacağ:m ızdan eminiz M 
sele içeride milletçe bazı 

(Dnamı üçüncüde 

B. Refet Ülgen'i 
muhakemesi 
Ankara 18 (Hususi) - Ur 

mebusu 8. Refet Ü gen ile Z 
O '{en'in mııhalıtemeleriae bll 
aiır cezada devam ed idi. Jddia 
kam1, Refet O l'eain ceza ba• 
DllD 5 10 • !HS t 69 ye 80 
_.ddeleri ••ci 



.Günün meseoesü 1 

vustralya 'nın 
: ilk insanları 
lı 

erek mahkumları, altın arayıclları, 
: koyun çobanları •• 

Ticaret harbi Upnlar Avustralya'ya adım 

'fdım yaklaşıyorlar. Avustral
r on tehlikesinden öteden beri B u dıırn..o nihayet 1936 da 
si ve Şimal komşusundan çok Avııstralya ile Japonya ara· 
ıtdi. işi daima tatlıya baila- 11nda bir «ticaret harbi• nin açıl 
j e başına bir beli çıkarma · masıoa kadar ilerlemiştir. Avoı· 
•)iıterdi. Daha geçen sene tralya Japon mamulitına kapı· 
handa, Japonyanın Fransa !arını kapıyor, hona k ar Ş ı lık 
1\şarak Hindiçloi'ye girmesi Japonlar da Avustralya yünleri· 
e, 0 zaman Avu1tralya Baş· ne karşı boykot ilin ediyor· 

~lan Mr. Menzies, Caober· tardı. Bu küsküolük çok uzun 
~eclis huzurunda söylediii sürmemişti. Çünkü her iki tarafın 
ftukta: cPasifiğin cenubunda zararı da büyüktü. 1937 Sonkinu 

ıİ eden buhranı ortadarı kaldır- nunda sekiz aydanberi devam eden 
"'aponya'nın elindedir. bu gürültüsüz harbe nihayet veril-
İİ:ınya ile Avustralya oldukça miş, iki hükQmet arasında yeni bir 
oir müddet· .. - ticaret anlaşma11 
a·i birbirle 1 Avustralya ile Japon· imulanmıştı. Fa· 
v dostturlar. ga arasında ilk harp 1936 kat bunun da öm 
ear arasında da çıkmıştı. Fakat ba bir rü uzıın olmadı: 
«onuşup an- ticaret lıarbigdi. Avustral- Japonların Çine 
... L • • 1 j l taarruzları üzerine ,. ne ıyı o ur.ıo ga a p o n mama atına 
• '- p a • 1' f 1• '- Avustraly ahların 

ıar. '" ar. kapılarını kakıyor, fa· 
:~in ıulh yo a-özleri açılmış 
T halli için ponlar da Avustralya ve dos~umdur de 

mak istemiş· günlerine boykot ilan e· diii en büyük 
t tjaponya bu diyorlardı. düşmanını kendi 

ue kulak as· ••••••••••• ... eliyle besleyip 
h, ve cenuba doğru kayma kuvvetlendirmekten artık vazıeç· 
eun tatbikinfl devam etmişti. mişti. 

Japonyanın Avustralya için Avusfralyemn 
e tehlikeli bir dost olduğuna - --

•ı kalmıyor. ilk insanları 
~memleket arasmda 
f ret münasebetleri 
k -
tf. irinci cihan harbinden ıonra 

'm, Avustralya ile Japonya ara 
ki ticaret münasebetleri çok 

<ıştı. Sonsenelerde-1937 de -
}'ıtralya, Japonya'ya mal veren 
~leketler arasında Birleşik dev 
h·, Hindistan ve Mançuko'dan 
·~ gelmek üzere dördüncülüiü 
ır ve japonyadan mal alanlar 

l le de Birleşik Devletler, Hin· 
~an, Mançuko, Fel~menk Hindis· 
•İve lngiltereden sonra gelmek 
~e altıncı reliyordu. Daha 
m 1929 da bu münasebetler • :ıa sıkı idi. Japonya Avuıtral 
Hn ithalatında lngiltereden ıon· 
/{elmek üzere ikinci ve ihraca· 

•na lna-iltere ve Birleşik Devlet· 
ı:en ıonra gelmek üzere üçüncü 

yyordu. 
iıorülüyor ki sulh esnasında co( 
f zaruretler siya si düşüncelere 
rabe çalmış bulunuyordu. 

C\vustralyanın ıeneden seneye ar· 
t ıl mahsullerini lnrilterenin çok 

~ 
llklarda kalım pazarları artık ta· 
•lniyle bazmedememeye başla 
ltı. Almanya'da sun'i yün istih· 

ehemmiyet veriliyor, Fransa, 
ya gibi müşteriler de dünya 

'\rant yüzünden siparişlerini azal 
~1 >rlardı. Avu,tralya milli menfa 
~~ icabı, yünlerini kolaylıkla ve 

atle alacak bir mahreç bulmak 
~cbariyetinde idi. Bu imkanı ona 

~\&,onya temin edebiliyordu. 

1 tı Avustralya yünü ile çalışarak 
lnyanın muhtelif pazarlarını do. 

•• 
Onc" kürek mahkumları, sonra 

altın arayıcıları, nihayet ko 
yun çobanları ile nüfuslanan Avuı
tralya az zaman içinde çok ilerli
yen modern memleketlerirı canlı 
bir nümonesi olmuştu . Yüz ölçümü 
itibariyle Amerika Birleşik Devlet· 
lerine yaklaşan Avustralyanın muh
telif köşelerinde ayrı ayrı vücut 
bulan altı müstemleke uzun müd
det lnıiltere tacına bailı birer 
sömürge şeklinde idare edimi11ti. 
Nihayet bıı altı müstemleke 1901 
senesi 9 Mayısında Fedaratif bir 
hükOmet şeklinde birleştiler. O za-

man velaiht olan lngiltere Kralı 
müteveffa Beşinci Jorj, Avustral
yaya geliyor, Molbourne' da Birli 
iin ilk mecliıini açıyordu. 

Artık lngiltere ile Avustralya 
arasındaki bağlılık Kralın şahsın
dan ibaret kalmış, bir dominyon 
şekline giren Avustralya istiklalini 
elde etmişti. Bu yeni devlete Com-

monwealtb of Anstralia - Avus
tralya cümhuriyeti ismi veriliyordu. 
Bu cümhuriyetin Am"ika Birleşik 
Devletlerinde olduğu ribi yeni 
baı şehri olacaktı. işte Sydney ci
varındaki Cınberra şehri böyle 
doğdu. Şimdiki Kral 1 Altıncı Jori 
Veliahtlığıoda - York Dükaıı ol
duğu sırada - 1927 ıeneııi 9 Ma
yıtında yanında Düşoı Elizabet 
bulunduğu halde, Canberra'da bir
liğin yeni parleminto binasının a
çılma törenini yapmıştı. 

A v o s t r a 1 y a Commoovealth 
inin hariciye, maliye, müdafaa, pos 
ta ve telgraf, demiryolları gibi u
mumi işleri artık buradan idare e
diliyordu. Birleşen altı müstemle· 

Xlo I (,( D..
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Karınca ve 
• 
ıınsan 

H aşerat mütehassısı doktor Hir 
tarafından' yapılan tetkikle· 

re göre insan, karmcamn ayak· 
larını hareket ettirdiii süratle yü· 
rüyebilseydi, saatte 1200 kilomet· 
re mesafe yürüyebilirmiş. 

Mütehassısa göre insan bazı 
hayvanların yürüyüşleri hakkında 

yanlış fikirlere sahiptir. Meseli 
dtıveyi, en aiır yürüyen hayvao· 
lardan biri olarak telakki eder. 
Halbuki deve, beygirden de sü· 
rallidir. 

Avnstralyada bir deve, 850 
kilometrelik bir mesafeyi üç gün· 
de katetmiştir. Bu mesafe, sürat 
ve mukavemet bakımından bir 
rekor teşkil eder. 

• 
Prağlıların 
başları ve 
ayakları 
biigümüş -

Prag şapkacı 
larıoın tesbit 
ettiklerine gö. 
re, son sene· 
terde Prag şeb· 

ri halkının başları büyümüş. On 
sene evvel Pragda erkek müşte· 
riler şapkacılardan en büyüiı. şap 
ka numarası olan altı buçuiıı •· 
rıyorlarmış. Halbuki o zamandan. 
beri Prag erkeklerinin başları bir 
numar• daba büyüdüğünden şim 
di en büyük şapka numarast ola· 
rak yedi buçuk numara aranıyor
muş. 

Ayni müşahedeleri, Praglı 

ayakkabıcılar da yaparak bilhassa 
son zamanlarda kadın ayaklarıoın 
büyüdüğünü tesbit etmişlerdir . 
Şöyle ki, on sene evvel kadınlar, 
ekseriyetle en büyük ayakkabı 

olarak 36 numarayı ararken, şim 
di 38 ve 39 numaralı ayakkabıh.· 
rı alıyorlarmış. 

• 
Balla yaşı· ı Paraguay or-

• manlarında tıı· 
gan ınsanlar .1 • t•d • _ mamı e ıp ı aı 

bir hayat süren Guagaki namında 
bir aşiret yaşamaktadır. Gaagakİ· 
lerin silahlardan ve insaoların 

kullandıkları diğer aletlerden hiç 
haberleri yoktur. Bunlar, arıların 

ormanlar içinde yaptıkları balla 
yaşarlar. Bu aşiret efradı, tama· 
mile medeniyetten mahrum olup, 
göçebe bir bayat sürüyor ve ço· 
cuklarıoı, sütten kesildikten son 
ra bırakıyorlar. 

Bu aşiretin ormanlar içinde 
iptidai bir hayat sürdüiü, bu met· 
rük çocuklardan öğrenilmiştir • 
Goagaki aşiretinin yaşadığı bölge 
içine, fazla bataklı\clardan ve ha· 
şeratıo çokluğundan dolayı rör· 
mek kabil olamamaktadır. 

kenin Nev Soutb Vales, Victoria, 
Oueensland, Garbi Avustralya, Ce· 
nobi A"ustralya ve Tasmanya nın 
ayrı ayrı meclisleri ve hükOmetleri 

vardır, fakat bunlar yalnız mahalli 
işlerle uğraşırlar. Hatti bu hükQ · 
metlerden her hanl'i birinde yapı 
lan bir kanunun bir maddesi birli 
iin kabul ettiii bir kanuoon ara 
sında uymamazlık olursa mahke· 
meler birlik kanununu muteber tu
tarlar. Birliğin icra kuvveti Kralı 
temsil eden umumi valiye verilmiş· 

(Devamı üçüncüde) 

Sanay.i Kanunu 
Layihası Mecliste 

Sanayi üzerinde bir devleı.-
kontrolü tesis edilecek 
- Kanun layihasının esasla- -

- rını bildiriyoruz -
Ankara 18 (Hususi muhabirimizden) - HükOmet sanayi kanun 

layihasını mtclise takdim etmiştir. Haziran başında yörürlük müddetleri 
sona erecek olan teşviki sanayi kanunu ve ekleri, esas itibarile muayyen 
bazı vasıfları haiz sınai müesseselerin iıtifade edecekleri muafiyetleri 
ve bunların tatbik şekillerini tayin etmekte ve sınai faaliyetimizin tan• 
zim ve kontrolünü temin edebilecek mahiyette hemf'n hemen hiç bir 
hükmü ihtiva etmemektedir. Halbuki bu kanuuların teşrindenberi ge· 
çen zaman içi.ıde milli sanayiimiz oldukça genişlemiş, gerek teknik, ge· 
rek iktisadi, rerekse memleket müdafaası bakımlarından sınai faaliye 
tin tanzim ve kontrolünü lüzumlu ve zaruri kılacak bir dereceye dahil 
olmuştur. Geçen bu zaman içinde muhtelif tarihlerde bu gaye ile neş· 
redilmiş bulunan, sınai mamulatın mahiyet ve toptan satış fiatlarıoıo 
tesbiti, sanaiye lüzumlu teknik elemanlar yetiştirilm~si ve sanayi müesse
selerde medek kursları açılması hakkındaki kanunlarla da bu lüzum ve 
zaruretin tamamen karşılanamadığı görülmüştür. 

Bu maksatla hazırlanan layihanın derpiş eylediği esaslar şunlardır : 
1 - Tesis mahiyetinin asgari hadde indirilmesi. 2 - Memleket 

bünyesinin bütünlüğü için lüzumlu sınai müesseselerin tesiııinin kolay· 
laştırılması. 3 - Sanayi müesseselerin muhtelif mıotakalara tevziinde ik 
tisadi şartlarla beraber memleket müdafaası zaruretlerinin nazarı itiba· 
ra alınması. 4 - Sanayi mamulatı fiatlarıoıo asgari hadde indirilmesi 
ve en yüksek kalitenin temini için iktisadi ve teknik işletmelerin ru 
yonalize edilmesi. 5 - Kalifiye işçi ve mütahassıs yetiştirilmesi. 6 -
Sınai imalatın standardize edilmesi ve işaretlenmesi, 7 - Sanayiimizin 
teşkilatlandırılması, 8 - Sanayi üzerinde bir devlet kontrolü tesisi. 

lstanbulun gıda maddeleri 
ihtiyacı karsllanıyor 

Ankara 18 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Haber aldıi1ma ıröre, 

l!!tanbul piyasasıoda bazı gıda mad

delerinin darlığı nazarı dikkate 
alınarak ayda 150 ton prioç, 300 
ton fasulya, bir parti olarak da 
1600 teneke peynir, 600 teneke 
sadeyai ve 100 ton bulgorun pi· 
yasa ihtiyacını karşılamak üzere 
toprak ve ticaret ofisleri tarafın· 

dan satışa arzedilmesi için · Ticaret 
Vekaletinden bu müesseselere emir 
verilmiştir. 

Pozentl'da ant 
arattarma 

bir 

Pozantı (Hososi) - Kayma
kam, yanında Jandarma komutanı 

ve nahiye müdürü oldugu halde 

dükkan ve hanlarda araştırma yap 
mıştır. Dört bakkalın dükkanında 

ve iki handa ceman iki ton kadar buğ• 
dayla 52 kilo prinç ele geçirilmiş, 
suçlular hakkıoda kanuni takibata 
girişilmiştir. 

Bir delikanlı, sevgilisi
le konuşurken vuruldu 

Öirendiğimize göre, Oymaklı 

karakoluna bağlı Eiriaiaç köyün- 1 
de bir cinayet işlenmiş, Ali oilu 

Kemal isminde bir genç, tabanca 
ile vurulmuştur. Ağır surett~ ya· 

ralı bulunan Kemal hastahaneye 
kaldırılmıştır. Suçlu olduiu zanne
dilen aynı köyden Hacı İbiş ve 
yeğeni karakola götürülmüştür. 

Kemal, sevdiği kızın penceresinde 
sevgilisile konuşurken vııroldoğu 

için hadisenin bir kıskançlık neti
cesi olduğıı saDllıyor. 

Bir doktorun asker 

ailelerine yardımı 

Kozan hü~Qmet doktoru B. 
Sedat Barı, muhtaç asker ailelerine 

yardım olmak üzere Kozan bele· 

diyeıine 90 lira teberruda bulun· 

muştur. Kozan belediye reisinden 

aldığımız mektupta, hamiyetli dok· 

tora kaza namına teşekkür edil. 

mektedir. 

Küçük 
Sanatkarın 
korunması 

Küçük sanatlarda ça-

lışan vatandaşların 

mali ve iktisadi vazi

yetleri yükseltilecek 
Ankara 18 (Hususi Muhabiri

mizden) - Küçük sanatlar kanun 
proiesini bükQmet burün Meclise 
vermiştir. Proje başlıca şu gaye· 
leri hedef tutmaktadır: 

l - Az sermaye ve fazla 
bilgi ile çalışan müstakil bir sa· 
nat zümresi yetiştirmek; 

2 - Memleketimizin ananevi 
bir mahiyet ve hususiyet röste 
ren sanatlarını korumak · ve inki· 
şaf ettirmek; 

3 - Umum\ yükselişlerden 
mümkün olduğu kadar az müte· 
essir olan huvvetli bir orta sanat 
tabakasını memleketin her tara · 
fma yayılmış ol11rak yaşatll'ak ve 
inkişaf. ettirmek; 

4 - Kurulmakta bulunan 
büyük sanayiin temamlayıcıs; olan 
hünerli sanatkirlerı yetiıtirmek; 

5 - Sanayi saha1ıoda çalı· 
şanların kabiliyet imkanlarını ar
tırmak; 

6 - Memleketimizin umumi 
bünyesine ve iktisadi durumuna 
uygun himaye ve yetiştirme ted
birlerile küçük s1natlarda çalışan 
vatandaşlarıo mali ve iktisadi 
vaziyetlerini yükseltmek; 

7 - Küçük saMt mensupla
rını memleketin umumi İktiıat ve 
sanayi prensip ve d isiplinine uy. 

gon bir şekilde yetiştirmek. 

HiNDiSTAN 
MESELESi 

( Baştaraf1 birincide ) 

edenlerden ve edeceklerden biri· 
sinin Büyük Britanya olduğuna 

inanmak icap eder. Netekim At· 

lantik beyannamesi de bu kanaatin 

en açık bir delilidir. Bu mülahaza

ya göre, bütün dünyaya bu hissi 
telkin eden bir 1nriltere'den Hin· 
distan gibi, ko! koca bir memle~e
te bir dominyoııluk hakkını, olay
ların bin bir türlü ders verici 
tecrübeleri karşısında, esirgiyeceği 
ni zannetmek mümkün müdür? 

Her halde Çörçil ve Eden gi· 
bi büyük çapta devlet adamlarının 
başında ve içinde bulundukları bir 
İngiliz bükOmetinden Hıodistan 
meselesinin gerek Hindlileri ve ge. 
rekıe bu iki memleketi sevenleri 
memnun edecek ve bu iki memleket 
arasında daha iyi bir dostluğun ku· 
rulmasını esaslandıracak bir hal 
şeklı beklemek ümıd edılemez mı? ı 1ran eski sanayii memleketleri ye 

ıe timdi Japonya geçmiye başla
'ştı. Çün kü Japonya mensuca t 'ıı daha ucııza mal .. edebiliyordu. 

' onya yün talebıoı arttırdıkça 
tp . 1 • • 
vullralyada yüo yetiştıren erı~ ış 

[ı====================================================================• l l ~olis Romanı : 75 O Ô R TL ER K U L O B U Çevırenı Mecdi Enön=· l 
. 'ıi yoluna rirecek ve dolayı~ıy!e 

1oyan sutından,, a-eçinen butun 
f ~ilet geniş bir milleti olarak ola· 

1
k Avustralya memleket faaliye 

J 'ııin idames için işine gelen yer· 
' 'rde mabreçler aramakta haklı 

jıi. Fakat jıponyaya mal satabil 
• 

9 ek için Japon mallarını almak 
~ i zım ıeliyordu. Zaten logiltere 
!11\alları buralara kadar relip dük-

ln camekinlarına girinceye kadar 
,, yatlar çok yükseliyordu. Japon 
J, tıalları iıe çok ucuzdu. Böylece 
ı' rıl'iltereden yapılan ithalit a-ittik· 
ı'· e azalmış ve hunların kıymeti 
;. ı 928 in 51 milyon loıiliz lirasına 
,. mukabil 1933 te 33 milyon liraya 
~l ~ üşmüştU. Bu hem lnrilterenin iıi · 
~~ ı'e gelmiyor, hem de Avoıtralya 
·~ Jnriltereden yapmış olduiu büyült 
f rıtikraılarıo faizlerini ödemekte 
aıkıntıya düşüyordu. Bu durum A· 

t\ hıtralya Birlijini teşkil eden bü 
«lmetler arasında da anlaşama· 
taulı_lLlar doturayordu. Bundan baş 

Bir gün, erkenden villioıo önüne bir 
otomobil reldi. Bu, o kadar nadir haller· 
dend· k' 1 ı, merakımı yenemiyerek dışarı 
çıktım. Puaro, benim yaşlarımda sempa · 
tik bir gençle konuşuyordu. 

- Yüzbaşı Harvey, Entellicens Ser· 
vis'i~ en .meş~ur h\fiyelerinden... diye 
talıcdıaı ettı. Yuzbatı mütevazi bir tavırla: 

- Dostumuz çok mübaliia ediyor· 
lar l cevabını verdi. 

Pııaro tashih etti : 

- işten anhyanlar araıında meşhur, 
diye takdim etmem daha doiru olurdu. 
Yüzbaşı Harveyio dost ve tanıdıkların. 
dan çoğu kenditini tilki ( fok~trot ), bin· 
di ve ayı danslarını, yani modern danı 
ları öj'renmek ve öj-retmeye vakf ınefs et 
miş sevimli ve avare bir ıenç diye ta. 
nırlar. 

Hep birden ırülüştüic. Poaro derhal 
ciddileşti : 

- Ali ... ili ... Şimdl işlerimizden bah-
1edelim ... Demek ki ıiz zamanın reldiii. 
oe kanisiniz ? 

kesildi. Hiç bir haber alıuamıyor ... 
- Demek Li Çangyen harekete reç· 

ti. Ya ötekiler ? 
- Abe Ryland, bir hafta evvel in· 

giltereye muvasalat etti. Ve dün Avrupa 
ya müteveccihen hareket etti. 

- Ya Madam Oliviye ? 
- O da dün akşam Paristen ayrıl . 

dı. 

- ltalyaya müteccihen mi ? 
- Evet •.. İsabet ettiniz. , Fakat bu· 

nu nereden öinndij'İnizi merak ediyo . 
rum ... 

- Bunu ben değil, dostum Hastings 
öirendi. Zeki oldoiunu belli etmek İde· 
mez ama, çok kurnazdır ..• 

Harvey bana takdirkar gözlerle bak· 
tı. Ben biraz sıkışmıştım. 

Puaro hafif sararmıştı. Çok ciddi bir 
eda takındı : 

- Demek her şey yolunda... Hare· 
kete reçmek saati çaldı ... Alakadar hü 
ktımetlerle mutabık kaldınız mı ? 

Elbette ... Franıız ve ltalyan hü 

bien, öyle ise, hareket edelim ... Daha doğ 
rusu hareket etmeliyim. Evet Hastiogı, 

rica ederim siz burada kalınız.. Gayet 
ciddi söylüyotum. 

Münakaşamız kısa ve kat'i oldu. Çün 
kü ben de hareketsiz kalmamaya azmet· 
miştim. Zaten Parise doiru yola çıktıit• 
mız zaman verdiiim kat'i karardan do
layı o da memnuniyetini izhardan çekin· 
medi. 

- Sizin de yapacajınız işler var, 
Hastingı, hem de çok mühim bir iş ... Fa 
kat sizi villada kalmaya teşvik etmek va 
zifemdi. 

- Demek vaziyet tehlikeli ? 
- Mon ami, Dörtlerin bulunduiu 

yerde daima tehlike vardır. 
Parise muvasalat eder etmez derhal 

Gar dö leat' e rittik. Puaro nihayet aride
ceğ'imiz yerin adını söyledi : Bolzano. 

Harvey'in kısa bir gaybubetinden is 
tifade ederek, ona neden Dörtlerin top· 
lanaca2'ı yeri benim keşfetmiş olduğumu 

söylediiini sordum. 
·· ora11nı k feden ıiıtiniz. 

Bunun yeni ltalyanca ltmi de Laro di 
Karezza'dır ... Sizin Karrozza ve Kara Zia 
dediiiniz ~elimelerin asıl manası bunlar• 
mı~··· Muhayyelenizin kuvvetiyle icat et· 

• tiiiniz Haendel açıkları ( ltalyancada Lar
ro'dur ) her halde iyi anlayamadıiınıı 
Gago = göl, Karezza ırölü isminden a-a · 
letti. 

- Karersce ? Hiç de böyle bir isim 
işitmedim. 

- işte bunun içindir ki size İngiliz 
lerin coj-rafya11 kıt olduğunu söylemiştim 
ya ... Karezza gölü, Dolomit'lerin ortasın· 
da mükemmel bir sayfiye yeridir. 

Demek Dörtler orada buluşacak-
lar? 

- Daha dotrusu onların umumi karar
gahı orasıdır. Orada küçül-. bir araştırma 
yaptırdım. Ve el altından Abe Rylandm 
idare ettiii bir maden bulunduğunu ve 
o dailar civarıPda birçok hafriyat ve 
araştırmalar yaptırmakta olduğunu öj-ren. 
dim. Şiııı ıii lcatiyetle eminim ki bu nor
mal faa l iy~t maskesi altında, genış bir 
y~raltı rad)'<l merkezini faaliyete geçir· 
mek üzere bulurıuyorla ... Bu suretle dün. 
yanın b"'r tarafında bulunan aj :rnlarına 
buradan i!tedikleri emirleri ver~ceolcler ve 
eğer Puuo karşılarına dikilmezıe bel 



Anadolu tarihinde 16 
filin rolü 

y AZAN 1 « Makine devril... 
Makineli vasıta 

Va- NO lar ... » deniyor· 
du. Bütün kıymet onlara veriliyor· 
do. Almanlar, süvari birliklerini 
lağvederek, banlar arasında yalnız 
bir tanesini sembolik tarzda mu · 
bafaza ettiler. Ankara radyosunda 
dinlediğimize göre, Ruslar, memle· 
ketlericin şartlarını dikkate alarak, 
eski teşkilatı oldui'a g-ibi alıkoy. 
muşlar. Petrolün dondu~u ender 
soğukluktaki bu kış zarfında Rus 
taarruzu bilha11a atların akını sa
yesinde inkişaf etmişmiş . 

Rusların zırhlı otomobile kar
şı atı ileri sürdükleri şu garabet

lerle dolu 1942 de, yeni bir aca· 
yiplik de Japonların tank yerine 
fili muharebe hayvanı olarak ihya 
etmeleri. Ajans telgrafları içinde 
küçük bir haber vardı : Uzak ~0: 
ğu cihangirleri, bastıklarfıül v~ dşeı 

- üyle erı 
adaları tararken eur d l k 

enk arka aşı o ara 
yakalıyorlar, c d r h lk 
kullanıyorlarmış. Bu a, yer ı a 

. d· tesirli oluyormuş . Hem 
n:ı:erın ... 
dini bakımdan ( zira, birçok şark· 
hlarca fil mukaddes sayılır l ) i 

hem de bu hayvanın cüssesi, hey· 

beti bakımından. 

*** 
Arap - Bizans savaşla~ıoda 

« Rum ateşi », Türk - Bızans 
karşılaşmalarında top 1914 -19,18 

Cıhan harbinde tank nasıl müessır 

ve dehşet salar birer silah hali~~e 
ortalığı biribirine kattıysa, tarıhı~ 
birçok çarpışmalarında da ~s~e~ı 
filler ayni surette harp talıhının 
değişmesinde amil olmuştur. 

Kuran'daki «Elemlere » sure· 
sinden de « Ashabı Fil » in Arap 
kıtasına korlıı. u ıaldığmı, anc~k 
Ebabil kuşları mucizesile ifetın 
önüne geçildiğini öğreniyoruz. __ 

İranlılar Yunan üzerine yurur· 
, . h l 

!erken beraberlerinde Akdenız a • 
kını ü~küntü içinde bırakan filler 

de getirmişlerdi. 
Timnr, ordusunda, Hindistan· 

dllo tedarik ettiği fillerden kull~-
1 her bıılde cı-

nırdı. Bu hayvan ar ~ .1 
h 

. • zaferlerinde kısmen amı 
angırın 

olmuştur. 

Bizim Anadolunun tarihinde 16 
filin oynadığı rol meşhurdur : Tu
nadan eşağı doiru inen, Avrupa· 
lı Kelt barbarları miladdan evvel 
280 yılında Trakyayı, Makedonya· 

ı istila etmişler ; vahşice bir ~e · 
Y l · · Ynoanıs · ıaretle çarpıştık arı ıçın .

1
,. 

- - M Termopı ı tana doğru yuruyup . • 
ieçaıişler' :zengin mabetlerı ya~ma 
etmişlerdi. Kendilerine Galat lar 
dahi denen bu Keltler Anadoluya 
da geçmişler ; birkaç sene müd 
detle bütün şimali rarbiyi haraca 
kesmlşlerdi. Nihayet, Antiochus 
bunları yedi, Toros'ların cennb11na 
inmelerine mani oldu. 

Kelt'ler, Antiochus'a karşı sa· 
• · dört sıralık saflar ha 

vaşta yırmı 1 d E 
linde dizilmiş bulunuyor ar ı. n 

O
Mndekiler kaha zırh kuşanmışlar, 

• - uzun 
arkadakiler de saflarına gore B • 
lakta mızraklar kullanıyordu. , e
her cenahlarında 10,000 süvarı bo 
lunnyordu. Merkezlerinde 80 harp 
arabası vardı. Anadolunun ba ya· 
~an istilacılara katşı müdafiliğini 
yapan Antiochus'un ancak hafif 
bir piyadeslle 16 fili vardı. ~elt'· 

l 
• atları bu havvanlardan urke· 

erın ' . 
,_ k rınokarı,ık gerıye kaçıştı. 

rer;, a d A 
Anadolularda, bu saye e, vropa· 

1 barbarları kılıçtan ge· 
dan ge en 

çirdiler. skerleri· 
Muharebeden sonra a • • . . 

nin zafer türkü1ü söylediğıoı ışıteo 
Antiochus : 

-trııuını 
asa•n~ 

saclar -Perekop ber~~hı 
_ F' 1 d. 'd b b r dükkinlarındakı buton saçlar 

1 
y A Z A N 1 k~':n:~ ~ea :lbi:: ;apılaıak üzere, toplanacakmış; 
TOPLUIXNE gueteler yazıyordu:. · de iken türlü türlü moda· 

U O halde, başın uzerın 

1 • d .,.ene modadan yakasını korta · 
ara baglanan saç, kesildikten sonra a 6 d' b d b' ·ı k . k d kesilir ı; un an sonra ıçı ece • 
ramıyacak, demektir. Şimdıye a ar d F' 1 d" 'd ben 

Bu darlık devam edip gid~rse, be:~i. e, . ~: an. '.ya a ve ona • 
zer ülkelerde şu yolda haberlerin yayı ıgını ıştı eclegız: k d'l . t• 

• K - "I k üzere saç uza ma arı yasa e ı mış ır. 
B ' ız çocuklarıoın oru ::re kumaş dokunacağı hesaplan.ıyor. Saçla-
unlarıo saçlarından • :··: m air ve ressamlardan toplanan para cezaları 

rını uzatmakta ayak dırıyen ş 
" d 1 b. kO a varmıştır. 0 guo ır ye • 0 ö le ilanlar verecekler: 

Kumaş magazaları ş y , l 1 . . " 
Jmış mevsimlık kumaş arımız ge mı,tır. 

"Sarı saçtan. ya:ısaçlardan örülmüş yollu yazlık kumaşlar satışa çı 
"Beyaz ve sıya 

kımlmışt~r.d". airleri nasıl şiir yazarlar? Finlandiya türkülerinin güf-
Fimlan ıya ş l le . - ı- •eylerdir? bilmiyorum. Fakat bundan ıonra on ar, artı , 

telerı ne tur u "' 
_ Saçların ... 

- Saçlarımla eğlenme; 

Bırak, onlar nasıl perişansa .... 
gibi beyitler, 

Saçlarından mı ördüler geceyi? 
gibi mısralar yazılmıyacak. 
Son hatıra aşkımda kalan bir sarı saçtı. 
yollu güfteler duyulmıyacaktır • . • ..•. 
H bu saçlardan yapılacak kumaşlarıo bır ıyılıg-ı de onlarla yapı· 

lbe~ l • k '- ·stenilen renae boyanabilmeleri olac'llı.tır. Daha 
lan e ıse erıo sı sıııı; ı 6 - • d • ·1 .d. ? 

·1 d 1 olan tecrübeler bunu gostermış egı mı ır 
kesı me en 1apı mış 

Perekop berzahı/ 
Evvelki gün Redhonse' in Türkçeden İngilizceye l<ıg-at kitabında şöy· 

le bir kelimeyfl rastladım. 

«Ür• k ' · k 1 b- -k ti' Bu kelime bir yerin müdafa~sı, orunması ıçın azı an uyu .se ı 
hendeğe verilen Türkce addır. Kitapta bu kelime ile yapılmış deyimler 

ve bunların izahları da ~ar: 
Or Beyi = Kırımda Perekop berzahının kumandam. 

Or taşrası = Ukraina. 
Or kapı = Perekop kasabası. 
işte bir kelime ki gözünüzün önüne tarihi retiriyor ve tarihte bizim 

askerlikteki teşkilitçılığımızı hatırlatıyor. 
Kırım, yıllarca bütün akınlara karşı bu sayede korunmuştur. 
Bu yaz aylarında sekiz kilometre en~nde olan bu berzahın nasıl ce· 

henneme döndürüldüğü ve öylece •şıldıgını hatırlarsınız. 
Uius'tan . \ 

Rahmetle anmak 
için sebep 

A N 1 Yine büyük bir Y A Z suç işlemişim, de· 

R E F İ_ K mişim ki: «Meş· 
H A L 1 T rutiyetten sonra 

da İstanbulu yangınlardan kurtarmak 
için tedbir alınmadı, ?.avalh şehir, 
teşkiliits•zlıktan yer yer yandı, kül 

oldu.» 
Doktor olduiunu gizlemiyen 

Dar görüşlü mektup sahibine 
bir söyliyeceğim daha var. Ben bu 
şikayetl~ri, yalnız şimdi, kabahatli 
ler göçtükten sonra değil, koltuk-
larında otururken, heım daha kuv· 
vetli Ü<Jlilpla, daha hırçıncasına 
yüzlerine karşı da yazmıştım. Şim
di onları rahmetle anmak için mev. 
cut bir çok sebe-pler arasmda 
bu «hoş ~Örmeıo meziyetleri b11şta 
geliyor. O güzel «hoş i"Örme» hn
yn ki, otuz yıl sonra, bugün bana 
çıkışan okuyocumda zerresi yok! 
Ne yazık! 

( Tan'dan ) 
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Avustralyanın ilk 
insanları 
• Baıtarafı ikincide • 

tir. Vali ba kuvveti dokuz azalı 
bir nazırlar kabinesi vasıtası ile 
tatbik eder. Başvekilin ayni zaman 
da hariciye vekilliği işleri ile .ıJe 
meşgul olması usuldendir. Avııst· 

ralyalılar kendilerine kral olarak 

İngiltere kralını ıeçmiş bulonuyor· 

ler. Her sene meclisin açılış me· 
rasimind• krala sadakat yemini e· 

diJir. 
Avustralyada ekseriyet Britan 

ya laıparatorloğuoa sadıktır, çok 
bailıdır. Hatta Avustralyalılar bu 

bailılıkta daima Ön safda bulun

mayı isterler. Birinci Cıhan harbin. 

de Avustralya 329.000 i balan gö

nüllülerin 314.000 ini harp mey· 

danlarında kaybetmişti. 

Bu sıkıf:kılığı, Avustralya par· 
limentosuna mebut srçılmek için 

aranan vuıflar ne kadar sarih o
larak a-österiyor: Bu meblise giıe· 

bilmek için en evvel aranan şey 

namzedin logiliz tebaası olarak doğ 

muş olması yahut lngiliz tabiiyetine 

en aşajoı beş ııene evvel ~t>çmiş 

olmuıdır. Bundan so~ra ikinci şart 
olarak Avustralya da üç senedeoberi 

yerleşmiş olması aranır. Maliye na· 

zırı Spf!nter bir nutkunda bu bıığ 

lılığı: '·Biz kendimize röre bazı 

karakterler elde edarek bir Avust· 

ralyalılar yaratmış bulunuyoruz. Bu 

bunula beraber esas itibariyle biz 

İngiliziz. Bizi terbiye ve adam ede. 

nin Britanya lmparatorhıiu olduğu 
na unutamayız. Onun himayesi al-

tında müstakil bir devlet haline 

geldiğimizi içimizde kim inkar eıde

bilir. lmparatorluiun kabahatleri 

her ne olursa olsun • beşer teşek· 

küllerinin hangisi kusursuzdur ki 

varlığımızın lmparatorlufuna bailı 
olduğunu bir saniye göz önünden 

ayıramııyız. Biz cenubun lngilizle

riyiz. Burada Pasifik kıyılarında 

yeni bir medeniyet yarattık. Bo 

medeniyeti Gıırp medeniyetine bir

leştirecek köprüyü biz karmak is 

teriz.,, sözleri ileanaıtmıştı. 

Adana As. Satın Alma 
Komisyonu Reisliğin
den: 

1 - Bir etüv tamir ettirilecek 
tir. 

2 - Muhammen tamir bedeli 
1119 lira 50 kuruş muvakkat te'. 
minatı 84 liradır. 

3 - Şartnamesi berg-ün ko 
misyonda görülebilir. 

4 - Açık eksiltmesi 21 /3/942 
Cumartesi günü saat 10 da yapı · 

lacağından iıtrklill!rin belli g-ün ve 
saatta komisyona müracaatları ilan 
olunur. 4-8-13-19 1777 

ANf i ULÔPE Ôi 
Mahatma Gandi 

Son asır tarihinin mühim bir 
sima:n olan Mahatma Gandi, yeni 
den günün şahsiyetlerinden biri 
olarak politika sahasında görülme. 
ğe başladı. 

Hindistan'da milliyet kahrama · 
nı olan ve halk tarafından bir aziz 
ve peyramber gibi saya-1 gören 
G .mdi, 1869 da Hindistan'ıo Port
bandor şehrinde doğmuştur. Zen· 
gin ve aydın bir aileye mensuptur. 
Ahmedabat üniversitesini bitirdik
ten sonra Londra'da hulr.uk tahsil 
etmiş ve dönüşünde Bombay'da 
avukat olmuştur. 1893 - 1914 
yılları arasında cenubi Afrika'da 
kalaralr, lngilizler tarafından ora
ya nakledilmiş olan yuz elli bin 
Hintlinin avukatl ığını yapmış ve bu 
devre, Gandı'nin Hint m ll ıyet da 
vuı Muine kuvvetlı bir başlaoıııç 
olmuştur. 

Bu milliyet kahramanı, yülcstk 
ve fedakar bir ruh taşıdıgı ıçıo 

feragatleri ve mabrumıyetleriyle 

halka büyük bir itimat vererek 
yavaş yavaş Hint milli varl ığının 

bir timsali oldu. O a '' büyük ruh" 
minasıaa gelen Mahatma sıfatını 

halk verdi. 
Gllndı'nin idare ettiği protes· 

to hareketleri iki türlü vasıta kul 
lanır. Biri, vergılere iştirak f'\me· 
mek, mahkemelere müracaat et
memelc, hülr.Qa:ıet okullarına çocuk
larını rö .ıdermemek ve devlet me· 
morluklarını kaba) etmem~k sure
tiyle yapılan menfi hareketlerdir. 
Öteki de milli istiklal için propa· 
ganda yapmak, ve bunu temin 
edinceye kadar mücadeleye de· 
vam etmek suretiyle yapılan mÜs· 
bet fakat silahsız faaliyetlerdir. 

1922 deki Delhi koogreainden 
sonra İngiliz hükameti, bo milli 
kahramanı ihtilalci diye tevkif et· 
miştir. Fakat Gandi bu tevkife 
açlık grevi yaparak mukabele ~t 
miş, İn giliı.ler, balkın çok sevdiği 
bir şah9ivetin böylece ölümünden 
çekindikleri için salıvermiye mec
bur olmuşlardır. 

Sıt ve pirinçten başka bir şey 
yemiyen, beyaz bir meşlalıtan baş
ka bir şey giymiyen ve milletinin 
menfaatinden başka bir gaye bil . 
miyen Gandi'nin, yalnız Hindistan'· 
da değil, muhtelif Avrupa ve Ame· 
rika memleketlerinde de hayranla· 
rı ve menıınpları vardır. 

Milli Şefimizin 
nutkunun tamamını 

veriyoruz 
-Baştarafı blrinclde

bulunmayı bilmek ve inan
maktır. 

idarenin halka, halkın idareye 
güveni olmalıdır. Alınan tedbirler 
eksik olabilir, fakat tedbirlerin ta

' mamlanaceğına inanmak ve onları 

19 Mart Perşembe 

Türkiye Rndyodlfüıyon p ostala 
Türkiye radyoıu, Ankara Radyo 

7,30 Program ve Memle 
saat ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif program ( 

7,45 Ajans haberleri. 

8,00 Müzik: Hafif Program 
devamı (Pt.) 

8,15 -
8,30 Evin saati. 

12,30 Program ve 
saat ayarı. 

12,33 Müzik: Beraber türkü 

12 45 Ajanı haberleri. 
13.00 
13 30 Müıik: Şırkılar. 

18,00 Proıram ve memlelJ 
saat ayarı, ~ 

18,03 Müzik: Fasıl hf'yeti 

18 4 5 Zirııat T11kvimi. -
18 55 Müzik: Dans Havai 

(Pi) ~ 

. 19 30 Memleket saat ayarı 
Apns Hııb,.rleri 

19 45 Mü:r.ık: Yurttan Stslr 

20 15 Radyo gazetesi. 

20 45 Müzik • s~-. E I .ı • •• ser erı t 

ati) 
21,00 Konuşma (Derdlt>şme 'b 

il ?.1 15 Müzik Ferahnak 
viç Makamları, 

21 30 Konuşma (Hilı.a· p; ye sa 
21 45 Müzik: R~dyo Serf 

orkestra,ı. (Şef: Dr, Prnetoriu•).l 
1 · Schubert: Rosnnıu 1 

den Antr'akt Müz'ği 0

1 
2 • w eber: Konçerto 

minör (Klarinet ve Orkestra '; 
Solist: Hayrullah Duygu. ç 

3 - Kornauth: Eleji. 

22,30 Memleket Saat 

Ajans Haberleri ve 

22,45 -

22,50 Yarınki 
kapanış 

Borsalar. 

kötuleyecek yerde tedb'r alan lıı 

doı;t yardımı yapmak lazımdır. ~ 

uf :tk teferruat üzerinde çok ıs 

duruyorum. 
Umumi düzenin başarısı 

temel taşı iyi rörüş, iyi duyg°t 
Bundan bahsedi~im birazda va 

da,ıarımda rördüklerimden m 
olduğumdandır. Anlcaraya gi 
Büyük millet meclisindeki arka 
larıma bunu anlntacaR"ım. D 
ilerisi içın çok ümı t vericidir. 

Vatandaşlar; 

Bahara güvenle, kuv ~ 
oldururnuzu bilerek, ve 
zel hisleı le çıkıyoruz. 1 
velimiz yalnız sılah ku, 
deiildir, karar ve imantııl 
velidir. 't 

Siz İzmirlilerden burün alı, 
cağım. Esen kalmanız , huzurla'! 
lışmanızı , ileriye emniyetle bal 
DiZi İiterim. Sizden, rideceğiJ 
lere selim hötüreceğim. B na'" 
terdiğiniz iyi kabul ve sevgi ,, 
size çok teşekkür ederim lzmir • 

bir zattan aldığım mektuba göre 
bu da oe demekmiş, bilir misiniz? 

O zamanki hükQmetin başında bu

lunan yüksek idealist adamlara, ta· 
rihe mal olmuş kıymetli ricale, hiç 
haddim ve hakkım olmadan dil uzat· 
mak imiş ... Mektup sahibi şunu da 
ekliyor: «Demek ki yarın. Erzin· 
can zelıelesindeo dolayı bugünkü 
idareyi de mesul tutacaksınlıo 

.,==========================================;=======f: 
ı_A s_K E_R L _IK 1 Tayyareden atılan bomba ve torpidol Ônüne gec;il:nesi iıDkanı bulun· 

mıyan yer sarsıntısı, kasırga, dolu 
gibi afetlerden dolayı bir hükOmeti 
kabahatli tutmak için insanın ya ah

m.tk, ya deli olması lazım gelir. Fa· 
kat harici istikrazlarla elde edilen 
milyonlarca 111anın su gibi aktığı, 

sokaklarda döküldüiü, çarçur edil
diği bir deıvirde iş başındakilerin 

baş şehri yangından korumak için 
bir kaç yüz bin lira harcamaları-

nı tenkit, her vatandaşın, yerli ve 
yabancı hermuharrir'n, bütün insan 
tarın, hatta zindan kaçkıolarıoıo bi· 

le haltkıdır. 

•==================~~==::::;:::;::;:=:=:::::;:======~~============ 
Deni ı filolarma karşı yapılan bava hücum- tertibatı, pervaneyi tahrik eden motör ve mo· rada infılak maddesinin bir miktar azlığına 

larıoda muvaffakiyetin daima torpido atan törü işletecek tazyikli hava deposu b11lunma11 zaran tesiri dört beş misli arttığ-nıdan torpı 
tayyarelerde olduğu malam. İngilizler İtalyan zaruridir ve bunlar da torpidoda bulunan in· ların tesiri bomba ile kıyas edilemiyecek 
filosunu bunlarla büyük kayıplara uğrı..ttıkları filik maddesinin zararına olur. Yani ayni ağır- dara büyük oluyor. 

gibi, Japonlar Havai adalarında Amerikalılara lıktaki bir bomba ve torpidodan torpidoda tak- Sonra. torpido su içerisinde patlıyor. 
ve Malezya sahillerinde lngilizlere tayyareler riben ağırlığın 1/3 kadar daha az infilak mad · bulu suyun fiziki birhassası da dii'er 

vasıtasile Atılan torpidolarla büyük zayiat ver- desi ~ardır. simlerin aksine olarak kuvvet altında dahi 

dadiler. Nihayt-t Almanların Bismark zırhlısı da . ı sabet ihtimaline gelince, üstünlük bu · mini küçüİtmemesi yani tazyik edilememeaı 
ancak tayyarelerin attıkları torpidolarla hasara rada da bombanıodır. Çünkü bomba Bu hassadan istifade edilerek mayi presle 
uğradıktan sonra süratinden kaybetti ve ancak yalnız şakuli bir hareketle hedefin üstüne dü· de ufak su tazyiklerile ne muazzam kuvve 
o suretle yakalanıp batırıldı. Halbuki bomba şer. Torpido ise evvela şakuli bir hareketle meydana getirildiii malOmdur. işte t~rpido 

b h A ·k· • l d '- d f da inlilak ettig" j vakit üç tarafını çevıren s tayyarelerinin bugün ir, atta ı ı ton agır ı· suya üşmeııı;, sonra da su için e 11 ki bir ha-
k b·ı ld • h ld b l tazyik etmek kabil olmadı2'ı_ndan bütün ku'lt 

ğında bomba taşıması a ı o ugu a e, u kete gemiye çarpmak zorundadır. Bu ikinci ' 
l d ·· aeminin dı• sathına yüklerıır ve burayı k 

~eşit muazzam neticeler a ın ığını gormüyoruz. h1:areket ise dalgalı, oynak bulunması muhtemel 6 "' l 
T zırh tabakasıııa ratmen parça ar. 
Bomba ile torpido arasındaki fark nedir? Bu olan su içinde yapılacaktır. Bu sebeplerle tor· Nıhayet torpidoların açtıkları yarala\ 

- Kurtuluşumuza 16 file borç· 

in olduğuma?: için atanalım 1 -
demişti. 

Zafer abidesinin üzerine de 
bir fil resmi koydurdu. 

Meşrutiyet tarihlerine giren o 
koca koca Beyazıt, Aksaray, Çır

çır, Çaraian, Fatih yangınlarından 
bahsetmek sırası relince ne de
melidir? Feda olsun lstanbul o 
idealistlere! Oh olsun bizlere! Pek 

. • ptılar isabet ettiler! itfaiye· 
ıyı ya • . . 

. Amao hortam ısterıml araba, 
nın « ' 

yazıda bunu izaha çalışacağız: pidoda isabet ihtimalini daha azaltır. Bütün kesiminden aşağıda olduğu ve buralar 1 
Bombalar tayyarelerin altına sarkıtılır ve bunlara rağmen mühim movaffaldyetlerin daima ~u hal ~ular dolduğu da ailşüoülürse (bo 

hedefin üzerine gelindikten sonra yükaek veya torpido ile hü.cu~da kalmasında sebep nedı'r ? ker riya a-üverteye düşer ve su dolmaz) o 
alçak irtifadan (remilerin müteharrik olmasın- Bu sebebı güvertelerin kalın zırh tabaka· ~it

8

~orp:dooun kati tesıri daha iyi anlaşıl•r 
dan, her halde alçaktan bırakılması lazımdır) l~rile ö_rt_ülmes.inde arayamayız. Çünkü gemıle· ı• sabet meseıesine g-elincr; tayyareler 

*** 
Demek ki filin harp tarihinde 

rolü hali. bitmedi. Bu tank devrin· 
de, Japonlar gene ondan imdat 
umuyorlar. Fakat bakalıın lenduha 
fil bir rol oynıyabilecek mi ? 

Bir deri oe kadar kalın olur· 
sa olsun zırhtan, bir kalb ne ka. 
dar büyüle olursa olsun motörden, 
bir pençe oe kudrette olursa olsun 
mermiden daha yaman olamıyacak-
tır, heyhat 1 

- Aktam•dan-

su tulumbn isterimi Balta, kanca, 
. d t yardım para, adam, insaf 
ım a ı • _ 
• • 1... diye acı acı oten boru 
ısterım * 

\ · e kulakların• · tıkamak en ses erın 
doiru hareketti! . 

Böylemi yazmalıydım? Tarıhe, 

t k hakikate hizmet şekli bu man ı a, . 
d ? Şurası da var kı o yazım-

mu ur . h 
da ne aitr bir kelıme, l ne ş.a sa 
.1. k de hiciv, ya ao, ısnat 
ı ışme , ne • 

d S dece bir olayı, oldugu 
var ı . a b' 
a-ibi anlatmış, affedilmez • ır .~a~-
saklıktan sızlanmış, yeoı reıımın 
itfaiye teşkiJiitına verdiği Önemi 
ileri sürerek eski zamanların atla· 
tıldığına sevindiğimi de belirtmiş
tim. Hatta bu yazı, işittiğime göre, 

itfaiye erlerine okutolmaia da li 

bırakılır. Bunlar ya güverteje vurarak uçların· rın su ıçındelu yan ııatıbları da zırhla kaplıdır. alçaktan uçmak suretile de bunu t 
daki tıpaları vasıtasile patlarlar. Yahut gemi. Keza . cephanelik, kazan dairesi gibi mühim böl· ediyorlar. Bu maksat la da Malezyadaki İ 
nio yanlarına düşerek suda infilak edııırler. o;ıel~rı~ güverteden çok aşağıda olma•ıcia idi· zırhlılarının balırılmasında olduA-u gibi ev 

Torpidolar ise, tayyareler tarafından ve müm· fı bır ıbhtiyaç olamaz. Dunlar yan satıhlard~ıı nisbeten yüksekten uçan kalabıııık bomba 
kün olduğu kadar alçaktan geminin ya· da aynı derecede uzakta tutulabilir. Asıl rn~ yareleriyle zırhlıları meşgul ediyorlar av 

kınlarında suya bırakılırlar, torpido suya düş. him sebep suyun ve infilak m.ad~esinif et~; yarclerini ve uçaksavar tapçunun ateşini 
dükten sonra, içerisindeki motör (ekseriya taz· olduğu fiziki bazı hassalardan ılerı gem tayyl\reler üzerine çekiyorlar. gem ıler ta 

l ) 
.1 dir. • 1 ş· işle meşgul iken çok. alçaktan ve binaena 

yikli bava i e işler vasıtaııı e gerisindeki per- E vvela infilak maddesini ala ım: ım· 
va~e işler ve tıpkı bir. ~otorbot .gibi gemiye di bütün ordularda kullanılan p~r~· gayet yakm bir Üs üzerinden torpido ta 
dogru seyrederek su ıçıode gemı gövdesine . h" bir sıkılamıya ıhtı- releri gözüküyor, gemilerin yanlarına 
çarparak patlar. layıcı infilak mllddelerıçı~-havada da tesirleri· bir vaziyette uçarak müteaddit torpidoları 

Ne suretle İş gördüklerini kısaca anlattı· y~ç ~öst~r1med(eEs~~e~ kara barut gibi infılik anda suya bırakıyorlar. Dört beş torpid 
• b b t 'd d b' · .. d · nı goıterır er. . . _ b gamız om a ve orpı 0 an ırıncısın e, yanı dd 1 . sıkılanuıadan tesırlerınl gostermez- irden isabeti en kuvvetli zırhlıları bile b 
bombada daha fazla infilak maddesı· bulnnaca ma e erı · · · f 'l" '· dd · d maaa ka" fı gel" M l k d k. l aı aşikar olduğu aibi, isabet ihtimalinin de ge. ferdi). Fakat bu tesır yenı ın ı h ma esıo e • ıyor. a czya şar ın a ı o 
• 6 de sıkılamanıo iyiliği nisbetinde artar. Çok iyi zırhlılarına bu tabiye ile hücum ,,den t 
ne bombada torpidoya nazaran daha fazla ol· b·ır sıkılama ile infilak maddesinin tesiri be• tayyerelerinden yaln•z birisinin . düıDrl 
d w d d d "' olması koca iki zırhlının bet daluka ar 

agu mey an • ır. misli artırılabilir. 1,te su içerisine bırakılan ve ' ·ri 
Çünkü bir tayyarenin taşıdığı yük miktarı batması bu tarz hQcomun müthitali ~1 o• 

sabit buhınduiuoa iÖre tayyareden atılan içinde patlayan torpidonun infilik maddesi m•ttir. o derece kiı tok k•vn va 
'. 



saray sinemasında 
BU AKŞ M 

Sinemaoıo en güzel iki aşık çifti 

Andrea Leed ve Joel Mc Crea 
fından A7k ve Gençlik filmi olarak yaratılan Fransızca sözlü 

-~~~~~,-~-

Hareketli, şen ve ayni zamanda hissi çok guzel bir film 

llveten: Hakiki 10,000 Kızıl derili insanın i~tirahile vücude 
tirilmiş olan (Tükçe Sözlü) mevsimin en heyacanlı filmi 

AÖLARKRALI 
GERONIMO 

c 
ik Yakında Pek Yakında 

~alkımızın :hırsızlıkla beklediği Şaheserler şaheseri 

RABACININ KIZI 
' 

Tan Sinemasında 
BU AKŞAM 

Macera filmlerinin en Meraklısı Okyonus Adalarınm fararengiz 
yerlilerile Mücadeleleri tasvir eden 

: ................................ : 
~ .... f Deniz Fedaileri ı~~ 

.................. " ............ .. 
Kahramanlık, Aşk ve fedekarlık filmi 

iLAVETEN 
Türkçe Sözlü B;iyült film 

····~o G R r.'I····· ····::::~i~ A LA KRALI t•~::::···· 
~i, .......... GERONIMO .......... t~ 

PEK YAKINDA 

Korku, deh7et ve merakla seyredilecelt en büyük eser filmi 

__ Çin Batakhaneleri ---

Çay ve kahve 
fiatlarına zam 
- Her iki maddenin satışı bugUnden -- itibaren serbesttir -

Ankara 18 (a.a) - B eşvelciiletten t e bl iğ edilmiştir: 

1- Koordinasyon heyetinin 300 1ayılı karari le 19 mart 1942 per· 
şembe gününden itibaren her nevi çay fiatına kiloda 750 kuroş ve h"r 
nevi kahve fiatına kiloda 300 kuroş zam yapılmıştı r. 

2- Bu suretle konulacak yeni fiatlarla çay ve ~ah ve satışı 19 mart 
942 gününden itibaren serbesttir. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapl ı 

1942 iKRAMiYE PLA 
KEŞIDELERı 

1 Şubat, 4Magıs,3 Aiastos,2/kinciteşrin tarihlerinde gapıiır. 

~~--19421KRAMIYELERI----~ 
1 Adet 2000 Lirahk 2000. Lira 
3 .. 1000 " 3000. il 

2 750 1500. ,, .. 
3 .. 500 " 10 

Dunyaşka I ' 
==~~==~~~~~~~~~~·-----------------------------· 
;GENERAL ELECTRIC Radyoları 

.. 
1500 .. 

2500. •• 250 
" .. 

40 " 100 
" 

4000. .. 
50 . , 50 ,, 2500 • .. 

'(üksek evsafta "'bütü~teknikfinceliklerini haiz akümülatör ve cereyanlı olarak çalışan 
:· iki tertibatı havi yeni model (GENERAL ELECTRIC) radyoları gelmiştir. Sayın 

200 ,, 25 .. 5000 • ,, 
200 " 

10 
" 2000. ., 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yal · 
nız para blrlktlrmlf ve · faiz almı, olmaz, ynı 
zamanda talllnlzl de danaml• olursunuz. 377 

~şterilerimizin nazarı dikkatini celbederiz. 
\ 
"l'l.ES : GENERAL ELECTRIC Adana acentalığı Asfalt caddede Brırduroğlu 361 1.155 __________________________________________________ .... __ __ 
~ ASRI SOlEMJ\OJ\ 
1 
,"1are BU A vşAM Suvare W Aı ~~ 

: Altın serisinden bir şaheser 
•
11NY HENNIE - RICHARD GREENE 

~I TARAFINDAN YARATILAN 

~utup Yıldızı 
1 

/Pöz kamaştırıcı dekorlar içinde aşk . . . Neşe . . . 
ılk . . . Buz üzerinde patinaj gibi en kıymetli spor· 
~ süslenmiş büyük revüler •. 
~ .... 
lAVETEN: 

UMUMi ARZU ÜZERiNE 
TYRONE POWER - MYRNA LOY'un 

Sekizinci harikası 

Pek yakında ••• Pek yakında •••• 

Vaterlo Köprüsü 
Bilumum Çiftçi ve makine 

~ ~ Sahiplerine müjde 
r,~· 

~OEMIRIŞ açıldı 
'tı..ıer nevi alitı ziraiye imal ve tamiri, bütün makine-

1 yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 
ı 

1
ir işleri, her nevi elektrik v.e oksijenle kaynak işleri 
;inde teminatlı olarak yapılır. 

~ı ,ADRES : Eski istasyon karakolu karşısında DEMIRIŞ 
~ '1' elgraf adresi : Adana DEMlRIŞ . 

'> 

~ıfUrkiye 
; .~merikad!!! 
.1-P malzemesi 

_.._. ............ ._!. 

~ 1 alacak fı c, _______ __ 

aşinıton 18 ( a.a. ) - Ofi 
bildiriyor: 

}1 , ürkiyenin Birle~ik Devletler 

1 ı.• Elç"~i Münir Ertegün ödiinç 
J ı ve kıralama kanununun tat· 
ı' e ilgili olarak Türkiyeye harp 

mesi gönderilmesi hakkında 
• Jye Nazır vekili Vels ile' gö 
1 'ştür. 
~ ~ els gazetecilere demiştir ki: 
·~ 1\_fkj bükOmet arasında bu 
J '\a bir anlaşma.imzalanmamış 

w00unla beraber malzeme gön 
:1ı9k suretiyJe Türkiyeye büyük 

\\ J,ında bulunmak yolu hazırJa.n 
.. Türkiye şimdiye kadar Bır 

l~evletlerden aldığı malzemeyi 
ara ile ödemi tir. 

Stokholın'dan gelen 
bir haber 

Harkof 
düşmüş! 

ikisi General 
olmak üzere 

15-20 bin Al-
man askeri 
öldürülmüş 

Ankara: 18 [Radyo gazetesi] · 
Stokholm'dan Londra'ya gelen 
bir telgrafa göre, Sovyetler Al 
man cephesini yararak Harkofu 
işgal etmişler, ikisi General ol 
mak üzere 15·20 bin kadar Al· 

mao 

iLAN 
Adana Ziraat mektebi ıçın 

teahhüt elmiş olduğum 165 takım 
Tulum Elbisenin '20.12 94 l tari
hinde Adana maliye veznesine te· 
minat olerak yatırmış oldağıım 

871414 uyılı teminat makbuzunu 
zııyi ettim. Bulunduğunda kıymeti 

kalmadığını ilan ederim. 
Tüccardan 

1820 Naci Kayadelen 

Adana As. Satın alma 
komisyonu Reisliğin
den: 

11 1 
K.oıJJ.,Jc. 

RADYO 
Sahiplerine 

Tavsiye 

1 - 20.000 Kilo Sığır etine 
taiip çıkmadığından yeniden kapa· 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7000 
Lira ilk teminatı 525 Liradır. 

3 - Evsııf ve şartnamesi her· 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - ihalesi 21·3 942 Cumar· 
tesi günü saat 11 de yapılacağın· 

dan isteklilerin belli günde ihale 
uatından bir saat evlfeline kadar 
teklif zarflarıoı komisyonda haxır 

bulundurmaları ilin olunur. Radyo dinlemek için en müsait mevsimdeyiz. Makinalarınızdan beklenen randmanı ala
bilmeniz için Radyonun en hassas noktası olan lambaların zayıf olmamas1 lazımdır_. Bunun 
için fırsattan istifade edert>k lambalarınızı ücretsiz olarak Belediye civarında Reşit 
Ener Müessesesinde PHILIPS fabrikalarından hususi surette getirtilmiş olan son 
sistem lamba ölçü aletleri ile kontrol ettirebilirsiniz. 

4-8-13-19 1778 

ı-
fmtlya:z Sahibi ı Cavit ORAL 

U. Nı:ırlyat M~dürll : Avukat 

1Hfat YAVERoaı.u Radyo tamiratı PHJLIPS'in en hassas kontrol aletleri ile ve mütahassıs teknis
yenler tarafından iti,;a ile yapılır. Buıldıtı Yer ı (BUGÜN) 

Mathaaaı- A.daıt• 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden 

Orman Emvali Satış J ıanı 
Miıe:tıırı 
Hacmi Muhammen vahit fiatı 

Cinsi M3 D3 Lira Kuruş 
Çam kerestesi 57 000 279 30 
1 - Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Topçam orma· 

n~ndan (57) M3 miktarında kerestelik satışı sürülen pey akçası layık 
gorülır.ediğioden on ırün daha uzatılmıştır. 

2 - Satış 28 3.;:142 günü saat 12de Orman Çe. Müdürlüğü daire- 1 

sinde arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher ıayri mamul M3. ıoıa muhammen fiatı 4 lira 90 ku

ru~tur. 

4 - Şar tname ve mukavelename projtleri Orman Umum Müdür· 
lüğü, Seyhan Orman Çe. Müdürlüğü, Dörtyol Or. Bölge Ş. den alınır. 

5 - Muvakkat teminat 20 lira 95 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 17. 3 942 den itibaren 10 gün müddetle satışa çıka· 

rılmıştır. • 
8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. 1819 

Ta bela-Kristal 
Lastik mühür 

Dikkat: 
Uzunzamandan-

beri lstanbul, An
kara ve lzmirde 
çahşmış olan de· 
ğerli sanatkar 

Faik Gülenay 

.............................................. 
C. H. P. 

Kayalıbağ ocağının 29 mart 942 
pazar günü saat 2 de bol ikra. 
miyeli yaya, Bis1klet ve At ko-
şuları v:ardır. Tafsilat eı 11anıar1ndadır. 

1725 9 - 10 

Adana Asliye 1. inci Hukuk 
Hakimliğinden : 

Esas : 202 . 
Adaoa İnhisarlar İdaresinin Adana Rakı imalathanesi İmli Memuru 

Avoi Türkmen aleyhine 696 lira 65 kuruş110 tahsili hakkında ikame ey· 

lediği davanın yapılmakta olan duruşmasında : 

Müddeaaleybe yazılan davetiye, mumaileyhio lstanbula gitmiş ve 

lstanbuluo neresinde ikamet ettiii malOm bulunmamış olduiundan bili 

tebliğ iade kılınmış olduğu anlaşılmakla davetiyenin mumaileyh Avni 

Türkmene ilanen tebliğ edilmiş ve muayyen olan günde gelmediğinden 
gıyabında muhakeme icrasile gıyap kararının kendi!İne keıra ilanen teb. 

litine ve duruşmanın 30 Nisan 942 perşembe g ünü saat 9 a talik edil

miştir. l~bu günde gelmediği veya bir kanuni vekil göndermediği tak-

dirde gıyabında muhakemeye devam olunac1ıj'ı ilin olunur. 1821 

BAYANLAR!----.. 
Kumaşınızı mutlaka iyi ter7İye biçtiriıı iz ve diHiriniz, yokcıa ynzık olur 

TERZi MAKBULE NiL 


