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nevre 4 (ı.a) - Tat ıiaosı bild\· 
rlyorı CeuevH ıiyasi mahfillerinde bil· 
dirildiiioe l'Öre lsveç - Alman ticaret 
müsakerelerl l'ittikçe fenalaşıyor. iki mem• 
Jeket arasındaki IOD• fÖrÜşmeJerde bana 
ait çok önemli alim~tJer vardır. Bir lsvcç 
ekonomi razetesi bu görüşmelerin bazı 
enrellerJe karıılaıtıfıaı bildiriyor. 

\ 

, ... ----.................... ~ 
Almanlar 

Amerikan 
Uçan 

kaleleri 
Andaman adaları 

dolaylarında Ja. 

pon gem il e:r:ine 
hücum ettiler -

Yeni Delhi: 4 [a. a.) - Birle· 
ıik devletler hava kuvvetleri umu
mi kararl'ihıoın tebliji : 

Andaman adaları dolaylarında 
dilşman remilere hücum et 
miJ olan tekmil uçan kaleler arı . 
usız dönmfiştür. 

Bomba tayyarelerimiz uçak 
aavarların şiddetli ateşiyle karşı. 
laşmıı ise de )alnn: bir düıman 
av tayyaresi hllcnma teşebbüı et. 
miştir. 

Tokyo: 4 [a. a.] - Japon do
nanması ıözcOıü, Domei ajanııoa 
demi4tir ki : 

cAmerikan flloıu bundan on 
yıl sonra bile Japonlara kat'i bir 
aavaı verecek kuvvette olmıya· 
caktır. 

Pörl Harbur'da 5 Amerikan 
'&lrblııı atmlmıı, 4 zırhlı da ha. 
reket edemiyecek hale retirilmişti. 
Japon ve Amerikan filoları arasın· 
da bugünkü nisbet Japonya lehine 
olmak üzare 10 a karşı 9 dur. 

Birle4ik devletler 1943 de 17 
zırhlıya sahip olacaklarını tahmin 
ediyorlar. O tarihte Japooyanın da 
biç olma:ua o kadar zırhlııı ola· 
caktır. :a 

Jeponranın Berlln 
a u:r u k E ı ç ı • ı 

Oşima 
Ankara'ya 
gelecek 

Londra 4 (a. a) - Berliodeki 
Japon Bnynk Elçiıi rencral Oşima 
pazartesi günü Budapeşteye l'ele
cektir. General oradan Bükreş' e 
ve Sofya'ya l'eçecek, Japon mü· 
me111lleriyle l'Örüşecektir. 

Oıima'nın Ankara'ya gitmesi 
ve oradaki Japon mümessillerini 
de rörmeıi milbtemeldir· 

LQbek'tekl hasar 
çok fazla 

Bern 4 (a.a.)- Ofi ajanaı bil· 
diriyor: 

Alman c1ıkert mahfilleri lnriliz 
tayyarelerinin LObek şehrini bom· 
bardımanları neticesinde rörUlen 
ba1arlarao önce zıtanedildi;inden 
çok fazla olduruou açıkça bildiriyor. 
Bomba isabet ed~o evlerin pek eı· 
ki olmaaa ve kolayhlda yıkılması 
yfizQoden tahribat renif olmuştur. 
Jurnal d~ Jenev'in Berlin muhabiri 
şöyle diyor: 

« Şehir baştan başa alevler 
içindeydi. Yanrın ıe 'al . h' bl L rvı erı ıç r 
oey ~artaramıyordu.~ 

Peru, kauçuk 
ihracını menetti 

Boenoı Ayrea 4 (a. a). D N.B 
ajansı bildiriyor: Llma'dan bildiril 
diiiue r öre, kauçuiuo hissedilir 
derecede azalması üzerine Peru 
bOkOa:ıcti ham kauçQk ile kauçuk· 
:an yapılan bütün maddelerin mem· 
:.ket dışına çıkarılmasını men et• 

'1llr. Ayni sebepten ın 
Yere ' zumsuz 

otoaıobil listiii •arfedilme-

Troçki'nin 
. Katili 

Madrit 4 ( a. a. ) _ o N B 
ajant1 bildiriyor: Meksika dan °ha~ 
ber ~e!i~diiine röre , 1940 da 
Troçluyı oldüren Frank Colı:ıon'un 
mubakemeıioe yalı:mda başlanacak
tır. Meksika kanunlarında ölüm 
cezası bolunmadıiından moddei· 
umumi suçlunun 23 yıl aiır hapse 
mahltüm edilmeıioi istiyecektir. 

, Fon Papen 
Jürkiye'ye 
Dönüyor · 

An/cara 4 ( Radgo ga• 
zetesi) - Berlinden Tür
kige' ge dönmekte olan 
Al manga' nın Anlca;a Bü
gük Elçisi Fon Papen 
Sof gadan geçerken Bal
ıar gazetecilerine bir de· 
meçte bulanmuştar. Ve-

1' rilen haberlere göre, Bii
giilc Elçi, Alman - Türle 
münasebetlerinin /efllca
lide igi oldıığana sögle· 
miştir. 

... , .... 
. . o 

L/VN/ , YnET1 

Moıkova 4 R ı kuvvetleodirmelc-
(a.a.) - Umumi U s a r tedir. 
aılterlik' devresinin A o kara 4 

ilk 6 ayı içinde Harkof un cenubunda (Radyo razeteal). 
Sovyetler Birli· ilkbahar taarrma 

iinde milyonlar· 1 o tu•• men için Alman ba-
ca er talim rör· zırlığ'ı çok artmış 

müştür. Yeni or· t o p 1 a d 1 tır. Berlioden l'e· 
dular muhtelif böl len telrraflarda, 

relerd60 retiyor. Alman taarruzunun cepheye kuvvetli 
Kıtalardao mühim 
bir k11mı teftiş · mayısta başlıyacağı kıtaların ritmek· 
ferini mükemmel } to oldup bildiril-
l'eçlrmişlerdir. s a n l . l y o r mektedlr. 

Ankara 4(Rad M.•ı / · Almanya, kü 
yo razetesi) - l yon arca çük m(ittefikle· 

Avrupa kıtasıo- R / • rinden aaker al· 
dan Rus cepbe,ine U S t Q l m makta bili rüçlük 

doiro, demiryoJ g o·· r d u·· çekiyor. 
Jarında nakliyat Yabancı kay 

çok arta;ııştır. Ro .. ---· ·----. naklardan relen 
meo orduları yı Alman, Macar, Ru- haberler, Roman· 
ianak bölgelerine 1 ya ile MacarİJtan 

men, talyan kuvvet- L 1 d 
doj'ro intikal et· ıLtta arı arasın a, 
tirilme;e başlan- lerl fark cephesi hudod boyunca 

mııtır. ltalyadan r o 1 u n d a çarpıtmalar oldu 

tabıiı edilmiş olan 10 piyade, 4 
dai tOmenl ve hava lı.nvvetleri 
parça parça Ruıya'ya aevk olun. 
maktadır. 

---... ianu bildiriyor. 
Bulrar aakerlerinin haori cep· 

hede dövüşece;ı malam değildir. 
Londr11 radyosunun Bulrarca net· 
riyatı, Bull'ar kralının Berlinl ziya· 
retlnden bahsederek demi4tir ki: 

•- Kral Borla, Almanyadan 
~ofyaya dönaıGş, Ortodokı kilise· 
ı~nde P~ıkalye anına iştirak etmiş· 
tır. Berlnıde Hitlerle bir milabede 

Alman ordulara da Polonya vo 

Macarietaodan reçen demiryolla· 

rile yıianak bölrerine rönderili

yorlar. Kıt dolayısile reri alınan 
tümenler yaya olarak yıinık mer• 
keılerine hareket etmi4tir. 

Kıı mevsiminin her zamankin· 

den ozon aürmesi, yığınak nakli· 

yatının zaman10da başlamamıı ol· 

maıı dolıyısile Alman taarruzunun 
mayıstan öoc:e yıpllacaima ibti· 
mal verilmemektedir. Umumi ka
naat, Alman taarruzunun mayıs ayı 
ortalarına doğra yıpılacaiı mer· 
!tezindedir. 

J 
imzalıyan Boriı, şimdi Oıtodokı 
kiliaesinde Hitlerin zıf eri için dua 
etmektedir.» 

Ruılar da Volra boyunda ha 
zırla11211 ld Lf . 
h • 0 na. arı kuvvetlerı cep· 

beclın Önleın)I böll'elerine yı;maia 
•t amı~ ardır. 

Har kof' un b 9 cenu unda Rusların 
• O tümen topladıkları haber veri 

Fin radyosu bir lu11m Bulgar 
kıtalarının şark cephesinde harbe 

sokuldujonu bildirmi.,se de bu br 
ber teeyyüt etmemittir. 

Bulgar radyosu ananevi 
TUrk dostluiundan 

bahsediyor 
Ankara 4 (Radyo gazetesi) -

Bulrar radyoıu, Filibe serrisi mü
nasebetiyle yaptığı bir icmalde 
Türk - Bulrar müoasebetleriodeo 
bahıederek demiştir ki: 

c8ilhaasa ıevİDil• 

.... . 

l ı: 

General 
Veyveı 

Hint kongresi re. 
j~leriyle görüştü 

Hintlilerle lnıilizler ara
sındaki ilıtili/ devam 

e d i g o ·r 
Aukara 4 (Radro razetesi)

Hlndiıtan meselesi rüolln en önemli 
meselesidir. Konrre ve müslüman · 
lar Krips'io retlrdiği lnriliz teldi
finl tetkik etmişler, konl'reliler 
cevaplarını vermişlerdir. Müılü· 
maular Allahabad'da toplanmışlar, 
fakat benilz teklife bir cevap .. r · 
mislerdir. 

lnl'Üizler Jap~oya'ya karıı Hint· 
lilerin işbirJijini temine çalışmakta· 
dırlar. Hintlliler, kendilerine idare 
meıuliyeti verilmediti takdirde fn. 
l'lltere ile fşbirllii yapacaklann1 
blldlrml,lerdir. 

lnriltere, memleket ldare1lnde 
Hintlilere derhal ne kadar pay 
verebilir? Şimdi bu noktanın tet· 
kiklle meşl'nl olunduiu anlaşılıyor. 

L/bga'da Aoııstralgalı 1 
siiflariler · 

-
Libya da 

Bingazi, Martuba 

ve Deme 

bombalandı 

Kahire 4 (•.a.)- Orta ıark 
loriliz hava tebliii: 

Avcılarımız perşembe rıınn 
Sireuaikte bütan l'ÜD faaliyette 

bulanarak Tobrnk clvannda karşı· 
laştıkları Mihver tayyarelerioden 

Bçtınll düşOrmüştür. Difer düşman 

uçaldan da hasara uiratılmııtır. 
Biol'azl, Martuba, Derne ve Timimi 
deki hedefler bombalandı. 

Roma 4 (a.a.)- ltalyan tebliji: 

Sirenaikte dOşman ke$if müf· 

rezeleri ileri kollarımız tarafaodan 

ioaan ve malzemece kayıplar ver· 

dirilerek her yerde pilıkürtillmoş. 
tar. 

Macarla 
arası od 

bir mese 
Macar hUkQ 
Macarlstanda 
manlara lmtı 
vermedi 

Macar - Ru 
hududund 
çarpışmaJa 
Stokholm 4 (a.a) _ 

iaoıı bildiriyor: I 
Basın mahfıllerine göre 

Macar - Romen hududu bo 
kıt'alar arasında çarpaşaıala 
yor. Soemıka Dıa-bladet ga 
nin Berlio muhabiri son gü 
64 çarpışma kaydedildiğini 
yor. Bu yakınlarda Trign Mo 
şehrine yalı.an bir yerde cid 
çarpışma olmuş ve Romenler 
roez ve Nadired nehirleri ar 
hududu reçerek çekilen 
badat koruyucularını kilome 
ce takip etmiştir. Bükreştek 

car elçi9i protestoda buloom 
Romeo Hariciye Nazarlıiı R 
lerin müdafaa hareketlerind 
lunduklarını ileri ıOrerek pro 
ya reddetmiştir. 

Kahire 4 (a. a) - :iyi 
mat alan mahfillerde, Macar 
metinin Macaristandald Alm 
zınlıiı halckında imtiyazlar v 
ii reddetmesi üzerine Alm 
tardından alıoan yeni tedbiri 
babıediliyor. 

20 Martta bazı tehirle 
Alman l'ropları şeflerine Bod 
tedeki Alman elçiliii vasıt 
verilen emirde, mahalli kano 
itaatsizlik mücadelesine başlan 
hükQmet emirlerine karşı ba 
ma hareketleri yapılması bil 
miştir. 

idare lşleriolo Hintlilere, tek· 
olk işlerin de larilizlere bırakıl
ması hakkıoda bir teklif ileri ıü
rülmüştQr. Bana l'Öre, harp tibi· 
yesi ve idaresi lol'ilizlere bırakı
lacaktır. Denilebilir ki milli mü
dafaa nazarlıiı Hintlilerde genel 
kurmay lorilizlerde olacaktır. 

Ruzvelt, Hlndiıtan'a aU>ay Lui:1 

Pençeder böl6HİDde faaliyet· 

te bulunan tayyarelerimiz lorlliz 

kam)OO kollarına alçaktan taanuz 

ederek 10 kadar taşıtı ciddi hHa

ra ujratmııtır. iki kat üstün dGı · 
mao uçaklarile çarpışan avcıları
mız bunlardan altııını düşürmüş, dl· 

ier bir çoklarını da hasara uirat

mıştır. Bir tayyaremlz dönmemiştir. 

Bir öAretmenln 40 
! Öiretmenllk rıh kutı 

· Conıon'o ıabli müme11ili olarak 
yollamış, aracılık teklifinde bulun· 
muıtur. 

Londra 4 (a.a.)- Hind kon· 
l'reıi reiıleri reoeral Veyvelle rö. 
rUşmQşlerdir. Bu rörüımede Kripı 
de hazır bolunmuttar. 

Tokyo 4 (a.a.)- D.N.B. bildi
riyor: 

Niıl Nlıi gazeteıi ıaalan ya
zıyor: 

« Amerikan gazetelerinin 
Hindistaoa k.arıı takındıiı tahrip 
edici tavur, Hint milletinin Kripı 
tekliflerine karşı rösterdiii ibtirır.· 
zın maoalİ bir tepkisidir. Bo hare· 
ket tarzı lngiltereoio Hlndistaoda· 
ki muvaffakiyet ihtimallerinin ne 

kadar az oldujuou ·r österir. » 

lskenderlye - Marsa Matruh 

demiryolu bomba açıklarımız tara· 

fmdan birçok noktada resilmiştir. 

D ün gece saat 21 de H 
vinde, öğretmen okulu resim 
retmeni B. Tahsin Karayel'io 
kıncı öğretmenlik yıla kotla 
tır • 

Teknik Terimlere 
· KarşılıkAranıgoT 

Ankara- Dilimizde teknik te 
rlmlerio karııltklarını arattırıp be 

lirtmek üzere, Türk Dil kurumu. 

nuo davetiyle kurum merkezinde 

bir uzmanlar toplantı11 yapılmıştır. 
T~planb Maarif Vekili ve Tü_rk I 
Dıl kurumu baıkaoı Hasan Ali 
Yücel tarafandan açılmıştır. Kurum 

renel sekreteri İbrahim Necaıi DiJ 

men Kolbaşı Kemalettin Kamu, 
uzman olarak çağarılao Maarif Ve· 
killiji Teknik öfretlm müsttşarı 

Rüştü Uzel, Devlet DomirıolJarı 
umum müdfirü Comıl Hidayet Ser 

Y-L k ZirHl Enstitüsü rek· ter, ude 
_ _ Sü yya Gooc•, Sümerbank 
toıu re 

lllüc:lürü Hulki Aliıbah, ve umum 
umumi işletme müdürü Bülent 

Büktış, Etibank umum müdür mu 
avioi Hikmet Rıza Saylan, Nafıa 
Vekilliil elektrik iıleri etüt idare 

Maarif Vekili yapılacak 
ön.emi üzerin• esaslı iublarda 
lundoktan ve toplantıda bul 
arkadaşların her birinin düıli 

)eri öjrenildikteo aonra çalış 

rın 10 takıma ayrılması ve ay 

mOdafaa tekniii için bir uzma 

vet edilmesi ve bu hafta her 
mıo koroluşiyJe ve çalışma I> 
rama esa&ları ile uğraşılarak 

cek perşembe g ünü tekrar 

lanalması karar altına alınmıştı 

Korolan çlışma takımları 
lardm 

Elektroteknik: B. Hamdi 
ker, makine: B. Bülent Bük 
madencilik ve eritmecilik ı B 
Yener, kimya : Rüştü Uzel . 

ve mimarlık : B. Kemal Ha;ırh 
la · ' zıraıt, veteriner, <>rmao: 

ıi umum müdürü Hamdi Toker 

1--~~~.;....:.v;..;;;e;:::p~6-l __ H Maden Tetkik ve Arama Eosti: 
tüsü renel direktörtı Hadi Yener, 

Stlreyya Gence, zanaatlar: B R 
Beoer «iktisat Vekillii'i sanayi u 
müdürü~. taşıt: tekniii B. c .... 
dıyet Serter. teknikle il,.m o 
maddeler: B. Bekir Sıtlı::ı Oru 

Ananevi olan Tilrk - Bulrar iyi 
komşuluk mOnasebetleri, bir de. 
meçle teyit ve ilade edilmi4tir. Ba 

Nafıa Vekilliii fOse ve köprDler 
ba4mübendisi Kemal Hayırlıoil11, 
iktisat vekiUiji ..... 

Komiıyon bqkaalıjuıa B. 
U.ıı:eJ. .. b .. lcaaJıi• B. C 



·~ .................................... 
'1 :lortreler 
·. AGA HAN 
'.'.~;Dünyanın en zengin 4 
adamından biridir 

. ır kaç gündeoberi Hindistan · oa ateş püıkilrmokte ve bu filı:,.e J mül ettirilmesi, yani ılıtemi kaldır-
1: • da bulunan Stafford Cripps, katiyyeo yaoaımamaktadırlar. Hat. ma"sızın, kaıtların haklarını arttır· 

:>k Hiot ileri gelenlerijle te ti seoelerdenberi federaıyoo fikriy mayı, aralarında bir imtizaç temi· 
:~, rda balaomaktadır. • le milcadele etmektedir. oioi btiyen Gaodl ile ba huıuıta 
; 1 ı ıa büyüklük ve tezat diyarını Bombay telefon rehberinde şöy katiyyeo anlaşamamaktadırlar. Gan 
, 

41 ı edenler, ba sonsuz henri· le bir lslm ve adreıe raıla· di her şeyde olduğa ribi ba me-
ı 1 ,·, içinde kendilerine bir isim nır: selode de uzlaşma ıiy&1etioe git· 

1 I' tya mavaff ak olanlar kimler• Avukat Ambedkar, Bbimrao mektedir. Ambodkar ise işin kökün 
ır 1

1 cloriliz milbrühas Lorda, oo Ramji - Rajgraha - dadar. den hallini istemektedir. 
il: ::·1 ve tipte insanlarla karşılaş- Bombayla bir aakerio otlu, ve Ambedkar, avukat likabını ta-
ı 1•

1 
.ıdır? dokanolmazlarm lideri olan Ambed şıyao ve Hiodlıtanda bir şahsiyet 

! 1 ı di ve Neb .,., , ~ ::::: a: := :: = = ;; =::: :;; •: : :• •: •:•:: :::: : :::: , , , :c:ı::: :=:ı::ı::ı:=:=;,:: :::: ::ı:ı::: olarak temayüz 

1 o sonra, Hin Onan en büyüle geliri, topralc.tan değil, müritleri• etmiş olan yerin 
ı , \. J müoasebe- • d • .,. la d" l ~ le v -~· • ~ ı· • t dokunulmazdır.He • ~ nın fler ıgı 11 ıge •ruen çı ar. Aenuısıne ue rcesıne apan 

b
" 1 ı ismi en çok J .. 1• -~ l nüz 46 yaşmda· smaililer ona seneoı fe ırlerinin gü~e onana verir er. d G h J , an şahsiyet ır. ayet ten a 

1 1 • n birı do Daalar esna•ındtı camilerde bırakılan paraların hepsi d11 bir sayfiyede 0 • 
1
' 't ı Handır. Bir Aia Hana ıider . turdaia halde,bü 

b
v ·' hj>leoce yer· :c::: x :c: ,____ - tün Bombay şoför. 
f 1 

1 :le m~şbar olan, dünyanın en kar çok fakir blr çocukta. Doka• feri onan evini bilirler. Daldar, ıi· 
mi etli yarış atlarının sahibi bu· ı nolmazlar, Hiodiıtaoın en •t•i•, gar" içmez, fakat çay tiryakiıidlr. 

'•· 
1 

H" "d' f 1
-

1 M k 1 d d 1 ır 
1 
• 1 Ai'a Han bir ıot prenıı ır. en altir görünen -.astına menıop üna ata ana a ıon erece can ı 

il ' l "b" d . ; ı• t 0 diier namdar atı fi ı, ma- olan biçarelerdir·. O, banan ne de- ır ve fikirlerinde ıonana kadar J1, 111i 11 bir aruinio prensi değ-il, fa- mek olduianıı, 11yı11z tecri1belerİ · ısrar eder. 8000 kitabı havi büyük 
1

1
1 ı 3üyük bir tarikat mensupları le daha küçüklüillnde ötrenmiıti. bir kütüphanesi vardır. Kongreden 

nı . t - I" l f d di '- d 1ı t ideri smaili mus uman arınan Sonsuz zeki.ta, ve ablcrauh~, na- ne ret e er; ken -.ar ağa. cmlls · 
11\ı ' •• ' ••• 
.,~ 1 ı ııdır. sıl•a Gaekvar nizamının dikkatini takbel lşçj» bfrlijiolo lideridir. 

1 İAia Han Hindistanda bir prenı- ,..ekti·, ve hayır perver adam, bo *** 11

1~ 1,i f, hüküm ıüraıedij-i baldo T p dit M ı l L Am 
c ns» ünvaoını taşıyan yerioe • 

f • r zeki erencin tahıiJioi Üzerine aldı. an a &V ya, ava .. at • 
k ı Onu Amerikaya yolladı. Bu bir bedkar'ın en bilrük hasmı · 
k 1' Jdır. dokunulmaz içio miıli görülmemiş dır. Zira, o, Hinduizmin 80 orto-
\ ı 1 • 30 sene evvel, ilk tanındıiı doks ıekllne ~den, ve ka1t siste 

t 1 ,ı 1 uı Aaa Haoa Hint müılümın· bir luımetti. Ambodkar far1&ttan 
· ' • · t'f d t • · b'ld' K 1 b' minin en kuvvetli tarafları olan irl:ı~ .. ı 10 müstakbel lideri nazariyle ıı ı a e e meımı ı ı. o um aa 

' r K d üniversitesinde, antropoloji, iktisat Hint Mah11abha'11nın lideridir. Ba 
1
• lmıya baılaomıştı. uroaz ı, 

rı· ı ·cı ve zekiydi. ve hakuk tahsil etti. Sonra hem rrup, forilfzler ve prensliklerden 
f; Fakat 0 Hint milliyetçilerinin Almanya, hem ln2ilterede iktisat sonra fedar&1yon taraftarı olan ye· 

ol~',' ( ı, lnrilizlerin tarafını tuttu, tabılline devam etti. Memleketine iane siyaıi birliktir. Zira federas-
lrl ı 1 ı, 2nndeo itibaren siyaset sah· döndüiü zaman, çahıtıiı daireler- yon sayesinde Hlndlıtanda Hindu· 
ı · ı•ndo lorillzlerio adamı oldu. O de, diior memurlar kendlaine ha- izmln nüfuzunun artacağı işikirdır. t • •lümaolarıo Gandi'ıi olabilirdi; karet ettiler. Bir dokonulmazın Pandlı Malavlya, bir Brahman 
r ı ı tt o, DeaawiUe'lerde, Biarritz'· memur oldaiu şimdiye kadar rö· 

H ll1 ı 'e ve Avropa paytabtlarıoda l E dır, yani en yDktek k&1ta meoıup-
1 

rülmüş bir ıey defi di. v 1ahipe tur. Koyu Hindu oldofu için, tü-
ı ı ~ İışmayı, lorili2lerin marıy e t~p· leri ona oda klralamaddar. Bu do· 
n t / o bir çok kof eranılarda, lor•· knnolmaz, kastının üstüne çık.mı ya tün ve iıplrtolu içkilere, çay....!! 
d • ı J -lıodiıtanuu temıil etmeyi bu· kalkıyordu. Tahıillolo üıtünlüiüno kahveye ve hatta yumurtaya el 
,~ ı~ t tercih etti. raimoo mütemadiyen tahkir edilen ıllrmomiştir. 

1ıı\ Bu kooferaoıların en meşhur· Ambedkar, meyoı olda. kalktı Bom Hiodlıtanda federasyon taraf. 
•' ,.: olan bir tanesine iştiraki do· baya döndü. Burada kendi bışıııa tarı olan difer yej>loe siyasi uzuv, 

:ı. 1 ~ lıiyle Nehru onan hakkında ıöy bir yazıhane açtı ve rayet çabuk liberallerdir. Bunlar logilizlerle el 
t• ı 1 •lomektedir: muvaffak oldu. ele çahımakla beraber, ne nüfuz. 

1ı ;h' cNimütenahi menfaatlerin - Tabiatile Ambedkar k&1tlarm ları ne de parmakla rösterilecek 
ç.ıt~· .ı >eryaliıt, feodal, mali, ıınai. di- ilrasıoa taraftardır. Kaıtların teki. kuvvetli bir şahsiyetleri vardır. 
d r~I~ toplantuında lnriliz Hindi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'ıoı temsil etmek, ancak kendı Ankara mUddelumumfll· Sıhhat mUdUrlerl araaın· 
d 11 0

11oda bu menfaatlerin hepsini 
\l r,:11100 temerküz ettiren Aia Ha· il b•t mu•vlnl dellttl da nakll ve tarlnler 
~~ ~: yakııırdı.» Ankara <t (Ha1aıi)- Ankara Ankara ı4 {Haaaıi)- Erzurum 

N ı1 Aia Hanın diloyanın en zen· milddeiamumUiil baı muavini Ce- 11bbat müdürlüğüne Kızılcahamam 

ri t /~ dört adamından biri olduia mal Köseoilu Aokata iiçüncü ceza bük.Omet tabibi Ali Rııa. Kayseri 
n • 1 ';~dmaktadır. En büyük reliri top· hikimliğlne, yerine de muavinler· müdllrlüj>üne Zonraldak mlldüril 
f ır 1,.tan deiiJ, fakat müritlerinin den Kemal Bora tayin edilmlıtlr. Abdalhallm Ergun, Zonraldak mü• 
z 

1
\ ·difi hediyelerden çıkar. Kendi- dürlüi'üne Kayıorl mlldilrü Fazıl 

t !ı' e delicesine tapan lımaililer, o- Cerhanda Tlc•ret Gökcoören, lıpartaya Erzurum mQ. 
in. 

1.ı 19nevi relirlerioin yüzde ODUDO o d a • 1 1 n t 1 h a b 1 dürü Cadl, Gümüohaneye Isparta 
rı ıl 1rirler. Bundan maada dualar es Ceyhan (Huıaıi) _ Müddeti 
a ı ~ ', ıında camilerde bırakılan para- müdilrD Remzi tayin edilmiflerdir. 

bitmiş olan ku:a ticaret ve sana- · · 
e\ •r ın hepsi de Aia Hana rider. Ceyhanda taydah 

) ı yi odası idare heyeti intihabatı , 
r ı 11 Adamları ribi, koyu dindar ol- J a 1 m u r 1 a r 

r. ~I ! lyan Ağa Han, eileomeıini ve kaymakam Sadi Çıdal'ıo riyHeti 
··I t.ı ~ndirmeıioi rayet iyi bilir. Üç altında yapılmıı ve birinci reisliie, Ceyhan (Haıuıi) - iki fÜn• 
1 ı l . t' Ahmet Cemil Barhanhor· la, (Linci den beri kuamız mınt.alcaaıaa bere. · .'~ fa ev enmıı ır. ~ 

lt ı ı Birinci kamı bir Hintli, ikinci· re'sliie Osman Tarhan, reiı ve- kotll yai'marlar Y•ina•tbr. Bu yai-
' ' bir ltalyao, üçüncüıü de bir killiğ-ine de Arif Yaltır; idare be. morlar, roçenlerde husule j'eleo 

k ı'h ı 1 
an11zd1r. Bazan fayet çabult si yeti azahklarına ise, Hakkı Ural, soiuk rilzrir ve doo'dao müteea· 

d"J·· rleoirıe de, ıiyaai ?1~sel~lerde Muıtafa Işkın, Meınır Paksoy ve ılr olan ekilifler için çok faydalı 
ı ı ındiaine ıon derece bakımdır. O irfan Ôner seçilmiflerdir. olmuş ve köylü memoao kalmııtır. 

-~ - :=.,,.,~ 

------------------------------ı 
---------

FiKiRLER f 1 DAHİLİ HABERLER 

Rasyonel 
çalışma ne 
demektir? 

1 
Y A Z A N 1 RaıyoneUq • 
R. T k il m~ diye kollan· 

_ e • _ dıa-ımız bu ya· 
baocı kollmooiu kaıdottiğ'i çahı· 

ma tanı filoümüzüo büyük paro
laS1dar. Bo bahıe dair rörüt ook· 
taları ve izahlar o kadar çoktur 
ki, rasyonel tabirinin ne oldajaoa 
ve lkti1adi hayatımızın muhtelif 
sahalarında oaıal anlatıldıiıoı a· 
rattırmaia vulle oluyor. 

RaıyoneU91me tabiri yeni bir 
şey deiildir. Büyük harpten ıoa· 
ra badabaz artan lhtlyaçlan te· 
min etmek için fazla çalışmak 

mecburiyeti ha1ıl olmuştur. O za
man fazla verimli mloa1ıoa «R&1· 
yooel» deniyordu. Daha sonra da 
ekseriyetle cRaıyooelloşm11» «ma
kineleşme» ile karııtırıhyor ve• 
yahut ayni minada aolaııhyordo. 
Bir an için raıyonel olan maki· 
nalattırma, her zaman için cari 
olamaz. 

Bugün ioıao ılyaıt ve iktl· 
1&di dütllnOı ve hareketlerimizin 
orta aj'lflık noktaıında durmak• 
tadır, ve raayooeleıme yolunun 
batlanglCIDI tetkll eder rörün· 

' mektodir. Eıas olan in1&0 ve onan 
takabdır: Eıas mHele buna ar· 
tırmaktadır. 

Çalışma müddetinin uzatılma
sı lıtlhsali arttırır, fakat ba ras· 
yonel demek deiildir. 

Umamt olarak raayooel Qç 
mefbatala va11flandırılmaktadır : 
« Daha iyi - daha ucuz - da
ha ıüratli » • 

Bunlardan birincisi mamultln 
ayni fiyatla evsafını yükseltmekle 
yapılabilir. Bu da. me1eli kona. 
trükıiyon deiiştfrmekl_, elde edi· 
lebilir; fazla me1ai ıarfederek za· 
biri bir güzellik temin etmek ru
yonel doiildlr. 

ikinci mamalOn yapılmasını 
b&1itleftirmekle, 

Üçilcü iıe , mibaniki yardım 
•&1ıtaları kollanarak zamanın a• 
zaltılmuı ile ( makine ve nakil 
vaııtaları ), temin edilebilirler. 

Bu üç vasıf cdaba iyi - da· 
ha ucuz - daha ıüratle» toplu 
olarak f onnin ilerlemeıinl • temin 
ettikleri ribi, iıtisadi doruma rö 
re de zamanın zararari istekleri· 
dirler. 

Bana röre ıimdikl r&1yooel
leşme rayretlerlnin hedefi, yapı
lış zamanının azatılmaıı ayol za• 
manda evsafın muhafa:aaaı, imkin 
dahilinde de flatlo sabit tutulma· 
ııdır. 

Öl Um 
Ceyhao (Haıasi) - Kazamız 

P. T. T. merkezi muhabere --me· 
marlarıodao Maıtafa Dündar, muz. 
tarlp balanduiu haatahktao karto· 
lamıyarak diin Hat 14 de hayata 
rözlerloi ebedlyyen yummuıtar. 

Mutafa Dündar, muo ıeaeler
denberl kazamızda buluomuı iyi 
ahlikb, herkese kendini 1evdirmlf 
bir memurda. Cooa.zesl yakın arka· 
daılarıoıo ve kalabalık Wr balkın 
iftiraklle kaldırılmııtır. Kederdlde a
lluine ve arkadaşlarına taılyetle· 
rlmlzi aanarız. • 

1 

Şehrimizde 2 tevzi 
Komitesi kuruldu 

Manlfaturaya ve bekkallr•r• 
alt maddeler tUccarlara nasll 

dalıtllacek? 
Ticaret Vekaleti tarafından ilgilere önemli bir tebllide bulunul· 

muıtar. Bana röre, viliyetimlze hükOmetçe tahıis edilecek mad· 
denin toptan ve perakende alım ıatımıoı yapan tüccarlara tevzi makH· 
dlyle, ba tüccarlar arasında dai~tma komiteleri ıeçilecektir. 

Şehrimiz manifaturacıları ve hakkaliye tüccarları dün Tlaaret Oda· 
aında toplaomqlar, ayrı ayrı iki komite seçmişlerdir. Manifaturacılar da
iıtma komitesi ıa ıaretle teşekkül etmiştir: 

Ziya Kurttepeli, Şiikrü Güven, Mahmut Ôzayrar, Akif Çelik, Süley· 
maa Nuri Kazmircl. 

Bakkaliye daiıtma komitesi de şöyle kurulmuştur: 
Mahmut Ôzerria, Mehmet Şaımaı, Mehmet Emlo, Muıtafa ve Mah

mut Akkoyanlar, Ahmet Taran. 
811 komiteler, Menin ithılitçılar BirUj>inden alacakları malları, Vili

yetin mürakabeıi altında, tüccarlara daiıtacaklardır. 

~ Ceyhanda atıs talimleri 
1 Ceyhan ( HGlaıi) - Kazamız 

ve Kırmıt nahfyeıl mükelleflerine 
atıılar yaptırmak üzere kazamıza 
relen atış maallimleriaden Halit 
Denli ve lımail Ak'ın nezareti al· 
tında ve sirkeli köyü civarında 
yapılan atışlar çak mavaffakiyotli 
netice vermittir. Atqlara kazadan 
65 mükellefle, beden terbiyesi Erit 

1 
meni Bay Ômor Ôztürk de iştirak 
etmiı, Sirkeli köyii mllkellefleri de 
bundan iıtifadoleomlftir. 

vaffak.iyetli bir atıı yaptıiından 

muallimlerin takdirini kazanmıştır. 

Havanın yağışlı olma11 yüzün

den Kırmıt'a gitmeie muvaffak o• 

lamıyan muallimler barün vilayete 
dönmüşlerdir. Müsait bir rüode 
Kırmıt için muallimlerin tekrar 

rönderilmesi çok iyi olacaktır. Ba 
takdirde, Halkovi köycillük kola 
da ba Hyabata .lttirak etmek ıa· 
retile, seyabatın daha verimli of. 

Miikelleflerden lımail ipekçi, 
tam povan almak aarotile çok mu- • 

maıınm teminine çalışılacaktır. 

Bando da kafileye i~tirak edecektir. 

• Eıkl hariciye vekili ve ıa· 
bık Loodra elçiıl B. Tevfik Rüıtü 
Araım lıtanbalda bulunan bir haı· 
tahaoede ihtisas yaparak tekrar oı
ki mesle;ine dönmei• karar ver· 
diil bildirilmektedir. 

• Yeni büdce ile Büyük Mil· 
let Mecllıioe teklif olanan mavaze· 
nei umumiye kanaounan hir mad· 
deıine röre 942 yılında okullara 
1500 paraaız talebe alınacaktır. 

• Ticaret vekiletl, zeytinya• 
i• tlcaretile mefgul olanlardan bir 
heyeti Ankanya davet etmiş ve 
zeytinyaiı flatlarının anormal tekil
de yükHlmealnin 1ebeplerlni tetki · 
ke baılamıştır. 

Ankaradan haber verildliine 
röre, .... m6at .. arhtı. zetinyağı 
Hatlarının ani olarak bu kadar 
yükaelmeılne bir sebep rörmomek
tedir. Zeztlnyaicılarla laşe mnste· 
ıarlıiı m6teba11ıılaranın yapmakta 
oldajıı rörüımeler ıoouoda zeytin· 
yaiı Hatlarının, hiç olmazıa, yük· 
1elmiye baıladıiı tarihlerdeki flata 
yakın bir hadde indirilerek bu fi · 
atın hiçbir ıarette ve 1ebepsiz yük· 
seltllmemeıl için icabeden kararlar 
ahnacaktır. 

• Maden ameleıloe bin gram 

ve orta ltçilere beş yDz &'ram ek
mek verilmeıi hakkındaki proje 
Baş'Mkilete aevkedilmlıtir. Yakın· 
da Heyeti Vekllede görütülecek· 

• tir. Orta İfçilerin tarifi · l'eoiş ta· 
tol.-kta, afak maqh memurlar, 
ayak eınıfı, dükkiolardaki lıçiler 
hep ba 11nıfa ithal edilmektedir. 

BugUnkU spor 
hereketlerl 

Bugün bölgemizde bisiklet mü· 
ıabakalarının ilk haftası müna1ebo· 
tile 50 kilometrelik bir koşa yapı· 
lacaktır. 

Bölge beden terbiyesi blnHın· 
da bölre ıerbest güreş müsabaka· 
larına saat 14 de , başlanacak ve 
bu müıabakalarda kazanan 7 kiti• 

. lik. ekip rrap birinciliklerine ve 
Türkiye şampiyonasına iıtirak ede
cektir. 

Saat 16,30 da da ıehir ıtadan
da ıilt maçlarının finah Adana 
ronçlik kulübü ile altıncı demir 
ıpor rençlik kulübü arasında yapı
lacaktır. 

. Bıı maçta kazanan takım şilt 
, şampiyonu olacaiı içi!l, Adana 

reoçJik ka)übü, kadrosuna eski O• 

yuocular1 Çinli Kemal ve Nihadı al· 
mık saretlle takviyeli olarak çıka· 
caktır. 

Ceyhan k•rmakamı 

. i•• b••••dı 
Ceyhan {Haıosi) - Mezun bu 

Junan kazamız kaymakamı Bay Sa· 
di Çıdal, buründen itibaren vazı. 
feye başlamqtır. 

• Bu yıl memlekette patates 

rekoltesi Hksen bin tona feçmiş• 
tir. Bolu ve bavaliıi ve Karadeniz 
patateı istihsal bölrelerinde 1000 
varoa, yani bir milyon kilo pata
teı vardır. Patateı iıtihlik mevsi
mi reçmekte oldui'andan ve hava. 
)arda düzelmesi üzerine 1evk müş
külatı da kalmadıiından, bu hafta 
içinde patatH fiyatları 5-6 karaş 
dfitecektir. On beş rün ıonra dü
şüklük 10 kuruşa reçeceği mo~ak· 
kaktır. ,J fr ın hayatında en büyük alakaıı 

J 
t! 

1 mdiıi ve etleocesidir; her oey 
o ·1 , ı iki mefbumdao soora rellr. 

-=================================:;::::=====================================,· 
i •ı • • • 

1 
8 
fı~ 1 H ndiataoda, Müslümanlar birli. 

" J ı jinin reisi olan Mehmet Ah 
f u, ina, büyük bir avukattır. Hiodu-
a 1 f':~rdao son derece nefret eder; 
i~; ı ıemleketi dolaşarak konrre aley· 
'~ \ inde nutuklar verir. 
_,1 ~ Vücutça ıon derece zayıf ol• 

nl •~'aJak.la beraber fevkalade kuvvetli 
ıi 1 • h t" t" 1 1 ır t ıp ır. 

u {,' Tanınmış diğer bir müılüman 
~1 ı rd lyaset adamı, Puocap eyaleti · baş 
0
;' ~reldli lıkender Hayat Handır. Ay 

1J
1
r ;ai zamanda bir &1ker, bir iş ada

"( •ı ve bankacı olan lılı:eoder Han 
·: tayet hoı sohbettir, müslüman bir· 

1• IU ijioin bir aı.aıı olmakla beraber 
• •r, ,ynl zamanda Paocap'tald Uoionist 
1 't,' ,partisinin lideridir. Muhafaza~ardır. 

a r Pancap'h diğer diplomat, Be
f ı ram Şah Navaz ve Bayu Naidu 

' ) 1 iımiodfıı iki müslllman kadınıdır. 
or t ·eüılümaoların federasyon"• . kar_,, 
'~' aldıkları vaziyet rayet muhımdır. 

a] ; roosliklerin heaıen bepsiode Hin. 
r ~ .. da'lar ekseriyeti teşkil eder. 

lder. İn~iJiz Hindiıtaniy· 
OL-"''-"'-"'i~ -•••n•r 

Tarihi Roman :3 
Bütno Maroı halkını kırbaçla mukad· 

d .. ••ya aev1".eden bi1tfin patları deviren, 
~uuddeı ağ-açları ke1tiren Vali Çanad 
bile b~ •i•ca dokunmaktan çekinmişti. 

Gızll eller etrafında öldürülmtıı hay · 
Y~n bat!•rlle, baıtaların elbise parçalarile 
ıusleomıı ?l~n ba •tacın rölroaioe her oe 
kadar Hırııtıyaolar ana ile yaklatmazlar
ıa da Balıkçılar ~aroı üzerinde en iyi 
istirahat mahılllnıo baraaı oldaiaoa bllk
mederlerdf • Eıasen buolarıo bıriıtiyaôbj>ı 
oın 1aj>lamlığıodan da ıllpbe edilirdi. Ki
lisenin tehditlerinden korkarak bayram 
rüoleri büt6D balıkçı tay!H~ Mar°' kale
ıinio klliıeslne duaya ıelırdı. 

Noel bayramında viaz kür161Urıde11 
onlara bitap ederek ajlaııın batlat'.keıı 
mendehnr Macar ıarkılarrnı ıôyliyecekleri 
yerde bunan yerine ve A Maria'yı teraoni 
etmelerini ihtar etmlıti. alev alev yanan 
atetin etrafında otuz itişi lradar yar)ardr. 
Barıların hemen hemen yan11 atlariyle rece 
reziotiıioo 91kan komın villyet reoçleri 
idiler. Vali rece •aktı bu gibi ıüplMli 
toplantıları meaetmlfli. Raliat yu vakti 

ZINDIKLAR 
lara ıevkettii'lni kendileri de bilmezlerdi. 
Fakat 9adırda oturan ecdatlarının içlerin· 
de kayoıyan kanı onları bu harekete bil· 
meden ıevkedlyordu. Erkekler ateı etra· 
fıoda konaımadan hareket etmeden otu· 
rayorlardı Alev ylkıeldlkçe k11:1l ıııtıyla 
çiırUI çehreleri.-ydınlatıyor alev reçince 
karaabkta iivii bqlakları, bol kepenkle· 
ri1le acaip 1ek illi kocaman mantarlara 
beD1:iyorla1'dı. 

S.lıkçaların biraz arkalarında boyrir 
çobenları balaouyordu. 

SllkOaeti Marot ırmağından ıu retl· 
ren balıkçı tocata iblil etti. 

Destiyi yere koyda ve dojruca bat 
balıkçllml -Önhe l'fderek: 

- Keoarclakl bzıj>a bir adam ceeedi 
takılm1ş dedi • Benir çobanlarından 
biriıi ~ 

- Dün deli bir ltadm ıeddin yanın· 
a. suya dtsımü' ve boi'almuıtu. 

- Kadın doiil adam diyorum yüail· 
kaya aada yüzüyor. 

ihtiyar baı balıkçı daliıo dalrıo ate· 
.. bakmakta devam etti. Biraz 10ora ce0 

ÇEViREN: 
parak kendilerini 1Uya 1alıverlrler ba ıu 

retle çalacakları euanın yanana daha 
kolaylıkla rellrler. ) 

O kadar yavaı konaşayorda ki ıaa· 
ki Marotun kulakları varda daymaamdao 
korkuyordu. Gençler nef•lerlnl kesalltler 
karanlık aayan çalkanıp çalkaomadıiına 
kalak veriyorlardı. Genç 90cak nihayet: 

- Poı amca dedi. Kazıia takılan 
adamın küreiioln altında bir ok var.Giln 
batukeo de anda böyle okla öldürülmGt 
adamlar yüzü1orlardı. Her halde pek 
uzaklardan l'ellyorlar. 

- O halde ormandakiler yloe rahat 
durmuyorlar, 

Banan üzerine enelki balıkçı tekrar 
ıöze k•rlfb. Bu karanhk 1arath çökük 
göğ'üılü bir adamdı. K11ık bir 1eıle ça· 
bak çabuk konuşuyordu: 

- Yeniden toprak taksimi yapılmaı
H biç bir vakit rahatlık da olmazl Çün
kü ilk takıim haklı deiildl. Arslan payını 
aıkerler aldılal'. Dijerlerine ya çok az 
veya biç vermediler. Kral lttvan ise bir 
çoklarının ellerinden maUarını aldı ve pa· 

lan da ttı... Erd..W• blr 

il Semih Uygur ==• Baı balıkçı şarlatan adamın ıözlerini 
ıükGnetle dinledi. Yerden biraz uz ala
rak ateıe attı ıoora ietekıiı iıtekıiz: 

- Bahardan beri dedi hor 'Çocuk htr tloll 
harp hülyaları kuruyor. Fakat Vali Çanad 
kaleılode rahat rahat oturdukça harp 
hep llftao ibarettir. Çünkü Valinin yüzü· 
n6n kartal burnu ribi olması bo~una de· 
;il. Kan kokusanu o herkesten önce alır. 
Herkeı daha atının remini takmadan o 
eterin üzerindedir. 

ihtiyar Poş saıtu. Balıkçılar araıın· 
dan hiç kimae arzını • çıp ta bir şey söy. 
lemediler. Bira7. önce iki kıırağile ıazhk· 
lar araıından çıkıp relen kilçük yüzlü 
bir reoç ıükOtu bozarak çekinmeden 
itiraz etti. 

- Poı amca Vali atını eierledi bileJ 
Balıkçıların hepsi birden rence doğ. 

ru başlar•"• çevirdiler. Genç etrafına ba
kındı ve boi'ult bir uıle: 

- Şa'a\la beraber kırlar kadınını 
bastıracak dedi. 

Bunun ÜHrİne ıuallor birbirini takip 
etti. 



• 

1 Günün Yazısı 1 

JAPON MUAMMASI . 
Ankara Ağır ceza muhakeme- l N ibayet savaşa dayanan bu• 

rünkü daramdao da belli olu 
yor k:; Japonya'yı yakından tanı· 
mai• uit•ıanlar, daha dotraıa ba 
zoru doyanlar arasında Amerika 
birinci plinda relmektedlr. 

biç biri ba memleketl.,io liıanıoı 
bilmeden böyle bir baıarıyı JrÔH 
aldıramadıkları halde, japooya'yı 
tetkike koyulanlar ara11oda Japon
ca bilen• ben orada ömür tllketti 
jim yıllar içinde raatlamadım. Bu· 

00 ıöylemekteo makudım Japonya 
ribl yabancılara hakikaten kapalı 
kotu olan ba memleketin dejil iç 
yüzünll, hattl dış görüntOıünü bf . 
le Jiyikiyle tanımak imkioı olma· 
dıjını anlatmaktır. 

yaaıcı Sato.aanı ıöyle aolabyor: 
" Bir banka katibi, fakat ~i

ne, rücüoe 100 derece sadık bir 
banka katibi olan Sato San Çin 
harbine büyük bir heyecanla lıti
rak ediyor. Bu harp Sato san için 
bankadaki iıiodeo daha kat•al bir 
vazifedir. Çlnde can •erse Hokl 
ne çıkar? imparator lıtiyoua o
nan canının sanki ne deierl var
dır? Hattl yaralanıp bu yaranın 

ları yapabtlecejiol bir an için 
hl düşünmemiştir, ve düıüne 

sindeki açık duruşma bütün pro- J 
.................................................... -- miştlr. 

Sata • San Çin·de aldıiı ya 
dan ölOrken muhakkak ki i 

pagan dalara en kesin cevaptır Japooya'yı tanımak bundan 
önce de Amerikalılar için sadece 
bir Amerikaonri merak ıayılamaı:. 
Memleketlerioio rahatını kaçtrma• 
i• ilk teşebböı edecek memleke· 
tin Japonya oldaiunon Amerika· 
lalar da pek ili aenelerdeaberl 
farkında idiler. Ve nihayet barün 
gelip çatan harp; pek de ilk hafta 
içinde blrbirlwlne kızıp işin dôiü· 
şe döltülıaeıine rıza ıösteren iki 
pasifik komşasonno ba,larına kan 
hücum etmesine benzemiyor. t, 
ciddi ve ilubeti •nn bir mac•· 
radır. 

ıözlerl şu olmuştur: "Ben ölü 
rum, fak at imparator on bin 

İçtimai bir yara 
YAZAN 
ULUNAY 

Düo, tesadüf 
beoi uzun za. 
manda o beri 
rörme di ğim 

bir " oesildaş ,, ımla karşılaşbrdı. 
Ba eski arkadaş, hali vakti yerin· 
de bir ailenin naz - Ü oaim için· 
de yetişmiı bir çocuğuyda. 

Her gün mektebe midilliıloe 
binerek gelir, lalası da çantasiyle 
yamnda yürürdü. Biraz daha bü· 
yüyünce midillinin yerine keodiai· 
oio kollandığı tek ath bir aepet 
araba kaim oldu. Onu, yaııo• uy· 
mıyao bir giyinişi• araba1ıoa kura· 
lop, üşilmekten ziyade çalı~ 0~90~ 
diye dizlerine ince kürk bar ortu 
al.rak bozuk kaldırımlı sokaklar• 
dan yıldırım gibi i'eçişiol bili 
hatırlarım. 

Halbuki dün ra1ladığ1m yağlı 
şapkalı, tıraşı uzamış, lulıkaız adam 
nerede ? O eıki zengin " küçük 
bey ,, nerede ? 

Karşımda daran miras yedi, 
memleketimin içtimai hayatında 

kapanmak bilmlyeo bir .. karha,, 
dır. Çünkü ne kocaman servetler 
bilirim ki, bir nesle bile yetişme· 
miştlr. Baba kaz.anır, çocuklar yer; 
hem o kadar çabuk ki, ekseriya 
ıoo nef eılerioi darülicezede verir· 
ler. Bunan sebebini ben zengin 
babaların evlit yetlştirmeıioi bll
memeleriode boluyorum. Çocokla· 
rımıza : 

" Sabah, hrıo bas çıkarıyor ,, 
meselini unutturmalı. " Paranın 
rümüş oldajaoa,, anlatmalı. Mem· 
\ek.ette pek eski zamanda servet 

daima hükOmet mecrasından reç 
mek soretiyle şahıılırıo kasaları 

01 doldorardu. Büyük para kaza• 

nabilmek. için ancak devletten yük· 
se~ maaı, Pad;şahtan da bol ih
san almak lazımdı. Bu ribilerio 
yaptıkları servet, çocuklarına bir 
fikir veremiyordu. Çünkü malt ve 
iktisadi bahislerde böyle bir sistem 
ilim olarak kabul edilmemiştir. 

Para kazanmanın ve kazanılan 
parayı aak.lamaoın lüzumuna ve 
rüçliliüoü çocuk bilmedij'i için 
babası öldükten ıonra, babasının 
iratla masrafı dlizenleştirerek ıür· 
düğü hayata, bütçeden irat kısmı· 
oı hazfetmek yani " hazır yemek., 
ıaretiyle yaşıyor. Fakat hazıra 

dai dayanmıyor. 
Büyült aervetlerl böyle bir 

kaç ıeoe içinde kül kömür eden 
mlraı yedilerin bepıi de paralarını 

sefahatte yemlt değillerdir. Bir 
çoiu •• iş yapmak " " ticaret et· 
mek 11 

" çiftçilik 11 
'' hayvan ye· 

tiştirmek ., gibi projelerle sefahat• 
tea daha az bir müddet zarfında 

milyonların altından firip ÜltÜD• 
dea çıkıvermişlerdir. 

Ba gibiler, berkesin oazaranda 
laliin f eoa bir ıillesiol yemiş ribi 
telikki edilir; onu tanıyanlar : 

- Ne yap110? Derler. Zaval· 
lı iş yapmak istedi; muvaffak ola· 
madı. Scf ah ate vermedi ya 1 

Bence onlar aervetlerlne sefa· 
hatle yiyenler kadar mücrimdirler. 

Çünkü her meıleiin bir öğrenmek 

devresi, yani çıraklık merhalesi 
olabileceiini aalamıyacak kadar 
ahmak oldaklar1 halde ke~dilerlnl 
bir şey zannederler; her termaye 
ıahlbinio tücc.r olacaiını sanırlar; 
her sanatın bir ioceliii oldupna 

bu:nn dOoya teslim eylediil halde, 
00 

ar, Yapaaak istedikleri meslejin 
püf yerlerini öirenmek . • b' 
Ulccar d ıçın ar 
t
. l'" yb~lnıo a çıralthk dejil ki · 
ıp ıge ı e tenezzül , 

etmezler. 
Muazzam miraıa it 

zat vardı ki, her ay 0:0m~ bir 
l L 'b' a altın o u~ ,, rı l pıra akıtan 1 tl 

ra arın· 
dan birini otel ıekline ıokmalt .• 
. h . ıçııı 

yıne er ay ona kor rıbl lira le 
Hn diier iratlarını karşdık fÖıte:. 
mek llllretiyle büyük borca rir. 
ınlşti. 

Bugün ortada ne otel, ne de 
iratlar kalmıştır. 

- Efendim, siz otelcilik tab. 
•il ettiniz mi ? 

- Hayır. 

y A Ankara Ajır 
Ceza Mab · 

NECMEDDIN kemesi bom· 
SADAK ba atanların 

duruşmasına başladı. 
Bo muhakeme, Türkiye efkirı 

kadar bütün dünyanın ilgisini oyan• 
daran üzücü bir ınikasdio içyüzü· 
an meydana çıkaracai• için merak· 
la dinlenecektir. 

Bu muhakemenin Türkiye ba-
kımından büyük bir faydası daha 
vardır. BOtün l'özlerlo memleketi 
mise dildJdiii ve buradan çıkacak 
her sesi kavramak kaygısile kulak 
farın kirişte durduğu bu karraşı· 
hk devrinde, doıt düşman, asta 
acoml bütün propaganda makinele· 
rl, harp dışında kalan Türkiyed.e 
her olan biteni diledikleri renre 
boyayıp iflerioe relir biçime sok
tu\ttan sonrl\ etrafa yaymaya çok 
hevesli rörünilyorlar. Bomba bidi· 
ıesi, bo yolda çalışan yalan dolan 
kaynakları için hAyh verimli bir 
fır11t oldu. Herkesin birbirini Tilr· 
kiyeyl harbe sürüklemekle saçladı
i• bir sırada, Ankarada doıt bir 
devlet Elçisini öldürmek isteyen 
gizli ellere, tarafların çık.arına ay· 
gao bayraklar yakıştırmaktan ko
lay ve heyecanlı ne olabilirdi ? 
Bu dedikoduların en parlak örne
iioi i'eçen gün burada anlatmış· 
tık. 

Ankara Ağır Ceza Mahkeme· 
ıiode görülen diva, bomba işinin 
Türkiye COmburiyeti bakımından 

J apooya'yı bir çek muharrir, 
bir çok seyyah ve bir çok 

kimse reçicl bir hevesle tetkik et· 
mlştir. Fakat Amerika'da kendin• 
bü1ük bir şöhret yapmış olan mef• 
hnr yazıcı Erneat Hanıer kadar 
Japonya'yı ince bir tetkikten re
çlren mtlşabit azdır. 

«Sayın Dnıman» adlyle yas. 
dıjı eserde ba yazıet. Japooyayı 

ince bir kalburdan reçlrmiı ve 
eserin rördOiü raibete bakalıru 

ba lşi başarmıştır da. Başarmııtır, 
diyoruz, çünkü aleyhlerine ne ıöy· 

leoirae aöyleolin Amerlk•lıların bir 
tarafları kavvetlldir; işin doiruıaoa 

bllmek ve taraf tatmadan söylen· 
miı sözlere dei•r vermek heve. 
slndedlrler. Banda her ıaman mu· 

vaffak olup olmadıkları ayn bir 
meseledir. Fa\at e11s ve ekseriyet 

bakımından buna uvaıırlar. Ernest 
Haaser'in eseri btı çeıitten oldajıı 

l9io biz de ObUD özünü • vermeii 
dejerll baldak ve 1k.endimbclen bir 
şey llive etmeden okarl ua 
ıunayoraz: 

«O sahici bir maUDmadır kl 
cebirle ve adeta ömür törpOliyea 
uzan ydlar airatmakla .ıaacak hal
lolaoor divalardır. 

Sonra alııkanlıiın terelne, •e 
meseli Franaa, Almanya yahut Bri· 
tanya'yı tetlı:ik eden müıabitlerden 

J 
apon dilini öjnomek soranda 
bulanan yapaocılar araamda •· 

tefeaalliterler, ••f aret meoıapları 

teslrile Çin 11balarıoda can •erir

ken bile Sato un en uf ak bir pIJ. 
maolık d•ymas. Aıkerlik, aıkerlik· 
te ölüm, ve harpte vatan airana 

~::c:::: :::::: : ··=== ::>::::z-'.)::::::•::::- --

]opongagı 6aıtan aşaiı gezen, Japonların ıarip ddet
rini, bizt1 talıa/ ıelen gaşagış tarzlarını tetkik edenler 
lae,,,en laemen ]opongamn içini, dııını ttınıdıklarını iddi
aya kalkııırlar. Hal6ııki 1aponga güzel m•nzaralarının, 
lıoı ıörünen itletlerlnin ve hunlardan çolc ilalıa çekici 
olan çicelclerinin lcarıısıntla şaşkınlık dagmrq olmakla 
kolag kolag anlaşılır memleketlerden deiildir. 

:;:::::;:::;: : ...... ::e-: : :c::ıuc::: :;: : ' :::c; ' • ; ; ; ·-

ve misyonerler batta a-elir. Fakat caoç v•a:;k ~o~· =d~deden kalma 
ı•n• a:ı:ao yılların verdiii tecrübe bir meslektir. 
ile aöyllyeylm ki mlıyooerler harlç cFakat biç bir Japon dııarıda 
dli•leri banda da pek az muvaf· böyle deiildir. Şefkatli, sakin ve 
fak olmaktadır. Japonca lae öir•n· mbam haliyle Sato - Saoda aert· 
meal çok zor olan bir dildir. likten kan döküciilllkten eo afak 

u Japooya'da yıllarca otardak- bir · ~ıer bile yoktur. Hattl o, o 
tan H oradan dönd\lkten ıonra kadar hisli rGzelllie tabiata ve 
~~ faponya'ya aık ıık rldlp reldl· batti bayv:nıara o kadar dayra-
i'lm halde Japonların iç yllaleriol ludar ki •aatlerce hanlarla karşı 
kimaeye, hele yabancılara belli et• karııya kalmaktan bir zevk da· 
memek için oı kadar tıla danan- yar. Biltün çocuklan ve kendi 90-
dıkl&Tını biç deilfmemlt buldum. cuklarını 0 kadar L' 

Ş 1 l bil• • Ll h" b sever ~• ona 
ana em n o a ınz ~ ıç ir Ja şefkatU bir aile babasından bqka· 

poo, kendi memleketini yabancıla· 11na benıetmek için lnıan çok in· 
ran (Özünde dllıürecei en Hrarlll saftız olmalıdır. 
ribl rörllnen bir haberin, dııarıyı cFakat Sato - San aıkere 
11zma11na bile llet olmıs. Ve me- çainlıp da bııka bir topraia ayak 
aeli :çlnll muharrir Sin • ta Y aor• bastı mı öyle bir aslan keslllr ki 
ın yaptıiı ribl memleketin lcijini arbk Japonya'daki şefkatU, terbi· 
cicijiııl yı&bancılara anlatan bir e. yeli ve nazik lo11n ortadan kalk· 
aerin bir Japon kaleminden çıkma- mış, onan yerine bambaşka birisi 
ıına.Jmldn ve ihtimal yoktur. Çilo- relmiıtir. Japon topraiıoda bir kn 
kü Japonlarm bir ayırhcı vudları für, hir kötü söz (Jltilmedlii halde 
da oldukları Jribl rörOnmekten ve. dışarıdaki Sato - Sanlar kaba-
badaa korkar ribi korkmalarıdır. dırlar. MaHll Tokyo'da imkioııs 

Ernest Hauser kitabında ko· bir şey olduia halde Çanrkior'de 
1-;flık olıan diye Japooyahya bir Sato - San aankf bir ejderdlr. 
f•İln;'. koymuıtar. Sato San. Ba Sa· Zulüm, eziyet hep yapabileceği 
to.Saakr bizdeki Mehmıtler, Ah- şeylerdendir. Fakat şara11 da mo-
metler rlW her rün yüzlerceılne hakkaktır ki Sato - San; banka· 
rutlanan iıl-..dendlr. Amerikalı tJDdakt hesapları dOzenlerken bun• 

yaşuıol., 

" V • inanı o ki buna bea 
işlerde Sato-Sao ile 72 milyon 
pon ara11oda biç fark yoktur. 

11 Japonlar dllnyayı ve hele 
merikayı çok iyi tanırlar ve 
dan faydalanırlar. Belli tlcar• 
onlara a-eçecek hiç bir millet 
tur. Beı yıl önce tek bir çeılt 
poa malt ••tılmıyuı memleketi 
Japonların beş yıl içinde piya 
dan bütüo başka malları kova 
derecede rirdiltleri çok ilk rör 
müıtilr. Japonlar, liberalizm' den 
ıöz hüriyetloden çok bo~laomaıı 

'' Japonya en eıki topyek 
ca devletlerden biridir. Meşhur 
poa devlet adamlarmdao Toıio 
rotori bir rün •Öz arasında Ja 
yanın ltalya ve Almanya'dan k 
ye edecek biç bir ıeyi olıaadı 
söyliyerek bu noktayı botirtm' 
Çünkü topyektlnca politika m 
lelerinde Japonya her iki devi 
de den verebilirdi. 

" Ve ba topyeldloca re 
çok eski oldaiuodandır ki Alm 
ya ve ltalya'da oldaiu tribi bi 
Japonya'da röıe çarpmaıuakta 
Çünkü bu roiim, memleketlu 
milletin haklkt yap111na ıiomiı 
amom1 mizaca mal olmuştur. 
ti Japon liberali~mt Ye bürri 
adı altında bazı şeylere t91eb 
edilmek istenmiı fakat ba yol 
bqarı o kadar az olmaıtar &i 
hareket ıülünç olmaktan kart 
mam1şbr.,, 

Bunların dıııoda muharrir 
aer, Japonya'nıo cemiyet 

iktisat bayatını dnıült balmakt 
•e birçok noktanlann kaldml 
lüzamaoa inanmaktadır. 

Fakat mabarrlri, ea çok 
tan mHele, dini bayatta impar 
ra atfolaoan "kotaalhk,, tar. Ba i 
Japonlar tarihin yaıdıiı bütün 
\etleri r•çmektedirler. v. b
bir millet, 72 milyonluk bir b 
halindedir. 

sadece malakemelik bir poliı va· 
ka11 olduiana ıöstermektedir. Her· 
kes aalamııtar ki dtinya yanııoı 

ortasında r&ttiliü yolu kendi iste• 
iile çizen Türkiye, toprakları üs· 
tünde yabancı entrikalara yer ver• 
mekten, rürültüye papaç bırakmak
tan uzaktır. Her UırlO kork.atma 
ve kışkırtma hareketleri, Türkiye
nin düşünce ve kararında değişik
lik yapmak ıöyle dor•an, ancak 
tiksinti uyandırır ve böyle hareket
lere k.alkııaolar kim ve nerede 

olursa ol1tmlar adalet onların he· 
men yakaaaoa yapışır. 

~ı~"_ıK_A_v_E.......... HAYAL ve HAKiKAT 
•=============================YAZAN: Cüneyt Gültekin Bundan başka, bazı memleket• 

lerde türln mioalar verilen ba 
işin baıbayaiı bir ıaç olarak mah· 

kemede açık ıörlılaıeai, Tilrki1•· 

oio biç bir hakikati gizlemedij'ini 
ve her hakikatiÔ meydana çıkma· 
11ndan da asla çekinmedliinl rös 

termek bakımından Cümhariyet 
hükOmetioin ancak şerefini ve kod· 
retini arttırır. 

Duruşmada, daha temelli, da· 
ha düşündürücü haller de röze 

çarpıyor. Kendilerini ters ak.ıntıla· 
ra koyvermiş, aak~t ioıaoların tel-

kini altında zehirlenmiş roblann 
kişi ve cemiyet için oe büyük fe-

liket olduğuna bu muhakeme do· 
lay11ile bir kere daha ibretle rö· 
recejlz 

• Akıam'dan • 

cılık etmiş kimse var mı ? 
- Ne münasebet l 
- O halde böyle bilmediği· 

otz bir işe bütün varınızı yopoo· 
zu ıon meteliie kadar nuıl koy· 
daooz ? Otelcilik Avrupanıo en 
rüç bir mesleildir ve zaonoluodu 
İU fibi berkesiD f lbt bir istidat 
Ue yapabileceti bir meslek olmak
tan çıkmıştır. Avrupaoın bfr kaç 
memleketinde büyük palasları olan 
milyoner otelcilerin oiulları ba· 
balarının meslej'ini takip için ev
veli otelcilij'i tahsil ederler. Son
ra da bulaşıkçılık.tan başlamak sa· 
retiyle sanatın her sahasında bir 
çırak gibi senelerce çalışırlar. Her 
meslek de böyledir. Ve bu saye· 
dedir ki, büyük servetler bir ne· 
silde mahvolmaz, nesilden nesile 
sürer. Çünkü bir babanın ojlunun 
kafa11na daak dedirteceji hakikat 
onan baba servetinden yardım bek· 
lemeksizin bayatını dünyanın nere 
ıiııde olsa kazanabllmeıidlr .• 

• "F. E.,, ye • 
Ayhao , 18 yaşmda mektebi bitirmiş vo 

cKıryart» köyüne ôirotmea olarak tayin edil
dijioi haber alınca da pek sevinmişti. O; köyü 
ve köylüyü pek aever, bir şehir çocop olma· 
sına raimeo onlar için derin bir sempati bet· 
lerdl. Daha mektep sıralarında iken; «rünü r•· 
lip te öjretmeo olursam, ben bir köye ritmek 
lıterim» derdi. 

Tasavvur ettiği köyün; mütevazı, saf, le· 
miz yürekli •e fakat çok zeki köy çocuklarını, 
her rünkü çift ve çabuk işlerinden başk• bir 
düşünce ve meşıaliyetleri olmıyao köylü da· 
yaları ve bunlara üılü:ı olarak köyün temiz ve 
sakin muhitinde , kır çiçek.lerile ıüslenm~ 
evinde reçiaecek yorguoıaz bir hayab, ıebir· 
lorio her türlü alayiş Ye debdebe ile dolu ha· 
yatına katılmış bir yıjıo loıanıo arasında keo• 
dlıioio de baloomaıı, ıımarık zenrio çocukla· 
rıoın sır~lar üzeriodeki mıymıotı hallerini, kah· 

velerde, evlerde toplanılarak yapdan çirlih de· 
dikodularıo neticeleriyle dayalacak ııtırıph 

rünleri düıünOr ve köyü arzulardı. Onda ba 
köy aevıisinl uyandıran yerine imli 15 yaşın· 
da iken bir köylü evinde aaoesiyle beraber 
kaldıjı iki aylık bir misafirlik esnaaında gör• 
düiü fevkalade miaafirperverlijin ve meıan ol·· 
madan evvel de, mektepçe yaptırılan bir köy 
rezfıl esnasında onlardan diolediji dertlerinin 
bıraktıiı derin lzlerdl. O; beoliiinde yapıcı bir 
kudret dayuy\)rdu. Köyü ve köylüyü istenilen 
aeviyeye yükseltmek orrunda vazifelenmek ar
zuaanda idi. Ba onan için bir ideal olınuıta. 

Köylerde vazife almaktan çekinen ve: 

bir ecıtaney• malik olabllme•t için her ıeyi 
yapmak 1olande muvaffak adımlar atacaktı. Köy. 
de bir Halkevl açılmaıını temin edecek, köy 
reoçlerinio ıpor Ozeriode çalıtmaları için ba 
vazifeyi de Qzerlne alacak ve, me tep sırala
rında kendilerine •arfedileo •m•ilo, mGk.ifatıoı 
ba milli •• vlcd&Dt vulfelerle ödeınlı olacak, 
rejim afraodakl vazifelerini keodilqrinl bildiren 
«Altı Ok> an amdelerloi yerine 1.etirecekti. 

Sonbaharın yaiııh ve 11la~ bir rüoünde, 
cKıryart> a tayin edildijial haber alıncı; şiaı· 
dl mevcut çamurla ve rayrlDJGntaıam sokakla
rı, kendi enerjisiyle meydıoa relecek döşeme 
yollarla kıyaı ediyor, düş pncelerioin tatbik ve 
muvaffak olmuş balaod)liana göreceii rGoü 
bayallenerek daydaia 4erin bir zevkle, sakin 
ve müsterih bir uyuya dalmak üzere yata;ıaa 
ririyordu. 

••• 
Koodoktörlln: 
- «Kıryurt> köyüoe ba duraktan rldlllr 

bayan." Dedijiol daydaia zaman, o düıllnce• 
lerlnl bir ılnema şeridi rlbi mütemadiyen rö
zünden ıeçirlyor, nereden ve ne ıarette lıe 
başlıyacaiııtn kararlaştmyor, heyecandan ... 
vinçten ıimendüf eri o ide ta açarak kendiıinl 
yerine ulaştırmasını iıtiyorda. Memurun ikazı, 
ona daha baıka bir sevinç vermiıti. 

Bavulunu, ktıçük çantaıını, yemek sepetini 
alarak daraia indi. Temin ettiil bir köy ıra• 
baıiyle de • K"yart> a hareket etti. 

Kıt yaimurlarınıa boıduia çımarln yol
lardı sekerek rlden bazan a(ırlqmı11ndan ıi
nlrleoeo arabacının: 

- Debi ... 

Kamandaslle kırbaçlanarak tekrar tırıaa 
kalkan atların irkilmelertle ha1nle relen ıad•· 
melerln yayalarla bayvanlarsn yapbi'ı çakar· 
laklardın mütoveWt 1&r1ıntl olmHa, vaktlle 
mektep ııralırı, daha ıonra lotlur devrelerinde 
ya~adıiı tıth köy hayatının, reçilmez hayaU· 
nin ilk tatbik yollanna düımilf bolaaın~•• 1d~ 
la • b dalu l em, 

yıılle daha canh11ııı yqadıı• a aıı 1 r•ç· 
onı bu azan ve aıkıcı kır yoUarıaıD naaı 
tljinl bile belli etmiyecektl. Köye reldt· 

lıe baolayalı iki ay olıallfta. köylerde ve 

Daha doirasa, seoi üzecek bir çok ııyle 
kartsllfıraıo. Diyor ve bırakmıyorlardı. 

OznlkO, köye releU iki ıy olduta bal 
henüz taunarlarını t•tbik mevkiine çıka 
mamııtı. Bir rün, bqöirotmeoloe düıünce 
rfnl blra:ı: olsan açtı.. Aldıiı cevaba, laao 
makla beraber. 

- Ya doiru iH, ya doiru ise; deyip. 
yal ıakGtaoa airayacatıodao çok üzülüyor 

Köyde yaratablldlii yerine ıey; okur 
llzerind! .derin blr aempati uyandırması olma 
V • baıoııretmenl de bana tezmiş olmalı ki ı 

- Hayatının köyde reçeo yılları, beni 
kiyle müaavt olduiunda, tasavvurlarını b 
larla, ~atbik mevkliııe koyabiliraln .• 

Dıyerek okurlarını röıteriyor ve ona 
kışhyorda. Çocuklara; hürmetin hedef ve m 
udlırıoı, terbiy eniaahlik llzerindeki rolle 
bllyllk bir tecrübe rörmüı kimselerin nü 
ve kudretile anlatmıı, lfe dt boradan başla 
bulanayorda. Dedikodunaa zararları, iftira 
baka11: ıiklyetlerln neticeleri üzerinde bayatt 
mltaller retırlyor, bqkalaiıoın haklarına ya 
lacak hürmetin faydalannı, loaanlarıo iyi 
çlomek ve elbirliil ribi anlaımalarındao do 
cak baıarıları hayattan misaller retirerek 
latıyor; çocuklar küçücek yatlarına rai~ 
yaradılışlarının kendilerin• bajııladıtı zekı 
&teflD bakıtlarlle bu dojrD aoılerln Deticelerf 
k.üçücek akıll•rile mahakem• etmeje çalı 
yorlardı. 

ÔztUkOJ dijer taraftan da, k~ylil baleti 

b
• 1 1 tetkiki me•:ı:auna ilzerıne almıı, 
ıyH n D d' 1 • J d'" I k l öiretıaeainln keo ıs ae ıoy e ır oo ta arı 
1 lllİJ ve ODD haklı fÔSterecek kanaa 

ce e ıtı Geçen umanın icabatı olarak «&ia 
var•• • 
daınıaaıaıo al~lanod•o ıilinmemlş bolun 
ta bir 11nıf koylO;, halea taa11ubt bir fi 
taııyan var kafalarile, rejimin millete bajışla 
;ı bu ıerbeatiyl bir tllrlü kavrayamadıklar 
bir renç kızan yalnız başına bir köyde vaz 
alışı, r•oç, ihtiyar demeyip her erkek.le ko 
4abllmesi, onların kafaıına sı;mıdıjı için, 
aavvur ettlil itler üzerinde yapacaiı konuş 
lara lcabat etmediklerini, mekteple ve ha 
çocaklarile bile katiyyen llrilenmedlkl 
görmüı ve hayretini yenememişti, 

Ba sözler müflis ve cahil otel· 
c1U1t amatörlerinin biç boşana git
nıe:ı:. O hill zihninde 11 mali bab 

- Haydi canım sende ... Tezek damıolari· 
lı iılenmiı filbre kokala ıasız viranelerde 
gençlij'iml öldürecek kadar budala deilliml" • 
Diyenlere, düşüncelerinin yınlışhiını iıbat yol · 
larıoı ritmek, köylGnün ileri bir kllltür ıevly .. 
sine ulaıabilmeıl yolunda 11rfedileo me11ide 
kendisi için de bir iftihar hissesi almak lıtiyor. · 
du. O; öiretmenl her şeyi olarak biliyor, kö
yün en yüksek okomuıu kendisi olacak, kon
feranslar verecek, sıhhattan, yaıamıktan, temlb 
likten, bakımdan ve okumaktan doiacak fay. 
daları köylülere öj'retecek, tatbiki yollanoa 
ridecek, köyde sıhhi evler, içme ıayu, bahçe· 
lor, helilır yapılma11nı ve köyün aiaçlandarıl· 
ma11 işlerini ele alacak, plinlaıtırılmış bir m•· 
tal ile y.&ıııtadan, 111anmadın ve movaff ak O· 

laocaya kadar çalıtacak ve ömrünü ba köyde 
reçirecektl. 

.. Ü ün o yıUarıoı 
iind•, omr n uzu ba,öjratmen Alka-
köy mektepl~rind• l'eçlr:': eldlii ündenberl 
Din evine mıaaflt oflllDf f f 
de borada kalıyordu. 

Bundan çok müteessir olmakla bera 
başladıiı yoldaa reri dönmemek, reç olıa 
erreç bqarmık emelile, o yine okurları Oıer 
de mGe1slr tellr.inlerlne devam etmff; blltllo 

ran " a.-b·• l • 'b' 'i,· "" 11 o mtyan vazıyet ,, 
aı 1 ır taltun mazeret terkipleri 
arar. Size atfettiil bak11t• fÖYİe 
bir .111aoa vardır 1 

- Araba kırıldıktan toora Y et~tirdiil okarlatıadaa rDcB yetealeri , . 

Kendisi; bir kaç defa ayrı blr eve taşın. 
mak lıteaılt•• de büyOk blr baba ıefkat •e 
lbtlmaaıil• kendisini mabafaıalannda talan ba 
tecribell kırı kocı; 

-Sen bilmeuio ıkuım.. Barada kal. Bize bir 

yatını mektep ve mektepten ıonra da evd 
kitaplarına huredlyordu. Köyde, bir9ok .a 

• ka-le tanışaııı bulanmaaıoa ra .. m•a, r-

dolqır bot yere t•e pi•~~ ..... 
.,....,,.... ........ k~ ...... 
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·~~ GENERAL ELECTRIC RADYOLARI 
) Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini 1-İiiz Akümülitör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her iki 

11;; ~ertibatı Hivi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyoları Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 

- --~----~- -- --- ---

.. , ~azarı Dikkatini Celbederiz. 
1 

j ı' 1 ADRES : GENERAL ELECTRIC Adana AcentahOı, Asfalt cadde BURDUROCLU 
~1 . 
1 1 

~dlııunını1111111111un11un111U11UIDIHllllllllHNIOlrılllllllOllllDUl•DIUIHHmOR111WDlllOllDlllllllHH,,I, j İLAN 
Adana As .Sa -Şarlan En Btlyilk Mutaıuılsi 

Unutulmaz Aşkın Göz Yaşları 
Filminin unutulmaz kahramanı 

A\IBIDIJl\'IHA\IP 
Bütfin Adananın aabınıdıkla bek.ledlji 

ALSARA Y ve TAN 
Sinemalarında 

Bu Akşam 
Birden Gösterilecek Olan 

MES'UT GÜNLER 
Türkçe Sözlü - ArapÇa Şarkılı 

Atkı Hicran ve ızdırap filminde en içli Atk ıarkılarını terennüm edecek ve yDderce 
takdirkirına yine gözyaşları döktürecektir. 

Bütün ıeven ve sevişenlerin görecekleri bu film kalplerde qkın atqini, G8n61lerde 
buıelerin heyecanını ve bütün varlıklarda inkiaarın ızdırabını canlandıracakbr. 

Bu timde AbdUlvehap Mıaır1n yeni ses Krallçeal ( ESFEHAN ) ile blrllkte 
Leyli ile Mecnundan bir parçayı fevkallde bir tarzda temsil etmektedir. 

Alsarayda ilaveten: 
Bir kıaımhk - lspanyol 

Şarkı ve Danalar1 + 
DiKKAT 

Tanda ilaveten: . 
BtıyBk macera ve heyecan filmi 

Caniler tehrl 

Her iki sinemada gişeler bu sabahtan itibaren açıktır. 
Biletlerinizi hemen aldırınız. 

Telefon ALSARA Y : 212 Telefon TAN : 266 

Pek yakında : 

DOROTHY LAMOUR'ın 
son harikası 

TAYFUN 
0;uıııuıııuoıınııııuıuııııııwmınıııınıııwıııııınıınııııuııııuıııııııııııııııııııııııııııııınııııııı•ımınuıııuııııuanıınuıııııııın,011 

ilin 

1 

1 

tınalma komis
yonundan: 
1- 300 ton Odun kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 

9000 lira olup ilk teminatı 675 
lind~. 

1 
3- ihalesi 21/4(942 Salı 

günü saat 14 de yapdacaktır. 
4- Evsaf ve şartnameai 

hergün komiayonda görülebi
lir. 

5-lsteklilerin belli günde 
muayyen saaten bir saat ev
veline kadar teklif zarflarını 
komisyonda bulaadurmaları 
ilin olunur. 

1s1s s-ıo.ıs-20 

Bağcıların dik -
katine 

Bol meyveli,içerisinde ber
türlü yaz sebzesi ekili, üıtü 
kiremit çatlb, ahşap binalı • 
onbeı dönüm, Merhum Muh· 
tar beyin batını kiraya ver
cetim. Taliplerin Burduroğlu 
fabrikaıı karşısındaki yazıha
neme müracaatları . 

Necdet Arıkotlu 1873 

Zayi tezkire · 
Almıt oldutum askerlik 

tezkiremi zayi ettim. Y eniıini 
alacatımdan eskisinin hükmll 
olmadıtını illn ederim. 

Adananın Aklcapı mahal· 
lesinden Çölme oğulların· 
dan Yasin oğlu 324 do· 
tumlu Mahmut 1872 

Belediye Riyasetinden : 
.iHayvan Sayımına Başlanmıştır) 

ADANALI DOKTOR 
Zekeriya öZVEREN 

Dahiliye - Kadın ve idrar yolu Hastalıklan \, Hayvanlar vergisi kanununa göre yıllık hayvan say~mına 
'4 .aşlanmııbr. Elinde hayvan bulunan yurddaıların Nıianın 
jı 5 inci günü aqamına kadar aşağıda yazılı mahallerdeki 
1 \;.yım memurlarına mUracaatla kaydettirmeleri ve bu tarihten 1 

: 'onra kayıt muameleleri yapılamayacağı sayın halkımızın 
•r,~alümu olmak üzre ilin olunur. 
~ tt Kale kapusunda Beledlye z•bıta k•rakolunda = 

Kayalıbai, Tepe bağ, Köprülü mahalleleri 
SeyrU•efer Belediye z•bıta kar•kolund•: 
lıtiklil, Hanedan, Döşeme, Kuruköprü mahalleleri 
Beledlye altındaki tahakkuk dairesinde : 

• • Sucuzade, Çınarlı, Kurtuluş, Cemalpaşa, Reıadbey, Koca· 
• ' 11 1 . ıezir maba e erı. 

1 Me•tanz•d• parti ocaıında ı 
, Alidede, Sarıyakup, Karasoku, Ulucami, Türkocağı, meı. 
~nzade, Hürriyet mahalleleri 

' Mlrzeçelebl parti ocaıınde c 
Mirzaçelebi. Akkapı, Mıdık .mahalleleri 
Serhan p•rtl oc•Aında ı 
Seyhan, Cumhuriyet, karşıyaka 1874 

Bi1Qm1am Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi allb ziraiye imal ve tamiri, bütün makine. 

lere yedek parça, pik ve kızıl dökllm, soğuk ve ~ıca~ 
demir iıleri, her nevi elektrik ve oksiicnle kaynak ışlen 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. · 

ADRES : E•ki istasyon karakolu karşısında DEMIRIŞ 
Telgraf adreai : Adana DEMIRIŞ 

Telefon No, : 3S3 

Hastalarını günün her saatinde kabul eder 
Cum~rtesi ve Çarpmba günleri aaat 3 - . S e 
kadar parasız 

ADRES : KuruktiprU Trahom Dlapanaerl 
karfıaında. 1701 1 - 19 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
Kl!,IDl!LERı 

2 Şa6at, 4llagu,3Ap.tos,2/ldncitef'ln tuilılerinde gapılır. 

---- 1942 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Urabk - 2000. - Lira 
3 

" 
1000 

" - 3000. " 
2 •• 7SO ti = 1500. " 
3 .. soo ti - ısoo ,, 
ıo " 2SO ti - 2SOO. .. 
40 .. 100 .. - 4000. " so •• 50 " - 2500. ti 

200 " 
25 " - sooo. •• 

200 ıo " - 2000. .. 
" 

TUrklye lf Bankaaına para yatırm•kl• yal
nız p•ra blrlktlrmlt ve faiz almıt olm•z, •rnı 
camanda talllnlzl de d•nemlt olureunuz. 377 

~-Bayanları-..--. 
Şl\pheaiz takdir eder1iniz. ki, rnz.el kama,, rüz.el 

biçim ve dikim ile kendisini röaterir . 

TERZi MAKBULE NiL 

381 

Suoare 

ASRI SININADA 

BU AKŞAM Sava re 
8,45 8,45 

iki taheser birden 

1 
Spencer Tracy - Richard ·creene 

t arafında yaratllan 

Kara GUneş 
lhtlrasll, heyecanll, h•rlkul'ade sahnelerle dolu 

SUPER FiLM 

2 
Umumi istek ve arzu üzerine 

VIVIEN LEIGHE - ROBERT TA YLORun 
ibdigerdesi Haziq bir gönül macerası 

TDrkçe SOzlO 

Yaterlo Köprüsü 
Bugün gündüz matinada : 

Kara ounes - Vaterlo KöprllsU 
' 

Pek yakında • • Pek yakında ••• 

Beseriyetin mUstesna bir şaheseri ! ı ı ı ı 

ÖLMIYENAŞK 
Aıkm Hakiki Filmini Görmiye Hazırlanınıı •.•.. 

Çukurova -----
------·Gişesi 

·Necip Ozyazgan 
Talllnlzl bir kere de Aefalt Cadde 

D6rtyol ağzında Necip Özyazgan'ın 
açtıslı ÇUKUROVA Mlllf Piyango gife· 
sinden deneyiniz. 

Bu uğurlu piyango gifesinden bir 
piyango bileti almakla talilnlzl dörtyol 
aslzında bulttcaksınız. 1843 

~ 

-BUGDN-
M A TBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 

, 


