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Tel•fon ı 138· Posta K. 48 

Abone ı Yıllıtt 14, Altı 
ay!ıtı 7 lira. aylııı t,25 Kr. 

Vaıinırton 16 (a.a) -:- Ayan ve mob

u11n muhtelit encümenleri tank ve 10ir 

harp malzemesi imali için 750 milyon 

dolar krediyi kabul etmiıtir. 

Yıl ı 2 No. 297 
lıın tartları idare il• 

karaırıa,tırdır . 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
• 

• 

PAMUK FiYATLARINI BiLDiRiVORUZ 
Ticaret 
Vekaletinin 

tebliği 
Ankara l 6 ( a. a. ) - Tica

ret vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
29 sayılı koordinasyon kararı

nın birinci maddesiyle verilmiş 
olan selihiyete istinaden ve 136 
sayılı koordinasyon kararının üç.ün
cü maddesi mucibince iktisat ve
kaletiyle müştereken · mememleket 
dahilinde pamuğun ve çiğidin 
1941 - 42 mahsul mevsimi deva
mınca izami fiyatları aşağıda gös
terilmiş olduğu veçhile tesbit olun· 
muştur: 

1 - Birinci Klevland 70, ikin
ci klevland 67 ,5: kapu malı « dağ 
ve kozacı malları dahil » 64, pi
yasa parlağı 58,5, piyasa temizi 
56, Birinci akala 75, ikinci akala 
71,75, üçüncü akala 69, kampan
ya 63; Eırede birinci yerli 66,5 
ikinci yerli 61,25 kuruş. 

2 - Yukarıdaki •fiyatlar Çu
kurovanın Adana, Tarsus ve Mer
sin ve Egenin lzmir ve Nazilli 
merkezlerinde bir kilo çırçırlanmış 
fakat balyalanmamış pamuğun 
dökme izami satış fiyatlarıdır. 

3 - Bu merkezleri ihtiva 
•den istihsal mıntıkalarının aza
mi fiyatlariyle birinci fıkrada ya
zılı esas merkezlerden pamuk alan 
bilomum istihlak merkezlerinin aza
mi fiyatları hakiki nakliye ıırasr~f
larının tenzil veya ilavesi suretıy
le bulunacaktır. 

4 - Çukurova ve Ege mınta
kaları haricinde diğer istihsal mın
talı:alarında yetişen Klevland veya
hut akala cinsi pamukların mahalli 
izamı satış fiyatları istihlak mahal
lerinin üçüncü fıkra mucibince te
essüs eylemiş fiyatlarından hare· 
ket suretiyle nakil masrafları ten

zil olunarak bulunur. 

5 - Birinci fıkrada zikredil
nıiyen sair ,cins pamukların istih· 
•ll mıntakası merkezindeki izami 
fiyatları birinci klevland cınsıne 
nisbetle ve teknik kalite farkları 

&'Özde tutularak Sümerbank eksper
leriyle bilmüıavere mahalli fiyat 
nıurakebe komisyonlarınca tetkik 
olunur. 

6 _ ikinci fıkrada yazılı İS· 

tihsal merkezlerinde dökme halin
de bir kilo klevland çiğidioin aza· 
mi fiyatı 6,75. akala çiğidi 7,5 ve 
Yerli çiğidi 6 kuruştur. 

7 - Yukarıda esasları vazo· 
lunan azami liyat hadlerinden her 
hanıri bir suretle fazlasını te • 
mine ıridenler hakkında milli ko

runma kanunu hükümlerine tevfi. 
kan cezalandırılmak üzere kanuni 
takibatta bulunulacağı ilan olunur. 

8 - Bu ilanın, 127 sayılı ko
ordinasyon heyeti karariyle beyan· 
ne tabi tutulan pamuklara şumülü 

yoktur. 

Etiketsiz satış yapan, 
fatura vermiyeu mağa

zalara 

BOYKOT! 
Ticaret veklletl , 
lhtıkArla mücadele 
de halkı hükOme
te yardıma çağırı-

yor 
Ankara 16 ( Hususi muhabiri· 

nıizden ) -
lhtilı:arla mücade mevzuu et· 

rafındaki faaliyet bilhassa son gün· 
lerde. büyük bir şiddet kesbetmiş 
bulunmaktadır 

f Devamı ikincide] 

lngllterede 1 9 O 7 do· 
Ciumıu erkekler hlzme· 

te çafiırılıyor 
Londra 16 a.a. - lngiliz rad-

Ynıu kömür ve maden ocaklarında 
çalışmayan 1907 doğumlu bütün 
erkeklerin milli hizmet bürolarıno 

· dirmi !erdir 

Mahsullerini evvelce teslim etmiş olanlara 
1 kuruş farkın ödenmesi için emir geldi 
Kimya 

harbine 
hazırlık! 

Almanların iddiaasına göre 

Rusyada mal
zeme noksanı 

başladı 
Almanlar Rusya
ya tayyarelerle 
asker indirdiler; 
teşebbüs akim 
k a ı d ı 

-RADYO
Gazetesi -

• Alman - Sovyet harbinin 

inkişafı hakkında yeni bir haber 
gelmemiştir. Bir kaç gündenbe-
ri Moskovadan verilen habe.rler: 
de, cenupta vaziyetin tehlıkd~lı 
olduğuna işaret edilmekte ır. 
Ancak Odesanın Rumen ordu
ları t~rafından sarıldığı habe
rini Ruslar yalanlamışlardı. Bu 
gün relen bir haberde, böyle 
bir ihtimalden bahsediliyor ve 
Odesadaki garnizonun deniz yo

liyle takviyesi mümkündür deni
liyor. 

lnıriliz kaynakları mareşal 
Budiyeni'yi karşılayan en ehem
miyetli meaelenin, ordularını Din 
yeper nehrinin şarkına çekmek 
olduğunu söylemektedirler. Neh
rin garbindeki Rus topraklarının 
işğali bir emrivaki olarak ~a~u~ 
edilmektedir. Ukraynanın ışıralı 
artık bir gün meselesidir. 

Buırün, Ukraynada hasat 
mevsimine tesadüf ediyor. Ha · 
sat edilmiş ve edilmemiş olan 
buğday, Stalin'in emri mucibin· 
ce temamiyle tahrip olunmuştu~. 
Bu vaziyete göre Ukrayna, bu
tün anbarları boş olark Alman
lara geçmektedir. 

• Harp ilerledikçe her ik'. 
tarafta da bir yorğunluk eserı 
görülüyor. Ancak, Rusların yor· 
• lug· u daha fazla gibidir. Rus 
gun d" .. t" 
askerinin kahramanca ovuş ~-
ğünde bütün ~dünya ittifak edı· 
yor. Fakat, askeri mütehassısla· 
ra ıröre Rus ordusunun sevk 
ve idaresinde noksanlar vardır. 
Rusların malzeme noksanı hisset
meğe başladıkları da Almanlar 
tarafından !iddia edilmektedir. 

• Moskovada çıkan bir ıra· 

zete, yazdığı bir yazıda, Almaıi
ların kimya harbine hazırlandı
ğını yazmakta ve Rusları da bu 

harbe hazır olmağa çağırmakta· 
dır. 

• Almanlar Rusyada adı 
bildirilmiyen bir bölıreye tayya
relerle asker indirmişlerdir. Fa· 
kat bu teşebbüs vaktinde karşı 
lanmış, tayyareler ve askerler 
imha olunmuştur. 

• Romada bir bedhinlık ha 
vası esmektedir. Gazeteler mu
harabenin uzun süreceğini, ltal· 
yan halkının ona göre hazırlan
m8'ını yazmışlardır. ltalyan ma· 
arif nazırına göre, harp on se
ne sürebilecektir. 

lngiliz - Amerikan beyan· 
namesini İtalyanlar, Vilsonun 
ondör madd~sinin tekrarından 
ibaret telakki edilmektedir. 

Popoli d'italya : ( Ameri· 
kalılar ve lngilizler ıreçen dün· 
ya harbinden beri yeni hiç bir 
şey öğrenmemişler!. ) demekte
dirler. 

Moskovada çıkan Pravda 

şöyle yazıyar: 
( Sovyetler birliği ve Rus 

milletleri Amerikan lngiliz 
müşterek beyannamesini alkışla· 
makta ve muharebeyi zafere ka 

azminde bulunmakta· 

1 Almanlar, her girdikleri Sovget kasabasını bu halde buluyorlar 1 
L.--~---::=:::=----~~---~-.~:.::..:~_:.:~:.=:~--=-~~--::::'. 

Ceza ve tevkif evleri 
nizamnamesi 

------ J\dllye VekAletlnin tespit edeceği mahallerde 
çocuk ceza ve islflh evlerl bulunacak; çocuk· 

lar cezalarını buralarda çekecekıer --
Ankara 16 ( Hususi muhabirimizden ) - Ceza 

ve tevkif "vleri nizamnamesi mer'iyete girmiştir. 

Bu nizamname esaslarına göre, her mahkeme bulu· 

1 de bir ceza ve •tevkif evi ve adliye ve· nan yer er 
kaletince tespit olunan mahallerd.e mıntaka ceza 

.1 k ceza ve islih evlerı bulunacaktır. 
evlerı e çocu . 1 • d 'h' . 

Bu müesseselerden tevkıf ev erın e, ıela ıyetlı 
'd 'len tevkil kararları; mahkemeler nez. 

mercı en verı . . . 
d k. za evlerinde halı! hapı• ve ınlazına baş· 

din e ı ce • "d . . 
1 d - tarihte mütebakı ceza mu detı 3 seueyı 
an lfl'I "t d ' 

· hapis veya ağır hapse mu e aır mahlı:fımi 
geçmıyen 

yet hükümleri infaz olunacaktır. 
Mıntaka ceza evlerinde infazına .baılandığı ta

'hte mütebaki ceza müddeti 3 sene~ı geçen hapis 
rı ag· ır hapse \mütedair mahlı:Qııııyet hükümleri 
~a h""I infaz olunacak zaruri . hallerde bu u. m er ağır 

1 · d b 1 za evlerınde de infaz ceza merkez erın e u unan ce 

olunabilecektir. 
. hk . t bükümleri, cezaları· 

Kadınlara aıt ma ilmıye 1 • d 
h
. . öre ya ceza ev erın e 

nın müddet ve ma ıyetıne 11' I t h · d' . d kadın ara a sıs e ı· 
veya mıntaka ceza evlerm e ki 

1 olunaca ır. 
len hususi mahallerde in az b' ... 

b.• yaşını ıtırup de . 1 d'"' an on • 
Suçu ış e ıgı ~~m . n ve cezasının çektirilme. 

on sekiz yaşını bıtırmıye lı:' yaşını doldurmıyan 
sine başlandığı anda on. s; •:ey• cezalarının müd. 
mahkOmların ceza evlerm • .. k" veren ınahk 

h' . .. hu uııı eme 
det ve ma ıyetıne ırore taka ceza evlerı'· . . . ya 1.11ın 
nezdindekı ceza evıoın ve 

nin husu.si mahallerinde infaz olunacaktır. Bunlar f 
on sekiz yaşınıı geçtikleri zaman eğ'er mahkO.m ol· 
dukları ceza müddeti 3 seneden ve geri kalan müd 
deti iki seneden fazla ise büyük mahkümların bu
lundukları ceza evlerine naklolunacaklar, ancak 
bunlardan, geçirdikleri müddet içindeki bili 
ve durumlarına ıröre münasip ırörülenler husnsi 
ceza evinde veya büyüklere mahsus ceza evlerinin 
hususi kısımlarında alakonabileceklerdir. 

Hükmün inlaz ·na batlandığı tarihte 18 yaşını 
bitirmiş ve mahkOm oldukları ceza müddeti 3 sene· 

den az bulunmuş olup da ıreçmişdeki hallerine naza
ran hususi ceza evinde büyüklere mahsus ceza veya 
evlerinin hususi kısımlarında bulundurulmaları da· 
ha uygun görülenlerin cezaları bu evlerde çektiri· 
lecektir. Bu maklı:Omlardan 21 yaşını bitirenler her 
halde büyüklere mahsus ceza evlerine nakloluna· 
cakdır. 

Suçu işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş olupta 
15 yaşını doldurmamış ve cezasının infazına başlan
dığı sırada 18 yaş191 ikmal etmemiş çoçuklerın ce
zaları islah evinde çektirilecektir. 

Nizamnamede bundan başka bu müesseselerde 
çalışan memur ve müsdahdemlerin mikdarı, .alahi
yetleri, müasseseye kabul şartları, mahkOm ve mev· 

kulların yaşayış tarzı, mabkOmların manevi kalkın
ması, ceza ve tevkif evleri h1fzıss1has1, müessese· 
den ayrılış hakkında muhtelif hükOmler vardır. 

d bü· Moskova radyosu, Rusya a Ruzveıt ve Çörçil reket etmek lazım gelir. » 

Stalinin teşekkürü 
Moskova 16 (a. a.) Stalin 

cuma günü Çörçil ve Ruzveltin 
müşterek mesajıoı kendisine veren 
lnıriliz ve amerikan büyük elçleriini 

kabul etmiş ve Moskovada müza· 
kerelere başlamak üzere derhal 
toplanmasını istedikleri konferans· 

tan d"layı memnuniyetlerini bil· 
dirmiş ve teşekkürlerinin hükO

metlerine iblağıoı büyük elçiler
den istemiştir. Görüşmede Molo· 
tol da hazır bulunmuştur. 

yük ehemmiyet atfedildiği anlaşılan 
şu haberi vermiştir : 

16 ağustos sabahı, Moskovada· 
ki lngiliz ve Amerika sefirleri Sta· 

lini ziyaret ederek, Ruzveltle Çör· 

çilin hususi birer mesajını tevdi 

etmişlerdir. 
Bir mesajda bilhasa şöyle de· 

nilmektedir: 
« Bir çok Amerikan vapurları 

size yardımla dolu olarak hareket 

etmişlerdir. Bir çokları da yola 

çıkmak üzeredirler. Süratle ve 
müştereken karar vermemiz icab 

etmektedir. Moskovada salahiyettar 

mümessillerimizin iştirakile urnuıni 
bir içtim•ın toplanmasını teklif 

ediyoruz. Muvafakat ederseniz, yar· 

dımlar daha sarih bir suretle ve 

daha muntazam gönderilecektir. 

Çok yakında, belki de başka 

yerlerde harekAta başlanacaktır. 

Kaynaklarımız bol olmakla beraber 

bunları ihtiyaçlar nisbetinde takıim 

etmek mecburiyetindeyiz. Sovyet 

Rusya, Hitlerizmin hezimete uğra
tılma1ında kati lmil olacaktır. 

tarafından 

Stalin'e 
mektup 
-~-----M osk ov ada mü-

him bir konfe
ran·st oplanıyor 

lngiltere, Amerika. R~~y• mü· 
messillerinin iştirak edeceırı kon· 
feransta şunlar görüşülecek: 

• Rus orduıunun sevkulceyş 
vaziyeti. 

• Sovyetler birliğinin iaşesi. 

• Harpden sonra Sovyet· 
ler birliğine verilecek nufuz mın· 
takaları. 

Mesaja göre, çok yakın 
da batka yerlerde de 
harekAta ba,ıanacak 

- Radyo 
- gazetesi -

Ham maddel;rimizin taksimini 
yapmak ve plinlı bir ıureıte ha· 

Londra 16 ( a. a. ) - Sovyet
lerin lnırilteredeki büyük elçisi, 

Edenden, Ruzveltle Çorçilin, müte
cavize kar~ı harp eden Sovyetler 

birliğine yardım etmek üzere en 
müessir tedbirlerin nazarı itibare 

alındığı hakkıodaki haberi öğrenin
ce bu iki devlete karşı bülı:üme· 

' tinin minnettarlığını bildirmiştır. 

" Yeni cepheler ,, den 
ne kastediliyor 

Vaşington 16 (a. a.) - Siyasi 
mahfiller, Çörçil - Ruzvelt tara
fından Staline l'önderilen 
Na•I zulmlloOn kat'l lmh••1 

Müstahsil 
Şehrimiz ofis mU· 
dürlüğünden para
larını alabllecek 

Arp~, buğday gibi toprak 
mahsullerine yeni bir koordinas· 
yon heyeti kararile, llkteşrin ıo· 
nuna kadar teslim şartile, kiloda 
1 kuruş fazla fiyat verileceği ve 
bu fazla fiyatın son karardan 
evvel toprak mahsulleri ofisine 
mal teslim etmiş olanlara da şa· 
mil bulunduğu evvelce bildiril
mişti. 

Bu defa toprak mahsulleri 
ofisi umum müdürlüğünden şeh 
rimiz müdürlüğüne gelen emirde, 
evvelce mahsullerini teslim etmiş 
olanlara kilo başına bir kuruş 
farkın ödenmesi lüzumu bildi
rilmiş ve keyfiyet vilayet maka
mına arzedilmiştir. Vilayet bü· 
tün köylere bir tamim yollıya· 

rak alakadarların derhal ofis 
müdürlüğüne müracaatla parala
rını almaları hususunu bildir
miştir. 
~--~~~~~~~~ ... 
Milli Şef 

Yapı usta okulunu 
ziyaret ettiler 

Ankara 16 a.a. - Milli şef 

Reisicumhur ismet lnönü dün 15, 

30 da, yanlarında maarif vekili 

Hasan Ali yücel ve teknik öğre
tim müdürü Rüştü Uzel olduğu 

halde yapı usta okulunu ziyaret 

etmişler, duvarcılık, marangozluk, 

dülrerlilı:, taşcıhk atölyelerini, sıh

hiye tesisatı çalışmalarını, sanat 

okullarında yapılıpta depo edilmiş 

okul alet ve makinalarıo1, talebe· 

oin bütün çahşmalarını, okulun 
ileri yıllar prijelerini, yeni yapılan 

sanat okulu ile motörcülülc okul

ları inşaatını tetkik etmişlerlerdir. 
Gördükleri çalışma usulü ve 

veriminden memnunluklarını ifade 
buyurmuşlar, değerli direktifler ver

mişler ve okulun defterine (( yapı 
usta okulu )) yazmak suretile in• 

şaat usta okulunu bu ırüzel türk

çe isimle adlandırmışlardır, 

Bundan sonra Gazi Terbiye 

Enstitüsü bahçesinde, orada tatili 

geçiren yüksek öğretmen okuln 

ve enstitü talebesiyle konuşmuşlar, 

müstakbel öğretmenlere kıymetli 

öğütler vermişlerdir. 

Akşam 19,30 da, ırenç talebe

lerin saygı ve sevıri alkışları ara

sında müesseseden ayrılmışlardır. 

Ruzvelt Vaşingtona döndU 
Nevyork 16 a.a. - Rıızvelt 

bugün saat 18 de karaya inmiş 

ve bir kaç saat İstirahatten son-

ra vaşingtona hareket eylemiştir. 

müşterek kararlarından 

haberdaretmekte dir. 
nan ilk müsbet tedbir 
lakki etmektedirler. 

Japonyayı 

olarak te-

Mesajın Sovyetler için elzem 
harp malzemesini~ ırönderileceğini 
açıkça ırösterdiği ve yeni cephe· 
(erin teşkili meselesinin de Uzak· 

d . • · noedil
ıark vaziyetini kutet ıgı za 

melı:tedir. 
Wattl bazı mahfillere . na.zaran 

0 yen• bır to• 
bu v .. lka, Japonyanı k . . lnai) 

- üne karfl koyma ıçıo • • cavuz 
Amerikanın ne zaman ve 

tere ve • . k d 
nasıl harekete ıreçeceırı balı: ın a 

/ De,,amı dördüncüde / 
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POLiTiKA 

Ruzvelt 
Çörçil 

mülakatı aldıg" z ilk terbiye ~~~:~:;~~·:;ö~;;,~~ .. E: şehrimize geldi 
mutalealıırımla beraber, ayrıca 

yazacağım. Bu yazımda; Kara-
YAZAN 

Hitler ile Musolini 
arasındaki mülakat-

A. Ş. !arı andıran esraren

Esmer giz şartlar altında 
Aile, içtimai 

ğımzın temelidir 
varh-

----~ 
Binaenaleyh, artık insanlık ve 

dayanışma yolunda, yeni durumlar 
alması l"ızımdır. Bu, ailenin her 
şeyden evvel kendi kendini terbi
ye etmesine bağlıdır. Kendini ter
biye etmeğe çabalamıyan bir aile· 
nin, çocuklarını nasıl terbiye ede
bileceği sorulabilir. 

Dini, fcl" fi içtimai' siyasi hiç 
bir m•ı.h p, aileyi inkar et· 

memiştir; aile} i c-emiyetin başlı te
meli s:ıyrpaktan geri durmamıştır. 

meğe bir türlü kendimizi alıştırama 
dık. Kuşa kafes, çiçeğe saksı, 
rüzgara pencere yaptığımız ve 
kelebeğin benekli kanatlarının to· 
zuna muhabbet ve şef akat besledi
ğimiz halde öz evladımız dahi olsa, 
yavrularımızdan oy • .m yerini ek
seriyetle esirgiyoruz. Bir ev ya· 
parken, kiraya taşınırken oııla~ın 
ihtiçlarını sandık odası derecesın

de diişiinmüyoruz. 

«Hayatiyetleri fışkırıyor. E.1-
hamdü lilliih ki fışkırıyor. Derhal 
abus suratımızı takınarak, büyük 
ana, büyük baba, küçük teyze 
hep bir ağızdan hhtdet içinde kö-
pürüyoruz: 

- Sus! yumurcak!!! ... 
- Yezit! Kafanı kırarım!!! ... 

taş, Yemişli, Oymaklı köylerin
den edindiğim intibaların mufas· 
salen teşrihini yapmağa sabrım 
kafi gelmediği için, beni çok 
ilgilendiren bir noktaya bilhas
sa temas kararındayım. 

Vilayet dahilinde, size mu· 
fa sal yazımda bildireceğim çok 
güzel bir Belleten sistemi var. 
Vali Bay Faik Üstü,1'ün ü~tün 

bir buluşla icat ettiği bu usule ! 
cidden hayran oldum. işte o 

Belleten sayesinde öğrendi~ ki 

l Karataş nahiyesi ınerkezınde 
ııeksanı ahşap olmak üzere 3~0 
ev vardır. Bunlardan 58 evın 

l az çok arazisi mevcuttur; 80 
ev ortakcılıkla geçinir; müte~a-
kı 242 evin sakini ise tamamıy· 
le topraksızdır, amelelikle ge
çiniyor. 

Bay Salahattin Büke, Kanalda ve 

regülatörde tetkiklerde bulundu. --

S u işleri reisi Lay Salahattin Büke, yanında mıntıkamız su iş· 
Jeri miidürü bay Hikmet Turan olduğu halde dünkü Toros 

ekspresilc şehrimize gelmiştir. Bay Salahattin Büke dün Adana ovasını 
sulayacak kanalı tetkik etmiş, akşama doğru Seyhan regülatörünü gez
miştir. Bu arada, yeni kanun projesile su işleri inşaatına tahsis edilen 
50 milyon liradan Adanada yapılacak işlerin projelerini tetkik etmiş 
ve alakadarlara bu hu<ıusta direktifler vermiştir. 

.Su işleri reisi bu giiıı Mersin ınıntakasına giderek orada da tetkik
ler yapacaktır. 

Birleşik Amerika 

cıımhurreisi Ruzvelt ile Büyük 
Britanya başvekili Çörçil buluşup 
göriişmüşlerdir. 

Mülakat Londradan bildirildi· 
ğine göre, Atlantik meydan mu
harebesine sahne olan denizin bir 
noktasında Prince of Vales ~ırhlısın 
da vukubulmuştur. Anglo·Sakson 
milletlerinin mukadderatını idare 
eden iki liderin bu müliikatları 
gizli tutulmakla beraber, her iki
sinin de aynı zamanda ansızın or
tadan kaybolnvermeleri, şupheyi 

uyandırmıştı. 

Ruzvelt, arasıra, yatı içinde 
inzivaya çekilmekte ise de Çör
çilin sahneden uzaklaştığı vaki 
değildi. Esasen şüpheyi uyandıran 
vaziyet de bu olmuştur. 

Aile nedir? Peder. şahi devir
de bir reisin çevresinde toplanan 
çocukları , çocuklarının çocukları, 

kendinden küçük kardeşleri, kadın 
erkek, hep bir aile kurarlardı. Yakın 

- Hınzır! Seni ezerim!!! .. zamana kadar l\nadolunun ücra 
yerlerinde bu türlü ailelere rastla· «İtirazlar yalnız mantıki anlar-

Levhayi canlandırabildim mi? 
1701 nüfuslu 380 evden 58 ta· 
nesi, kendilerine göre, varlıklı; 
80 tanesi, yine kendilerine gre, 
yüzde elli; varlıklı; 242 tanesi 

Pirine azami satıs 
fiyatı teshil ad ildi 

Ankara : ( Hususi ) - Ticaret Vekaletinden tebliğ olunmuştur: 
Ruzvelt - Çörçil mülaka

tındaki görüşmelerin mevzuunu 
teşkil eden meseleler, başlıca iki 
kı~ma ayrılır: 

nır<lı. dıı olsa, küçükler, büyüklerin ter· 
29 sayılı koordinasyon kararının birinci maddesiyle Ticaret Vekale

tine verilmiş olan salahiyete istinaden meınleket dııhilin<ie pirincin önü· 
müzdeki mahsulün idrakiyle birlikte meri olarak ınüstalısil mıntakalarınd:ı 
azami satış fiyatı aşağıda gösterilmiş olduğu veçhili tesbit olunmuştur. 

Lôl.in medeni cemiyette böyle biye baskısına memnuniyetle girer, de toprak yoksulu. 1 - lngiltereye, Rusyayı\ ve 
mihver devletlerinin taarruzuna. 
hedef olan devletlere verilecek 
harp levazımı mesel eşi. Yani har
bin kazanılmasını temin için ya
pılacak işler. 

bir ailenin yaşamasına, ne içtimai, fakat çağlarının hakkı verilmiyen Geliniz, şıı işi nisbellendire· 
ne de iktisadi şartlar müsaittir. evlntlarımız, küçük olmasına rağ-

~ 
lim: Yüzde on beşi topraklı; 1 - Bursa'da Karakıçlık nevi 35 kuruş, Knstıımonu'da Maretelli 

Onun için aile karı koca ile bir men, pek yerinde mantıklarile, iz· seksen beşi topraksız. nevi 30 kuruş, Antalya'da Mısır nevi 29 kuruş, Seyhan ve Maraş'ta 
yerli nevi 27 kuruştur. veya birkaç ço· ~----------------; zeti nefislerine 

cugundan ibaret I YAZAN derhal isyan edi-
Bunun esbabını, avamilini 

l 
bir tarafa bırakıyorum; ne ya· 
pılmak lazım geldiği cihetini ise oldu. 1 yorlar ... Dedelerİ· 

B' k kle 1 Ka" Na ,. Duru ne tükürüyorlar ... hü\dlmet zaten ele almıştır; üze· 

2 - Bu fiyatlar, fabrikada çeltiklenmiş, parlatılmış unsuz pirincin 
çuvalsız olarak bir kilosunun azami fiyatlarıdır. 2 - Harp kazanıldıktan son

ra kurulacak olan dünya niıamı· 
nın dayanacağı prensipler. 

bir k:~ın.ernnecak ZI m m Komşularına taş 

1 
rinde durarak dikli.ati _çe~mek 
istediğim nokta şudur kı bolge· 
mizde kurulan ve kurulacak o· 

3 _ Bu mıntakalarda istihsal olunan diğer nevilerin ve sair başlıca 
istihsal mıntakalarının istihsal nevilerinin azami fiyatları birinci fıkrada bir aile kurm::ık atıyorlar, gençle-

Birinci kısmı teşkil eden me
seleler hakkındaki kararların ıaa· 
hiyeti neolduğu bildirilıocmektedir. 
Yalnız lngiltere levazım nazırı 
lord Beaverbrook'un Ame>rikalı
lıırla birlikte bu işleri tanzim et· 
mek için Amerikaya gittiği haber 
veriliyo~ 

için evlenirler. Çocuksuz aile, ek· re dil çıkarıyorlar ... Daha büyiidü· 
sik bir uzviyettr. Ailenin, bülün ler mi büsbütün kıvamlarını bulu-

gösterilen · esas fiatlara kıyaseten malıalli fiyat mürakabe komisyonunca 
tesbit olunarak Ticaret Vekaletine teklif edilecektir. 

şartlarile varolabilmesi ıçın, en yorlar... iş bobstilliğe, mükerrer 
aşağı bir çocukları bulunmak la- sınıf dönekliğine, hatta eyvallah l lan pamuk satış kooperatifleriy· 

le birliğinin vazifeleri çok, pek 
çok mühimdir. Kooperatifler ve 
birlik, « müstahsil » denilen 

4 - Pirinç istihsal mıntakalarında olan fiyat mürakabe komisyon
ları bu sene kendi mıntakalarında mahsuliin hangi tarihte idrakine baş· 
lanabileceğini Ticaret Vekaletine bildireceklerdir. zımdır; çünkü evlenme, bir hazzı olsun, kübik şairliğe kadar varı-

yerine getirmek için değil, ancak 
clöl yetiştirmek içindir. Ceroiyetin 
bakası, çocuklu ailelerle mümkün
dür. 

- Müsaadenizle burada bir 
istitrad yapacağım; Acele bir iş 
ıçın, yazımı burada bırakmıştım. 

Tekrar kalemi elime alacağım sıra· 
da (Akşam) gazetesinin Viı. Nu. ya 

mahsus üçüııcü sahifesinin birinci 

sütununda gözüme Şlı başlık ilişti: 
Çocuklarımızı evmesini ve idare 
etme in bilelim. Yazıya yine baş· 

lamadan şunu okuyayım, dedim. 
Vfı.. Nı'.\. nun bu genç yazısı hoşuma 
gitti. Okudum. Şu satırları oradan 
alıyorum: y zımın ilerisinde b ndnn 
bahsetmek sırası gelecek: 

« ... karada da iki çocuk bir 
encikle oynaşıyor. Nihayet cazi. 
beye dayanmıyarnk, hemen oracık· 
ta soyundular. bacaklarını suya 
soktular. Köpeklerini yıkadılar. 
Derken, • ancak Adana karpuzu. 
nun kabuğu denize düşmesine, bi. 
naanaleyh kaidece Mersinde ban· 
yo yapmak icnpetmeııine rağmen • 
büsbütün derine daldılar. Atıyorlar 

kulaçları ... 
« Gülüyorlar, oynaşıyorla. Gür 

sesleriyle haykırışıyorlar. Tabiya!i 

b .. lece tamamlıyorlar. Hatta bu-
oy 1 "f b' tün bu anlattıklarımın en atı ır 

kısmını, merkezi kıymetini teşkil 
ediyorlıır. 

"- içim açılarak, beğenerek, 
gülümsiyerek seyrediyorum. 

«- Ah, vapur biraz daha ge· 
cikse ... » diye temenni ediyorum. 
Tam o sırada, iskeleden doğru ka· 
lın bir ses: 

- Ulan, kafa şişiriyosunuz, 

edepsizler ... nedir bu böyle? ... Çe
neniz durmuyor... Bir dalı~ bura· 
dan denize girmeyin... ileriki boş 
arsalara gidin ... yallah ... 

« Ve diğer daha hiddetli bir 
ses: 

- Alın şunların elbiselerini ... 
atın".. ı' 

Bir de cıyaklama ... 
cHamam saf asındaki za va Ilı 

beyaz köpek, belinin ortasına 
bir tekme yemiş, kuyruğunu bacak
ları ·arasına kıstırarak kaçıyordu. 

«Bu yıldırım harbi üzerine de
nizdekiler derhal çıktı, Elbiseleri· 
ni kaptılar ve mütecavi1Jere taş 
atarak kaçmağn başladılar. • 

Ç ocuklarırnızı sevme,.ini ve 
idare etmesini bilmiyoruz. 

«Hikaye ettiğim vak'a, mii~erret, 
tek başına bir hadise derıl; yal
nız sokaklarda ola gelmiyor... Ev

lerimizde, aile yuvalarımızda da 
aynı hal: 

«Çocuğun oynamasını, haykır

masını; kuş cıvıltısı, çiçek kokusu, 
bahar rü:ıa-arı, kelebek uçuşu gibi 
keyiflendirici bir ıey ~elikki et· 

s lif' 

yor ... 
«Derken efendim: 

- Ah bu yeni nesill 
«Hayır: 

-Ah bu yeni nesle layık ol-

zümrenin. bu ve bu gibi hakiki 
icaplara zerre kadar tetabuk 
etmiyen durumlarını inceliyerek 
halline doğru yürümek suretiyle 
istihsal unsurlarını, yurda ve 

5 - Son mahsulden elde kalan pirinçlerin şimdiki halde azami fj. 
yatların tesbitine lüzum görülmemiştir. Ancak, fiyatların seyrinde bunu 
icap ettirecek vaziyet hasıl olursa, gelecek mahsul fiyatlarının derhal 
tatbikine geçileceği alakadarlara bildirilir. 

Amerika hükOmeti, lngiltere 
ve müttefiklerine imkan dairesin- . 
de her yardımı yapmıya hazır ol
duğunu tekrar tekrar bildirmiştir. 
Binaenaleyh yapacak iş, olsa ol
sa, malzemenin imalini ve tesli
mini tesriden ibarettir. 

duğu muameleyi yapamıyanlar ... 
onu çığırından çıkaranlar .. 

«Mesu\ bizleriz: 

müstahsile, en faydalı şekle sok
mak eabl\bmm i11tikmaline gide
ceklerdir. 

Halkevliler bugUn Zıp
kıncı köyUne gldlyorlar 

Boykot 
( Baştaraf ı birincide) 

mış 

«Büyükleri» 

işin içine biraz hezeJ karıştır· 
olmakla beraber pek güzel, 

pek doğru bir ya?.ı. 

Müstahsilsiz toprak nasıl 

çoraksa topraksız müstahsil de 

öylece verimsiz sayılabilir. Şu 
cihet de muhakkaktır ki, bilhas- ı 
sa pamnkda, geniş istihsal'ın ve 
çiftlik ~isteminin, maliyet bakı· 
mından, tesiri memleket ve müs·t 

Bııgün halkevimizden, temsil 

kolu ve halk türküleri ekipinin de 

iştirakile, 35 kişiJik bir grup Kürk· 

Ticaret vekaleti, diğer alaka

dar vekaletlerle müştereken, bu 

işe kati bir son verm~k için yeni 
tedbirler almaktadır. 

Harp hedefleri hakkındaki 
beyannameye gelince; müşterek 
beyanname ile ileri sürülen pren
sipler, Vilson'un meşhur on dört 
maddelik programını hatırlatmak
tadır. 

çülerirı Zıpkıncı 
tir. 

köyüne gidecek· Aile cemiyetin çekirdeğidir; 

aile olmasa cemiyet olmaı; fakat 
ailenin mutlaka çocuklu olmuı 

liizımdır. Aile, çocuğu ne yapa
cak? 

Burada çocuk aileninmiJir ce· 
miyetinmidir ? gibi şimdiye kadar ta· 

mamile halleclilemiyen bir mes'eleden 
bahsetmiyeceğim. Şu kadarını söyle-

tahsil lehinde . olduğundan koo· ~ 
peratifler delaletiyle devlet ma-! 
lından topraklandırılacak küçük 
mi.istahsillerin, yine kooperatif
ler eliyle, k ooperatör olarak 

Bu ziy:ırette köylülerle samimi 

konuşmalar yapılacak, hastalar mu· 

ayene edilecek ve ilii.ç dağıtıla. 
caktır. 

Ticaret vekaletine, mcmleke. 
tin muhtelif mıntakalarından, bu 

maksatla geniş mücadelenin başla· 
mış olduğuna dair haberler gel
mektedir. 

Vekalet, ihtikarla mücadelede 
yalnız devlet memurlarının bu işi 

Hatırlardadır ki 1917 sene
sinde eski cümhurreisi Vilson da 
bunlara benzer prensipler ileri 
siirmüştü. O zaman itilaf devlet· 
}erinin düşmanları, bu prensiplere 
inanarak silahlarını • terkettiler. 

meliyim ki çocuk, içindeyaşadığı ken· 
di c~miyetinin üyesidir. Ailenin 

« bir kişi herkes için, herkes 
bir 'kişi için » düsturu içinde, 
elbirliğiyle, müttehit büyük is-

Temsil kolu tarafından açık 

havada « istiklal '> piyesi oyna~a
cak, halk türküleri ekibi de muh
telif halk havaları çalacaktır. 

yapmağa ır.uktedir olamıyacağını, 

bizzat halkı~ hükumete her va<ıı
tayla müzahir olması lazım gelece 

ğini hildirmekte, ihtikar yapan, fa 
tura vermiyen <iükkiin ve mağua

lara karşı boykut ilan ederek ora
lardan alış veriş yapmamalarını İ'I· 
temekteılir. 

Fakat iş sulhun tanzimi me
selesine gelince; bu prensipler 
unutuldu. lngiltere, Fransa ve 
ltalya, Versay konferansında Vil
son'un bile haberdar olmadığı 
bir takım gizli muahedeler ileri 
sürdüler. Vilson, müttefikleriyle 
Versayda çetin bir müzakereye 
girişti. Fakat Amerikayn döndü· 

içtimai vazifesi, çocuğu bu 
yarınki kendi cemiyetinin değerli 

bir UZ\'U yapmıya çalışmaktadır. l 
tihsnle sevkedilmeleri; hem ken
dileri, hem de memleket istihsa
li bakımlarından , husıısi bir 

~ ehemmiyet taşımaktadır. 
~ Bu işi ancak ve ancak ko-

Karabük Fabrikaları 
Umum MUdUrlUğü 

Buradan pek iyi anlaşılabilir 
ki aile, çocuk terbiyesinde en 
önemli bir mevkii haizdir. Şüphe 
yok, ilk terbiye ebeveyne, hassa· 
ten anneye. düşer. Fakat ne ya· 

( Devamı Üçüncüde ) 
1 

operatifler birliği başarabilir ka
naatmdnyım ... 

··~ •••TT Vv••f""'V"•••...-V-v"VY'"'Gr 

Ankara 16 ( Hususi ) - Ka· 

rabük clemir ve çelik fabrikaları 

Urnuın müdürliiğüne Sümerbank 

tarafından yüksek mühendis Sedat 

Etker tayin olunmuştur. 

Bu ıniicadelede daha fili ve cez
ri tedbirler almak için tetkiklere 
devam olunmaktadır. 

(Devamı dördüncüde) 

[~R;;-0;;-M;;;;-A;;-N;;-;;:_2;;;1-~j ===D=İ=K=T=:~:==T=Ö=RN~~N.!~ K~r~eş ===] 
Stefan mahzun ve dalgın anlatıyor-

clıı 

- Ben de küçük ~iki gibi yoksul 
ve kimsesiz bir çocuktum. 

B e n d e o n u n g i b i, 
Valnuris, aç bırakıldım, onun gibihak· 
sız yere dayak yedim, onun gibi soğuk
tan üşüdüm. 

O melek tabiatlı bir çocuk, bu mu
amele onu nihayet bir mazlünı yapar; fa
kat melek tabiatlı olmıyan beni cemiyete 
karşı asi yaptı. 

Militza mırıldandı: 

- Anlıyorum, şimdi anlıyorum. 

Diktatör devam etti: 

Beni merhametsiz buluyorlar. Fakat 
bana hiçbir merhamet eden oldu mu ? 
Benim dünyada kimseye karşı sevgim ot· 
madığını söylüyorlar. 

Fakat beni hayatta hiç seven oldu 
mu? 

Bebaht geçen bir çoculduiun isyanı
nı in an bütün ömrünce sürükler, kurtul
mak: kabildir amma; birisinin bana iğilme· 
si, isyanımı unutturması lazımdı. 

Sütunlar halinde sıralanmış büyük 
ağaçları, yeşillikten kubbesi, yaprak ve 
dallar arasından geçen akşam rüzgarının 
musukisiyle orman, Militzanın o· zamana 
kadar kimsenin, ne nazır, ne gazeteci, ne 

metresin iştmediklerini dinlediii bir mi-

d bulunu. bed olmuştu: ve Şef itiraflıır a 

yordu. 
- Kimsem yok, ne 

ne akraba, ne de dost. .. 

anııe, ne baba, 
Hayatta yalnı· 

zım yapayalnızım .. • d b" 
Militza bu sözleri onun agzın an ır 

kere daha duymuştu, fakat 0 :ama~ gu. 

d k soylemışken rurla ve mey an o ·urcasına 
şimdi mahzun ve muztaripti. 

Militza merhametli olduğu ıçın tesel
liye çalışm~ktan ),, endisini ınenedemedi: 

- Fakat millet sizi seviyor ekselans, 

sizi hayranlıkla alkışlıyor. 

Taldek mahzunane başını salladı: 
- Rina ederim Valaoris, si7 ki işin 

iç yüzünü, madalyanın öbür yüzünü bili. 
yorsunuz, böyle söylemeyiniz. Bu alkışla· 
rın değerini bilmez değilsiniz. 

Tarafımdan en ufak bir zaaf işareti 
görülsün şimdi beni alkışlayan bu halk 
düşmanlarımın teşvikile aynı hararetle 

bana yuha çeker. 
Her tarafta düşmanlarım olduğu ise 

malum .• 
Kısa bir sükOtu müteakip 
- ... ve düşmanlarımın 

son zamanlarda arttı. 

ilave etti: 
faaliyetleri 

Başı önünde, muannit bir can sıkıntı· 
sı gibi her seferinde karşısına çıkan bir 
çakıl taşını ayağile siirükliyerek, yürüyor 
du. Onun gibi başı önde yürümekte olan 
Militza da yolda bu iri ıölg-e ile onun 

yanı başında kendi zayıf giilgesini gör
mekteydi. 

Şimdi, batmakta olan giineşe arkala
rını çevirmiş olarak ilerliyorlardı. 

Taldek devam etti: 

- Kendimi daima, her yerde müda· 
faa etmek mecburiyetindeyim. Bu birkaç 

günlük İ!tirahati de hileye borçluyum; 
beni şimdi Sen Veslfüıta sanıyorlar ve 
burada olduğumu bilmiyorl!'r; daha doğru
su bilmiyorlardı. 

Şimdi ise iş değişti. bu çocuk mese· 
lesine müdahele etmekle bir ihtiyatsızlık 
etmiş olmaktaq korkuyorum. 

-ihtiyatsızlık mı? 

-Evet. Adamın 
hakkak. lakin merak 
lendiği yer mey<iana 
buradan uzaklaşmam 

Omuz silkti: 

beni tanımadığı mn
edip öğrenirse giz
çıkan bir cani gibi 
icap edecek. 

-Neys~. kabahat bende oldu. izimi 
belli etmemek için bu kadar tedbir aldık 
tan sonra nazari dikkati celbedecek ha
reketlerde bulunmamam lazımdı. 

Çakıl taşını bir tekme ile, çukura at-
tı . 

Militza: 
-Alicenabca bir harekette bulıınd•

nuz. teessüf etmeyiniz. 

DiKTATÖR acı acı güldil: 
- Alicenablık benim için ancak na-

diren istifade edilebilecek bir lükstür: 
Sakın bu hadiseyi kimseyf: anlatmayın. 
Ben herkes için «vahşi Taldek» olarak 
kalmalıyım. 

Köşk bahçesine girmişlerdi. Bir az 
sonra köşke girdikleri vakit Taldek: 

- Valnoris, dedi izden bir iş isiye
bilir miyim? 

Genç kız hayrcıle cevaP. 
- Fakat Şef, emrinize 

miyim? 

verdi: 
tabi değil 

- Yarın sahalı« Yanık deiJrmen 
çiftliği~ne gidiniz, Orada çocuk hakkında 

malumat toplarsınız. Üniformanız ve. pa· 
rti azası hüviyet varakanız size kafi sa· 
la"ıiyeti vermektedir. 

Vaziyete göre çocuğu bu adamın 

elinden derhal almak icapı edip etmediğ'.i 
hakkında karar verir, İcab hale göre ha-

reket edersiniz. Suç.u tahakkuk ettiği tak. 
dirde o adamın şiddetle cezalandırılma!ln ı 

istiyorum. 

- Peki Şef kurtarma işinizde size 
yardım dmek bana saadet veriyor. Za-

vallı küçük Niki o kadar sevimli bir 
çocuk ki . ., 

Stefan 'Paldek, Militzaya 
baktı: 

( Devamı var ) 

uzun uzun 
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lllllltn 
zık ki aile, henüz çocuğu, üzerin .. 
de her türlü tasarrufa hakkı olan 
malı gibi telakki etmektedir. Bun
dan dolayıdır ki ailede çocuk, 
çokluk, iyi bir terbiye alamamakta• 
dır; ya şımartılır, ya alçaltılır. 
Halbu ki çocuk, ebeveyne tabi 
olmakla berab~r, onlarınkinden 
müstakil bir hayat sahibidir. Aile 
bunu bilmiyor ve çocuğun terbi. 
yesini okuldan bekliyor. Okul 
yaşı 7-8 olduğuna göre, çocuğun 
ilk neşvü nema buhranına kadar 
kendisini terbiyeye muhtaç gör'. 
müyor, Halbuki terhiye, diyebili
riz ki, ana rahminden başlar. Bu 
kadar gıtmesek de terbiyeyi do. 
ğumdan başlatmak zaruriyetin. 
deyiz. Bu terbiyeyi, anadan başka 
kim verebilir? Ne sütnine, ne 
mürebbiye-hele yabancı olursa
bu ilk terbiye için zararlı olmak
tan hali kalır. Atalarımız «kenarı
na bak bezini al, anasına bak kı. 
zını al~ demişlerdir. 

YALAN 
• 

ŞAYiALAR 

-ukraynada 
HARP - 51-

Bir çok Almanı 
hamil bir tren lra
na gitmek Uzere 
TUrkiyeden geç-

- Sana inanıyorum Hacı bey 
Peki affı şahane de ne deniyor?. 

- Padişah hepinizi affetmiş. 
lradei seoiyede lzmire giderek ne· 
rede oturacağınız hakkındaki ikin· 
ci iradeyi beklemeniz emroluouyor 

- Demek ki köye gidemiye
cegiz. 

- Neden? .. 
- Ôyle ya .. Padişah neresını 

irade ederse oraya gitmemiz la
zım deJi'il mi? 

- Kolayı var oğlum; evvela 
iradenin emrini yerine getirirsiniz; 
sonra yine telgrafla saraya milra
caat ederek köyünüze dönmenize 
musade isteriz. 

- Buna söz veriyor 
- Veriyorum. Sırası 

saraya telgraf cektiririm. 

muson ? 
ıelince 

- Peki öyleyse Hacı bey. Bu· 
yurun gidelim. Yalnız şunu bir da

ha söylemeğe mecburum: Ufacık bir 
kahpelik sezersem hepiniz de 
kendinizi öldü bilin. 

Ali Molla bunları söylemekle 
beraber yerinden kalktı. En önde 
Hacı bey, arka91nda lbrahim bey, 
onun arkasında Ahmet ağa, ondan 
sonra diğer üç zat olmak üzere 
beş kişiyi tek kolu nizamına •oktu. 
Yani hepsini de silah altına alarak 
kafileyi tahrik etti. Çete, hM ihti· 
male karşı, tam tertibatla hareket 
ediyor ve bütün tayakkuzunu top· 
lamış bulunuyordu. 

Ali Mollanın ıeleceğini ha
ber alan halk yollara döiı.ülmüştü. 
Boladan kasabası fevkalade günle
rinden birini yaşıyordu. Eşkiyayı 
kuşkulandırmamak için siliihdan 
tecrid edilen jandarmalar intizamı 

güç muhafaza ediyorlardı. 
Bu fevkaladelik arasında kay· 

makam Şevki bey de bir takım 
tertibat aldırıyor ve çeteyi ansı· 
zın bastırarak imha için bazı jan• 
darmalara sivil elbi•e giydirerek 
kendilerine talimat veriyordu . Bu 
talimat mucibince iş sahibi imişler 
gibi hükümet dairesine girecek o· 
lan sivil jandarmalar şakileri oda· 
da otururken bastıracaklar ve der
hal ateş açarak temizleyeceklerdi. 

Nihayet alay karşıdan görün· 
dil. Silah altında ilerliyen heyel 
azasında bet, beniz kalmamıştı. 
Zavvalılar müdhiş bir endişe için· 
de idiler. Glvur imamın küçük bir 
Şilphesi veya halktan birinin y~r

ıiz bir münasebetsizliği hepsinin de 
hayatına mal olabilirdi. 

Şehrin medbaline gelir, gel-
mez çetenin yeni, yeni tertibler al· 
dıiı görüldü. Zeybekler teker te· 
ker ıeçiyorlar ve geçer geçmez 
silah doğrultarak arkadan ıeleole
rin hayatını emniyet altına alıyor· 

lardı. 

Maamalih artık buna hacette 
kalmamıştı. Zira kaymakam beyle 
jandarma alay kumandanı Sadettin 
bey de çetenin silahı altına alın
mışlardı. 

Böylece bükümet konağına 
gittiler vo kaymakam beyio oda
ıına kuruldular. 

silah teslim et
şekilde sohbet 

Şakiler henilz 
memişlerdi. Afaki 
ediliyordu. 

Bir aralık Hacı Emin beyin 
ıözüne tanıdık bir sima ilişti. O 
bu adamı tanıyordu. Fakat kimdi, 
neyin nesiydi, bir türlü hatırlaya· 
mamıştı. 

Hafızasını biraz zorlayınca ren 
ıi kül gibi oldu ve derhal efeye 
hitaben : 

- Efe!.. Benimle kaymakam 
beye bir dakika müsade et; şimdi 
ıelirizl. 

Dedi. Ali Molla şüphelenir gi
bi olmuştu. Fakat diğer rehineler 
odada idi bu sebeple: 

- Pekala Hacı bey, yalnız 
ıecikmeyin. Cevabını verdi. Oda
dan çıkar çıkmaz Kaymakam be· 
ye ciddiyetle hitap etti: 

- Ne yapıyorsun kaymakam 
bey? Demin jandarma başçavuşu· 

nu sivil giymiş gördüm; maksadı 
derhal anladım. 

- iyi ya baotırıp hebsini öl
dürteceğim .. 

- Aman kaymakam bey; sen 
bu işi o kadar kolayını sandın?. 
Bunları baomak öyle zor it ki an· 
latamam. Baksan a hepsi silahlı 
ve hepsi t"tikte .. Boş bir teşebbüs 
uğruna şehri kana mı bulayacak. 
sın . Vazgeç bu işten ... 

Kaymakam bay de hatasını an
lamıftı. Orada dolqan ıivil bir 
Jandarmaya derhal •mir v .. erek 

böyle bir harekete tasadiden vaz
geçilmesini bildirdi; ikisi birden 
tekrar içeriye girdiler. 

Ali Molla, ttacı beyin kayma• 
kam beye yatak yeri için bazı şey
ler söylediğine hükmetmiş ve mev· 
zubahs YdZİyeti aklına getirmemiş
ti. 

Filhakika artık akşam olmuş-
tu. Çarşıdan getirilen yemekler 
yenmiş, üstüne kahveler de içilmiş
mişti. Yatmak zamanı yaklaşıyordu. 

Vaziyetten art.k Ali Molla da 
emin olmuştu. Hacı bey söyleme· 
mişti; aksi takdirde canını tehlike
ye koyarak •İlah altına girmeğe 
ve bu zamana kadar beraber otur 
mağa razı olmazdı. Zavallı adam 
yorgundu. Oturduğu yerde gözle
ri yumuluyordu. 

Ali Molla insaniyet gösterdi : 
- Hacı bey, seni ihtiyar ha

linde yordum. Eksik olma, çok te 
şekkür ederim. Haydi sen evine 
gidip istirahat et; lbrahim beyle 
Ahmet ağa burada kalırlar. Zaten 
kaymakam beyle alay kumandanı 

bey de burada. 
Dedi. Yani her ihtimale karşı 

dört kişiyi rehine olarak yanında 
tutuyor, diğerlerine izin veriyordu. 

Hacı Emin bey bu vaziyeti te· 
min etmiş olmakla beraber yine 
korkuyordu. Gıyabında yapılacak 

bir münasebetsizlik her şeyi mah· 
vedilirdi. Bu sebeple evine gelir 
gelmez hemen çoluk çocuğunu 

muhtelif istikametlerden yola çı· 

kardı. Bütü~ aile efradını kimıeye 
hissettirmeden, sabahleyin Saray· 
köy iıtasyonunda buluşmak üzere 
dağıttı. 

Hacı bey şüphe uyandırmamak 
için pencereleri açık bıraktı ve 
yanan lambaları harlamıyacak bir 
şekle sokarak söndürmedi. Ondan 
sonra kendisi de karanlık bir 
yoldan Sarayköy istikametini tuttu. 

Artık yapacak iş kalmamııtı. 

• • • 
Sadettin bey viliyete bir tel

graf çekerek ertesi akşam trenle 
lzmirc releceklerini ve Kemer is~ 
tasyonunda ineceklerini bildirmi~ti. 

Filhakika sabah olunca zeybe· 
kler silahları teslim ederek hazırla
nan arabalara binmişler ve SaJed· 
din Beyle beraber sarayköy istas· 
yonuna hareket etmişlerdi. 

Maamafih hepsinin de bellerin· 
de, silahlıklarda gizlenmiş, birer 
tabanca ile birer biçak vardı. 
Bunu Sadeddin bey de biliyor, 

fakat,bilahre icabına bakılmak üzere 
SH çıkarmıyordu. 

Sarayköy istasyonun da halka 
hıncahınçtı. Zeybekler kendilerine 
tahsis edilen vagona bindiler ve di
ger vaıonlara gizlice yerleştiril 
miş olan jandarma kuvvetinin nez· 
arti altında lzmire mütevccihen 

hareket ettiler .. 
Vali Kamil Paşa değişmiş, 

yeriııe eski mabeyn başkatibi 
Kont Faik Bey gelmişti. Faik Bey 
şahsan zengin, mabeyn terbiyesiyle 

[Devamı var} 
Bu 
gece Nöbetci eczane 
Mustafa Rifat 

( Kale kapısında ) 

B ir ailenin, ~öst~rişlerino 
rağmen terbıye11 çocuk-

larının terbiyevi vasıflarile müte
nasiptir. Çocuk, belki irsi olarak, 
iyi hasletlari haizdir; fakat ailed., 
aldığı ilk terbiye o kadar fena 
olabilir ki, çocuk yalnız ileride 
bir otodidakt ol~bilirse,, . irsiyetin. 
den istifade etmış olabılır. 

Va. NO. nun yukarıki yazı. 
!arı pek doğrudur. Kendinin olmı
yan ç<>cuklara karşı bu kadar şef. 
katsiz, bu kadar bayağı duygu 
duyan, dil kullanan adamların, 
kendi çocuklarına karşı nasıl dav. 
randıklarmı anlamakta güçlük çe· 
kilmez. 

Cumhuriyet halk partisi proğ-
rammın 53 üncü maddesinde: 
«Türk içtimai hayatında ailenin 
mahfuziyeti esastır.» demesi, meoı .. 
Ieketin mukadderatını idare eden 
milli Partimizin dileye verdiği 
büyük kıymeti gösterir. 

Aile, içtimai varlığımızın te. 
meli olduğuna göre, artık İnsan· 

lık ye dayanışma yolunda, yeni 
durumlar alması lizımdır. Bu, 
ailenin, her şeyden evvel kendi 
kendini terbiye etmesine bağlıdır. 
Kendini terbiye etmeğe çabalamı
yan bir ailenin, çocuklarını nasıl 
terbiye edeceği sorulabilir. 

Netice olarak, ya aile vardır, 
o halde çocuğun ilk terJ:. iyesi 
onun omuzlarına yüklenmİf mu· 
kaddes bir vazi(edir; yahut aile 
yoktur, o halde cemiyet de yok
tur ve milli varlığımız bir yalan
dan ibaret olur. Halbuki milli var
lık bir gerçektir, öyleyse, aile 
va~dır fakat bu varlığına şuuru 
yoktu:. işte, çocuk terbiyesi. bakı: 
mından ailenin bu şuuru edınmesı 
lazımdır. 

Ruzvelt · Çörçll 
mülakatı 

( Başlara/ ı ikincide ) 
gu zaman beraberinde getirdiği 
sulh muahedesinin ondört madde· 
lik prağram ile hiç bir alakası 
yoktu. Amerika ayanı Versay mu 
abedesini tasdik etmedi. Ve Aıne· 
rika Almanya ile ayrı bir sulh 
muahedesi imzaladı. Aldatılmış ol· 
maktan doğan hayal sükutu Aıne· 

A · 1 · karşı 
rikalıları vrupa ış erme 

' bu 
lakayt kalmıya sevketmiş ve 
kayıtsızlık 1939 harbj başlayıncaya 
kadar sürmüştür. 

Amerikalılar bu 
deleye de karışıpak 

defaki ınüca· 

istemem itler· 

miş ... 
Tahran 16 a.a - Ta, Ajan

sı bildiriyor: 

Son zamanlarda Delhi radyo 
su, lran dili ile neşrettiği haber· 
ler arasında, bir çok defa lrana 
ait bazı asılsız şayialar yaymıştır. 

Bu radyo, ezcümle bir çok Al· 
manı hamil bir trenin lrana git· 
mek ilzera lstanbuldan hareket 
ettiğini ve bu trenin halen Er
zuruma varmış olduğunu iddia ey 
lemiştir. 

Yabancı kaynaklardan çıka
rak bir kaç zamandan beri yayı· ı 

lan başka haberlere inzimam eden 
bu haber, başından sonuna kadar 
hakikte muhaliftir ve tahrik 

gayesi ile uydurulmuştur. 
Herkes bilir ki, hiç kimse, 

lran makamları tarafıodan veril
miş muntazam bir vizesi olmadan 

lran,a giremez. Bu hayall tren bah· 
sinde ise, bu sözde yolculara hiç 
bir vize verilmiş değildir. 

Esasen Delhi radyosunun lran 
hakkıoda neşrettiği haberlerin 
büyük bir kısmı, aşağı yukarı 

hep aynı cinstendir. Eğer Delhi 

radyosu, lran hakkındaki haber· 
leri yayarken daha büyük bir 
dikkat gösterirse, her halde bu 
bu gibi emisyonların taaccüp edi· 
cek mahiyetini anlıyacak ve bel
ki de bunları tashih edecektir. 

di. Ve 1914 harbinden alınan acı 
dersler, hala infiratcılığın başlıca 
meanedidir. 

Fakat infıratçıhk lehinde söy
lenecek sözler varsa, infıratçılık 
aleyhinde söylenecek sözler daha 

çoktur. Ve şüphesiz daha kuvvet· 
li mantığa dayanmaktadır. Bu se· 
bepledir ki Birleşik Amerika, ya· 
vaş yovaş harbe sürüklenmekte· 
dir. Fakat adım atmazdan evvel' 
amerikahlar ilci şeyden emin olmak 
istorJer: Evveli kanlarını akıtmağa I 
dilv~t edile~ekl~eri pr~~ıiplerin böy· 
le bor fedakirlıga degıp değmedi
ğini ve ikınci-.ı lngıtterc'nin de bu 
prensipleri kabul euip •t.,ııyecegi 
ve onlara bağlı kalıp kalmıyacagı, 

Ruzvelt ve Çörçil bu iki ehe • 
· ti' k m mıye ı no tada amerikalılara ve 

bu arad~ büt~n dünyaya teminat 
vermek ıstemış olacaklardır. 
•• Müşterek be>yanname ile ileri 

surulen pre · 1 · k' nsıp erı ımse münakaşa 
edemez· 1 'lt . . . · ngı ere ve Amerıka, ara· 
(

1 !lhakını düşünmüyorlar. Millet
-~rın arzularına uymıyan hudut de
gışıııesini kabul etmiyeceklerdir. 
Her millet kendi devlet şeklini 
seçmek noktasında serbesttir. iki 
memleket, bütün devletlerin iktisa. 
di refahı için ihtiyaçları bulunan 

tü?y.atipthi~1ai dmaddeleriae iştirak
erını es ı e eceklerdir. 

J:le~kese daha iyi çalışma şart
ları, ıktısadi terakk"ı v · t' • . e ıç ımaı em· 
nıyet temini için iktisadi sahada 
mılletler arasında işb' ı·. . .. d 

ır ıgı vucu a 
g~tiril~cektir. Zaferden sonra her 
mıllette hudutları içinde emniyet. 
le yaşamak imkanı verilecektir. 
Denizlerin serbestisi emniyet altına 

-
kızıştı 

Kirivoirog 
düşmemiş 

Ruslar " Odesa, 
Alman cenahında 

rahatsız edici bir 
diken olacaktır,, 

diyorlar. 
Moskova 16 (a.a) - Burada 

beyan edildiğine göre, Odesanm 
hakikaten tecrit edildiğini söyle· 
mek için henüz vakit erkendir. 
Böyle bir ihtimal tahakkuk ehe 
bile şehirdeki Sovyet garnizonu. 
nun merkez yolile takviyesi her 
zaman mümkündür. Ve bu takdir
de de ,Odesa Alman cenahında 
rahatsız edici bir diken olacak
tır. 

Ruslar endüstri mıntakasını 
himaye edecekler 

Moskova 16 (a.a.) - Royter 
ajansın1n hususi muhabiri bildiri
yor: 

Sovyet kuvvetlerinin Kirovog· 
rad'ı terkettikleri itiraf olunmak· 
tadır. Buranın ismi evvelce Eliza· 
betgrad idi. Bu gösteriyor ki, 0-
desadan giden demiryolunu Alman 
kuvvetleri geçmiş ve Nikolayeften 
giden ana hat da Almanların teh· 
didi allına girmiştir. 

Almanlar Rus madenlerinin 
büyük bir kısmını temin eden Ki· 
rivoiroğ'u işgal ettiklerini bildiri
yorlar. Fakat Mo•kova, Kirivoi
rog'un işg-alini tekzip etmektedir. 
Ruslar endüstri mıntakasını hima· 
ye etmek üzere Dinyeper dirseği
nin iki müntehasına dayanan bir 

hat üzerinde Almanları durdurma· 
Ji'a çalışacaklardır. 

Bu müntehalar biri Keremen
şug civarında bir yerdir. Diğeri 

de Nikolayef veya Kerson'dur. Al
manlar Dinyeperin dirseğine..-var
dıkları zaman müdafaaya elverişli 

olmıyan garbi Ukraynadan çeki
len ve şimdi kuvvetli bir müdafaa 
yap~bilecek olan Budiyeni ordula· 
rından başkaca oradaki endüstri 
mı.ıtakası halkı ile de karşılaşa
caklardır. 

alınacaktır. Silahlar terkedilecek 
ve kollektif 'bir emniyet sistemi 
kurulacaktır. 

Bunlar yüksek insanlık düşün
celerinin liham ettiği prensiplerdir. 
Fakat tatbiki kolay olmadığı da 
kabul edilmelidir. Bununla beraber 

1914 harbini takip eden teşebbüs· 
lerin neticesine bakıp da ümitsiz· 
!iğe kapılmamalıdır. O zaman muvaf· 
lak nlmaması, bugimkü muvaffaki

yetinin bir amili olabilir. g eçen 
harp göstermiştir ki adalet üzeri
ne müesses olmıyan bir 9İs\em pay
dar olamaz. Bu bi~inci ders. ikin· 

ci ders de şudur: Amerika gibi büyük 
bir memleket, beynelmilel vazife 
ve mesuliyetlerinden kaçınmaz. Ruz· 
velt - Çörçil beyannamesi bu ders
lerden ibret alındığını anlatmakta
dır. 

Gürültüsüz motosiklet 
Amerikada Los Angeles şehrinde, seyreder· 

ken hiç ıürültü çıkarmıyan bir takım 

motosikletler işlemeğe başlamışlardır. Bu moto
sikletler pek hafiftir. Yani 28 kilo olup bizim 
bıldiğimiz biıikletlerden biraz ağıdır. 

Bu moto iklet, bir motosiklet makinisti 
tarafından icad edilmiştir. Bunu yapan makini•t 
hayatında motosikletten başka bir nakil vasıtası 
na binmemiş olduğunu söylemekle öğünilyor. 

Bu gürültiisüz motosildet ancak 40 irtila
ında ve tekerleklerinin kutru da 20 santimet
redir. Saatte 7() kilometre sürat kateylemekte 
olup, en büyük meziyeti seyrederken katiyen 
gürültü çıkarmamakta olmasıdır. 

• 
1 Ruhların seyahati 1 Ameri.~a.da Ş.ik·: 

_ go unıversıtesı 

ruhiyat profesörü Edvard Carten ruhun bazı 
defalar ortadan kaybolduğunu ve en ak.Ilı İn· 
sanların bile aldanarak en inanılmaz şeylere 
inanabileceklerini söylemektedir. 

Proleıör, meşhur Aristonun fevkalade kuv
vetli mııhakemesi ve ıeniş malOmatı ile gayri 

kabili telif bir çok hareketlerini ruhların seya· 
bati diya tavsif ettiği bu hadiseye atfediyor ve 

diyor ki : .. 
- Katolik kilisesının en büyük azizlerin

den biri olan Salat Thoma9 bile, devrinin en 
akıllı adamı tdikki edildiği halde merkebin 
uçtuğuna inanıyordu. 

• 
1 
Kırksekiz sene sonra 
evlenebilen sevgililer 1 

Amerikada 
Kulsvil ka
sabasında ot-

uran mis Stevalgon ile Silbery 1893 9enesinde 
evlenmeğe karar vermişlerdi. Fakat nikahlarının 
kııılacağı günün arifesinde müstakbel karı koca 
arasında şiddetli bir münazaa çıkmış ve evlen· 
meleri akim kalmıştı. 

Mi• Setvalgon başka bir erkekle, Silbery 
de başka bir kızla evlenmişlerdir. Aradan se· 
neler reçıniş:ikiside dul Jcalmış ve son zaman• 
!arda birleşmişler ve 49 sene sonra tekrar ev
lenmeğe karar vermişlerdir. 

Şimdi yeni karı koca, yarım asır evvel 
niçin kavıa ettiklerini hatırlayamıyorlar. Hatır· 

ladıkları ve bildikleri bir şey varsa, o zaman· 
danberi birbiriai çıldırasıya sevdikleridir. 

Kömllrlln 
tayin 

• 
rutubetini 
aleti 

Linyit kömürü 
madenden çık· 
tığı zaman yüz
de elli suyu 

ihtiva etmektedir. Kerpiç haline getirildiği za
man bu rütubetio bir kısmı izale edilmektedir. 
Fakat kömürün biri ket olması için gene yüzde 
10 derecede rütubet lazımdır. Aksi takdirde 
kömür tozları yapışmaz. 

Fakat bu rütubeti tayin etmek lazımdır. 
Şimdiye kadar amele el temtsı ile bunu anlı
yorlardı. Fakat bunu sıhhat üzere tayin etmek 
çok güç oluyordu. 

Şimdi keşfedilen otomatik bir alet rütube
tin derecesini gÖ•termektedir. 

Briketleri tazyik edilmezden evvel ve son• 
ra ölçen ve elektrik ile işliyen bu alet rütube
tin derecesini sıhhat üzere teshil etmektedir, 
Amelenin tahmini olan müşahedesine arhk h..-· 

cet kalınamııtır. 

3 

Hava akını j 
tafsilatı 
Harp malzemesi 
lstihslliyle uğra 
şan bir çok Alman 
fabrikası bomba 
1 a n d ı 

Londra 16 ( a. a. ) - Hava 
nezareti istihbarat servisi geçen 
gece 300 tayyarenin iştirakiyle 
Almanya üzerine yapılan akını 
şöyle anlatmaktadır: 

En büyük teşekkül Hanovr'a 
hücum etmiş, fakat diğer iki Al· 
man vilayet merkezi olan Brunsvik 
ve Magdeburg'de şiddetli hücum 
lara maruz kalmıştır. En son tay. 
yarenin pilotu çok şiddetli bir 
yangın müsellesinin görülmeğe 

başladığını bildirmiştir. Bu yan
ğınlar harp malzemesi iıtihsaliyle 
uğraşan bir çok fabrikaların bu
lunduğu Brunsvik'e hücum eden 
tayyareler tarafından bıle görü· 
le'1iliyordu. 

Mağdeburğda diğer büyük 
bir senayi merkezi hücuma uğra· 
mıştır. Brunsvik de iki Biritanya 
grupu, havanın bulutlu olmasına 
ragmen taarruzu muvaffakiyetle 

.!!,ticelendirm iş:ir. 

Filhakika bu halk yalnız fev
kalade vatanperver değil, ayni za. 
manda rejime de bağlıdır. Çünkil 
rejim sayesindedir ki bu mıntaka 
nikişaf etmiş ve refaha kavuşmuş• 
tur. Büyük bir hımı meşhur ka
zaklardan gelen bu halk, hürriyeti 
seven ve asırlarca müstevlilere 
karşı harp eden Ruslarıo ahfadı
dır. Dinyeper dirseği içindeki mın· 
taka, mecmu Ukrayna endüstri•i
nin üçte birini teşkil eder. Diğer 
kısmı daha şarkta ve Don ,havza· 
sındadır. 

Finler iki şehir işgal ettiler 
Helsinki 16 ( a.a ) - D. 

N. B: 
Kuppa Lebti gazetesi dün öğ

leden sonra bir fevkalade nüsha 
neşrederek Vira ile Elisenvoara'nın 
Fin kıtaları tarafından işgalini bil
dirmiştir. Fin kıtaları düşman mü· 
dalaa hattını yararak iki mühim 
zafer kazanmışlardır. 

~li~enevaara mühim bir demir 
yolu ıltı•ak noktasıdır. 

Odesada bir Soflget .torpi
dosu bombalandı 

Berlio 16 ( a.a )-Alman hava 
kuvvetleri, merkez cephesindeki 
Alman ordularının harekatına bü
yük bir ölçüde yardım etmişler· 
dir. Cereyan eden hava muhare· 
leri esnasında 4 Sovyet • tayyaresi 
düşürülmüştür. Düşman topçu mev 
zilerine pike hücumları yapılarak 
8 top iskat edilmiştir. 60 Sovyet 
kamyonu yakılmış ve tahrip olun
muştur. 

Alman bombardıman tayyare-
leri bir Sovyet zırhlı tre · . 't I .. nını mı • 
ra yoz ve bomba ateşile imha et· 
mişlerdir. Bu mıntakada 13 Sov. 
yet tayyaresinin düşürülduğü bil
dirilmektedir. Alman tayyareleri 
tarafından Ode1a üzerioe yapılan 
~ir. akında bir Sovyet torpido muh 
rıbı bombalanmış ve hasara uğra· 
tılmıştır. 

Ruslar ümitsizce bir muka· 
flemet gösterigorlar 

Budapeşte 16 (a.a) - Ma
car telgraf ajansı bildıriyor. 

Alman birliklerile hareket 
eden Macar kıtaları düşmanla tek 
rar sıkı temasa gelmiştir. Düşman 
Ul;raynanıo cenubu ıarbisinde ar· 
tan tazyık ve hasıl olan nazik 
vaziyet neticesinde ümitsiz bir 
mukavemet göstermektedir. 

Düşman kara kuvvetlerine mil· 
zaharet için mutat olmıyın şiddet 
de bava faalıyeti de lıöıtermiştir. 
Macar harekitı •muntazaman de • 
vam etmelı.tedir, Macar hava kuv• 
vetleri düşmanın ricat hattında 
şimendüfer köprülerini ve mühim 
bir istasyonu iyi neticelerle bom• 
balamışlardır. 

Bir çok Rus nakliye treni 
yoldan çıkarıldı 

Berlio 16 (a. a. ) - Alman 
hava kuvvetleri Leningrat·Luıa 
Novograd·Bologoye mıntakasında 

cuma günü de fasılasız olarak de· 
miryollarını bombalamışlar ve mü· 
teaddit nakliye trenini yoldan çı· 
karmışlardır. Tanklar ve 70 kam• 
yon tahrip edilmif, bir batarya 
ve ayrıca 9 top susta~lmatt•r. • 

Finlandiya körfeunde 3 bın 
tonluk bir Sovyet ticaret a-emiıi 
iki boınb• isabetiJe b~tmııtJr .. 

ÇerkaHi • Gorodıçe mıntaka· 
sında müteaddid istasyon haıara 
uj'ratılmıfhr. 
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YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM 

Sagın müdat1imlerine iki bügük ve güzel filmden 
mürekkep kuvvetli bir p r o g r a m sunugor 

1 
Kahramanlık ve arkadaşlık menkibesi, kızgın çöllerin ortasında 

binbir maceralar peşinde koşan üç fedakar kardeşin hazin, meraklı 
ve heyecanlı hayatlarını tasvir eden ve hatırası unutulmayan bir şaheser 

Garry Cooper Ray Milland Roberf Preston 
Gibi üç kudrctlı artistin garattıkları Türkçe sözlü 

Gönüllü Kahraman 
il 

Zevkli neşeli ve çok güzel komedi 

SACHA GUITRY 
Tarafından temsil edilen mevsimin en güzel bir filmi 

Bekarlar Kulübü 
Fransızca Sözlü 

DIKKAt: Proğram saat 8,30 da başlar 

~ASR.) S)rNIMA~NIN
v AZll.IK BAHÇESİNDE 

'-+···· 
Suvara 

9,15 

BU AKŞAM 
• • 

Suvara 
9,15 

Istırapların sarmadığı bir aşk, inkisarların kırmadığı 
bir neş' e hayatın yarattığı bir mucize 

LEYLA MURAT ........ YUSUF VEHBl'nin 
TÜRKÇE SÖZLÜ • ARAPÇA ŞARKiLI 

........................ ı~ .................... ı ........................ ı ................. .... 

'-~~~!;~~9-.~~-1 
Mest edici bir müzik... ihtiras... hegecan romani 

Adana Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Tutarı 
L. K. kilo 

4200 00 30000 

4000 
4800 
1080 
500 

1200 
750 
500 
450 

1722 

00 8000 
00 3000 
00 2000 
00 1000 
00 3000 
00 3000 
00 500 
00 1000 
00 60000 

Belediye 
Fi 

L. 

1 

rayici teminatı 
muvakkate 

K. L. K. 
14 315 

50 300 
60 360 
54 81 
50 37 
40 90 
25 56 

100 37 
45 34 

00 950 gram itibarile 
Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ 
Kesme şeker 

50 Toz şeker 
Pirinç (Maraş) 

25 Kuru fasulya(Maden) 
50 Zeytin yağı (ayvalık) 

Yeşil sabun 
2870tonul30 Maden kömürü 

(Kriple) 
Adana . erkek lisesi pansiyonunun 25 ey!Ul 1941 den 31-

5- 194~. ~.ıhayetıne. kadar yiyecek ve yakacak ihtiyacı 7-8-
1941 gununde eksıltmeye konulmuş ise de talip zuhur etme 
diğinden 17. 8'. ~941 den 27. 8. 1941 tarihine kadar 10 gün 
müddetle temdıdıne karar verilmiş olduğundan isteklilerin 
ihale günü olan 28. 8. 1941 perşembe günü saat 11 de ma
arif müdüriyetinde müteşekkil komisyona teminatı muvakka
te akçalarını yatırıldığını bildirir makbuz ile müracaatları 
ilan olunur. 17, 19. 21, 25 1153 

Sayın Halkımıza 

Mersinde Be 1 e diye ve bankalar civarında (Asya Oteli 
isminde gayet hava dar ve yeni binadan müteşekkil 
bir otel açılmıştır. Otelin bütün mobilyesi yeni alınmış 
ve yatakları en lüks kumaştan yapılmıştır. 

Otelin su tesisatı birinci sınıf odalarda lavabo sıcak 
ve soğuk su teşkilatı vatdır. Otel binası gayet kullanışlı 
ve son sistem yapıldığından kışlık ve yazlık teşkilatı ha
izdir. Y '.ltak fiyatı çok ucuzdur. Tek yataklı 125 iki yataklı 
100 kuruştur. 

Müşterilerin çok memnun kalacakları ilan olunur. 

26- 29- 31- 2. 4 1058 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını ~azardan maada her gün saat 

10 dan 12 ye ve 15 den 18 e kadar Çınarlı 
caddesinde Asrt Sinema karşısında 128 nolu 
evde kabul eder. 869 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat YA VEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 
Matbaa11- Adana 

""'' •""--"' ''" 

iki mürettip alacağız 
Gazetemiz mürettiphanesin· 

de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

idare müdürlüğümüze müra
caat olunmalıdır. 

BUGON 

Seyhan Cumhuriyet 
Müddei Umumiliöin
d en: 

Seyhan merkez ceza ve 
tevkif evinde bulunan mahküm 
ve nıevkuflar için 941 mali 
yılına ait ekmek ihtiyacı (yet 
miş beş bin) kilodan ibaret olup 
14. 8. 941 tarihinden itibaren 
onbeş gün müddetli! ve kapa 
lı zarf usulile aşağıdaki şartlar 
mucibince münakasaya konul 
muştur. 

1. Teklif edilecek fiyat 
muvafık görüldüğü takdirde 
29. 8. 941 cuma günü saat 
11 de Seyhan Cumhuriyet 
Müddei Umumiliği makamın 
da toplanacak komisyon ma 

rifetile ihale edilecektir. 

2. Yüzde yedibuçuk nisbe ( 
tinde (829) lira (12) kuruşluk 
teminatı muvakkata alınacktır. 
Taahhüt müddeti 1. 9. 941 
tarihinden itibaren 31. 5. 942 
tarihine kadar dokuz aydır. 

3. Şartname parasız olarak 
ceza ve tevkif evi müdürlüğün 
den verilecektir. 

4. Teklif mektupları ihale 
günü olan 29. 8. 941 cuma 
günü saat ona kadar komisyon 
reisi tarafından kabul edile
cektir. 

5. Fazla malümat isteyen
lerin ceza ve tevkif evi mü
dürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

14, 17, 22, 27 1142 

SÜMERBANK 
Ereğli Bez Fabrikası 
Direktörlüğünden: 

Fabrikamızın k a n a 1 ve 
mahzen tozları senelik mikta 
rı 1 eylul 941 pazartesi gü 
nü saat 10 da fabrikamızda 

açık artırma suretile satıla 

caktır. Senelik tahmini mik 
tar 40 tondur. Beher kilosu 
nun muhammen bedeli 2 ku
ruş 6 santimdir. Taliplerin 
mezkür gün ve saatte fahri· 
kamıza miiracaatları ilan olu-
nur. 17,20,23 1157 

Belediye 
Riyasetinden: 

1 . ilerde parkelenecek 
olan sebze pazarı yolunun 
tesviyei turabiye ve imlası 
işi açık olarak eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

2. Keşif bedeli 3250,71 
liradır. 

3. Muvakkat teminatı 243, 
80 liradır. 

4. İhalesi eylülün 2 inci 
salı günü saat onda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

6. Şartname ve projeleri 
16,5 on altı buçuk kuruş mu 
kabinde belediye fen işleri 
müdürlüğünden satın alınabilir. 

6. isteklilerin ihale günü 
muayyen saatte muvakkat 
teminatlarile birlikte beledi 
ye encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

17, 21, 26, 30 1154 

Deniz harp okulu ve 
lisesi komutanlığından: 
Bu yıl deniz lisesine ka 

yıt ve kabul için müracat 
eden okurların müsabaka sı
navları l Eylül/ 941 pazar
tesi günü saat 9 da; ıstan
bula müracaat edenlerin, İs 
tanbul Deniz Komutanlığında, 
Mersine müracaat edenlerin 
de Mersinde Deniz Harp Oku 

lu ve Lisesi Komutanlığında 
yapılacaktır. 

Sınava iştirak edecekle

rin, kurşun ve mürekkepli 

kalemlerile yazı lastiklerini 
beraberlerinde getirmeleri 

lazımdır. 13-15-17 1135 

BUGÜN Matbaası 
Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman•z menfaatiniz icabıdır. 

Son Sistem 
Makinelerle 
Basılan güzel 
lş(BUGO N) 
Matbaasında 
Yapılabilir 

Bir Defa iş Yaptı -
rırsanızanlarsınız 

Pamuk deneme islah . ı Belediye 
v e üretme ciftliği Riyasetinden : 

1 

müdürlüğünden : 
Ahkamı mukaveleye göre 

müessesemizden Klevland to• 
humluğu alınmış bulunan or

takcıların kütlülerini, ziraat 

çırçır fabrikasında tefrik edi

len anbarlara getimeleri ve 

mezkür kütlülerin müteakiben 
diğer kütlülerle karışmalarına 

meydan vermemeleri 
miyetle ilan olunur. 

16- 17- 18 

ehem-

1150 

Adana askerilik dairesi sa

tınalma komisyonundan : 

1. Adanadaki askeri birlik 
ve müesseselerin üç aylık ih

tiyacı için 250 ton samanın 

22· 8- 941 günü saat 11-30 

da kapalı zı.rf usulile eksilt
meye konulacaktır. 

2. Toplu tutarı 7500 lira 

olup ilk teminatı 563 liradır. 
3 . İsteklilerin muayyen 

gün ve saatten bir saae evve
lisine kadar teklif mektupları· 
n 1 salınalma komisyonuna 
verıniş bulunmaları ilan olunur. 

6- 9. 14- 16- 8 1102 

Adana askerlik dairesi sa
tınaıma komisyonundan: 

1. Adaııadaki askeri bir
lik ve müesseselerin üç aylık 

ihtiyacı için 350 ton kuru otun 
25· 8- 941 pazartesi günü 
saat 11-30 da kapalı zarf usu

lile ihalesi yapılacaktır. 

z. Toplu tutarı 24.500 li 

radır. 

3. isteklilerin muayyen gün 

ve saatten bir saat evveline 

kadar mektuplarını Adana 

Askerlik dairesi satın alma ko 
misyonuna vermeleri ilan olu
nur. 1103 6. 9. 14. 16. 8 

Adana askerlik dairesi sa
tınalma komisyonundan : 

l• Adanada nokta amba
rında mevcut 78879 kilo pa· 
!amut 27- 8- 941 çarşamba 
günü saat 16 da kapalı zarf 
usulile satılacaktır. 

2- Toplu tutarı 5521 lira 
ve ilk teminat akçası 414 
liradır. 

3- İstekliler muayyen gün· 
de ihale saatindan bir saat 
evveline kadar teklif mek
tuplarını re'sen veyahut ta
ahhütlü olarak Adana satın 
alma komisyonuna vermeleri 
ilin olunur. 

1- Toros fabrikasından 
mirzaçelebi yolunu takiben 
sebze pazarı şosasına kadar 
olan parke yol inşaatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Keşifbedeli 10401,19 
liradır . 

3 - Muvakkat teminatı 

780 liradır. 

4- ihalesi eylülün 2 inci 
salı günü saat 10 da beledi· 
ye encümeninde yapılacaktır. 

5- Teklif mektupları ar
tırma, eksiltme ve ihale ka· 
nununun 32 inci maddesine 

uygun bir şekilde olmak şar
tile ihale saatinden bir saat 
evvel yani saat dokuza ka
dar makbuz mukabilinde en
cümen reisliğine verilmiş ol· 
malıdır. 

6- Bu işe ait keşif, şart
name ve projeler 52 kuruş 
mukabilinde belediye fen iş
leri müdürlüğünden alınabilir. 

7- ihaleye iştirak ede
ceklerin en az ihale tarihin
den bir hafta evvel belediye 
fen işleri müdürlüğüne müra
caatla bu işin ehli oldukları
na dair bir kıt'a ehliyet ve· 
sikası almaları ilan olunur. 

17- 22· 26· 30 1156 

Belediye 
Riyasetinden: 

1- Sebzehalı · taşkarako
lu arası parke yol inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ye konulmuştur. 

2- Keşit bedeli 41898,02 
liradır. 

3- Muvakkat t e m i na t ı 
3142 lira 50 kuruştur. 

4- ihalesi f eylülün 5 inci 
cuma günü saat onda bele · 
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

5- Teklif mektupları ar
tırma, eksiltme, ve ihale ka
nununun 32 inci maddesine 
uygun bir şekilde olmak şar 
tile ihale saatinden bir saat 
evvel yanisaatdokuza kadar 
makbuı mukabilinde encümen 
reisliğine verilmiş olmalıdır. 

6- Bu işe ait keşif , şart 
name ve projeler 209 kuruş 
mukabilinde belediye fen iş· 
!eri müdürlüğünden alınabilir. 

7- İhaleye iştirak edecek 
olanların ihale tarihinden en 
az bir hafta evvel belediye 
fen işleri müdürlüğüne müra 
caatla bu işin ehli oldukları 
na dair ehliye vesikası alma 
ları ilan olunur. 

17. 22. 26. 31 

17 Ağustos 1941 

Stalin'e mektup 
( Baştaraf ı Birincide ) 

Kordel Hal'in beganatı 
Vaşington : 16 ( a. a. ) -Çör

çil - Ruzvelt deklarasyonuna Sov· 
yellerin iltihakını temenni edilp et· 
mediği 'sualine cevaben Kordel 
Hal, tahrip harekatına iştirak eden-
lerden başka bütün milletlerin bu 
vesikaya müzaharet eyleyeceğini 
ümid ettiğini, Suvyetler birliği hak 
kında yakında bir deklarasyon ya
pılmasının mümkün olduğunu, Sov· 
yet ihtiyaçlarını temin maksadiyle 
yakında lngiliz - Amerikan -
Sovyet mahfilleri arasında üçlü bir 
konferansın derpiş olunduğunu 
bildirmiştir. 

Vaşington 16 (a. a.)- Ame· 
rikan gazetelerinin büyük başlık· 
larl• verdikleri haberlere ıröre, 
Ruzvelt ve Çörçil Moskovada Rus 
-İngiliz ve Amerikan askeri 
mahfilleri arasında bir konferans 
akdini Staline teklif edeceklerdir. 
Bu konferansta Sovyetler birliği· 
nin iaşesi ve Sibirya da dahil ol
mak üzere Sovyet ordusunun 
sevkulceyşi vaziyeti tetkik oluna
caktır. Bundan başka konferansta 

garbi avrupanın ideolojik teşek

külü ve hapden sonra Sovyetler 
birliğine verilecek nüfuz mıntıka-

ları da bahis mevzuu olacaktır. 

Mebusan meclisi harbiye en· 

cümeni reisi, Amerikanın Sovyet~ 

!ere yardımı aleyhinde bulunmuş 

ve bu hususta tahsisat kabul ede· 

miyeceğini söylemiştir. 

Pamük deneme , is
lah ve üretme ciftllöi 

1 

müdürlüğünden: 
2903 sayılı pamuk ıslah 

kanunu hükümlerine g ö r e 

çırçır fabrikasının işleme mü· 

saadesinin alınması için mü

esseseye müracatları , aksi 

takdirde mezkür kanun hü

kümlerine göre cezayi mua
mele yapılacağı ilan olunur. 

16. 17. 18 1149 

••••••••••••••••••••••••••• ·.: 1 Bu Fırsatı 
: Kaçırmayınız : 
• • : Bir adet az kullanılmış İ 
: yedi ayaklı (K - 7) Kelvi- 1 i natör buz dolabı acele sa

! tılıktır. ı 
: Tahsin Salih Bosna • 
! Tel: TABO Abidin i 
İ Paşa caddesi Tel: 274 j 
••••••••••••••••••••••••••• 
Adana Belediye riya 

setinden 
50.000 parke taşı 
ah nacak 

1 - Şehir dahilindeki yol 

lar inşaatında kullanılmak ü 

zere toprakkale taş ocakla 

rından çıkarılmak şartile 50. 
bin adet bazalt parke taşının 

mübayası açık olarak eksilt 

meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
(6500) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 

tı (487.50) liradır. 

4 - İhale 29 • 8 • 941 

tarihine rastlayan cuma günü 

saat 10 da Adana belediye 
encümeninde yapılacaktır, 

5 - istekliler bu işe 

ait keşif ve şartnamesini A 

dana Belediyesi fen işleri mü 

dürlüğünden 16 kuruş muka 

bilinde alabilirler. 
6 - Bu iş hakkında faz 

la malümat almak ve şartna 

mesini görmek isteyenlerin 

Adana Belediyesi fen işleri 

müdürlüğüne ve munakasaya 

gireceklerin de ihale günü mu 

ayyen saatte Belediye encü 

menine müracatları ilin olu 


