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1 VeyveJ 
Bağdat'a 

gitti 
Tahran 30 ( a.s) - G,ne• 

ral Veyvel t ınare ile· Bağdata 

hareket •tmiştir. SJvyetltrlc ye• 

ni müzakereler yapılonsı lüzumlu 

addedildiği t.ıkd irde General ye· 

oiden Tahrana gelecektir." -
1 Jnhılız harıcıge nazırı 1 
1 Eden 1 

Eden' den 
Çek milletine 

MeSaj! 

Ziraat Bankası 
pamuk alacak 

Japonya 
teminat 

veremiyor 

Berlin 30 ( a.a ) - Alman 
tebliki 

Dioy•perin dop•oodıki ha· 
re~itta lıalyan kıtallfı müh~m 
düşman kııvvetlerini imhı etmış 
ler ve binlerce o•İr almışlardır. 
Oi>ja cephtSioin şimol bötııe•İJ· 
de bir piyade tiimtoi bir diiıman 
mevziine mııvaflakiyetle hücıım 
eylemiı ve H i mühim diiş<11an 
blolr.havzıoı işral etmiştir. Hava 
teıekküllerim;ü Leninğradıo do 
ğıısunda ve Murıımarık demiryo· 
lu şebekelerı üzeı inde tahrip fa· 
aliv~tine dev1m atıniıtir. 

'' Sıkı' durunuz , 
s-;;;~lmayaca'jım~: 

Banka, piyasada nlzım roıu oynıyacak 
ve bu suretle pamuk f 1 Y 8 t 1 • r ı n ı n 

dUtme•I önlenecek ............ .- -----·--
zı biliyoruz .,, !!""--------- ünler• 

Borsaya arzedilen çiftçi pamukhrının S?n ı 
Lndra 30 C a. a. ) -=-ç;kos• de satışı yavaşlamış. iyi cins pamuklar satılıp daha 

lavakyaya bir mesaj ,nda Ed•o de· dü ,ük kaliteli pamuklar elde kalmağa başlamıştır. 
miştir ki " Hitler, Çekoılavakya· Bu pamukların ancak bir kHmı Sümerbaok. ve 
nın ıittikçe artan mukavemeti Ör· pek u bir kısmı dı fabrikalar tarafından alın~ıım· 
fi kanıınlarla kırmalı. için, şimdi daı elde kalan pamukların fiyatları dü,mektedır •• 

k 1 - Ç I • B' ı·aı bu vazı• Çekoslava yaya ıesbpoı·a mensup Aldığımız ma Qmata gore, i tçı ır 16. • 

zalim haydarıb'i ııöndermiıtir. Fa· yetin ö1üne ıreçmek ve fiyatların düşmesine maoı 
kat Münih anlaşmasında üç yıl 1 olmak üzere bazı teşebbüilerde bulunmuştur. 
•oa'ra buaün Çek milleti her za· z· t Ban· 

• Bu teşebbüsler neticesi olmak ü .. re, •raa mankinden daha kuvvetli, daba 
birliktir. 

Nöğrat'ın tazyiH .. k~rş~tın~.• 
nasıl lıareket icap elt i'nı bıld•gı· 
oiz ıribi, Haydrıh'in açık zül~~ 
karşısında nasıl hareket edecegı· 

nizi bileceksiniz. Ç•kl<r; sılcı dıı· 
ruouz. SarııJmıyacağınızı bitıyoruz» 

ilci Çele gımeralı idam edildi • 
Ankara Radyo gazetesi - Alı. 

nan bır habere ıöre, Almanlar iki 1 
Çek reoeralioi idam etmişler ve 
l'•Ce bilkın dışarı ç1\~~~101 ~e?- "'"""'"-
eylemişlerdır. Bu h ıdıse Munıh 
onferın,1010 üçüncü yıldönUmüne 

tesadüf etmıştir. 

k~sı?a piyasada nbım rolü oynamak vazifesi veril 
mt,!Jhr. 

.Baoka, birkaç güne kadar, p'yaıadan külliyetli 
mıL tırda P•ınuk mübayauına baıhyacaktır. 

Elde kalıp ıatılamıyan paınııkların bıı ıııretle H· 

tıı~. mü~kün olacağından, fiyatların da terellü ede· 
ceırıne şupbe edilmemektedir. 

Ban~anın yapacaıfı pamnk mübavauıoda, fiyatlar 
devletın tesbit ettiji fiyatlar olacaktır. 

Bn _ s_-b•ple pamııl: piyasa•ında yakındı bir canlı· 
lık ıro·ul•ceii knv•etle n ... ulm•ktadır. -

• • 

,- . 
. \ 

Amerikan- Japon 
müzakereleri bir 
çıkmaza girmek 

üzeredir 

Vaşington 30 (ı a.)- iyi ma· 
IO:nat alan mahfillerden biliiıildi· 
ğine göre, Amerikan • J •pon mü· 
zakereleri bir çıkmaza rirmek üze . 
redir. Zira J ıponya istikbaldeki 
hareketled hakkında teminat ver. 
mek istemekte veya buna muktedir 
bulıınmamaktadır. Bunıınla beraber 
diplomatik netice hakkında ümitsiz· 
li&-o düşmemekte, ancak, J ıponva· 
nın Ç ncleki Amerikan menfaatleri· 
ne riayet edec,.tine d•ir temin•t 
Vc.'rmeti lizımg-eldiiini ve müzake· 
relerio kesilmesinin Öoüne bu ıu· 

retle geçileb.lecejcini ıöylemelı.te 
dirler. 

Ayı mahfiller bn müzakerele· 
rin ıı•alt dojuda büküıa üreA. '"' 
bilhss•a Temmuz ortasında çok 
şiddrtleııen ıerıin havayı daiıtb· 
i•nı tebarüz ettirmektedir. 

Yeni ıcadedllen bir 
mltralrözUn tecrUbelerl l 

( Resimde, S >Vyetlerin eline re· 
ç•o Alman tankl.ırmdan bazıları 
ırörülüyor. ) 

Nelııon zırhlısı hasara 
uiradı 

Loodra, 30 ( •.a.) - Salah:yetli 
bir menbadan bildirildiğine fÖre 
r'dec•gi yere varan mühim loıriliz 
gemi kaMesine ltalyan tayyareleri 
t4rafından yapılan hilcum Hnasıo 
da hafıfce hasara uğradığı bildi 
rilen barp fomı•inin Nelıoo zırhlı 
11 olduğu ve zı• hlının aldııfı bir 
torpil yarası yüzünden ıür'atın1n 
azaldıi't, fakat hiç bir ö!ü ve za 
yiat verıoed ği anlaşılmaktadır, Bu 
na mııkabil 13 ltalyan bombardı 
mın tayyareıinin düşürüldüğü ve 
3 lnıriliz deniz hyYaresinin kaybe 
dild , ıi'i biltlirılm•kt .. dlr, 

Sovyet 
Alman ikinci defa batı

rılan Ingiliz filosu yapılıyor 1 _sulh . 
şayiası! ltalyan tebliği Lon• 

dra gazetelerinde 
aıay mevzuu oldu 

Londra 30 [a. o] - ltalyan 
bıHtına verilen ekmek. miktarının 

azaltılması, başlıca lıalyan merkez
lerine lnrıhz bava ku"v~tleri tara .. 
f dan yıpılan akınlardan •onra 

1D • • • 
maneviyatı yükseltmek ıçın yerın. 
do bir tliçmıdır? _ 

Londrada berkeı bıınıı fule. 
k ıorııyor. ltalyanlar yedıkl<ri 

r~ddetli darbenin tesırini hafılıet· 11 
k maksadiylo Octa Akdenizde 

:i; loııilız &'•mi kalılesioe _Y~.P'~.a~ 
),ava hücumu hakkında ııurultulu 
b' teblıg çıkarmışl•rdır. Loodra 
~:tbuatı, lnırilız filosunun büyük 
bir kısmının batırılmış oldugunu 
bildiren bu lıalyan teblıgioi alayla 
aeşretmektedir. lıalyanlar Mataban 
muharebesinde de lnıiliz fılosunu 
b tıraıışlardıl 

a Sııahıyetli kaynaklarda kayde· 

l'ldiıı· ine göre, bu kafile gideceği 
• ı H - . ere varmıştır. amutesinın oou-
~üzdeki ~yda müh.ım .bir rol oynt· 
yacagıoa ıtımat edılebılr. 

lngillz tayyareleri bir 
çok hedeflere taarruz 

ettiler 
Londra 1 30 (a a.) - H•va ııe· 

sareti iatıhbarat servısi bildiriyor: 
loriliz hava kuvvetlerinin av 

tayyarelerioden mürekkep hücıım 
devriyeleri bir çok hedeflere ta· 
... ruz etmiılerdir. Belçika sahilleri 
açıklarında düşman devriye ve 
karakol ıemilerı topçu ve mitral· 
yöı ateşi~~ tutulmuştur. Bir dev
riye ıem!sı •leş alınış, Ötekiler de 
batı•• uııratıl111ıştır. Tayyareleıimiz 
bir karakol i•111isini batar bir ha· 
ld• bırakmı~l~rdır. Salıilde bulıı· 

n toplar da ışle111ez bir hale ge· 
na . B k 
tiriiaıişıır. aş .• bir akın esnasın· 
da fraıanın l•ınalinde bir kafile 
de gıtmekte oJaıı 5 kamyon ateş 
alm•ıtır• Bıı ba~eketıerde bir lnıri· 
liz a" taYY•~sı kaybolmuştur. 

Londra: (a •) - Hava ve 
dahili eıııoıyet neıaretJerınin tcb-

liğ'ıı Dün gece bir kaç dü m•n 
· bııhusa in ·· ş 

tayyaretı . d I lıılterenin do· 
·ıterın e ve •koçy - - d ğu ıabı b (unmııştu ~ ustun e 

faaliyette 
11 1 k r. liır düşmao 

tayyaroıioio •hoçyaııııı •i111al do
• bir ıe re •ltığı b b • 
ıııısunda, "aç ev yılr.ı!iii, om a _ 
J.rdaa bit yaıdır. Itır. Oıu 
vı 1aralı dl 

Alman taa•ruzları,.a ellin mukauıımet etlt>n 

Sidney, 30 (a a) - Yeni icad 
edilen bir mitralyöıilo tecrübeleri 
büyük bir muvallakiyetle yapıl· 
maktadır. T acrübeler mitralyöz kıı· 
ıııa gömülmüş, ıuya, balçık veya 
çamura batırılmış olarak yapıl· 
maktadır. mütehassı.Jarın rapora 
müıait çıktığı takd rde yeni mit• 
ralyöder ıimdi kullanolmakta olan 
modellere oisbetle 6 veya 7 defa 
ucuza m•I ol•cıktır. 

Amerikan 
ticaret geınileri 

Ruzvelt, bunların 
&lıAhlandırılrrı 851 

için formül ara· --- --
~kla meşgul 

Vaşington 30ı:;,-a~:::: Ruz· 
veltin buır~n Haydparktan Va· 
şinıtona dondütü haber veııl· 
mektedir. Ruzveıt, bitaraflık ka 
nuou ticaret ıemilerinin silahlan· 
darılmasına şimdiki halde müsait 
olmadığından, bu ıemilcri •ilih· 
)andırmak için kabul edıleceı. en 
· · battı hareket hakkında Haı ile ıyı 

bir görüşmede bulunmuştur. 
Konııre liderleri bu meseleyi 

müzakere edeceklerdir. yarın H 
1 V aşinııton 30 [ a. a.J - • • 

ııazeteciler toplantısında beyanat. 
ta bulunarak, bitaraflık ka~onıı· 
nıın ııırasından ziyade tadıUere 
taraftar olduğuou söylemiştir. 

"Harbe girip girme"!_ek .A· 
merikanın elinde de gıldır!,, 

Portsmoııt 30 [a. a.] - Mat· 
buat konfaransında p.merika Bah 
riye Nazırı Knok;, Amerikao~n 
barbo girip firmiyecejio~ daır 
ıorulan b~ suale 111 ceva ı ver
miştır: 

c- Bu, 
ğildir. Başka 
dddir.» 

b. • ol'ııı:ıde de. 
ızım . 1• . k·oııonın o ın. 
bıt 1 

Berıııııda adalarıodda.ki ykeni 1 
d . oome te 
enız Üssıınü teltiıt•0 • 
1 dakı deniz o an nazır Portsıııut . 

::ı ' ··tır tezııahl.,1111 da ııez~1• • 

= 
Moskova_ 
.konferansı 

açıldı 
~ ... ._ __ _ 
İnğiliz ve Aınerİ· 1 
kan heyet~eri re· 1 

isleri beyanatta 
bulundular 

Moskova 30( a.a. ) Üç devlet 

konferansı dün aç lııııştır • . Konfe· 

ransta b.e~anatt.a bnlunao lngiliz 
heyeti re"' dem ışı ir iti : 

« - Amerikalı d 
1 ost anmııa 

b•yük bir borc 
kartı u 0 muz vardır. 
M b ebe ıııeydanlarıodak' • u ar ı vazı· 
yetimizin iyiliğini büyült Ö1çüde on· 

lara borçloyıız. Mü~terek düş,., •• 
k için )azım~ ı nınıızı yınaıe .e en ya,. 

• vo bıı faye 'l dımı verıııeıe ı o bü. 
tün fedakarlıklara katlanaıağa ha. 

zır oldugoaıuııı gö.terınek Üzere 

b laik. Zamanın kıyaıeıı; uraya ge • .. 
b. olduııınu ıoyleytn f.f.,. 
ır unsur 

lotolun hakkı vardır.» 

A '
'kan heyet reiıi de be;a· 

meı 

Datta bulunarak şüyle demiştir: 
« _ p;fiimkün olan bor yar. 

dımda bulunmak için vadetmek Ü· 

zere taliııııt ald ım » 

Mosko•~ 30 ( a.a. ) 29 Eylııl· 
da Stalin loıiliz ve Amerikan he

yetleri rei•leriyle ikinci bir ırörüş· 

ıııe yapmııtır. 

Bu ııarOşm•d• Litvinof ve Mo· 
lotof da IW&ır baluıaqtıır. 

Zelzele mınf a
kasının imarı 
-- Blnafardan bir kısmının ihalesi 

Y•pıldı, 19 ceza evinin lnta&ına 
b•tıandı 

Ankara 30 (Ho . h b' • • d ) N 1· V ı . •ı • 1 1 t k d 8 ısı nıu a ırımız en - 1 ıa eKa etıt ze ze e mın· 
~ as~n _• yapılacak iıııar va inşa faaliyeti hakkındaki hazırlıklcrını bi. 
lırm~ uzeredir, Vekiller heyeti kararile sari olunacak 5 milyon liradan 
2 ".'',Y

00
d 

82 
bin liranın ilk pliada tarlı için hazırlanmış olan projelerin 

tatbıkın.. e başlanmıştır. Ba ptra ile zelzele mıotıkasıoa dahil vilayetler. 
de 19 ceza evi Er · d . . . · h ... t bh' 

b' . : zıncan a bır beledıye bınası, bır astane, .. ır e ır· 
hane, . !r vılayet ve hükOmet konağı, 12 kaza bükOmet konaiı, mü. 
teıddıd ılk okullarla hasara uğrayan binaların tamiri yapılacaktır. 

Bundaabaşlta 135000 lita hll!asi idarelere ve 135000 lira da bele
diyelere yardım etmek için ayrılmıştır. Y apılacık olan bıı b nalardan 
bir kısmının ihalesi yapılmış, bir kısmının da bu arada 19 ceza evinin 
ioşısına baııanmıştır, 

Dıger tara.lı~n Erzıırıımda ''Doru yapı kooperatifi., adile bir teşekkül 
faaliyete f•Ç'."•ştır: ilk İş olarak 150 l'IV yaptırılacaktır. Bu binalara ait 
pr~j ,1er tetk.ık edılme~tedir. Ôoümüzdeki ayl•r içinde her türlü hazırlık· 
lar ikmal edılerek faalıyete ıeçilect ktir. 

Bu ayın sonuna doğru N •lia veklleti mutahusıslarından mürekkep 
bir heyet Erziocana riderek Y•pılacak binaların yerlerini teıpit edecektir. 

Valiler arasında değişiklik şayiaları 
Ankara - Valiler ara11oda 

d•ii,iklikler olacağ na dair bir 
müddettenberi dolaşan şayialar 
üzetioe, Dahiliye Vekili Faik Ô<t· 
rak ıu beyanatta bulunmuştur: 

- Valiler arasında bir tebed. 
dül fiıııdiki halde babiı mevzıııı 
~·~ildir. Bıına dair ıaz•t,Jerde 
ıntışar edon rivayetler biç bir Ha• 

ıa htioat etmemektedir Zateıı bu 
gibi cie;i1Iklikl1r ve tayinler tek .. 

-Ql ·~· ..waı,.ıu .....,. 

yanlara ma'Oınat verilmesi ıısıılden 
olmadığı iç'n tayin mııamelelerioe 

veya onları tekemmülüne tekaddü · 

mle ııazetelere haber vermek ıray· 

reti hiç bir faydası olmıyan fakat 

mahzurları ıörüleo bir harekettir. 
Devletin yüksek memıırları hakkın· 

da karanızlık biuioi dotıırmak 

istidadında olın bıı ıribi baberle•I 
verenlerin bıı bareketleriııd•kl m&• 

lıavwı tak.&lr • ._.ı.ı ..... edll.lr. 

- btrr vulr.aa w•ım...,. ..,.. lnıraı. --s .. oı ....... .,: 1 

f:.--=--~--Berlin şiddetle tekzip 
ediyor: 

[ Bolşeviklik 
ortadan kaldırı

lacaktır! J 
Berlin, 30 a.a - Y Art roırmt 

bir kaynaktan bilidirilıyor: 
Almao kıtaları tarafından har· 

bio başlangıcıodanberi elde edıl•n 
muvallakıyeller ve bilhassa tar,h. 
le bir örneği bulunmıyan doğuda· 
ki mııvallakıyetler fÖZ Öoilode lıı• 
tulursa, Almaoya'n•n ailya ıuıb 
teşcbbü•lorinde bulıındıııi'J bak• 
kında bazı ecnebi kayııaklarınJao 
çıkarılan şayialar hakikatte 1af· 
d•ller üzerinde t .. ir yapmak mak· 
sadını ıü en b'r teşebbüs olıır. 

At.,an bıriciye ntzaretınde bıı 
şayialar kat'i surette tokzip edil· 
mektedir. Ecnebi ııazetecilcrın ıor. 
dukları bir suale, bo iddialarda •n 
ııfak bir hakikatin bulunmadığı 
cevabı verilmiş , ilk ve ıon de. 
ı. olmak üzere beyaıı edilmiştir 
ki: Sovyetlerle sulh yapılmıyacak 
ve Sovyetler imha edilecektı .• Bol· 
şeviklerle bir anlaşma varit ola· 
maz, Bo~eviklik ortadan kaldırı· 
lacaktır. 

Vaş:nııton, 30 (ı.a.) - Gazete• 
ler. mümesıilJer mecliıi izaıandao 
Miıter Endüv'ün verdiııi rapora 
ebemmiyetle işaret etmektedirler • 
Bıı raporda, Amerika Birletik 
devletlerinin lnııiltere ve Ruıyıya 
vermekte olduğu Milli müd•fa& 
imilit nıo yüzde elli niı beti iZ bol· 
makta ve bu imali•ın tamamının bu 
m•mleketiere verilmeıi isteoılmek· 
tedir. Gazetelerin tahminine ıröre, 
bu d~ğişiklik, Amtrika ve .lnğilt .. 
re Ru•yaya hakikaten mühım yar• 
dım yap:oazlatoa Rusların Alman• 
ya ile bir mütarekeyi düşiin_'."•k 
mecburiyetinde kalacakları ıht 1.re~i 
linin mevcut bulunmasından ı 
ırelmektedir. Bunun için elde mev· 

1 h Raoyaya cut bütiln ma zeme em•; bit•· 
ıödrilmelidir. D ierdtl~,.-~~•lerle 
raflık kaoanu•un ta ı • 8'" hü•O· 
karşılaımıyac•klır. Esuen • . • 

et kenanun heyeti umuauye,ıoı: 
ın istemeyecek. •nca kaldırılmaoıoı "(' blaadırıl· 
ticaret vaparlarınıo •• • L • 

1 ve b e J k i ele mua•"P 
d'.:ı:t'ı.:',. Jimanlyrına ka~~~L!,~111 .. 
MI ta1aWe ıklila •1ı.1-· 
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\ şehlrd n Röport:aJDar l 
Adana okuyan 

LARADA BiRi 

Teknik öğretim 
iri kıla hı 

} 1 Harp notları l 
950 gramı 17 kuruştan 

bir şehirdir YAZAN Maarif vekilimiz 
Huao Ali Yü· 

ENVER cel irfan ordu· 
BEHNAN sunun başına 
Şapolyo reçtiği ıründen 

Piyasaya beyaz 
ekmek çıkarılacak 

MOSKOVA 
KONFERANSI 

TOPLANDI 
Sovyet Rıııya, in· 
giltere ve Amerİ· 

MUmtaz ka ara11nda bir 
FAiK işbirliii karmak 

FENiK için epeyce zaman· 
•------ı danberi hazırlanan 
k o n f o r a n s d ü n Moılı.o
vada toplanmıştır. Şimdilik, Ame
rikayı değilse bile, hiç olmazsa, 
delegelerini harbin içine ıokan 
bu konferans şüph01iz ırünün en 
mühim ıiyasi bidiıeıridir. Bu ıa
retle Moakovada hazırlanan pli 
na ıröre, Sovyetlero icabaden bil· 
tün malzeme yardımı yapılacak 

vo belki de daba ileri ıridilorelı. 

birçok siyasi meseleler halledil• 
cektır. Hatıralardadır ki Çörçil 
ile Ruzvelt ajustoı aonlarıoa doi· 
ru Staline rönderdikleri mesaj 
larda, Moskuvada bir konferans 
toplantı11 fıkrini ileri attıkları za 
man, müttelıklerin kaynaklarını 

hakkaniyet dairesinde takıim et· 
mek vadinde bulunmuşlar ve bu· 
na mukabil Sovyetl .. rden uzun 
vadeli bir politika takip etmesini 
istemişlerdi. 

yalnız Halkevi Okuma Odasında, altı 
ayda 18,655 kişi kitap, 34,100 kişi 
gazete ve me~ua okumuş 

beri kültür işlerimizde yeni bam· 
leler yapmaktadır. Gün geçtikçe 
sistematik bir şekilde meydana 
konulan etütler; semerelerini ver
mektedir. Orta tedrisat proğram
larımızın hedefi jJ,,.t bir sahanın 
inkişafına malnf bulunmakta idi. 
Birdenbire M.llet Meclisi kü•sÜ· 
ıilnden Ha•an Ali Yücelin ıriir 
sesi yük•eldi. Maarif hayatımızda 
teknik öğretim işlerinde liyilı. 
olduğu ehemmiyet verilecek ve 
bir de te~nilt müsteşarlığı kurula· 
cajını b ldirdi. 

---- Şimdiki ekmek de 15 kuruttan 
- satılmakta devam edecek 

YAZAN 

--
·aır görU•=--- ========== 

,...--- mekteplerden tutun da orta ve Ji. 

Aldıiımız mılümata göre, bir iki ırüae kadar piyasaya beyaz ek· 
molı. çıkarılacaktır. 

Bununla beraber Çumra merkezinden temin edilen unlarla yapılan 
eıuıer ekmeklerin ııtı1ına da devam eclilecoktir. Kitopçılarr bakımından solore, meslek mektepleıine kadar 

Adano; lstanbul, Ankara bütün ihtiyaç karıılanmıştır. Beyaz ekmeğin 950 ırramı 17 karuş olacak diğer okmeiinki 15 
kunışta kalacaktır. ııe lımi•den aıolı bir de- Ad . 1 

rece arzetmigor. ana kıtapç1 arı Çumra merkezinden temin edilen yerli anlar piyasaya ihtiyaca ki
li ırelecek miktarda çıkarılmış bulunmaktadır. Adana, yalnız "Brgaı Adana, muhakkak ki, oka· 

Altın,. tarlasına iki bük· y•n bir şehirdir. Un satışı şehrin 17 yerinde yapılmalı.tadır. Tam bir çayal anan 
fiyatı 1370 kuruştur. Bir çuvaldan aşağı almak İ•tiyenler için fiyat 
1380 1<uro1, bir çuvaldan yukarı fabrika toptan satııları ise 1350 ka
rnı üzerinden tespit ed imiştir. 

l • '/ ~ N·r~ı"nden mi anla•ılıyor, di· lüm iği mış çı içi ueğildir. ' g, • 
K Ü l t Ü r bakımından da yecek•iniz: kitapçılarından. Kitap• 

ilim ile teknik beraber yürür· 
ae o millet m~deniyet alınında 
daha verimli neliceler alır~ A.
rımız ilim ile beraber teknik as· 
rıdır. Pozitiv ilimler büvük sena· 
yi devrini, yani teknik ilmini do· 
ırurmaıtur. Dünya makinalaş-.yor. 
Bunları işletecek ba memlekette 
sanat erbabına da şiddetle lüzum 
vardı. Bu ihtiyaç bugün biı edi). 
miş yordun muhtelif yerlerinde 
daha geniş mikyasta teknik okul· 
lası açılma11na karar veriloniştir. 

çıları bakımından Adanı; lstanbol 
müstahsildir. Atlana olcıı• Ankara vo lzmirden h7ç bir zaman 

Profesörlerden bir ço- ı 
ğu Mebusluöu tercih 

• t t 1 

Ceyhan Posta idaresi· 
nln sUr'atlne ••ttıkl 

ma:sagdı, kitapçılar dük· aşaiı bir derece arzetmiyor. 

kanlarının kı>penklerini Halli bazı busu•larda ileri bir 
So~ ırünlerde Ceyhan abone· 

lerimizden, ırazetelerinin reç daiı· 
tıldığına dair müteaddit şikiyet 
mektubu aldık. Saat 9,30 da Cey· 
bana varan gazetemiz, okay'1cula
rımıza, 7 saatlik bir teebürden 
ıonra, ancak 16,30 da veriliyor
mus. Ceyhan poıta idaresinin ba 
ıüratine şqtık. 

çoktan indirir, gerlerinde vaziyettedir de .• 
meyhaneler belirirdi. O ne temizlik ve ne lnti-

Mektepler açıldı. 

l· fan ordu•n rene seferber. 
Ellerinde çantalar, gözleri pırıl 
pırıl çocnldar, delikanlılar ve genç 
kızlar c•hlin imansız ejderine 
lr.arıı dikilmiş mektepten ıiperle· 
riııe koıııyorlar. 

Kitaptan kalkanlarıoı önlerine 
alıp, kalemden süngülerini cıkarıp, 
bütün seııe ba ejder didik, didik 
edilecek. 

Orta mektepler, Li•elor açı• 
lalı beri ıe hriıı roııri do yeriııo 
re idi. 

Mektep sabahlmııcla va ak
şamlarıııcla şehir, ııurlıı çocuk yüz· 
loriylo aydınlanıyor. 

Barün de kapılarını açan ilk 
mekteplere koıuşacak küçükler, 
akşama, göıleriııdo yeni t.ıtuştu· 

rulmq meşile yanlflarilo caddeleri 
dolduracak. 

Bütün yaz, lı.örpo dimailar, 
........ y-- , .. 

den reçmiş tertf!miz havaaiylo yı. 
kandı. Şimdi, 9 ay ba billüı i baz. 
necilı.lere, bilriaia malzemesi yer· 

leıtirilecek. 
Her aabab ve alı.ıaıı" kitapçı· 

larııı öoıü hıncahınç; dükkiııların 

içi cıvıl, cıvıl, talebe dolu.. Del· 
terler, lı.ibplar raflardıa iniyor, 
kalemler, kalomtraılar, lbtikler 
çıkarılıyor. Hep yeni, yeni, cicili, 
bicili şeyler.. insanın çocuk ola· 
cajt, yeniden mektebe rideceii 
geliyor. 

Onıuklerle beraber saçlar 
da kesilip biçiliyor: - -E vlerdo ırilnlerdir, harıl ha· 

"' mokt•p önlükleri, röm· 
lokler kesilip biçiliyor. B•çilo11 yal• 
11ız mektep Öolül.lui mi? 

Bn faaliyete berberler de ka

rqtı. 
Üç aydır, büyüye~ ivaro saç

lar da dıbinden kesilip biçiliyor. 
Maarif Vekiletiııin kuarı111 

blliyonunaz : 
Saçlı talebeyi mektebe sok· 

mak yuak. Maksat da malOm: 
talebenin eli tarak deiil, kalem; 
tutacak bakt•i• ayna deiil, kitap 
olacal; bafta aaç yerine bilri bu· 

• lnoacalr.. 
Şeytan kıılatına lı.orfO"• Ada· 

na, Bob ıtil ırör.uedi. lstanbol ao· 
!<aklarını, Beyoalu caddelerini dol 
d•ran babuının setre pantolonu· 
na riymişe dönmli, züpbelerdoa 
azade kaldı, bazer etmesini bildi, 
özenmedi, 

Kırk bir baçalı. mqallab, kız· 
wımız da ondüleli dejil. Baıları· 
na kulı.eılerini lı.iilhanvari oturtmı 
yo'i edebi, bayaaile, dojru dürüıt 
hanım, banımcılı. yorlettirip ıriyi. 

yor, giyinmeıiai biliyor. 
Kıaa etekleriııJ 1avurap, nere

deyH bavalanacalı.mış ribi de yü' 
rilmliyor ve bıç bir zaman Hiaıi· 
dinı 

Hubub etler ribi re/ta· 
Tınız ne halettir, 

Aceb Nesim i·Sehertlen· 
mi a/eride:siniz,, 

Mı•raını hatırlatmıyor, 

Şi'kraola kaydedilo:elı. bir mil· 
bim nokta daha vu: 

Adanada, öyle Merıinde ve 
diier viliyetleriaıizdo olduju gibi 
mektep 11kıntm da yok. Mektebe 
kaydolma'< istiyen biç bir talebe 
a91kta kalmadı. Muallıın azlıiı ıri· 
iti Wr derci de ınaYa•& dej'il. lilc 

zamdır. Vitrinlerinin önünden İn· 
aan bir türlü ayrılamıyor. Neler 
yok, neler satılmıyor ki. So•yoloğ · 
lar, entellelı.tüeller, bir memleket 
in kültü•ünü hangi vasıtalar vo 
büı hanlarla ölçerlorse ölç•ünler, 
biı, gelin Adana kültürünü kitap· 
çılarından ölçüp heman hü~mümü· 
zü verelım: Adana entelleklüeldir. 
Adana, yalnız c Beyaz alt •n » tar 
!asına iki büklüm ejilmiş, çiftçi, 
rençlıer dejildir. Fakat mü.tahsil· 
dir. Kültür bakımından da müs· 
tabsil .• 

Adana olramasaydı, kitapçılar 
dil<klnbrının kopenlderini çoktan 
indirir. yerleri od o meyhaneler be· 
lirirdi. 

Eier biç dikkat etmediniuo, 
bir kere bakın, gazinolarından baı
lı.a Adanada bir tek ayak üsı ü, 
lr.oltak meyhanesi bulabilir misiniz. 

içkili lokantalarda da genç
leri içerken görmek pek mümkün 
olma•a ırerek. 

Halk okuma ııdası 
._. Hallevinin okuma odası, 

herıriin hınca hınç ırençlerle dolu· 
dur" Dün merak ed;p rittim vo 
Adananın nuıl oku<lutunu müshet 
olarak, rakamlarla görmek istedim. 

Halkovinin, Belediye lı.arşıaın· 
dalı.i küçü•ük okuma odası, genç· 
lerle tıklım, tılr.lımdı. 

Kiminin elinde bir tarih kitabı, 
kiminde Atatürk ün o;ılku, kiminde 
bir an•iklopedi harıl, harıl fakat 
seısiz, ıadaıız, başlarını önlerine 
e(miıler, kendini vermiı, düoya. 
1101 uontmn' birer mümin dalrın· 
lıjıyle okuyorlar. 

Kütüphanenin memurundan ıu 
notları alıyorum: 

Son altı ay içinde, oku!lla evine 
18655 kişi okumn için müracaat 
etmiş, Bu 18655 in 5780 i talebe
dir. 3095 öiretmen, 4115 i memur 
5400 ü muhtelif meslek sahipleri; 
işçi, esnaf, manav, bakkal ve ıa
ire ... 

Bundan başka, yalnız gazete, 
( De.,amı üçüncüde) 

Merhum üstad Ziya Gökalp 
(medeniyet) i ıöyle tarif etmek· 
tedir. bu tarif ünüversite kür· 
sü•üoden ve yeni mecmua, kü· 
çük mecmua, m•lli tablar mecmu• 
alarındalı.i makalelerinde oeşret
miıtir ... 

Diyorki: Med•niyet; (ilim) ile 
(teknik) dir. itim badi•elerioin ka· 
nunlarını bularak Determinizime 
bağlamaktır. Teknikte ilmin tat· 
bikatıdır. ilim, mekteplerde, tek· 
nik de fabrikalarda tatbik olunur 
Bir millet ilimde ileri gittiii ka· 
dar tekniktede ileri tideroe mo 
denidir. ilim var, teknik yok .. O 
zaman medeniyet do&"mamıştır.» 

Bu fikri Atatürk inkılabına 
nakledebiliriz: inkılabımızda bir 
çok mektepler ve bununla bera
ber fabrikalar açılmaja baılandı. 
Fakat son zamanlarda orta tıedrisa· 
---- ,-·-..···---· ı~- ···- -· 
mı yefştirmekti. Fakat burün Ma 
arif vekilimizin bu yeni teşebbü· 

süoü teknik öğretimine ehemmi. 
yet vererek ilk defa aradığımız 
yeni bir yola girdik. Türk irfan 
hayatının münteşir tiki.teri içincle 
boiulmoı vo beslenmiş olan inlı.i 
lipçı ve hamleci Maarif vekilimiz 
ba işe de teıebbüı ederek Türk 
kültürüne büyük hizmet etmiş ol. 
du. Bu ekilen tohumun biz bayır
lı semerelerini alacajız. ilim ile 
ber~ber teknik muvazi yürüTSO 
o mıllet medeniyet sahasında ileri 
gidiyor demek tir. Akıi talı.tirde 
medeniyet yolundaki inldlip bam 
lelerimiz anlaşılmamış demekdir. 

Asrımız teknik a•rıdır. Çün· 
kü dünya makineleşiyor. Büyük 
sanayi devrini yaşıyoruz. Muasır 
milleıler seviyeıine yükselmemiz 
için ilim sahasında ne kadar çok 
mütahaHıs ve mütebehkir ilim 
adamı yetiıtirirsek, teknik sine· 

( Devamı üçüncüde) 

Ankara ( Hususi ) - Profe
sör - Mebus olanlara ba iki va
zifeden biri arasında seçim yap
maları lüzuma teblii edilmiş ve 
bu vuiyette bulanan zevattan bir 
çojo mebuslukta kalmıya karar 
vermişlerdir. 

Bu tedbirler cümlesinJen ola· 
rak hülı.Omet yüz liradan fazla 
( yüz lira dahil ) maaş alan pro• 
fe•Ör memurların da bu iki vazi · 
leden birini tercih etmelerini lı.en
dilerine teblik etmiştir. 

Bu vaziyette olan memur -
profesörler Vekalete müracaatla 
banııi vazifeyi tercih edeceklerini 
bildirmektedirler. 

" Dede efendi ,, 
konseri 

lıtanbal ( Huosi ) - Türk 
musi<İ üstadı lsmail Dede konseri 
hazırlıkları bitmiştir. Konser ilkto
şrinin yedisinde verilecek ve An
kara radyosu vasıtaoiyle yordun 
her yerinden dinlenebılecektir. De· 
a.onwr,-·s~•tl ı-lıme ar~°l!WK1:ır."l!Ar· 
denin yaşadığı yerlerio, lstanbul 
tarihi eserleri, Boğazın birçok kö

şeleri bu fil imde manzara olarak 
gö,terilecektir. 

Osmanlyeye tehrlmlz· 
den un verilecek 
Osmaniye kaza11 Halkevi reiıi 

B. Şeref Haınedar şehrimize gel· 
ıniş ve kazanın un ihtiyacı üze· 
riode Belediye ile temasa geçmiş
tir. 

Ald•iımız malumata ıröre, 
Adanadan O•maniyeye un verilecek 
ve bu sarotle kazanın on ihtiyacı 
karşılanarak aılı.111tı bertaraf edi· 
Jecektir. 

B. Haydar Emlroğlu 
vazifesine başladı 

Çukurova Tarım ıatıı koope· 
ratifleri Umum mildürlüi'il veki· 
Jetioe tayin edilen B. Haydar Emir
oilu lğdirdan şehrimize relmiş ve 
vazifesine baılamııtır. 

Alakadar makamın ehemmiyetlo 
dikkatini çekeriz. 

Osmanlyede geni' 
mikyasta portakalcılık 

yapılacak 
Ôğrendijimize ıöro, O!mani· 

yede geniş mikyasta portakalcılık 
yapmak üzere teşebbüı ve faaliye
te geçilmiıtir. ilk iş olarak kurula 
cak olan bir kooperatif, binlerce 
dönüm arazıdo portakalcılık ya
pacaktır. 

Sanayi umum mUdUrU 
Ankaraya döndU 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Sanayi umum müdiirü B. Reıat 
Bener tctkiklerioi bitirmiş ve An· 
karaya dönmüıtür. - -~ ·-

Kendisine emanet 
edilen kozayı satmıt 

Mullafa oğlu Ali iımindo biri, 
Mustafa adında birine ait ve ken· 
disino emanet edilen koz yı oatup 
parasını retirmediğinden zabıtaca 

hakkında kanuni muameleye baı· 
lanmııtır. 

Bir h1rsız yakayı ela 
verdi 

Tevfik oğlu Mehmet adında 
biri hırsızlık m•koadiyle Alieddi11 
oğlıı Alinin evine rirdiiinden za· 
bıtaca yakalanmıştır. 

Bir tashih 
28-9- 94l tarihi gazetemi· 

zin 4 üncü 1abifesinde çıkan Bele
diye reisliğine ait icara verilecek 
sebze halindeki üç adet toptancı 
dükkanına ait ihale tarihi 14 ıo. 
941 yazılacağı yerde yani şlıltla 
16-10-941 olarak çıkmışt.r dü· 
zeltiriz. 

Şimdi bu konferans, c o za. 
man atılan fikrin " tam bir ıe· 
kilclo olrunlaştıjı111 göJtermek • 
tedir. 

lngiltere ve Sovyetler 

Geçen haziranda Sovyet -
Alman harbi bqladığı za· 

man, Çörçil ıöylediii bir nutulr.
ta, Sovyetler Birlijine kartı Al· 
man istili melı.anizmasının nasıl 

harekete ieçeceiini anlamış vo 
«İttifak» lı.elımesini lı.ullanmadan 

Ruslara o<yedi iktidarında» bulu· 
naa her türlü yardımın yapılaca· 
jını bildirmişti. Bu. Sovyetler Bir
lijino yardımdan daha çok, nas 
yo11al sosyalizme karıı harp eden 
devletlere karşı her türlü yardı· 
mın yapılacaiın• dair lngiltarenin 
verdiji prensip kararının bir ne· 
1.1ıı;;aaı ıuı. yorçu ayoi zımında 

komünizm rejimi hakkında ihtiraz 

kayıtları ileri ıürmeği do ihmal 
etmemiş ve Sovyetler Birliiinde11 
bahoederken daima cRuıya» ta

biri kullanmııtı. O zamandın ıim· 
diye kadar reçen rünler zufıo· 
da, iki devlet aruıadaki müna• 
sebetleri, ittifaka dojru Hvkeden 

birçok bidi•eler oldu. 

Sovyetler mühim miktarda 
arazi ve insan kaybetmeleri üze
rine Büyülr. Britanya ile anlaşmak 
yolunda polıtikalarında bazı fo· 

daki.rlıklarda bulundular, Bu me
yanda evvelce Almanlarla birle· 
şerelı. pay ettikleri Polonya top· 
rakları üzerinde bak iddia etmedik 
lerİ!ıi bile bildirdiler. iki sene ov. 
velki dostleriylo düşmanlık eder
keo, iki ••ne evvelki düşmanla 
bir anlaıma bile yapıldı. 

( Devamı üçüncüd~ ) 

rı 1 ROMAN: 1 f KORSAN ZIRHLI =] .. 
4 Nisan 1939" Betti Rocers sabahın 

~at. üçünde, karyoluının incecik şiltesi 
uzerındo doğrulup oturdu. Trista11 Da 
Kuoha'nin (*) 011 kuvvetli adamı olan Jı.o. 
cası Vılli R 'cers yüzUnü duvara çovi~miı 
derin Lir oykuya dalmııtı. ' 

Betti, iki aydan beri adada kib 't 
ld 

• . n 
kalmamıf o ugu ıçin çakmaiı çaktı ,., 
kand•lin bir parmak Y•i\ batırılmış fitj. 
lini yaktı. Mütbiı ıoruktan ve ayni za. 
manda heyecandan titrıyerelı. lı.ocaaına 
scılendi, 

- Villl .. 
Koc .. ı bomarJandı. Y orianı bumuna 

kadar çekti, hlli uyuyordu. K.dın kara 
vo ince parmaklarlle omuzuna dokununca 
adam bir bamledo doğruldu, ı•tkın l•Ş· 
kın etrafına bakındı ve kekeledi: 

- Ne var? N • oluyor? 
Betti cevap verdi: 
- Bir vapur reliyorl 
Villi tamamilo nyındı. Kulak kabarttı. 
- Yajmur vo rüıgir n sesinden baf· 

lı.a bir şey işitmiyorum: dedi. 
K ırıııoı o Duzund~n tutaralr ıarıtı: 
Betti .•. Betti ... 
Oaun rüya gördüiünü sanmıştı. Göz. 

!erinin açık olma1ına raimen kadın uy• 
kuda bulunabilirdi. Oouo böylo uyku ha
linde kandili .Yakmış olmuın.ian korktu. 
Bin zahmetle, bizzat inıa eltiii, evlenm~· 
ııladeıı bitka9 fWa aYYel temem!ecfıj'ı eY• 

lerioin bir yanırınla mabvolaıası ihtimalilo 
titredi. Evini inıa etmezden önce "Fok 
körfezi,. ııo üç seyahat etaıiş, oradan 
mobilye yapmak için kili gelecek mik. 
tarda bol bol kereste gdtitaıiıti. 

Betti tekrarladı: 
- Bir vapur ıreliynrl 
H•yır, kadı11 rüya röraıüyordıı. 
Kamının incecik kumaş altında tit. 

riyen zail elini omuzuna atarak müşfik bir 
soıleı 

- Betti, dedi, biç ses dııydnn mu? 
Ben dalg•ların ve fırtıoanı11 aesinden 
başka bir şey duymuyorum. 

Betti cevap verdı: 
- Hayır. Falı.at Tristına bir remi 

roliyo•I 
- lnıallabl 
- Görür ribi olayornm, ıromini11 

ıreldijioi biuediyorun. 
- lnı•llah öyledir. 
Temennisi içten geliyordu. 192S do 

LondraJan Triatan•a döneceii sırada A(\1'• 
likan pıpa11 Vılli Rocero, nazırdan, se• 
nede bir defa bir barb ıemisinin adaya 
uirayıp ahaliye erzak ve mektup ıretiro• 

ceji vaadini almış olmasına rağmen Triı· 
tan aakinlori on aokiz aydır biç bir remi 
rörmemişlerdi. 

don patateı mahsulü çok az olmaş
tll: Y aimurl.&r patatet köklerini 1aya boi• ... , .. 

Graf Fon Şpe'nln •on gUnlerl 
Halk yağmardan ıikiyetçi değildi vo 

patatesler do fazla sodan müteesair ol· 
mıyacaktı; ancak yaimnrları müteakip 
bıstıran müthiş sıcaklar patatesleri top• 
ralı. içinde çürütüvermişti. 

Ekmeğin p e k s i m e t t e o ibaret ol· 
dnju ve etin lüks telikki edildiii adada 
ıon altı ay çnk feci ıorait içinde reç· 
mitli. 

Erk.ok, kadın, çocuk ada ahalisinden 
mide rahatsızlığı çekmiyen kimıe kalma· 
mıştıı deniz kuşlarının yoınurtawı hepsi-
nin 11bbatini harap etmiıti. • 

Betti Rocera mırıldaodu 

- Gelen muhakkak bir lnıriliz harp 

ıremisidir. 

Kocası lastik etti: 
- Evet, inş•llahl 
iniyordu. Karısı böyle birkaç defa 

garib bir hisaikablelvukola, adaya remi· 
lerin ırelec•iini evvelden haber vermişti. 
Kuest de Dublin gemilerinin geliıini de 
otuz Hat kadar öocode11 bildirmişti. Villi 
Rocers bunu izah edemiyor, fakat '"tabi· 
atin üstüne., telakki edilen şeylere inan· 
malı. ibtıyacilo bunu ve münakaşasız ka. 
bol ediyordu. Y aloız Allah vere do ka
rısı aldanmamıı olıaydı., 

Yatalı.tan kallı.tı, ıriyinerelı. dışarı çık· 

tı. Evi ilç taraftan ıiddetle muhafaza •• 
deıı davarı dolaftı ,,. kiitfe:H lııın p&• 

tikada ilerlemeğe başladı. Fak at uzaia 
gitmedi. 

D•ba 1 üçük plil<la kırılan dalıralann 
köpüfünü görmeden, artık karanlıia a. 
lrşm~ş. gözleri zulmeti delmeio çalıştı. 
Denızı rörmekten ziyade farketti falı.at 
k~r~nlıi~n kesafeti bor yerde birdi, remi 
gorunmuyordn. 

Geri döndü. Rimetto'nun babçeıinin 
y~ndan feçerken koloni reisini uyandır· 
maaı vo karısının verdiii haberi ona an• 
latmaiJ düşündü. Vazgeçti. Ne diye a
damcazuı uykusundan edecekti. iki saat 
ıonra söylcte ne olurdu? "Y aaaıılmaz,1 
adasına kayık saat beşte barok.et odece
iine göre daha vakıt vardır. 

Evine döndüğü zaman, ocajın ate
fİDİ tazeleme uirqan karı11na: 

- Rimettoyu uyandırmadım, dedi• 
Fakat kayıiın baroketinden evvel ıöyli· 
yeceyim. Belki "Y anaıılmaz., a ritmeyiz. 

Kadın ocaıitn öoünde, dizlednin Qı· 
tünde doiruldu, elinin ter1ile dumandaq 
Yqaran gözlerini ıilert k: 

- Ona gemiden bahsetmesek daha 
iyi olar. Ya aldaomqsam •• 

Dişleri birib!rine çarpıyordu. Villi Ro
cer1 sordu: 

- Üşilyormuaon? 
- Sojuktan deiil, korkudınw. 

[ Devamı '"" / 



1 l Tqrm 1941 BUGOR 

iTJınmı 1 · 

d ~ l l/IJ •J 400,000 

Adana okuyan 
bir şehirdir 

( Baıatra/ı ikincide ) 
mecmua okuyanların dedi 34100 
dür. İran Şahının 

Bıkkınlık ingiliz mühim beyanatı 
" Millet, iradesini 
YEi dUtU~cealnl iz 
har etmek feraatı 
na malik olacaktır. 

Bu y"Qodau 995 kişinin oka
duğn eserler, bibliyoırrafyalar, ka· 
taloğlar, anıiklopedilerdir. 

335 kişi yalnız lellefo okamuı. 

Yazan Merkezden vilayetlere yılda bir seyahat ederek dö
nenler ekseriya birkaç valiyi övüp birkaçını yordik-

Naauhl ten ve başarıcılarla - mabut tabiri kullanacağım 
işçisi Din kitaplarını okuyanlar 80 de l 

kalmış, .•osyal kitapları karıştıran• 
lar 855 ı bulmu1, 370 kişi filoloji, 
435 ikişi nazari ilimler, yani hende
'° cebir, 550 kişi do tabii ilimler: 
tıp, kimya ziraat. 

-Baydar - idireimaolabatçıları kılasladıkt•n sonra İdare ma• Rusyaya tank 
yetiştirmeğe 

kinesinde görmüf oldakları ıakatlıkların menıelerini düşünür, ~üşünür, 
ve, kanunun prenıibini. bulur ~ulmaz _b~ny~dan çırılçıplak sokıııa fırla
mıı olduğu rivayet edılen Arşımet gıbı bagırırlar : Eurekal _ _ . 

lzmirdoki imar faaliyetlerini ııörüp btğondikten sonra doouşte vah· 
!erimize dair bir yazı neşreden Ulus başmuharriri ~e. iyi v~ f_aal vali 
olmamak kabahatinin nereden neşet ettığini keşfetmıştır : Mulkıye mek· 
tebi 1 Bu " mektebin idAre adamı yetiştiren ,ubesi, z.iraat, i!"ar ve_ n_a
fıa işlerinde ameli ve tatbiki bilııi ve tecrübe edınmek ıç n bulun 
imkinları veren devlet merkezinde, daha başka türlü tanzim olunmak 
ihtiyacındadır~. 

Londra 30 ( a.a. ) - Dey. 
li telırraf gazetesinin Tahran mu 
habirine beyanatta bulunan yeni 
lran şahı demiştir ki: 

Güzel saa'at eserlerini okuyan. 
yanların adedi 365 dir. "' ugraşıyor 

Budapeşte 30 ( a.a ) - lMa· 
car aj•nsı bildiri)·or: 

c - Memleketin istikbali 
Edebiyat okuyanlar 870 e var

mış. 

Tarih, coifafya, Atatürkün ve 
loonünün notııklarını okuyanlar da · 
904 e çıkmıı. 

Buııllnkü adı ile " Siyasal Bilııiler Okolu,. nun ııerek ders progra• 
mlarında ve ırorek bu programların tatbi_k şekillı;rind~ ?oksan var~ 
izalesi, şüphesiz, lizımdır. Ancak, ne eskı Mekt~bı Mulluye, ne yem 
Siyasal Bilgiler O.ulu talobeoini ileride iyi ve faal vali olmaktan alıkoy
muıtur. Meslekten yetişme valiler ara1ında faal olmıyanlara, meıoliyet· 
ten kaçınanlara, işi oluruna bağlıyanlara tuadüf ediyorsak bu hallerin 
in sebebini bizzat meoleki hayatlarında aramalıyız, Mektepten çıkan ırenç 
bütüo ruh ve bedenini memleketinin saadet ve refahına tab•iı etmek 
karariyle ilk memuriyeti başına koşn. Lakin, öirendilderini tatbik ede
rek bir şeyler yapmak istedikçe tecrübe sahibi yaşlılarının, temkin ve 
ıükllnet tavsiyeleriyle, buan istihzalariyle. sık sık mesol'iyet tehditleriyle 
karşıla,ır. Kitap hlllamaz. Muhit bulamız İnkişaf imki~ı bulamaz. Yavaş 
yavaş hevesi kırılır. Çok zaman etrafa uyar. M•bıltın adetleriyle uzla
şır, kıymeti hazırandan mahrum bir nevi kalem efendi•İ olar; evrak ha· 
vale, meclislere ve tezahürlere riyaset eder. Bu adam bıkkındır. !Jaro 
memurunu bıkkınlıktan kurtarmak için onu a91l yetiştiren idare bayatı• 
nı, idare muhitini, idare sistemini ıolab farzdır. Eureka 1 

Ukrayoada yapılmakta olan 
hareketlerde müttefik ordular ile. 
ri yürüyüılerioe devam ederek 
bu kuvvetlerin bir k11mı yeni top 
raklar işgal ederken diğer bir kıs 
mı da düşman kuvvetleri ara110• 

daki irtibatları kesmiştir. De\lam 
etmekte olan bu h>reketler hak
kında şimdilik malllmat verilmi. 
yecektir. 

hakkında düşüncelerim şu iki ko 
lime ile hulisa edilebilir: demok
raside terakki millet, hazan hü
kllmeti tenkit etmeği de lazam· 
mun etse, iradesıoi ve düıünce · 
ıini izhar etmek fırsatına malik 
olacaktır.» 

Alikadarlardao öğrendiğime 
ıröre, bu mil•ssesenin kuruluşu 

henüz yrnidir. 7 8 tonelik bir şey. 
Fakat roibot ıriin geçtikçe oka
dar fazla ki, hele kış güol•rinde 
okuma odasında yer bıılmağa İm· 
kan yoktur. 

Liigat Defteri 
YAZAN 
vA-NO 

Dün, dil bayramı· 

nın ertooi bak kın· 
da bir yazı yaz
mıştım. Matbaa -

dan çıkınca ol<sik bile söylediğimi 
di!lilndilm. 

Mektepte olduğumuz ıırada 
clOııat» defterlerimiz var:lı. Bılmedi 
ğimiz kelimeleri oraya yazar, mü• 
zakerede yahut teneffü.ıo ezber
lerdik. Her ırün 20 - 30 ıöz ... 

Meıeli: 
Dünbale - kuyruk 
Hemiıo - daima 
Cünban - oynanan 
lıb-
Muallim Nacinin •Ku•uıo man

zumesini okudueomuz gün bunla
rı da hafızamıza nakşetmemiz ol· 
bet icap ederdi. 

Şimdiki Türkçede hiç biri kal· 
madı. Ancak odebıyat tarıhioi, ya· 
but dıier Türk lehçelerine ok.uya
caklar için ccünbaoıo yahut. « . h~· 
miıe» kelimelerini beUemeıo ıbtı· 
yaç var. 

Fakat JQgat defteri? 
Hani o '{,. O, ortadan kalk

mıştı .•• 
Diyelim ki Yahya Kemal cuk· 

ba» kelimesini kullandı. Yahut Şe
kip Tunç «tekevvün» dedi. Y abud 
f ahrodcın Kerim «fevri» diye yaz
dı. Peyami Salanın kaleminden bir 
«iabtraden» çııı.tı. 

Delikanlı yahut küçük hanım 
omuz silkıyor: 

- 811 da ne,.miş böyle ..• 
Babaları, sOzlerıD mioalarını 

anlatmakla beraber, evlitlarını bak· 
İı bularak, yazanları iıtıbfaf edi-

yor : b' - 1-- Şu muharrirler , ır t_ur u 
yeni Türkçenın naoıl olması ıcap 
ottiiini kavrayamadılar. Hak hele( 
cTeıtevvüo» müı, «.fovri> ımış ... 
Bunları kim anlar? ... Basit yazmalı, 
basıl--

Evet, basit amma , nasıl yaz· 
malı? .• 

« Dünbalo » nin yerine elbet 
ckuyruk» demeli- Ôyle de deni
yor ... 

Artık, liselinin «IOırat» defte-
rine bunu yazdırmamalı, amma, o
nun da bebem<hal e11<ıden bı.zle
rio olduğu ır•bi bir .lefıeri olmalı· 
dır. Uraya uydettiği kelımelerden 
20 - 30 taneyi her ırün ezberle-
melidir. Bunlar da , yukarıda ır•· 
çon sözler ve envaı olmalıdır. 

«Bunları lı.im anlar» da ne de· 
mekmış/ ... Konuşma dili bir kaç 
bin l<eıımodir. Yazı dıli bir kaç on 
bin kelime olmak iktiza eder. Or
ta mektep kaçlı.ıoını yeıraoe muba· 
tap tutan, ille o anlıyacak diye al
çaıdıkça alçalan, aade suya bir 
milli edebiyat, bir mılli kütüphane 
havsalaya sıııar mı? 

Hır liıeıun •on aınıfında cmef· 
hıım• la cmovbumıo on farkını bi
len olmamış." 

Fraooız ırazeteleriode o mem
leket lıoo mezunlarının dahi anla
yamadıkları kelimeler sık 11k çı· 
kar. Halbuki, onlar, «IBfat aelto· 
ri» ozberliyerek yetişmış ınaaular
dır. Larousse ne ırOna duruyor 1 
Açıp bakar, bilmediklerini öğre· 
nuıer. 

Ref, k Halid, bundan birkaç za· 
man evvel, beoi •rıcat• lo ıtbam 
otmişti. E•ki lr.elimeleri kullandıtı
mı •öylemışti. B ıı s o n yıl 
içinde, kendisinde de ayni akaü · 
lime! meydana ıreldığioi şifahen 
ıöylodim. Tasdik etıi. Bu zaruridir. 
Münevverler arasında konuşulor
ken kullanılan kelimeler bıle a.ale· 
mo alınmazaa vay o Tilrkçeoin ba
lıne- Türlü bilti şubelerinin, tilrlll 
111.Jbıaaları var. Lita0111U&&11 inki· 

-Ta.a.'daa -

şafına tekabül eden tarihi devre
lere göre, bunların kimioi Farioi· 
don, kimini Arapçadan, kimini ltal
yanca, Rumca, Fransızcadan almı· 
şız Şimdi kim'ni de öı Türkçeden 
yazıyoruz . cVupur» u olduğu ıribi 
c teltevvün ,. ü do öz Türkçe bir 
kelimeyle dej'iştirmek ırayreti fıı · 
ıulidir. 

Ancak «konan tayyare» icad 
edilirse, bunun ya beyııelmilel İS · 
mini benimseyec<ğiz, yahut da bu 
gibi müstakbel medeniyetle alika. 
dar bir çok. kelimelerin öz Türk· 
çesini bulmata savaşacağız. 

- Akfam'daa • "Teftişte bulun-
muşlar!,, 

- Bir yerde bir 
Y A Z A N vali vekili tel-

tişe çıkmış. 

Hadiıoyi ha· 
NA D 1 R 
NA D 1 

bc1' veren o
ranın razetesi: «S•yın vali vekili· 
miz falanca kazada tefıişlerdo bu· 
lıınmoşlar, ıonra beraberlerine ~ay
makamı da alarak filin yere ırıt• 
mişler, zirai mahsulat üzerinde te~-

kikler yapmışlardır» ıribi şatafatlı bır 
lisan kullanıyormuş. 

Bu cmış ,. lar ve c muş ,. la~ 
Cıhad Babandan rivayettir. Eskı 
Babıali üslibuoun bazı muhitlerde 
bili süründüğünü gören arkadaşım 
haklı olarak ıioirlenmiş. Dünkü ya· 
zmnda acı acı şikayet ediyor. 

Çoktan tarihe karışmış köhne 
bir rejimin kulaia biç do bo, gol· 
miyen alcsi 1adaları halinde hali 
yer yor uğuldayan bu tumturaklı , 

Londra 30 ( a.a ) - Geçen 
haltaki lnıriliz tank imalitının, ••a
sen bir rekor teşkil etmiş olan 
daha evvelki haftaya nazaran yüz 
do 20 d> ha fazla oldoğoou bildi. 
ren resmi haber Londrada mem· 
nuniyet uyandırmııtır. R•Hyaya bü 
yük miktarda tank gönderilece. 
ğinden dolayı ıevmılmektodir. 
2000 fabrikada çalışmakta olan 
400.000 amelenin imil ettiği tank 
miktarının durmadan arhcaiı ve 
şimdi mevcut olan tah~inleri ıro· 
çeeeği zanuadılmektedır. 

ifadeler karşıoında, Cıhad Babanla 
beraber biz de sinirlenelim, biz de 
acı acı şikiyet edelım ve kötü aal
tanat ruhunun bazı bünyelerdeki iz 

lorioi kazımak ııayretile elelo verelim, 
Cumhuriyet rtjimi, ağa, efen· 

di, bey, paşa, zatıalıleri, zatıvali· 
ları, hazretleri gibi tibirleri kaldı. 
rırken, memlekette filin tee1tüı 
etmiş bulunan hukuki müsavatın 
zaruri neticelerini ilin ediyordu. 

Fakat lnkiliplar, daiııııa ileri 
bir okallıyoıiıı kaluıodan dotar. 
Onları ıreniş kütlelere doyurmak 
ve aşılamak, bilhas•a neşir vasıta
larına ait mühim bit vazıfcdir. Bu
ırün hali makamca kendinden üs· 
tün bir adam karşısında cbeyefen• 
di, bendeniz» ıribi tabirlerle elpen· 
9c davon Juı urkou, btr derece •ı•· 

ğıdakilere karşı, aralarında hu.o ı 
aiyet bulunmadıj'ı halde "1.enl,. di• 
ye bit.111p edenlerimiz, aşıtj'dık komp· 
lek.s•inc ait bütün hınçlarını ma· 

donlar üzerinde dindirmete çalı
ıanlarımız var. 

lnkıliplarıaııııo her bünye ta. 
rafındau aynı kolaylıkla h.ızmedi· 
lememeoinden ileri gelen bu anor• 
mal vaziyet ıüph .. ız zamanla dil· 
zelecek. Falı.at, milli vicdana ter· 
cümanhk vazifesini yüklenen ııaze· 
teler, bu hususta titiz ve dikkatlı 
bulunmaktadır. • 

Onlar da ırerilik alimeti ırot· 
termelı.te devam ederlerse daha 
uzun seneler beklememiz icab e~e· 
bilir. Hem bu ayni zam~nda bı~ 
dil meselesidir do. Zatıihlerl, haz 
retleri gibi tibirler kalktıktan son· 

Yeni lran Şahmın bu beya· 
nalı Londrada memnnniyetlo kar 
şılanmıştır. Şu cihet de ehemmi· 
yelle kaydediliyor ki, lran ida• 
re•indeki bu değişiklik müttefik
lerin azimli hareketi neticesinde 
eski Şahın iıtifa etmeıi üzerine 
h .. ıl olmuştur. 

Yeni lıükiimetbazı inhisar· 
ları kaldıracafc 

Tahran 30 ( a.a. ) - HülıQ 

metin kambiyoyı yeni ıoviyesin· 
de muhafaza etmek için henüz 
bir karar vermediii ve bu mese 
leyi lnıriliz makamlarılo müzalre 
re etmekte olduğu zannedilmek· 
tedir. Kambiyonun yeni ıeviyesi 
lrandakl lnıiliz kuvvetlerinin ia . 
şe masraflarını mllhim ıurette 

arttıracaktır. Bu, lnıriliz lirasının 
memlekete ııirdikço kıymeıini ta 
bii olarak lıaybetmesi temayülün 
bir neticeıidir. 

Vakıa ba ıon oeneler icinde 
lran hükOmeti büyük miktarda 
sterlinır toplanmııtır. Fakat kam 
biyo tatbik edilen oılu tahdidat 
tüccarlann lngiliz lirası satın al· 
maoına mani olmuştur. Bu tabdi. 
datın yakında ırevşetilmeei ve 
hükllmetin bazı inhiıarları kaldır 
ması, ticaretler tarafından lazl• 
miktarda lnıriliz lirası istenilme 
•İ•• .. be;p ~ıa"•k lac. ilk ka1oırr 

lacak inhisarlarıo lraoın komıu· 
larıodan tedarik odobildifi pamuk 
pamuklu ku••ıfar, çay, .;ıeker ve 
çimento wibi maddelere ait inhi 
•arlar olacağı tahmin Ledilmekte· 
dir, 

Bana bayırlı bir havadi8 ver
diler. 

Okuma odası yakında Halke
vinin ır•niş aaloolarına nakledile
cektir. Hazırlıklara şimdiden baş
lanmıştır. 

Oknma sıraları, raflar yapıla. 
cak, tam t•şkilitlı bir kütüphane 
kurulacaktır. Yüzlerce kişinin bu· 
rada okomatı mümkün olacaktır. 

N .. jat Böğürtlen 

Teknik öğretim 
inkilibı 

( Baıtara/ı ikincide) 
masında o kadar mutahassıı yetiş
tirmek zaruretindeyiz. Akıi taktir• 
de elimize ır•çeo makineleri de kul· 
la nama yız ve nede yenioini yap· 
mak kudretini göoterebiliriz. Her 
sabıda, büyiik kabiliyetlere malik 
olın Türk milleti ilim ile teknık 

işlerinde de dehasını gösterecek 
ve yakında makioeleş•n bir Türki· 
ye doj-acaktır. Mılli Şef lımot lnö• 
nü'nün do en büyük oroeH olan 
teknik öğretim inkilibı bu memle-

kette yeni bir devrin başlaoır•cıdır. 
Bu işe ilk defa başlayan Maarif 
vekilimize memleket namına şük. 
ran bir borçtur. 

yırlı mevvelerini pek yakında elde 
ed~ceji111ize inanıyoruz. 

\ 1-P_ORT_RE_.ı Amiral Toyoda'nın hayatı 
P reos Konoyo'nin üçüncü defa teşkil et

titi kabineye Matauoka'oın yerine Hariciye 
nazırı olarak girmiı olan amiral Teijiro Toyo• 
da yalnız hariçte detil, Jıponya'da da şimdi· 
ye kadar harici siyasette faaliyeti iyice malOm 
olmıyan bir şahsiyettir. 

Tayada askeri hayatında ıüratlo yüksel· 
miştir. Falı.at bu ıeri terakkisini ıu veya bu 
himayeye de(il, ihtisas ve staj için tayin olu
nan merhaleleri süratlo geçerek bunları kısalt· 
mış olmasına medyundur. 

'lihl b ı.ma konferansına ırideo heyet ve ıı arı ıraı. 

d bbas olarak bulunmasına ıebep 
arasın a mura 
olmuştur. k b •. 1 Toyoda, torpido 1110 to 1

• '. 0 ~ahriye harp 
akademesioi birinci olar•~ bıtırmış ve aıeılek
deki ihata ve vakuluou t1bat etmiştir. J •pon 

• • 1 · • ı"nde l<'mayüz et · bahrıyo ıabıt erı ıç rnesıne se. 

va'oıo muavini idi. 
1941 nisanında . prens konoye'nin ric&11 

Üzerine arniral Tayada donanmadan ayrılmış 
ve bu suretle mesleiinde büyllk fedakirbk 
yapmıştır. 

Toyoda donanmadan ayrıldıktan ıonra 
Ticaret ve Sanayi Nezaretini deruhde etmiş· 
tir. 

Amiral kuvvetli hifıza sahibi, sarsılmaz 
. - 1 ff ' realite ve azme malık hayalden mu ene ır, 

hakayika dllı.katli bir kumaodaııdır. Bu mümtaz 
evsafı vatandaşları arasında da meşhurdur. Bu 
üç basler cihetinden amiral Toyoda meslek· 
daşları için bir örnek toıkil etmektedir. 

Bahriye lioeoini birinci olarak ikmal ede· 
rek mezun olduğu zaman çocuk denilecek ka· 

dar ırençti. 
Bu aeboblo bahriye harp akademesine gir· 

meğo yaıı miltaade etmiyordu. Sırf bu yaş 
farkından dolayı akademiye ıirmek için bir ıe
ne boklemeğo mecbur olmuştur. 

• 
Londradaki ateşe 

navallık 

Fakat bu oa iki 
•J'lık bot vaktini 
beyhude geçirme• 

miş ve ecnebi lisanlarını öğrenmek için ıreceli 
ırilndüzlü çalışnıııtır. 

Bo me1ai lnıilizceyi gayet mükemmel ola
rak öğrenmesine yardım etmiştir. logilizcoye bu 
derin vukufu ıonraları Londraya atetenaval 
olarak ıröoderilm11ine yol açm•ştır. 

Gene ecnebi dillere vukufu lnriltered• 
K•a bri9 liDivenlteai.ode b11k11k tahlil etmulu 

bep yalnız me•le;ıuin mnayye? vuife ve dera 
1 • b • ı k lnıanıasıdır. Amıral daima volr.u· 
erıne ar 1 a • 1 mı•tır. 
lunu ırenişlotmege ç• ış • • • J l936 senesinde he' B a h r t Y 8 nüı •ili yaşını bi. 

kumandanı tir:n•d'.ği hal.do Ko-
•--------:- re dekı babrıye ter• 

oanesi kumandanı tayin edılmeıi herkesi hay-
rette bırakmıştır. 

Çünkü bu kadar mühim bir ihtisu vazife· 
ıine bu kadar ırenç bir zabitin tayin edilmesi 
mutad bilifında idi. 

Amira~ T!'yoda. kend!ıine tevdi olanın 1;. 

lahlırı tekaaıul ettırmeıı kendisine bır ıray" 
edinmişti. Bu mı;sa!sinde ~ayıopedori amiral 
Tokada,dan çok ıstıfade etmıştir. Çünkü Take· 
da J•pon donanmaaının İnşaat şefi idi. 1937 
sene;ındo amiral Toyoda gayet mühim diğer 
bir bahri vazifeye getirilmiş ve Sasebo bahri· 
ye istasyonu kumandanı tayin olunmuştur, 

Daha aonra Bahriye nezareti in14at büro· 
ıu şefliğine tayin edilmiş ve buna müteakip 
donanmaya mensup hava kuvvetleri bq kuman
danı olmuıtur. 

1940 seneaiodo donanmanın siyaol işlerini 
idareye memur edılmiştir. 

• 
Toyada, ticaret 
ve sanayi nazırı 

Prenı Koneye'oia 
ikinci kabinesinde 
amiral Toyoda Bab. 
rly• Nasın Dik.a· 

Bu nezaretin memleket mildafaası nokta
sından ehemmiyeti büyüktü. Toyoda başına 
ırelditi nezareti hem ordu hem de donanma· 
nın bütün ihtiyaçlarını temiu edecek bir şair.le 
sokmuştur. 

Burada hizıneti pek büyülr.tür. Çüukü ne
zaretin t~ferruatını müdürlere bırakarak bü

tün gayretiui Jıponyadaki ıabsl teşebbüs elinde 
bulnnan ikfüadiyat ile olevletin ve bilbaasa 

milll müdafaanın ihtiyaçları arasında erir.atı ırel· 

miy• ihtilaf ve niı<&ları yatıJtırmata hasret• 
miştir. 

Amiral meılej-i dolayııilo yeni nezaretin 
ıivil uıul ve teammüllerini bilmeditini itiraf 
etmekle beraber nezaretin ıraye ve maksatları• 
nı tabakkak ettirmek için valtılane mahirane 
ve kibarca çalışmış ve muvaffak oİmııştur. 

Bir amiralın Hariciye Nezaretine ıretiril
mesi J •ponyada bile bidayette hayr"t uyandır· 
mıştı. Ecnebi m•ml•ketlerde bu tayince türlü 
türlü miaalar verılmişti. 

Fakat şimdi bütün dünya anlamıştır ki cİ· 
banın bu gilnkü vaziyetine ıröre heı hangi Ha
riciye Nazırının evvelce bahriye işlerine de
rin vukuf tabibi olması idota elzem imiş. Ge
ne şimdi anlaş•lıyorki perens Konoye müıtalı.• 
bel Hariciye Nazırının b.ı işe telmezden ev
vel ticaret ve sanayi iıloriai de vakıf olmuına 
lilzum ııörmü~tür. 

Çünkü hali hasırda de.,lotin harict ıiyaıe
tl il• iktiuoi iflar ..-.. ı...ı. ..... .W.. var
.u, . 

Moskova konf• 
ransı toplandı 

( Baıtara/ı ikincid•) 
Sovyet - lngiliz paktı 
suvyet - Alman harbinin in· 

kifafı Sovyetleri komünizm· 
den, enteroaoyonallikt•n kaydırı· 
y r ve daha çok demokrati poli· 
tikHına bağlıyordu. Zaten baıka 
tilrlü hareket etıaeleriue do imkin 
yoktu. Fakat Büyük Britaoya'da 
Sovyetlero pok !ula itimat beslen• 
miyordu. Çünkü 1939 ağuotosun• 
da Moskovada F ran11zlar ve lnıri· 
!izlerle Rular ar .. ında konuşma
lar yapılırken, Rutların Almanlarla 
naoıl anla4tılı.ları anatolmamıştı. 

Bana rağ-n Sovyotlerle Bü
yük öritanya araıında bir paı.t 
y a p ı 1 d ı • B 11 pakt rene 
ırenış bir ittifak mahıyetioi ta
şımıyordıı. Aolqmanın üç madd .. 
ıiaden birincili, iki hükQmetio im· 
kin dahilinde birbirlerine hor tür
lü yardım edeceklerini, kaydediyor
du. ikinci maddeye ıröre, iki bü• 
kllmet birbirlerinin muvalfakiyetini 
almaksızın, biç bir mütareke yap
mıyacaklar ve bir ulb müıakere

aine ırirmiyecelı.lerdi. Üçüncü mad· 
deye ıröre, pakt, derhal yürürlük• 
ırirecek ve tHdike hacet kalmı· 
yacaktı. Bu palıtin imzalanmaa n· 
dao ıonradır ki Sovyetler Birliği· 
ne der bal bir heyet ırönderildL 
Bunlardaıı sonra da Moıkova kon
feransının esaslarını hazırlodı ve 
Sovyetler Birliti Loadradakl müt• 
tefiklor konferansına ilk defa ola• 
rak İftirik etti. 

Amerika'nın durumu 

Moıkova konferanaı Amenl:a· 
nın vaziyeti hakkında her türlü füp
heleri kökünden silmektedir. Bil· 
hassa düıı Amerikan mnrahbaı be
veti reiıi Harriman'ın sözleri dik• 
kate şayandır. Hırriman deaıiftir• 

ki : " Birleşik Amerika Sovyetler 
Birliği'nin kahraman harp ır•yret
lerine mühim surette iştirak etme
ğe hazırdır 1 ., Bu ıözler, şimdir
kadar Sovyetler Birliği hakkında 
Amorika'da söylenen IÖzlerln en 
kuvetlisidir. Bununla Birleşik Ame
rika, Sovyetlerin tam ııılnasiyle bir 
müttefiki haline gelmekte ve filen 
harbe girmiş bulunmaktadır. O hal· 
de ırene yııkardaki saalimizi tekrar 
edebiliriz: Anıerika'nın böyle bir 
dıınımn kabul edobilmeıindoki kl• 
rı nedir 1 Ôyle anlaşılıyor ki, 
Moskova konferansı •ide yardım 
meselesini ve bu yardımın ıelr.linl 
değil, aynı zamanda harpten ıonra 
Avrapa'nın alacaiı şekli de tıyio 
etmek imklnlannı arıyacaktır. işte 
Amorikalılann en büyük menfaat• 
lerl buodadır. Rutya'nın Londra 
büyüle elçisi, Maiski, Soyyetlerio 
dünya medeniyeti ve dünya huzuru 
için harbettiklerini ıöylemeıi bot 
bir edebiyat olmasa gerektir. Ma· 
iski'niıı ba ıözleri komllni.tlerio 

k .. " bir dünya ibtılili hozırlaaıa _ 
fikrinden feraırat cttilı.lerini ' 0

'" 

terir sanırız. 
Çörçil Ruzvolt baluşaıa~ında, 

dünya barıfımn ilordeki şeltlı lll· 
bit edilmi,ti. Bnna muttefikler k;:· 
foranıı betbaldo Qzerind• lll"ar 
duralın bu fikrin bir da"aT.dır. 
Baodan dolayıdır ki, IMt k • • 
ıın her baltımdaa ;dOoya al•••• • 
bir •aai yard•r, dedijimia. -

1ıa .. ~-1-
- -· 

-·--.... , • ucreşrınd•.a .. 
b~rl vukaa 6•l111•lcto °'•• 

d - ... r 
eo ve doj-.JJ.an çevirmiş olaca 

1 

A 

I· 

ce 
••• 
ıta, 

eti 
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lra 
ve 
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4 BUGON 

Hatay Nafia müdürlüğünden: 
1 - Kısmen Antakyada ve kımen lskenderun, atölyesindbulunan ( ~ 000 ) adet boş as· 

falt saç bidünü açık artırmaya konulmuştur. 

Refika Recep 
Tümerkan 

-Adana Bicki Yurdu 2 - Muhammen beli, ( 4500 ) liradır. 
3 - Artırma 7.10.941 aıtlı günü aaat 15,00 te Antakya Nafia müdürlüğü odasında mü· 

teşekkil komisyonca yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat ( 337 ) lira ( 50 ) kuruştur. 

. 1 
Yeni sene Talebe kay• 

dına başlal'Jlıştır. Kayıd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kili
se sokağındaki Biçki Yur· 
dundan öğrenilir. 

5 - Taliplerin muvakkat teminatı yatırdıklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
20-24 27-1 1253 1-15 1206 

AS:~) 
YAZLIK 

S)NftJJA r.NIN 
BAHÇESİ DE 

•••••••• • ••••••• • • :eu AKŞAM: • • •••••••• •••••••• 
~uvan 

s.30 
Suvart 
8.3ö 

Büyük Türk Şairi ( FUZULİNİN ) 
ölmez eseri 

1 Leyla ile Mecnun : 
m•'···r-··· ,.·-·~·-·-·-·-·--~- · -·- - ·-· ..... ~- • 
Görülmemiş bir halk kitlesinin ıürekli alkışları içinde devam ediyor. 

Pek yakında.. Pek yakında 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 IKRAr,ıllYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E Rı 

4Şubat, 2Magıs, 1 Alustos.J/ki11eiteırin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi ---. 
t Adet 2000 Ur..ııı. - 2000. - Lira 

3 .. 1000 .. - 3000. - .. 
2 .. 7SO .. - ısoo. - .. 
4 .. soo .. - 2000. - " 8 " 

2SO .. - 2000. - .. 
ss .. 100 .. - 3500 . - " 
80 .. ~o .. - 4000. - " 

3 )0 .. 20 n - 6000. - .. 
-

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal· 
am para blriktlrmlt ve faiz almıt olmaz ,aynı 

377 zanda t•lllnlzl de denemı, olursunuz. 

~• ( Mari Antuvanet) •> 1 ~-------------., 
Pamuk deneme, isl3h T. c. Ziraat Bankası 1 HOROZOGLU 
1 

va Oretme çiftliği :::~k müessesesin- KARDEŞLER 
müdürlüğünden: Çu(urova mıntakasında bolanan K ı· t a b e v ı· n e 
1. Müessesemilden böl· Yağ- fabrikalarının çiğit ihtiy•\ları 

ge çiftçilerine mukavele ah· ı yülı.se\c ticaret ve~ aletınin em·ü o 1 d • 
ki mına göre tevzı edılen A- ltnsibile müobısiran mü•ssesemiz k u 1 K ita p 1 a r 1 g e 1 
kala pamuk tohumluğundan tarafından temin edileceğinden sa 
bu yıl elde edilen Akala küt- yın çiftcilerim;zin sataca kları çiğit ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 
lüleri, nazaretimiz altında leri almak ve bedelini öd•mek için çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 
bulunan /. No. lu ziraat çır· 2} 9 941 tarihinden iıibuen Borsa 
çır ve Sümerbank tarafından civarında Meh.,.et Sabuncu yazı~a- b U J a C a k S 1 n ı Z 
İşletilen Şınasi çırçır fa nesinde bulunon memurumuza mü 
larında işlenecektir. racaat eylemeleri ilin olunur. 1179 Adres : Adana 

K ::\rclPşlP-r 
Horozoğlu 

kitabevi 
/., Şinasi ve iki No. u 

zıraöL \.lf\.11 fcı\.lı lku,u1 ... J-

İşlonecek Akala kütlülerinden 
çı~acak akala çığ , tleri fahri· 
kada müoforit anbarlarında 
muhafaza ve çiftçiye iade 
edilmiyecektir. 

3. Şanasi, 2 No.lu zira
at çırçır fabrıkalarından baş· 
ka çırçır fabrıkalarının heı . üz 
depolarda bulunup fabrikala
ra götürülmeyen akala küt· 
lülerınin icabeden tedbiri• ri 
almi.k üzere müdüriyetımize 
bildırilecektir. 

27 2/1. 30-1 2 

Seyhan Küıtür direk-/ 
f örlüğünden : •--A·d-an·a-D•o•ğ•u•m•e•vi-B•a,.t .. ab•i•b•i -·, 

İlkmektepler ıçın eıçık 

eksi tme ile 5000 kılo man· D S ·· ı e 
gal kömürü alınacaktır. Beher r • U y m an 
kilosunun mullammen bede.i 

(6) kuruş (25) sanıimdır. Ek- K u n t a 1 p 
siltme 16·/ İıkteşrin/911 Per· 
şembe günü saat 1 O da vila
yet daimi t.ncümen bür...ısun
da yapılacaktır. İsi< klilcrio 
% 7.5 tan 31 lira 25 kuruş• 
luk teminat makbuzu ile bir· 

Doğum ve Kadın hastalıkları Mütehassısı 
Hastalarını, Abidin paşa caddesi yanında B. Müslim 

apartimanının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi 

1 

1 1 Teşrin 1941 

-
Lokman Hekim 

Dr. Rıdvan Lokman 
Gündüz saat 16 dan sonra • Gece her vakıt hasta 

kabul eder. 
Salı-Cuma-Pazar günleri 17·17,30 da fakirler parasız 

bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
1 15 124! 

Adana Birinci icra memurluğundan : 
~ ~ Mevki'i Mikdarı 

Temmuz 928 17 Tapu ( 120 ) 
c c 13 c 60 
c c 11 c 120 
c 929 14 c 60 
c 928 12 c 40 
c c ıs c 250 
30/9/941 gfüıünde Adana birinci icra memur .uğunun 

22/941 sa1 ı. ı dosyasına aid satış i.inına ektirr. 
1291 

Yazlık Sinemada 
BU AKŞAM 

iki gUzel film birden 

I 

1 
Ş:hirleri ölüm ve at~şe boğan , analara kanlı göz yaşı, ıevr'li 

ere dınme~ b' k '- h k · . . • . . ır ac1 VPren or&:onç •rpler arıısın~a FranJa fıJuu· 
eılıgmın eo kudretli şah~•eri olan 

Hudut Casusları 
Büyük barpte İsmi göld•re çrkan adı ber dudakta korku ile dola· 

1 ::.::·.:,::::;: .. ~ m.~ a, .. v.u.~ ... ~,;, 
eo büyük Türkçe l ı laıi 

(Ateş Kraliçesi) 
Pek yaklnda ... 

Keşif Alayı 
TUrkçe sözlU 

ümgören 
• 
ıya 

Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 
Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ve tedavı"ye b 1 

aş amış· 

tır. 127 l 1-15 

V'I" f d • • " / 4 • İsteklilerin (72) lira 
1 aye aı m 1 encu- (75) kuruşluk muvak"at temi-

menl.nden : nat ita etmeleri lazımdır. 
1-5 9 14 1287 

4. Yapılacak kontro'da 
adı geçen iki fabrikadan ba~· 
ka. diğar çırçır fabri kaların
da göıülecek olan Akala 
kütlü ve çiğitleri hakkında 

likte Encümende haıır bu- 1- Adana-Ceyhan yo u-
1 nuıı 42 + 750 • 4j+ ooo kilo-

etmiye başlamıştı. Telefon numarası 272 1-15 1199 

At yanşlan 
( 1903 ) sayılı pamuk islab 
kanununun cezayı ahkamı 

tatbık edileceği ılin olunur. 
1283 30-1-l 

Ceyhan belediyesin
den: 
Memur alınacak 

1- c .. yhan belediyesin· 
de münhal 40 lira ücretli 
zabıta m<"murluğuna İmtihan• 

lunması ve şartnamesini gör
mek için de hergün Maarif 
dairesine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

1-5-9 14 1288 

bir m'mur alınacaktır. 1 

2 - mü•abaka 16/\0/941 
Perşembe günü saat 15 de 

belediye encümen salonunda 
yapılacaktır. 

3 - isteklilerin evrakla· 
riyle birlikte r iyasete müra· 
caaı lan. 1-4· 7 1290 

l ___ S_a_a-tç_ı_V_e_h_b_ı.-Ç-o-·· m_e_l_e_k_~,. metreleri arasındaki Sirkeli 
köprüsü tamiri ile şosa1 a taş 
nakli blolıaj yapılma.sı i~i 

Karşısında ( 970 ) lira üzerinden açık Saat Kulesi 

Zenit, Arlan, Omega, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber ~~vcuttur Her 
Türlü Tamirat Kebul Edılır ... 1225 

eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 16-10 941 
tarihine müsadif Paşembe 
günü saat onda vilayet dai
mi encümeninde yap. lacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait 
keşifname ve şartnamelerini 
görmek için Nafia müdürlü. 
ğüne müral"aat edebilirlPr. 

Yüksek yarış ve islih en· 
cümeni namına 5/ 1 inciteş· 
rin 941 ve 12/ 1 inciteşrin 
941 Pazar günleri at koşula
rı olunacağı ilin olunur. 

1-2-3-4 1289 

imtiyaz ıahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avmltat 

Rıfat Y AVEROGLU 
Baııldıfı yer ı ( BUGON ) 

Matbaa•• -A.d•na 

~IA\ TIBA\A\~11 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin-· 
dedir. 

En yeni ve en müte
k im il makinelerle 
çahşır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şitlidir. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

lşt!~n Ar.lcı,c.n liitin 1 iık Easn Mensrıpltırı itti/alda Bilt!irigorlar ki, (BUGÜN) Gazetes 
O, (El:CÜN) Maltaaunrn Birinci Sınıf Teknisyenleri llinc!e Hazırlanır • Binaenaleglı (BUGÜN) 

Baskısı itibarile de Anadolunun En Güzel Gazeteaidir , · 
Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

/şlerir.cd<i Ne/ asetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseaeler Gbi Siz de : 

e lşlerinİ·Zİ CIU16UN) Matbaasında Yaptırınız. f!i 
• il En gıiıel dıigun ve nİşdo davetiyeleri, el il 

Cetvel kısın ln"a· ~esmi ve ticarf'deft~rle~, faturalar, Tabı kısmında 1 iliinları, kartvizitler,kağıt ve zarf başlıkları,her Cı'lt kısmında· Her boyda kitap ~e. mec~ua e~ temiz 
U ı tıcaret makbuz ve fışlerı hazırlanır. ı boyda mecmua,broşür basılır. ı malzemelerle ve sur" tl! cıltlenır • 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - elgraf : l3 lU 6 UN - Adana 


