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BUtUn vatandatların Ha· 
va kurumuna Aza yazddılı 
gUn1 bu memlekette ne ha· 
va tehlikesi, ne de hava 
hakimiyeti tUphesi kala· 
caktır. 

Harbin yeni 
Safhası 

Yazan : CAViT ORAL 

Büyük ve felaketli harbin üçün· 
cü yılı da bitti. Fakat bili ne 

mihver devletleri taarruzlarında 
ve llc te den.,okrasi cephesi mü· 
dııfaalarınJ: i<at'i bir netice istih· 
1111 etmiş değillerdir. Henüz bir 
l.uraf ilerliyor, diğer taraf da mü· 
dafaa hazırlıkları ve tedbirleriyle 
oıeşgul bulunuyor. 

Esas basımlar, lngiltere ve 
A manya arasında netice üzerinde 
t~sir yapacak büyük bir muharebe 
vukubulmamıştır. Ve harp Sovyet 
seferile cephe değiştirmiş, ••hasını 
genişletmiş ve yeni bir safhaya 
girmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, Al· 
manların Büyük Britanya adalarına 
ve lngilizlerin Avrupanın herhangi 
bir tarafına ihraç yapmak imkanı· 
nı görememeleri bu iki düşmanı 

şimdi başka ve yabancı topraklar· 
da karşılaştırmak mecburiyetinde 
bırakmıştır. Bilhassa Alman harp 
stratejisinin mantıki görülebilecek 
bir şekilde Sovyet Rusyaya taar· 
rozu bu harbin 11\det merkezini 
Avrupadan ziyade Asya'ya çek· 
miştir. Artık bundan böyle, bir 
lngiliz ve Alman mücadelesini As· 
yada ve A frikada beklemek lizım· 
dır. Nitekim lngiliz ve Sovyet it· 
tifakı da harbin bu yeni bedelini 
sarahatle göstermektedir. Ancak 
Alman harp stratejisinin Sovyet 
Ruıyada istihdaf ettiği gaye ne
dir? Almanlar bütün Rusyayı işgal 
etmek ve parçalamak niyetini mi 
besliyorlar, yoksa Leningradı, 

Moıkovayı ve Kiyef'i aldıktan 
sonra ve burada büyük Rus kuv· 
vetlerini imhaya muvaffak olduk
ları takdirde muayyen bir hudud 
i~inde duracaklar veya da lngiliz. 
terin lrandaki hareketlerinden se· 
zildiğine göre, Basra'ya doğru mu 
inmek iıtiyecekler? Yalnız bu ıe· 
kilde bir Alman hareketi ne zaman 
beklenebilir? Çünkü Almanlar 
Sovyet arazisi içinde yetmiş gün 
zarfınd• büyük ilerlemelP-r ve bü· 
yük muvaffakıyetler kaydettikleri 
baldo hali Sovyetlere karşı kat'i 
muvaflakıyeti temin etmeğe mu
vaffak olamadılar. iki taraf ara• 
ıında harp en şiddetli bir surette 
devam etmektedir. Harbin Alman· 
lar lehine cereyan ettiğine şüphe 
edilemez. Fakat Sovyetlerin de 
anlldine mukavemetleri inkir olu· 
namaz. Aceba bu mukavemet 
karşısında Almanlar kıştan evvel 
taarruzlarını Kafkaslara kadar in· 
kişaf ettirebilecekler mi ? Çünkü 
bu taarruzun kıştan evvel veya 
kıştan sonra Kafkaslara kadar İn· 

kişaf etmnsi veya edememesi bar· 
bin önümüzdeki seneki cereyanı 

üzerinde oldukça müessir ola· 
caktır. 

Onun için şu Önümüzdeki bir, 
bir buçuk aylık müddetin Alman 
ve Sovyet harbinin istikbali bakı· 
mından çok ehemmiyetli olduğuna 
biç şüphe yoktur. 

Pamuk Re
koltesi 

Komisyon ikinci 
tahmini yaptı. 
Panıuk rekoltesi tahmin komis. 

yonu dün saat 16 buçukta Adana 
ticaret odasında toplanark uzun 
ve dikkatli bir çalışma neticesinde 
1941 - 1942, Pamuk rekoltesini 
teıbit etmiştir. Buna nazaran va• 
ziyot şudur. 

Seyhan vilayeti 
Yerli 53575 
Klevlant 71720 
Akala 1790 

Balya 127.085 
lçel viliyeti 

Yerli 10.585 
Klovlant 30.870 
Akala 195 

Balıa 41:650 
Bölienin umumi rekoltesi 

168.735 balyadır. 
Birinci tahmine nazaran bu 

ikinci tahminin bu tekilde tecelisi· 
ue mabıOlün haatalık11& olma• 
11tlır. 

D e y 1.1 t e 1 g raf (n I' 
muhabirine göre ----

Ankarada 1 
mühim bir 
.. 1 ................ . 

temas 
Amerika büyük elçisi 
Şükrü Saracoğlunu zi 

ga•et etmiş 

İranda muhasa
matın tatili 1 

Bir lnglllz gazetesine j 
göre, bilhassa Türkiye 

1 için çok faydalı olmut . 
Londra 2 ( a.a ) - Deyli tel- 1 

grafın Ankara muhabiri, Amerika 1 
büyük elçisinin Şükrü Saracoğluna 
yaptığı ziyarete büyük bir ehemmi· 
yet vermektedir. Bu ziyaretin mak• I 
sadı münhasıran malümat almak 1 

olduğu beyan ediliyorsa da Ame· 
rikalıların Almanyaya karşı harp 
eden memleketlere yardım için 
icar ve iare kanunu mucibince 
sarfettiği gayretler Türkler üze· 
rinde tesir uyandırmaktadır. 

Berlin 2 ( a.a ) - Yarı reı• 
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Alman hariciye !nezareti mab· 
fillerine göre, Türkiyenin Iran ha· 
diseleri hakkındaki vaziyeti üze· 
rinde uzun uzadıya durmaia ma
hal yoktur. Türkiyenin noktai na· 
zarı Türk a-azetelerioin ve radyo
sunun ne~riyatile kati surette tav· 
zıh etmiştir. Maamafih Ankarada· 
ki Amerika büyük elçisinin lrana 
karşı lngiltere • Rus taarruzuna 
Amerika hükOmetinin müzaharet 
ettiğini Türk hükOmetine bildirmiş 
olduğuna dair bir Amerika ajansı 

nın verdiği haber nazarı dik.kati 
celhetmiştir. 

Amerikalılar şimdiye kadar 
ketumiyeti muhafaza etmişlerdir. 
Madamki şimdi ifşaatta bulunulmuş· 
tur; Amerika hariciye nazırı mis
ter Hal bazı meseleler hakkında 
beyanatta bulunmak hususunda 
artık uzun müddet tereddüt etmi· 
yecektir. 

Londra 2 (a.a.) - lngiliz 
gazeteleri Iranda mubasematın ta· 
til edilmesinin bu memleket kom· 
ıuları ve bilhassa Türkiye için 
çok faydalı olduğunu tebarüz et· 
tiriyorlar. 

Deyli telgrafın diplomatik mu· 

harriri diyorki: 
Türklerin lran harekltı hak· 

kında ki endişeleri son 24 saat için· 
oe büyük bir nisbette sukllnet bul· 
muştur. 

Türk genel kurmayı Türkiye· 
nin kendisine müteveccih büyük 
tehlikenin ortadan kalkmasiyle em· 
niyetin arttığını açıkça görmekte. 
dir. Türk hükOmet merkezinin si· 
yasi mahfilleri itimatlarını tekrar 
bulmuşa benziyorlar ve Rusların 
bir tehdidinden korkmaya mahal 
olmadığını anlıyorlar. 

Yunanistandaki lngiliz müda· 
helesinin zamanında yayılmamış ol· 
masını tenkit eden Türklerin, in· 
gilterenin lrandaki seri harekatını 
iyi karşılayacakları farz edilebi· 
lirdi. 

Husuıiyetleki böyle bir hare· 
ket Türkiyenin gerilerini nazi ma· 
nevralarından koruyacaktır. 

Bununla beraber Türk efkarı 
umumiyesi Iran istikametinde her 
hangi bir Rus harekatına karşı Ö· 

tedenberi hauasiyet göstermiş ve 
kızıl kıt'aların tebrize ve daha 
ötelere gelmesini iyi bir gözle gör· 
memişlerdir. 

Hokikatta ise böyle bir endişe 
son lngiliz - Rus deklarasyonu 
ile zail olmalıydı. 

Bu deklarasyonda lngiliz vQ 
Rus hükümetleri Türki,ye Cumhu • 
rıyetinin toprak bütünfügüne ihti • 
mamla riayet etmek fikirlerini kat'i 
olarak beyan ediyorlar. Bu endişe
nin artık tamamile zail olacagına 

şüphe yokhr. Çünkü lnglltero ve 
Ru3yanın Iranı lrataki nazi bükü • 
met darbesinin takerrürüne karşı 

müdafaadan başka bir ıraye güde· 
medikleri artık Tiirlderce aabit 
01mııttıır. 

B. Ruzoelt j 

Ruzvelt 
diyor ki: 

-, 

Hitleri ezmek 
için iktidarımız
da olan herşeyi 

..., 
yapacagız: 

Cumhurrei:si ildfle e
diyor: Tehdidl<lir 11e 
tehlikeli bir 11azifege 
haşlamış bulunuyoruz 

Nevyork a.a. - Ruzvelt, Bir· 
!eşik Amerikada İf ırünü münase· 

betile bir nutuk söylemiştir: Ruz· 
velt bilhassa demiştir ki: 

.,Biz barbçi bir millet değiliz. 

muharibler milleti olarak hiç bir 
zaman şan ve şeref peşinde koş· 

madık. «Diktatörler gibi• tecavüz. 
kir teşebbüslerde menfaattar de
ğiliz. Diğer herhangi milletin ara· 

zisinden bir metre murabbaı top· 

rakta gözümüz yoktur. şümullü 

gayretimiz ve bu gayreti ilham eden 

hedef birliğimiz, münhasıran, « işçi, 
sınıfının haklarıda dahil olduğu hal· 

deıt esaslı haklarımızın, dünyaya ha· 
kim olmak üzere Hitler tarafından ya· 

pılan cebrin tehdidi altında bulun• 

duğu keyfiyetini müdrik olmamız· 

dan ileri ırelmektedir. Ecdadımız 

tarafından barb meydanlarında is· 
tihsal edilen bu haklar burada, 

kendi toprakımızda kendi memle· 

ketimizde ve bütün dünya denizle· 

rinde büyük fedakarlıklar fakat 
büyük muvallakiyetle müdafaa e• 
dilmiştir. 

( Devamı üçüncüde) 

Orfl idare kanununda 
yapılacak tadillt 
Ankara 2 ( Hu•usi ) mubabİ· 

rimizden - Ôrli idare kanununda 

bazı tadiller yapılmasına dair bir 

kanunun layihası hazırlanmıştır. 
Yakında meclise takdim edilecek· 
tir. 

Derpiş edilen tadillere göre 

örfi idare mıntakasından çıkarıl•· 

cak olan suihal ile melOf olan· 

lar muayyen bir mahalle sevk ve 
orada nezaret altında bulundur•· 

caklardır. HükOmeti bu tadile sev· 
keden vaziyet şudur: Hali örli İ• 

dare komutanı mevcut ıelahiyeti· 

ni kullanarak şüpheli eşhası örfi 

idare mıntakasından çıkarabilmek· 

te, fakat bu gibiler istedikleri ma· 

halle gitmekte ve kendileri bir 
kontorüle tabi olmadıklarından yi· 

ne kolayını bulup örfi idare man • 

tıkaııoa avdet eylemekte ve bu 

bal örfi idarenin istihdaf ettigi ıra· 
yeyi ihlal eylemektedir. 

lngillz hava harekttı 
Londra 2 a.a. - Hava neza • 

retinin tebligi : 
Bombardumın tayyarelerimiz dün 

gece yeniden Polonyadaki hedef • 
!ere hücum etmiş, taarnz geniı 

mikyasta olmamakla beraber iyi 
neticeler elde edildii'i ırörillmilttilr. 
Bir ta,)' kayıp~. 

Ticaret Vekilelinden bir dilek 
Pamuk piyasasında 
nazımlık vazifesi! 

HUkOmetçe tesbit ve ilin edilen fiyatların mut· 
lak olması ve müstahsil aleyhine hiç bir tenezzül 

......... kaydetmemesi llzımd,r. Henüz ne ziraat banka· 
sı, ne de satıt kooperatifleri birliği piyasada 

nAzımlık için emir almamışlardır -
.---------:-~-:-"."."'."--~ ~~~~~~~~--. 

Uzun, deri? tetkiklerden ve mnbtelif istişare· 
(erden sonra Tıcaret Vekiletimiz, iktisat Vekaleti· 
mizle müştereken, pamuk fiyatlarını tesbit ve ilin 
etti. Bu fiyatlar az mıdır, çok mudur; bahsimizden 
hariçtir. icap ederse tesbit ediled fiyatların müstah· 
sil bakımından ve fabrikalar cihetinden lehinde ve 
aleyhinde birçok deliller serdedilebilir. 

HükOmetçe tesbit edilen 70 kuruşn temin ede· 
eek ve icabında mil•tahsili koruyacak bir alıcı ol· 
madığı için pamuk yetişdirerek piyasaya arz eden 
çiftçilerimiz, ellerindeki malı, mecburi bir şekilde 68 
hatta 67 kuruştan satıyorlar. 

Bo gün bizim ele aldığımız mübimme bükıımet· 
ço teshil ve ilin edilen fiyatların mutlak olması ve 
müstahsil aleyhine biç bir tenezzül kayıt etmemesi 
(üzumdur, 

« Çiftçi satmasın, beklesin » diyemeyiz borcu. 
nun vadesi gelen, yeni bin bir ihtiyaç karşısıada 

kalan müstahsil; elindeki pamuğu, bir an evvel, pa· 
raya tahvil mecburiyetindedir. Bu itibarla Ticaret 
Vekiletimizden ya Ziraat bankaaını, ya pamuk mü· 
essisesini veya kooparatifler Hrliğini derhal piyasa· 
da nazımlık vazifesile tavzif ederek müstahsilin im· 
dadına koşmaşını istirham ediyoruz. 

Henüz ne T. C ziraatı bankası, ne de satış ko. 
oparatifleri birliği piyasada nazımlık için emir almış· 
!ardır. Bu yüzden birinci Klevland pamuğunun fiyatı, 
borsamızda adeta 68 kurnşda karar bulmuş gibidir. 

•• 

Türkiye 
Boğazları 
İ n g i l t e r e ye 1 
a ç m a 1 ı ym ı ş ~,.......;:._-.....-ı:~ 

Sabık Amerika de· 
nlz genel kurmay 
başkanı n ı n • aç· 
maları 

( Devamı üçüncüde ) 

• 
• 

.. .. 

lstaınbul beyne. 
milel bir şehir 

olmalıymış ! 1 

Rus tebliğleri Sevyet tayyarelerinin Şerburg, Könisberg gibi 
mühim Alman şehirlerinin bombardıman edildiğini bildiriyor. Resim 
bava akınına uğrayan bir Alman üssünü göstermektedir. 

Vaşjngton 2 ( a. a. ) - Ünay 
ted Pres do çıkan makalesinde sa. 
bık Amerika deniz ırenel kurmay 
başkanı Starling, Almanların kaf. 
kaıya petrollerine ancak denizden 
hucum edeceklerini, buna mani ol· 
mak için Türkiyenin bnğazları in. 
gilizlere rizasıle açması lazım gele· 
ceğini, aksi takdirde boğazlara ~u· 
cum etmek İcab edeceğini ve şım· 
diki ahval eski harp gibi olmadı· 
ğından buna lngilizlerin muvaffak 

INŞllSINA HAŞLANAN 
SEHIR YOLLftRI 

olacağını yazmaktadır. 
( Ankara radyo gazetesi, _bu 

makale hakkında dün. gece şoyle 
demiştir , Eğer bu zat hakikatlar· 
dan bu kadar gafilse kendisine şu· 
nu hatırlatmak isteriz : Boğazlar 

Yeniden inta veya tamir olunacak 
için 150,000 Ura sarfedilecek 

yollar 

. B • 1 dan ancak muaabedesınce, ogaz ar 
ııhhı muayeneye tabi gemiler geçe· 

bilir' 
· si ve· Amerikanın harbe gırm• . 

ya girmemesi kendi bileceği . iştır. 
. h be gırmek Fakat Amerıkanın ar 

. . S 'b' dü•ünen adamla· 
ıçın tarlinı gı ı • d' . bT 
ra ihtiyacı varsa yine ken 111 1 ır. 

Vaşington 2 ( •· 8 ) - Star 
gazetesi " Rusyaya l~and~-~ 
k b 1 • altında neşırettıgı 
apı,. aı ıgı ki d 

bir makalede şıınları yazma a ır. 

R dünyanın ak1&mı saİ· usyanın d b' 
resile mnvasalayı temin. ~ en . ır 

Ol.o ıbtiyacı ız. 
sıcak su kapısına 

b d·ı . t' Sovyetler boğazla. ar e ı mıı ır. . 
ra hiklm olmak imtiyazı?• naıl ol. 

1 dl Fakat zaferın semere. 
mamıı ar • 
. d hrıım bırakılmışlardı. 

sın en ma 

-
Adana belediyesi şehir İnsa fa 

aliyetine son zamanlarda hız ver. 
miflerdir. 

Kuruköpril - Asfalt - Dört 
yol ağzı caddesinin inşası tamam• 
lanmıştır. 

Elektrik şirket, yanından sal· 
c'.lara giden ham yol ve lolordu 
bınası yanındaki ordu caddesinin 
parke ihalesi yapılmış ve inşasına 
başlanmıştır. 

Dünde sebze hal - Mirzaçe• 
~ebi toprak yolunun parke olarak 
ınş~sı sebze yanları yolunun Ka· 
nalızaayonu ihale edilmiştir. 

Ayni umanda, sebze pazarı 
yolununda yapılması müteahhide 
verilmiıt:r. 

Taşkarakolu caddeside tevıi· 
an ihaleye çıkarılmıştır. 

Bu büyük yol 5 eylulda ihale 
edileçektir. 

Gerek bu yolun ve ırerekse 

Pamuk ihracatçıları 
blrllğl ylllık toplantltı 

Çukurova pamuk ihracatçıları 
birliğinin yarın saat 11 do birlik 
merkezinde yıllık umumi heyet 

toplantısı vardır. Birlik umumi 
kitibliğince bu toplantıya aid hu· 

1878 Berlin k<>nleransı lstan
bulu almağa matuf bir Ruı teşebbü· 
sünü de durdurdu 1919 Versay kon. 
feranaı diğer bir Rus teşebbiisne 
engel oldu. Ancak bu meseleyi 
teemmül eden müşahitlerin umumi 

kanaatlarına göre, lstanbul diye- ma· 
ruf olan şehir bir asır Önce daimi 
olarak beynelmilelleşdirilseydi bü· 
tün medeniyet alemi için istifadeli ıusat tamamiyle hazırlatılmıştır. 

,bir şey olnrdu. Bu günkü mü· yanat ve yazıflarda bir sui kast 
cadele nihayete eripte insan· var dense hasız olmaz. Ameriknıo 
1 lb menfaatine olarak 8 mad· ar au bu türlü n•şriyatla elde etmeği 
deyi ırerçekleıdirmek üzere top· 
!andıkları vakıt bn mesele faydalı omdugu fayda nedir?, Bu türlü 

hacı bayram • sebze pazarı parke 
yolunun tevsii için istimlak muame· 
lelerine başlanmıştır. 

Mermerli ve Türkocağı ma· 
hallelerindeki bozuk bir çok yol• 
!arın tamirleri bitmek üzeredir. 

Reşat bey mahallesinde yaya• 
kaldırımları yapılan müteaddit yol 
ların çamurdan kurtarılması için 
kurtarılmısı için lizımgelen üç bin 
metre mik'abı çakıl da ihale edil· 
miştir.J 

Yağmur mevsimi ırelmeden 

gerek Reşatbey ve gerekse hürri· 
yet mahallelerindeki bu yolların 

çakıllanması tamamlanacaktır. 

Atatürk caddesinin boznk kı· 

sımları da tamir edilmekte ve 

dört yol . ağzı meydanı düzeltil· 
mektedir. Gerekyeniden tinıa edi· 
lecek yollar ve ırerekse 
ıçın sarfoJunacak para 
150 bin lirayı bnlacaktır. 

tamirler 
miktarı 

1 Orak makineleri 
yedek parçaları 

Ankara 2 ( Hususi • muhabiri· 

mizden ) - Ziraat vekaletince sa 
tın alınan ziraat makine ve leva· 
zımından dolaplı ve taraklı orak 
makineleri yedek parçalarının, bu 
gibi makiaelere Hhip 1ıbulonan zi· 
ratçilerden ihtiyacı olanlara müba 
yaa bedelleri üzerinden satılmaaı

heyetinde mliH• 
olacak şekilde münakşa edilebilr. neşriyat Türklerle Ruslar aratında 
( d . b k 1 ki mevcut doıtluii'u bozmak için na koordinasyon Ankar Ra yo ırazetesı u ma a • ? d edildi 
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Harp Bir « Melek ,, tir RUSLAR 
Karadenlz'de Dinyepe
rln garblne asker çı
karmağa teşebbUs 

ettiler 

iranda vaziyet l 
SOVYET 
KITALARI 

FiNLER 
Almanlara karşı bUyük 
bir ho9mutsuzluk his 

ediyorlar 
Yıllardaoberi lehinde \ 

YAZAN ve aleyhinde pek çok 
Refik rivayetler dönmüş, bir 

evini, büdayinabit ev hanımlarına 
~~zaran ?ile daha iyi tertiplemeyi 
ogretmelı değil midir ? 

Ml'>skova 2 (a. a.) - Stok· 
holmden Tas ajansına gelen bir 
telgrafa göre Stokholmu ziyaret 
eden nüfuzlu Fin şahsiyetleri Fi· 
landiyanın son 10 hafta İç!nde 
1939 harbinin bütün devam 
müddetince çekilenden büyük bir 
iztiraba maruz kaldığını söylemiş
lerdir. Şimal mıntakaıında Alman· 
lar muharebenin bütün yükünü 
Fin ordusunun omuzlarına yükle. 
mişler ve silahlandırma bakımın
dan Finlere az yardım etmişler· 
dır. Alman hava kuvvetleri Fin• 
landiyada cereyan eden kara ha
rekatına az müzaheret etmekte 
bu da Finlerin ne için büyük za· 
yiata uğradıklarını izah eylemek· 
tedir. 

Halit 
taraftan s a t ve t ve 
kuvveti , öteyandan 

tamamiyle aksi ileri sürülmüş olan 
bir muammanın hakiki mahiyeti, 
neden sonra meydana çıktı. 

Bilinmez aslı, çok söylenir 
anber hususunda 

Fehvasında büyük bir devle
tin, yeni Rusyanın nasıl bir madde 
ve cevherden teşekkül ettiğini aa· 
rahatle, katiyetle kimse bilmiyordu. 
Orası bir kocaman «meçhul» idi; 
en zıd fikirlerle tasvir olunan ülke 
dahi yine burasiydi. Aliye sorar· 
sanız efsanelerdeki sihirli Heıpe• 
rid bahçeleri ti kendisiydi; Veli 
nazarında ise Dante o yerleri çok 
eskiden, en korkunç şekilde tasvır 
etmişti. Kimi tonluk, kimi kıtlık 

içinde diyor, biri ordusunun heybe· 
tinden, öbürü bunun bir kuruntu 
olduğundan dem vuruyordu. işin 
aslı, haki katı, tam doğrusu ne idi? 
Muazzam bina betondan mı idi, 
yoksa mukavvadan bir dekor mu 
idi? 

Halletmediler bu lügazın 

sırrını kimse bin kafile geç
ti hükemadan, füzeladanl 

Halbuki işte bilmece çözül· 
müştür; bu çözülüşün ne kadar 
insana mal olacağı da benüz belli 
değildir: Fakat - biç bir hususi 
fikir ve şahsi ~kanaat sahibi olmı· 
yan bitarallar nazariyle, tam ob· 
jektil bakımından göz gezdirilince 
- esrarengiz bir meçhul, iki aylık. 
çelin bir imtihandan, kanlı bir 
tahlilden ıonra basit bir «malQm» 
haline girmiş, XX inci asrın şüp· 
he götüren bir muadelesi kendili· 
ğoinden hal ve fasledilmiştir. Orta
da artık bir hakikat vardır. 

işret güheri ademi 
temyize mehektir 

Denildiii gibi harp de dev· 
let idare ve bünyesinin sıhhat ve· 
ya sakatlığını meydana koyon şaş· 
maz bir ölçüsüdür. 

-Tan'dan 

• 
Tahsilden ne 

bekleriz ? 
N Gazetelerde 

YAZA okudum ki, vi-
VA - NO liyet, maarife 

müracaat eeerek, mekteplere, be· 
lediye nizamlarını öğreten yeni bir 
ders konulmasını istiyormuş. Buda, 
çocuklarımıza, aokaklann kirletil
memesi, yolda doğru yürünmesi, 
&bidelerin ve nebatların muhafaza 
edllmesi tarzında medeni hareket
ler belletilecekmiş. Teklif, tedkik 

olunuyormuş . 

Demtk vilayet, halkımızda be
ltdiye nizamlarına öyle bir riayet· 
ıizlik görüyor ki, yeni yetişen ne· 
sil vasıtasiyle böyle bir telkini lü· 
zumlu buluyor. « Allah Allah 1 » 
diye şaşmağa lüzum yok. Hakikat 
meydanda. Heyhat 1 Kaidelere ri· 
ayetsizlikte dünya şampiyonluğu 
kazan•zız. 

Fakat acaba bunun ilk ve or-
ta okulda tedrisi başlı başına bir 

ders mevzuu teşkil edecek mi ? 
O da başka meseledir. Yoksa bu 
bilgiyi konferanslar halinde mi 
evlatlarımıza vermeli ? Yahut bi
lakis daha etraflı mı hareket et
meli ? Yani. işi daha mı şümullen· 
dirmeli ? Belki de ... Zira belediye· 
ye sorduiunuz takdirde : 

- Mektep mezunları 
kaidelerimi bilmiyorlar 1 -
böyle ders teklif ediyor. 

benim 
deyip 

Bir aile kadını da şöyle diye· 
bilir : 

- Saçlarını doiro dllrüst ta. 
ramasını beceremiyorlar. Daha f0 • 

nası, bunun lüzumuna da kail de. 
ğiller. Sabahleyin mektebe. üzerin. 

de baltaların tozunu taşıyan İlkar· 
pinleriyle gitmeği mensup bulun. 
dukları münevver zümrenin şanına 
halel verir bir noksan saymıyorlar. 
Demek ki maddeten bozukluk baş· 
tan ayağa kadar .• Tahsil niçindir? 
lnaanı hayata mükemmelen hazırla· 
mak için deiil mi ? Öyleyse mek· 
tep, mezununa temizlenmeii, giyin·· 
111.,ji, terbiyeli terbiyeli konq-yı; 1 

• · Bab_a da şözle diyebilir : 
· - Karımın htlkı var. Fakat • 

söyledikleri tamam değil. Evet, ma· 
ntıkan, tahsil bayata insanı ınükem· 
m~len hazırlamak içindir. Knrunu
Q(ida, bir çocuğa ata binmeyi. yüz 
meyi, silah kullanmayı, musikiyi, 
riyaziyeyi, okuyup yazmayı hep be
raber öğretirlermiş. Sonra kurunu
vustanın karanlıiı beşeriyet üzeri· 
ne kabus gibi çökmüş. insanlık san. 
ki madJi hayatla alakasını kesmiş. 
medreselerde bir takım mücerre· 
dal.. lcazetliler, yaşamanın türlü 
türlü veçhelerini bilmeden allame 
aayılmışlar ... Şimdiki tahsil, - gen· 
ci bedeni inkişafa da knrunuuladan· 
ki ~bi az çok ıevketmekle bera· 
ber - daha ziyade kurunuvusta
dakine biraz da benzetmektedir: 
Zamanın icap ettirdiği en basit 
bilgilerden bihaber kalmalarına 1 
raimen evladlarımızın eline kosko· 
caman diplomalar veriliyor. Halbu
ki çivi çıkmasından tutunuz, ağaç 
dikmesini, arpayla buidayı ayırd 1 
etmesini, motosiklete binmesini, 
otomobil kullanmasını, Diesel mo
törünün dinamodan farkını bilm!· 
yorlar ... Halbuki ziraat memleketi· 
nde yaşıyoruz. Bütün ferdleri tay· 
yareden atlayıp tanklarla yarışan 
milletler ortasında bulunuyoruz. 
Yalnız okuyup yazmayı, coğrafya• 
yı, tarihi, lizi&'i, kimyayı, ilb, şöyle 
böyle, fihrist halinde öiretmeyi 
tahsilden telakki edemeyiz ... Umu· 
mi ilk yahut orta tahsil gören bir 
insan, hayata tahsilinin derecesine 
uygun bir şekilde hakikaten hazır• 
lanmış. Mektepsizlero kıyasla ha· 
kikaten başkalaşmış olmalıdır. 

Belediyenin de hakkı var. 
Ev kadıoıoıo da. 
Hayatı pratik bir zaviyeden 

telakki eden bahanın da ... 
Tahsil. şu kısa beşer hayatın 

hemen yarıoı hodbince kendine 

ayırıyor. Madem öyledir. Biz de 
onun iyi tertiplenmiş ve insanı ha
yata iyi hazırlamış olmasını iste
mekle yerden göğe kadar haklı· 

yız. 

·Aktamdan· 

öıum 
Belediye yazıişleri başkatibi 

B. Ziver Aktaş'ın babası Yusuf 
Aktaş'ın öldüğünü teessürle haber 
aldık. Ailesi efradına başsağlığı 
dileriz. 

-~=====~ 
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Bu 1 gece Nöbetci eczane 
Tahsin Eczanesi 

( Y eniotel yanında ) 

Stokbolm, 2 [a. a.] - Berlin 
radyos•ı, Sovyet kıtalarının Kara
deniz' de Dinyeperin garblnde bir 
yere asker çıkarmağa teşebbüs 
ettiklerini, fakat Almanlar tara· 
fından püskürtüldüklerini bildir· 
miştir. 

Budapeşte: 2 [a. a.J - Ma
car ordusu genel kurmay başkan· 
lıiının tebliği : 

18/8 tarihli tebliğin neşrinden· 
beri kıtalarımız 250·300 kilomet· 
re) lerlemiıtir. Piyademiz bütün 
kuvvetlere karşı muvaffakiyetle 
neticelenen muharebeler yapmıştır. 
Son bava muharebeleri esnasmda 
15 Sovyet tayyaresi düşürülmüş
tür. Bir tayyaremiz kaybolmuştur. 
istihkam ve demiryolu müfrezele
rinin faaliyeti ilerileme imkanları

mıaı ve iaşe emniyetim.izi temin 
etmiştir. 

10 ağustosla 1 eylül arasınd• 
zayiatımız şudur: 

11 subay ve 154 er ölmüştür. 
37 subayla 367 er yaralanmış ve 
21 er kaybolmuştur. 

Budapeşte 2 [a. a.] - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Dinyeper nehri boyunca bü· 
tün Sovyet mukabil hücumlarının 
muvaffakiyetsizliğe uğraması üze· 
rine bu hücumların şiddeti mütead· 
dit düşman hücum kıtalarını esir 
almışlardır. 

Geçenlerde tatbik ettikleri 
müdaflaa usulünün hilafına Sov· 
yeller şimdi büyük piyade kuv· 
vetlerinin istimalinden vazgeçerek 
bilhas•a topçu ve tayyare faaliye· 
tinin yapacağı tesire güvenmekte
dir. Mamafih düşman biç bir yer
de muvaffakiyet elde edememiştir. 
Müttefikler her tarafta bedellerine 
varmışlar ve müstakbel harekat 
için li.zımrelen şartları temin et. 
miş\erdir. 

Kostarika hUkOmetinln 
bir kararı 

Sanjoze : 2 (a.a) - Kostarika 
Cumhuriyeti Almanya tarafından 

işgal edilen yerlerdeki konsolos

luklarını kapatmayı reddetmiştir. 
Kostarika hükQmeti Alman nota· 

sına verdiği cevabda , mevzubabs 

memleketlerin askeri harekat 1&· 

hasına dahil olduklarını kabul et. 
memekte ve bu memleketlerin kıs· 

men veya tamamen istilisiyle bey· 

neimilel hukuki vaziyetlerin kaybol
madığını beyan etmektedir. 

Alman elçlslnln bavul
larından neler çıkmış? 

Boenos Ayres, 2 [a. a.] -
Nana Mearu Japon vapuriyle Boe
nos Ayreıteki Alman Büyük elçi· 

sin~ ge~en 78 bavulun araştırılması 
netıcesınde hunların içinde Nazi 
propaganda malzemesi olduğu gÖ· 
rülmüşlür. Bunlar Almanca beyan• 
nameler, Nazi ileri gelenlerinin 
fotoğrafları ve matbu bazı evrak· 
tan mürekkepti. 

DURDU 
Bir lngiliz gazete· 
sine göre lran si· 
lahdan tecrit edil
melidir. 

İngiliz Motorlu 
Kolu Saveç ge
çidine çekildi 

Moskova 2 (a.a.) - Moskova 
Radyosu bu sabah şu haberi ver
miştir, 

Sovyet birliği büyük Bıritanya 
lzanla müzakere halinde bulunduk· 
!arından Sovyet kıt'aları !randa 
daha ileri gitmemek emrini almış· 
!ardır. 

Nevyork 2 (a. a.) Tahrandan 
bildirildiğine göre 31 Ağurtos ge· 
cesi Kazvinde Kızılordu ile irtiba· 
tı tesis eden lngiliz motorlu kolu 
dün H•madan yolu üzerinde Saveç 
geçidine çekilmiştir. 

Saveç geçidi şimalden gelen 
Sovyet kıtalariyle Cenubu Garbi. 
den gelen lngiliz kıtalarının evvel
ki sabah birleştikleri noktadan 95 
kilometre mesafededir 

Lundra 2 (a.a.) Taymis başma
kalesinde, lyranın silahdan tecridi 
lüzumu tezini müdafaa etmekte ve 
Almanların lyranı terk eylemleri 
için kendilerine bir haftalık müd· 
det verileceği hakkındaki şayiayı 
bahis mevzuu ederek bu şayianın 
teeyyüt etmedigine işaret ve yazı· 
sına şöyle devam etmektedir: 

" Entirikalarile lyranı şimdiki 
vaziyette sokan düşman bakıyelerine 
bqka yerlerde haaımane manevra~ 
lar çevirmek üzere •erbestçe geç
mek müsadesi verilmesi için hiçbir 
sebep yoktur. Henüz Türkiyeye 

veya Afganistana kaçmamış olan 
Almanların harp esiri ad edilme• 
leri lazımdır,,. 

Amerikanın Japonya'ya 
karşı hattı hareketi 
Vaşington; 2 [a. a.] - Biri.· 

şik Amerika ile Japonya arasında 
cereyan eden müzakerelerin şümu· 
lü hakkında hiç bir şey ifşa edil
memiş olmasına rağmen Birleşik 
Amerikanın azimli hattıbareketini 
muhafaza edeceği söylenebebilir. 
Bu hattıbarekete göre, Rusya Na• 
zizmle mücadele ettiği müddetce 
yardım görmeli ve Japonya teca
vüz siyasetine devam ettiği müd
detce kendi•İne karşı tatbik edi
len takyidat muhafaza olunmalıdır. 

eulg•r parlamentosu 
fevka16de toplantıya 

çağırıldı 

Sofya: 2 (a.a) - Bulgar ajanaı 
bildiriyor: 

Bulgar parlamentosu 3 Eylülde 
fevkalade bir içtimaa davet edil

miştir. 

Bu yüzden F:n askerleri mül 
tdlikleri bulunan Almanlara karşı 
derin bir hoşnutsuzluk his et· 
mektedirler. 

Bundan başka Almanlar Fin· 
landiyada yiyecek maddelerinin 
hepsini topladıklarından ahali aç· 
dır. 

Rusyadakl Fin 
diplomatları 

Kars: 2 (a.a) -Sovyetler nez· 
dindeki Finlandiya elçisi ve 12 

nüfıısdan ibaret elçilik erkanı pa· 

zar günü saat 12,45 de trenle hu

dudumuza girmişler, hududda ha· 

riciye memurlarından Celal ve em· 

niyet müdürü Ziya Süer tarafından 
karşılanmışlardır. 

Finelçilik heyeti aynı gün 
17 ,45 de Karsa gelmişler ve istas· 

yonda vali ve mevki komutanı 
namına kurmay başkanı ile bir 

askeri müfreze tarafından istikbal 

olunmuş ve hazırlanmış olan bü
fede izaz ve ikram edilmişlerdir. 
Bir m\lddet \stirahattan sonra 

misafirler trenle Sarıkamışa hare. 

kıt eylemişlerdir. 

Nedlç hükOmetlnln 
beyannamesi 

Belgrad: 2 (a.a) - D. N. B. 

Başvekil General Nediç Sırp hü· 
kilmetinin beyannamesini okumuş

tur. Bu beyannamede, derhal bir 

mesai progr&mının tatbik ·edileceği, 

ordunun ıslah ve ihtiyari hizmet 

usulunun kabul olunacağı bildiril

mekt~dir. Başvekil bu beyanna· 

meyi okuduktan sonra Sırp devle· 

tinin milli bayrağını çekmeğe rne· 
zun bulunduğunu da ilave etmiştir. 

lzlandaya Amerikan 
hava kuvvetleri 

gönderildi 
Vaşington: 2 (a.a) - lzlanda

daki sukut neticesinde bir Ameri· 

kan pilotunun ölmesinden anlaşılı· 

yor ki, son günlerde ihraç edilen 

silibendazları takviye maksadiyle 

lzlandaya Amerikan bava kwvvet
leri de gönderilmiştir. 

Cinde kaynanalara hürmet 
A merikada Şikago şehrinde bir kaynanalar 

kulilbü vardır. Bu kulübün reisi madam 
Bitley'dir. Külüp azalarının son umumi içtimala· 
rından birinde söz alan madam Bitley, medeni 
memleketlerde kaynanalar hakkında son dere
cede fena hisler beslenmesinden dolayı teessil· 
rünü btyan etmiş ve iptidai kavimlerde kay· 
nananın daima büyük bir hürmet gördüğünü 
kaydederek ve bu hususta bazı misaller de 

göstermiştir. 

Ferdinand Kertez askerleriyle Meksikayı ışgal 
etmeğe başladığı sıralarda yerli balkın ınüte· 
madiyen ve iştaha ile koyu renkle bir içkiyi 
içmekte olduklarını görmüştür. 

lspanyollar, bu içkiyi tattıkları zaman lez. 
zetinin acı, yakıcı ve baznıi güç olduiuna 
göre bunu yerlilerin nasıl içtiklerine hayrette 
kalmışlardır. 

Sonradan Meksikalılar, bu içkinin terkibini 
lspanyollara göstermişlerdir, Bildiğimiz kakao 
nebatının kırmızı tohumları o umanlar yerli
ler arasında mübadele vasıtası, para rolünü 
oynuyormuş; bu tanelerle yerliler, vergi. 
lerini ödüyorlarmış. 

sika halkı, çikolata diyormuş. lspanyollar bu 
acı içkiden evveli mısır ununu sonra biberi 
çıkarıp atmışlar ve kalan kakao mayiini de 
tatlılaştırmışlar. Böylelikle şimdi tanıdığımır 
mayi halinde çikolatayı nıeydana getirmi~ler
dir· 

Bundan sonra, bu içki ispanyaya yayılmış 
ve büyük bir rağbet kazanmış. Çikolata içkisi 
ispanyadan Belçikayı ve Fransaya geçmiştir. J 

Fransada çikolata içkiıini ilk içenlerden 
Cenubi Çinde, damad, izin almadan kay. 

nanasının odasına giremez. Kaynana, deniz su
yunun çıktığı zamanda kumsal sahil üzerinde 
yürüyecek oluraa damadın buradan geçmek 
için med zamanını, yani kum üzerinde kayna
nasının ayak izlerinin zail olmasını beklemesi 
icap eder. 

Damad, ancak evlid sahibi oldnktan son· 
ra kaynanasına hitap edebilir ve söz söyleye• 
bilir. 

• 
Çikolatanın 

tarihi ve menşei 

Çikolatanın 
çok garip ve en· 
teresan bir ta
rihi vardır. 

On altıncı asırda m .. bur lıpanyol ıanerali 

Bundan sonra yerliler, muzaffer lspanyol
lara, çikolatanın terkibine giren parlak sarı 
renkte diğer bir takım taneler göstermişler. 
Bunlar da bildiğimiz mısır taneleridir. Sonra 
çok acı olan ulak kırmızı biberleri götermiş. 
ler. 

Bundan sonra yerliler içkilerinin nasıl ya· 
pıldığ>nı lspanyollara ifşa etmişler, kakao tane. 
!erini pitirerek ezip una çevirmişler ve su ile 
boza kıvamına getirdikleri bu bulamaca bir 
kıaım mısır unu ile döğülmüş acı biber ilave 
etmişler. Bu halitayı karıştırarak koyu kesif 
renkte buıula ıralan ba milli içkiye yerli Mık· 

ve bunun tiryakisi olanlardan biri kardinal 
Ricbelieu olmuştur. 

Fransada çikolatanın o kadar çok yayılma· 
sına sebep de kral on beşinci Louis'nin 
zevcesi Marya Terezanm çikolatasına pek düş· 
kün oluşudur. Kraliçe Marya Tereza, bu içki· 
yi çok içmekten dişleri çürümüştür. Kocası 
Louis bunun üzerine bu içkiyi karısına menet• 
miş ve içkiyi saraydan uzaklaştırmıştır. Fakat 
kraliçe, içkiyi saray madamlarından birinde 
gizlice imal ettirmiş ve oraya giderek çok 
sevdiği bu içkiyi içmekte devam etmiştir. 

17 nci asırda çikolata F ransada çok ya
yılmıştır. 

E.n nihayet kakao içkisi, muhtelif şekiller• 
de katı bir halde bufünkO vaziyette piyasaya 
konmqtur. 

t~ alı'~aların• yatırıldığını bıl ırır maK.uu:ı 11 -- ---

Ruzvelt diyorki 
( Baştarafı birincide ) 

Bu sayededir ki bizi ayınca· 
kını ve içeriden mağlQp edeceğini 
sanan düşmanlara meydan okuya· 
bildik ve bu düşmanların niyetle-

J 
rini akim bıraktık. Bütün bu düş· 
manlar kudreti artmakta olan bir 
bahriyeye sahip olduğumuzu biliyor-
lar, Britanya imparatorluğu, Fele· 
menk, Nurveç, Rus bahriyelerinin 

hep birlikte denizlerin ıerbestisini 
temine muktedir olduklarını bili· 
yorhr: Bu düşmanlar öteki bahri 
kuvvetleri tahrip edecek olursa 
Amerika bahriyesinin ne şimdi, ne 
de ileride denizlerin serbestisini 
dünyanın bütün diğer aksamına 

karşı muhafaza edemiyeceğoini bili
yorlar. Bu düşmanlar ordumuzun 
umumi kuvvet itibarile her gün 
büyüdüğünü biliyorlar. Bu düşman• 

lar, bugün balen verilen meydan 
muharebelerinde birleşik Amerika 

muhariplerinin Amerika endüstrisi 
amilleri, yani işvericilerilo işciler ol
duklarını biliyorlar. 

Bu dü,manlu Amerika istib· 
salitının geçen sene muazzam ka-

zançlar kaydettiğini ve bu sınai 
istihsalitın her gün artan bir ha· 

cimde, Hitlerizme karşı yapılan 
mücadele cephesine sovkedildiğoini 
biliyorlar. 

Fakat bu düşmanlar gene bi
liyorlar ki biz Amerikalıların yap
tığımız gayret henüz kili değildir. 

lstih~alatımızı süratlendirmiye· 

cek ve harp sahalarına sevkedilen 
bu istihsalatı daha fazla muhafaza 

altına almıyacak olursak düşman. 
larımız cesaret bulacaklar ve hü
cumlarını eski ve yeni sabalara 
yayacaklardır.» 

" Şimdiye kadar çok şeyler 
yaptık. F ennen çok daha fazla şey
ler yapmauıız lazımdır. Hep bera· 
ber hürriyet silahları istihsaline 

kendimizi verirken gösterdiğimiz 

niyet ve fedakarlık birliği, insani· 

yetin gireceği imtihan devresinin 
uzunluğu hiç bir küçük miky.sta 
olmıyan bir ölçüde tayin edemiye
cektir. 

Tereddüd gösteremeyiz. Ônü· 
müzdaki bCiyük vazifede tereddüd 

edemeyiz. Amerikanın hürriyetini 
müdafaa vazifesi, diğer her gaye
nin, bütün şahsi menfaatlerin önün
de g~lmelidir. 

Tebdidkar ve tehlikeli bir va· 
zifeye başlamış bulunuyoruz" 

Mitleri mağlQp etmek işi uzun 
ve çetin olabilir. Bir kaç keskin 
tarafları ve Nazi mütemayili var· 

dır ki bunlar bunun mümkün ola· 
cağını söylüyorlar. Bunlar benden 
batta Hitlerle mücadele etmememi 

onun zafer masasından kırıntılar 

dilenmemi, hakikatte ise sevdiğim 

ve taziz ettiğim ber şeye, hürriye. 

timize, kiliselerimize ve memleke· 
timize sadakatime biyanet etmemi 
istıyorlar. 

Bu battı hareketi reddettim. 
Bugün bir kere daha yeniden red. 
dediyorum, bı•nu yapmıyacağız. Bu· 

nun yerine Hitleri ve Hitlerin nazi 

kuvvetlerini ezmek için iktidarımı· 
zda olan her şeyi yapacağız ,. 

Pamuk piyasasında 
nizımhk vazifesi 

( Baştarafı Birincide ) 

Ege pamuk müstahsilleri 
f igatları az buldular 

Aydında çıkan (Türk Dili) ga• 
zetesinde okuduğumuza göre, yüz

de yetmiş beşi kooperatifçi olan 

Eğe pamuk müstahsilleri, mensup 
bulundukları satış kooperatiflerine 

ve dolayısile kooperatifçiler birliğine 
müracaat ederek Ticrret ve lkti· 

sat Vekiletlarince müştereken tes

bit olunan pamuk fiyatlarını az 

bulduklarını bildirmişler ve fiyat· 

!arın artırılması için koopeaatifler 

birliğinin 'Jtcaret Vekaleti nezİ· 
dinde teşebbüs yapmasını iste· 
mişlerdir. 

E.ge pamuk müstahsilleri bir 
tarafdan kuraklığın tesirinden, di· 

ğer taraftan da Menderes nehri· 
nin tahribatından bahsederek bu 

suretle maliyet fiyatlarıuın yüksel• 

diğini; hububattan mütevellit zarar 
sebebile müstahsilin yalnız pamuk 

mahsulüne ümit bağladığını iddia 
etmektedirler. lzmir incir ve üzüm 
tarım satış kooperatifleri birliği

nin lazımgelen teşebbüste buluna• 
cağı, (Türk Dili) arkadaşımıza gÖ· 

re, pamuk müstahsili ortaklar la· 
rafından kuvvetle umulmaktadır, 
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M alıkii.migetin 

sebebini sormak 
yasaktır 

Üç yaşında 

Kallfornlyada modern 
bir kadın hapisanesi 

Etrafı tel örgüler ye· 
rine zarif tel parmaklıkla 
çevrili büyükçe bir arazi
nin ortasındaki küçük köş 
lerden mürekkep olan bu 
hapisanenin hücreleri, demir 
parmaklıkları, gardiyanla· 
rı yoktur. Mahpuslar üni
forma giymezler. Elbisele 
ri renkli ve güzeldir. Da· 
ima ellerinde, koltukların 
da kitaplarla görülürler. 

Hapishane mi, ıslahhane mi? 
Çok uzun süren bu mü· 

nakaşa ve mücadeleyi ıslahane ~a 
zandı. Böylece beşeriyet de hakı

ki medeniyet yolunda çok mühim 
bir adım d•ha atmış bulundu. 

Eğtr eski usul cezalar ve es· 
ki sistem hapishaneler arzu edıle.n 
neticeleri verseydiler, birkere hapıs 
cezası yiyen bir suçlunun bir daha 
oraya dönmemesi icap ede~~i. H_al 
buki, daha tahliye edıldıgı gun 
hırsızlık yapan ve hatta cinayet 
işliyen mücrimler bulunduğuna, 
maalesef sık sık şahit oluyoruz. 
Hapishane. h.ayatının acıları v~ m~h
rumiyetlerı ıle omuzları çokmuş 

ve ruhu kararmış bir insanın ken· 
disine arkasını çeviren bir cemiyet 
içinde, alnında silinmez, bir dam
ga ile yeniden temiz bir hayat kur 
ması ne kadar güçtür. 

Mücrim ve suçluları, cemiye
te bir daha bayırlı bir fert ol
mıyacak bir tarzda hapishane kö· 
şelerinde çürütmektense, onları 

manen yükseltmek ve ku.rtarmak 
ileride vatanına faydalı bır unsur 
olarak •yetiştırmek elbe~t"._ daha 
müreccahtır. Bahusus kuçuk ço
cukları. 

Hapis cezasından maksat, müc· 
rimi hapishane hayatı ile korkuta· 
rak ve el' aman dedirterek bir 
daha oraya düşmemek için suç iş 
)emesine mini olmak değil, onu 
böyle bir suçu tekrar etmeği dü
şünemiyecek kadar ahliıkan kur· 
tarmak olmalıdır. Bilhassa küçük 
mücrimleri. 

lmralı nümune hapishanesi, 
yeni tecziye usulünün müsbet neli· 
celer verdiğini isbata kilidir. Ay
ni usulün - daha müşfik bir tarz
da - çocuklara tatbiki şüphe 

yQk ki, daha da iyi neticeler vere
cektir. Yakında tatbikata geçilece. 
ğini ve bizdede çocuklar için ıslah 
evleri açılacağını Adliye vekilimiz 
bir kaç gün evvel bize müideledi. 

• Simdi meselenin ameli hedefini 
görelim: lslah evi nasıl bir yer-

d~ . 
Bir kaç ay evvel bir Amerı· 

kan mecmuasında Tehachapi ismin· 
deki kadın hapishanesine, daha 
doğrusu ı.slahhanesine, dair bir ya
zı okumuştum. 

Mevzuumuza çok güzel bir 
misal ve ·örnek teşkil etmesi itiba· 
riyle kısaca bahse değer: 

T ehaçhapi ismindeki modern 
kadın hapishadesi Kaliforniyada, 
temeli on sene evvel atılmıştır. 

180 mahpustan 40 ı cinayetle mah· 
kum olmuştur. Ve yarısından faz
lası 30 yaşından aşağıdır. 

Etrafı tel örgüleri yerine za· 
rif tel parmaklıklarla çevrili bil· 
yükçe bir arazinin ortasındaki kü-

ük köşklerden mürekkep olan bu 
~apsanenin hücreleri, demir par. 
maklıkları, gardiyanları yoktur. 
Mahpuslar üniforma giymezler. On· 
tarı renkli ve güzel elbiseleriyle 
ellerinde ve koltuklarında kitaplar 
bahçede gurup gurup ~olaş~ığı?ı 
görenler burasını zengın aderın 

çocuklarına mahsus bir mektep 
zannederld ve hakikatende burası 
bir hapısh•neden ziyade bir mek· 
teptir. Mutbakta; çamaşırhanede 
veya devlet hesabına bayrak ya
pan ve satan İmalathaned~ üçer 
aylık stai devrini bitire? •. bır ma~: 
kOm, ondan sonra istedıgı meslegı 
öğrenmekte ı~rbe. ltir. Bora~a ya: 
zı resim' müzık, lısan, ev ıdaresı 

' terzilik ve stenoğrafi dersleri 

-
Altı haftalık bir müşahadeden 

sonra her mrhkOm, köşklerden bi· 
rinede kendisine tahsis edilen bir 
odaya yerleşir. Burasını istediği 
gibi süsler ve tanzim eder. Her 
odadan güzel çiçek tarhları gözü
kür. Her köşkte aydınlık; ferah 
oturma odaları, büyük yemek o· 
dası ve salon vardır. Ders ve va 4 

zile araları mahpuslar buralara gİ· 
rip çıkmakta tamamen serbesttir
ler. Ziyarotçilerle parmaklıklar ar· 
rından değil' bu salonlarda konu
şurlar. Memnu olan yegane mevzu 
mahpusa mahkumiyetinin sebebıni 
sormaktır. 

Her halta sinema Yardır. Mah· 
poslardan teşekkül eden ~üçük 
bir tiyatro kumpanyası, kendı ara· 
larında yazdıkları piyesleri temsil 
eder. Bazı akşamiarı toplanıp dans 
edilir, bazan konserler verilir. 

Kütüp hanede her yeni kitap 
bulunur. Radyo vasıtasiyle de ha
riçde olup bitenlerden daima ha· 
berdardırlar. Mahpusların hariçte· 
ki hayatla alikalarının kesilmesne 
zamanın mühim şahsiyetlerini tanı
malarına ve mühim hadiseleri bil
melerine çok ehemmiyet verilir. 
Çünku müddetini doldurupta, ÜS· 
tünde yeni bir elbisei başında ye· 
ni bir şapka ve kalbinde yeni Ü· 
mit ve gayelerle bapıshane kapı
sından çıkan bir kız, uzun zaman~ 
dan beri uzak kaldığı cemiyeti.o 
karşılaşmağa hazır olmalıdır. B'.· 
naenaleyh her mahkOm, ma~ktlmı
yeti esnasında ~ü?1kün oldugu ka: 
dar tecrübe sahıbı olur ve kendı 
kendisini idare etmesini öğrenir. 

Her binaya .üç ".1ahkumd~n 
müteşekkıl bır komıte 

nezaret eder, bunlar haftada bir 
müdüriye raporlarını verirler ve 
yeni nizamnameleri münakaşa e· 
derler 

Cezalı çok nadirdir. Bazan 
kabahatli bir kaç halta sinemaya 

almaktaıı gitmekten veya cıgara 

menedilir. 
Bahçeyi çeviren tel parmak· 

lıkları aşmak biraz çevik bir insan 
çin çok kolay . ol~akl.a 
beraber şimdiye kadar hıç bır fı. 

rar teşeppüsü olmamıştır. Çünk.ü 
mahkQmlar, hürriyete kavuşmak ~
çin ~n iyi yolun onu kendi k~ndı
lerini idare etmeyi ve cemıyete 

faydalı birer fert olmayı • öğrene
rek bizzat kazalıması lazım gel· 
diğini anlamışlardır. • 

Son iki sene zarfında ıslah· 

haneden çıkanlardan yalnız yüzde 
altısı yeni bir suçla lekrar hapıs· 
haneye dönmüştür. Fakat b~şk~ 
yerlerde bu nisbetin yüzde yırmı 
beşi bulduğu tesbit edilmiştir. Müd. 

detini bitirip tahliye edilen mah· 
kum kadınlardan ekserisinin dışar· 
da muvaffak oldukları anlaşılmıştır. 

11 ROMAN :34 j .. 

'8ıllar ne çabuk geçiyori'. 
'\1 Dilimizde ve dünya dille· 

rinde dehşetini daha şumullü ve 
daha derin anlatabilecek başka 
kelime olmadığı için adına mu
harebe dediğimiz afet de işte üç 
yaşına ayak basmış. Arkada bıra. 
kılan iki facia senesi içinde be· 
şeriyet; ölü, yaralı, sakat ve 
çıldırmış olmak üzere, acaba 
kaç milyon kurban verdi?, 

Sulh ümidi nerede?. iki ta
raftan biri y ı k ı l ı r s a yıkılan 
tarafa mensup insanlar yorgan 
çarşaflarına varıncıya kadar ne• 
)eri varsa hepsini tazminat ha· 

!inde galibe teslim etseler aca· 
ba vukubulan ve vukubulacak 
olan basarın binde kaçını ödiye. 
bilirler?. O takdirde mağlup ta· 
rafın düşeceği sefalet girdabı 
bütün dünyayı sarsmaz mı?. 

Medenilik tezahürleri daha 
tamam olmadı. Kadın, çoluk, ço· 
cuk, genç, ihtiyar, bütün bir 
şehir sekenesinin top yekun ha. 
vadan bombardımanları medeni· 
lik tezahürlerinden ancak bir 
safhadır. ileride mağlubiyete 
doğru gittiğini anlıyan taraf 
acaba zehirli gaz, veba mikrobu, 
kolera basili gibi daha medeni 
çarelere baş vurmıyacak mı?. 

Muharip, gayrimuharip insanların 
milyonluk kafileler halinde, bu 
suretle. imhasına şahit olabile· 
ceğimizi, Lugünden, reddin İm· 

kanı var mıdır?. 

I 
Yer yüzü bir birine girdi. 

Artık kim kime «dur• diyebile· 
cek?. Bu muazzam gulgule ara· 
sıoda hangi ses kendisini işit-
tirmeğe muvaffak olacök?. 

Dünya yuvarlanıp gidiyor. 
Bu gidişin başlangıcı belJidir; 
Fakat sonunu kimse kestiremez. 
Evet, gidiyor; daha nereye ka· 
dar, nasıl, ne şekilde gidecek; 
nerede, ne suretle duracak; meç· 
bul ... 

Bu mütbiş badirenin dışında 

sonuna kadar silah elde uyanık 
durmağa mecburuz. Milletçe le· 
dakirlıkların en son haddine 
yükselmekte tereddüdümüz yok
tur. İcabında ceplerimizdeki son 
santimi dahi hükOmetin emrine 
koyacağız. lngiltere «mal da, 
can da kralındır» dedi; her mil-

i t kendi bünyesine göre konuş-e . . 
• . . biz de aynı netıceyı tugu ıçın .. 

başka şekilde ifade edebılır: 
Mal da, can da milletten 

başka birşey olmıyan hükume· 

!indir. 

* * * 
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Mesali bunlardan birisi terzihane 
açmış, hapishanede iken stonoğra· 
fi ve resim öğrenen bir diğeri 

hem bir yazıhande çalışıyor hem 
de boş zamanlarında noel kartla· 
rı yapıp satıyormuş. içlerinde ad· 
liyede çalışanlar bile varmış. 

Modern hapishanelerin fayda· 
sını isbat için; bilmem daha fazla· 
bir şey ilave etmeğe lüzum var· 
mı? 

Asker ailelerine 
Yardım işi 

-- Beledlye meclisi yakında fev
kaltde bir toplantı yapacak ve 
bazı belediye vergilerine zam 

-- işini görüşecek 

A sker aileler~ne yardım için memleketin her tarafında hummalı bir 
faaliyet goze çarpmaktadır. Alakadar komisyonlar toplanmakta, 

yardımı temin için belediyelerin almakta olduğu vergilere zamlar yapıl· 
maktadır. Netekim bazı vilayetlerde bu zamlar yapılmış asker ailelerine 
ardım başlanmış bulunmaktadır. 

Şehrin 
içme suyu 

lcabeden tulum-
balar tütün takas 
suretiyle 
lecek .• 

getırti-

y Şehrimizde de asker ailelerine yardım işine hız verilmiştir. 
yardım için, bazı belediye vergilerine zam yapmak icabetmekte ve 1 

bu hususta bir karar ittihazı lazım gelmekt~dir. Lakin bu kararı verecek 1 

1 Şehir meclisi malum olduğu üzere tatil devresindedir. o ao . . . 
Bunun için şebır meclısınin 2 nci teşrin içtima devresinden evvel 1 

fevkalade bir toplantı yapması zaru~ti basıl olmuştur. 

Beladiye meclisinin yakında 
yapacağı fevkalade toplantıda, 

şehir suyu için muktazi tulumba. 
lar işi de konuşulacaktır. Haber 
aldığımıza göre. taahhüdünü ifa 
edemiyen eski şirketin mukave· 
lesi bozulacak ve şehir meclisi 
yeni teklifler etrafında karar itti
h•z edecektir. Ticaret Vekale
ıince şehrimiz belediyesine 18 
bin lira ayrılmıştır. Bu para• ile 
ve tütün takası asuretiyle şehir 

suyuna muktazi tulumbaların der· 
hal getirtilmesi esbabı temin edi
lecektir. 

Fevkalide toplantı yakında yapılacak ve bu toplantıda asker ailele-

1 
• e yardım için bazı belediye ver<>'ilerine zam edilmesi müzakere mev· rın , k . " 

te•kil eylıyece tır. zuunu ., 

Pamuk müstah. 
sili eri 

Kooperatif ortaklığı için 
kagıt müddeti uzatıldı 

Pamuk müsahsilinin Adana, 

T S ve Ceyhan Satış lı.oopara· arsu .. 
liflerine ortak yazılmak ıçın müra· 
caatları devam etmekte olduğun

dan 31· 7 941 tarihinde kesileceii 
'li edilen kayıd muamelelerinin 
ı o 'h' k d 
30. Eylül • 941 tarı ıne a ar de-
vam etmesine karar verilmiş ve 
adı geçen Satış kooparatillerine 
tebligatta bulunulmuştur. 

Geçen sene koaparatiflere ya• 
zılan bütün ortakları sene sonun· 
da tahakkuk eden karden hissele
rini almışlardır. 

Bu münasebetle, yeniden or

tak yazılmak istiyen müstahsilin, 

gün geçirmeden kayıt muamelrsi
ni yaptırarak pamuklarını koopa
ratife teslim etmeleri ve avansla
rını hemen almaları menfaatleri 
iktizasındanolır. 

Belediye daimi encU· 
meni dUn toplandı 

Belediye daimi encümeni dün 
öğleden evvel Belediye Reisi Bay 
Kasım Ener'in reisliğinde toplana· 
rak bazı kararlar ittihaz etmiştir. 

t VAR-YOK h 
1 Haza mio !adli rabbi; :di- I 

yediyede, işittiğimize göre, m_az_~t 
var· amele var; Allah çok şukur, 
şehlrde inanmazsanız sayınız: Dört 
milyar ' sekiz yüz altmış be~ ~il· 
yon altıyüz altmış sekiz bın uç· 
yüz yirmi yedi adet sivrili karalı 
sinek de var· fakat belediyeden 
mazotları aldırıp amele vasıtasiyle 
bulatık çuknrlarına, abdesthane 
lağımlarına döktürecek mazot veya 
makam yok ... 

Dahili posta ve telgraf 
Ucretleri 

Ankara 2 (Hususi) - Dahili 
posta müreselatı ve hizmetleri ile 
telgraflardan alınacak ücretleri 
gösteren tarifede bazı değişiklik 
yapılması hakkındaki karar Heyeti 
vekilece kabul olunmuştu. Yapılan 
değişikliğe göre tarifenin üçüncü 
numarasında yazılı gazete ve mev 
kut risaleler başlığı « gazetelerle 
en az üç ayda bir çıkan mevkut 
risaleler• şeklinde tadil edilmiş. 
tir. Köylere mahsns kabartma ba
sılmış kağıtlara ;ait 500 gramlık 
had bin grama çıkarılmıştır. 

Posta ve telgraf havaleleri ha• 
vale başına maktu ücret iki ku· 
ruş, havale olunan paranın her li· 
ra ve kesirinden 20 para, telgraf 
havaleleri için ayrıca maktuan alı
nacak telgraf ücreti 50 kuruş şek 
!inde değiştirilmiştir. ikametgahta 

teslim muamelesi kısmının • sonuna 
« ikametgahta !adiye edilecek her 
havaleden maktu olarak beş ku. 
ruş » ibaresi ilive edilmiştir. 

Dahili telgraf tarifesinin şehir 
haricinde teati olunacak telgraf· 
!ardan fıkrasından sonra eklenen 
yeni fıkra da şöyledir: « Telgraf 
havalelerinin her birinin alınacak 
maktu telgraf ücreti 50 kuruş ace· 

l~lerde bu ücret 150, yıldırımlar
da 250 kuruştur.• Yanlışlıkla faz
la alınan telgraf ; ücretlerinden 25 
kuroşa kadar olanları talep üze· 
rioe 25 kuruştllo fazla olanları 
re.sen mürsillerine iade olunur. 

Ankarada yapılacak 
atış müsabakaları 

Ankara beden terbiyesi mükel
lefleri arasında yaı>ılacak atış mü
sbbakasına Adana bölgesinden bir 
mükellef davet edilmiştir. 

Seyhan bölgesinden gidecek 
olan mükellefin seçimi için yeni 
poligonda bir müsabaka yapılacak
tır. Bu müsabaka<ia kazanacak olan 
mükellef Ankaraya gönderilecektir. 

Yine aynı toplantıda, son 
çıkan belediyeler tekaüt kanunu 
konuşulacak ve belediye memurin 
ve müstahdimininin tekaüdiyeleri 
karşı lığı olarak bütçeden bir 
para ayrılmasına karar verile
cektir. 

Bunlardan başka, ruznamede 
tiıli ehemmiyette daha bir çok 
madde bulunmaktadır. 

Dibloması gelen 
hakemler 

Adana bölgesi futbol hakem· 
!erinin diplomaları beden terbiyesi 
umum müdürlüğünden gelmiştir . 
Diploması gelen hakemler şunlardır: 

BB. Abdi Atamer, Halil Akal, 
Kenan Gülgün, Mahmut Türen, lb. 
rahim Ünal. 

Ceyhan, Kadirli ve Ko· 
zanda hayvan hastalığı 

Ceyhan, Kadirli ve Kozenda 
hayvan'arda hastalık çıktığı şehri· 

miz Veteriner Müdürlüğüne bildi· 
rilmiştir. Hastalığın önleumesi için 
tetbirler alınmış ve mabelline bir 
Veteriner gönderilmiş. Saimbeyli 
Veterineri de bu mıotakaya tayin 
edilmiJtir: 

isimleri birbirine ben
ziyen kazalar 

Ankara - isimlerinin birbirine 
benzerliği dolayısile iltibaslar vu· 

kubulmaması ve evrakın yanlış ye
re gilme.illesi için bu gibi kararla

rın isimlerinin altına viliiyet isimle~ 
rinin yazılması vilayetlere bildiri!· 

miştir. Bu yerler arasında Çorum'
uo Osmancık, Bileciğ'io Osmaneli, 

Seyhanın Osmaniye kazalariyle 
Denizli'nin Sarayköy, Tekirdağının 
Saray, Amasya'nın Saraycık kaza
ları da vardır. 

Kaynanasını dövmUt 
Hacı Solu mahallesinden Ali 

Mirza adında biri hakkında kayna
nası Osman kızı Zehra Altınsaba
hı dövdüğü şikayet edildiğinden 
kanuni muameleye tevessül olun· 
muştur. 

DİKTATÖRUN AŞKI JI 

_ Gitmeyin, yalvarırım gitmeyin! 

Bu heyecan Stelanı şaşırmıştı: 

Stefanıo sualine cevap vermedi. Uy
kuda yürümüş gibi adımlarla onun yanı. 
na gitti, göğsüne kapandı. 

NAKLEDEN: Fethi Kardeş ====• 
_ Bana her arzunu söyliyebilirsin, 

A (arın emir demektir, biliyorsun. 
rzu k k l" _ Arzum pe ma u ane olmasa da 

tuttu ve bembeyaz çehresinin utançtan 
kızarmasını seyretmek zevki !çin: 

- Neden diye sordu? 
Titredi. Kekeledi: 
- Korkuyorum ... 
Korkusunun sebebini izah mecburi

yetinde kalacağı endişesile sustu. 
Fakat Stefan korkunun sebebini ken· 

disine izah etmişti: 

- Hakkın var, dedi. Burada koca 
ormanın ortasındaki küçük köşkte ihtiyar 
hizmetçi kadınla beraber yapayalnız kala· 
caksın 

Bunu düşünmemiştim. Fakat maiye· 
timden iki polis ayırarak burada senin 
emrinde bırakırım. 

ten 
dık 

Şimdi müsaadenle ben gideyim. Za· 
çok ıreç kaldım. Allahaısmarla • 

- Gitmel 
Stelan gene eşikten 

genç kıza baktı: 
döndü. Hayretle 

- Nen var Militza, ne oluyorsun? 
Militza artık onu hiçbir sözün, hiç· 

bir ricanın gitmekten alıkoyamıyaca&"ını 
anlamıştı. 

Sapsarı yüzünü kaldırdı. Sessizce ağ· 
lamaktaydı. 

Stefan ona hayret ve hayranlıkla ba· 
kıyordu. Genç k., bu meyus halinde de 
ne kadar güzeldi! 

- Eğer ll'İtmeıeydin bu gece ne ka 
dar güzeldi! 

- Sevgilimi 

Genç kııın dudaklarını sonu gelmiyen 
bir öpücükle dudaklarına almıştı. 

Şimdi Stefa,ı Taldek, kontes Mariya 
dö Bolsbergi kuvvetli kuvvetli kollarına 
almış, götürüyor. 

- Merdivenin eski basamakları iki vü· 
cudun ağırlığı gıcırdıyor. . . 

Üst katta bir oda kapusu, dizle ıtı· 
!erek açıldı. Stefan karanlık odaya kıy'. 
metli yüküyle beraber, arzudan sarhoş bır 
halde içeri girdi. 

Kapı rüzgar cereyanile, yavaş yavaş 
ve inliyerek kapandı. 

-Xl-

Stefaııl 
- Stefaol 

mı ? k . b 
Ceplerine oyacagı azı evrakı ayır. 

maki• meşgul olan Teldek dönüp merak· 
la baktı, . 

Militza eskı model tuvalet masasının 
önünde oturmuş, Stefanın o gece doya 
doya, hayır doyamadan sevdiği saçlarını 
zarif hareketlerle tarıyordu. 

O gece lı.endisini tam manasile Ste· 
fana !erkeden kendisi değilmiş gibi ya· 
taktan çıkar çıkmaz mavi kadifeden pen· 
yuara sımsıkı bürünmüştü. 

Onun daha bir gün evvel genç kız 
olduğunu, ilk aşk gecesinin sabahındaki 
bu utanma hissi kadar hi~bır şey göster· 
mi yordu. 

Bu hali ise Stefanın ona hayranlığını 
artırmakta idi. Bu hal Militzanın temizli· 
ğine en büyük delil değil miydi? 

Bu genç kız çok okumuş. birçok şey· 
ler öğrenmiş, fakat aşkta tahrik edici bir 
cabalet muhafaza etmişti. 

Stelan gülümsedi : 

- Demek makolane olmayan şeyler 
de düıünüyor!!lun; buna inanamam. 

- Her zaman, icap ettij'i kadar ma· 

- Bu geceyi düşünüyorsun değil mi 
Militza? 

dedi. Evet, belki makul hareket et. 
medik, fakat buna p;şman mısın? 

Militza' Stelanın yüzünde öyle bir 
endişe okudu ki ona sokularak teminat 
verdi: 

- Senden ve istikbalinden korkoyo. 
rum sevgilim! 

Hayır, isyan etme/ Bırak da izah ede
yim. 

Bu geceye pişman değilim, çünkü ıe. 
ni seviyorum. 

Şu var ki ben hayatında bir defa 
seven kalbini bir defa verdikten sonra 
geri almasını bilmiyen kadınlardanım. La· 
kin şimdiye kadar bir çok kadınları ta· 
nımış olan sen bundan sonra da başka· 
(arını sevebilirsin ve ... 

Stelao onu kollarında o kador kuv
vetli sıktı ki Militza kemiklerinin çatırda· 
dığını hisseder gibi oldu. 

- Susl Böyle şeyler söyleme/ 
O gece tatlılaşan sesi birdenbire Şe

fin imiraniheogin kavuşmuştu. 

_ Seni böyle şeyler söylemektet' 
m~noderim Militzal 
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vardır. içlerinden bazıları tekn_ik 
uhada çalışarak radyoloi ve dış
c;i aaiıtanı, telefon operatörü 

Stelanı öldürülmekten kurtarmak için, 
uykusuz geçen o müthiş gecenin sabahın
da uzun isyan ve tereddüt buhranların

dan sonra kabul ettiii pl&nını tatbikten - Mllitza ... lı.ul davranamıyorum. nnu_ • \ 
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Bor Talebe okutma ve koruma 
· birliği idare heyeti azaları 
Reis : Bor kasabasının Çay mahallesinde emekli binba· 

şı Kazım oğlu Mehmet Balçık. 
lkinei rais : Bor kasabasının orta mahallesinde Kimi! 

oğlu öğretmen Necati Özün 
Aza: Bor kasabasının künkbaşı mahallesind:ı belediye 

azası Hilmi Özalp 
Aza: Bor kasabasının çarşı mahallesinde meclisi umumi 

azasından Mahmut Cığız 
Aza: Bor kasabasının armutlu mahallesinde kütüphane 

memuru Ragıp Önen 
Aza: Bor kasabasının künkbaşı mahallesinde tüccardan 

Rasıb Şahap Beyat 
An: Bor kasabasının armutlu mahallesinde tüccardan 

Halil Ataman 

Talebe okutma ve koruma birliği müessisliğine 
Bor 

Bor kazasında ( talebe okutma ve koruma birliği ) na· 
miyle bir cemiyet teşkil edeceğinize dair verdiğiniy beyan· 
name ile yapılan muamelede bu cemiyetin teşkiline mani 
bir haliniz görülmemiştir. 

14-7-940 gün ve 3512 sayılı cemiyetler kanununun 
S inci maddesindeki şeraiti yapmak üzere aynı kanunun 4 
üncü maddesine tevfikan bu cemiyeti teşekkiillettiemeni:ı:e 
mezuniyet verildiğini dair tescil vesikasıdır. 25-8-941 

Kaymakam. V. Sami Ünlü 

Cemiyetin adı ve merkezi 
Madde 1 

Cemiyetin adı ( talebe okutma ve koruma birliği· 
dir. Merkezi (Bor) kasabasıdır. Gamiyetin mevzuu ve gayesi. 

2 Cemiyetin siyasi biç bir kasdı yoktur. Cemiyet aşağıda 
yazılı gayeleri bir program dahilinde tahakkuk ettirmek üzere 
kurulmuştur. 

1 Cemiyetin merkezinde resmi müfredat proğramlarına 
uyğun tedrisat yapacak ve devletin resmi mektepleriyle 
teadülü ait olduğu merci taratından tastik olunacak evvel
emirde bir veya bir kaç tane hususi orta ve bilahare lise 
ve diğer sanat ve meslek mektepleri ve enstitüleri açmak 
ve idare etmek veya açılmasını teşvik ve temin etmek ve 
bu kabil müesseselere maddi ve manevi yardımda bulunmak. 

2 Tahsil hayatına girmiş bulunanların ucuzca ve inzibat 
altında okuyabilmelerini temin etmek maksadiyle pansiyon

lar ve yurtlar açmak ve idare etmek ve bunların varidatı 
kifayet etmediği taktirde maddeten müzaharet etmek. 

3 Leyli ve nehari her nevi ve derecedeki mekteplerde 
okuyan ve mali seviyeleri itibariyle yardım edilmeğe muh
taç olup ahlaki durumları ve çalışkanlıkları mektep talim 
heyetince tastik edilen talebeyi kısmen veya tamamen maddi 
himayesi altına almak ve her nevi derecedeki mekteplerde 
büyük muvaffakiyetler kazanan veya iftihar defterine tes· 
cil edilen talebeye ve ebeveynine cemiyetin taktirlerini bildir 
mek ve onlara mümkün ve münasip mükafatlar vermek. 

4 Tahsil çağında bulunan çocukların ve gençlerin tahsil 
hayatına atılmaları için maddi ve manevi teşviklerde bulun
mak ve tahsil havatına atılmış talebenin alelumum durum. 
lariyle alakadar olarak onların ahlaki, fikri ve bedeni te
kemmüllerine ve mazbutiyetlerine medar olacak faaliyetlerde 
bulunmak ve bu maksatla teşkilat ve tesisat vücuda getirmek. 

5 Hasta ve zaif talebenin her türlü hastane ve privan· 
taryomlarda yatırılmasına veya alelumum muayene ve teda
vilerine maddeten veya manen yardım etmek. 

6 Münasip mevsimlerde ve mahallerde talebenin sıhhi 
istifadeleri için kamplar açmak ve idare etmek. 

7 Tahsil edecekleri meslek itibariyle memlekete faydalı 
olacağı umumi heyetçe kabul edilen ve yüksek kabiliyette 
oldukları ve mali vaziyetlerinin ,müsait bulunmadığı ve ahlaki 
durumlarının taktire şayan olduğu bittahkik sübut bulunan· 
)arın ecnebi memleket •ıe müesseselerinde okumaları için 
kısmen veya tamamen madcii müzaherette bulunmak, ( bu 
müzaherete nail olanların hayata atıldıktan sonra mali vazi
yetleri imkan verinciye kadar cemiyetin gayeleri uğrunda fa. 
aliyette bulunmağı ve mali iktidar elde edincede ayrıca ce· 
miyetin kendisi için ihtiyar ettiği tahsil masrafını defaten ve 
ya mukassitan cemiyete ödemeyi kabul ettiğine dair bir te· 
ahhütname vermesi şarttır. Cemiyet ecnebi memleketlerde 
okutrnğu talebenin bu teahhüdünü ifa etmesinini münasip 
surette takip ve temin edecektir. 

BUGON 

8 Cemiyet merkezinde muhtelif mesleki kurslar açmak, 
memlekette mesleki, terbiyevi teknik ve kültür sahalarında 
zaman, zaman konferanslar temin etmek. 

9 Resmi teşekkiillerin yukarıda yazılı gayelere matuf 
faaliyetlerinde hizmet etmek ve maksadı tesisleri bu gayelere 
tevafuk eden cemiyetlerle irtibat kurmak ve onların maddi 
ve manevi müzaheretlerini elde etmek. 

10 Umumi heyetce tesbit edilecek bir program ve müd
det dahilinde resmi orta ve lise ve diğer mesleki mektep· 
!ere ait binaları inşa vesair ders ve sabit levazimını tedarik 
etmeğe medar olacak maddi istihzaratta bulunmak ve bu 
istihzaratı münasip şekil ve surette bu maksad uğrunda 
kullanılmak. 

11 Cemiyete büyük şahsiyetlerin ve teşekküllerin hima· 
yesini istihsal etmek. 

12 Memleket için lüzumlu sanatlarda cemiyetin göste· 
receği yerde ve işte muayyen müddet çalışmak üzere ahlaki 
ve fikri kabiliyetleri müsı..it erkek ve kız çocuklarını cemi· 
yet hesabına okutmak ( bu gibilerin cemiyet emrindeki hiz· 
met müddetleri idare heyetince kararlaştırılacak ve mecburi 
hizmet için alakalıdan lazımgelen an sağlam teminat ve ke
falet alınacak ). 

Madde 3 
Talebe okutma ye koruma birliğinin müessisleri aşağıda 

gösterilmiştir. 
• 1 Ankarada Yenişehirde anbarlar yolu üzerinde uğur 
apartumanı (8) no lu dairede mukim ve Borda mezunen mi· 
safir bulunan maliye vekaleti vergıler temiz komisyonu bi
na ve arazi dairesi reisi Nafi Demirkaya. 

2 Ankara bağçalı evlerde mukim yeni halde kağıt tica-
retiyle meşğul tüccar Mahmut Nedim İrengün. 

3 Bor. cumhuriyet mahallesinde mukim c.h.p.r. Cev~et Ülkü 
4 Bor orta • • • öğretmen Necati Özgün. 
S Bor Armutlu • " • Belediye muhasibi Ferit 

Yigenoğlu. 
6 Bor künkbaşı mahallesinde mukim tüccardan Atıf Mengi. 
7 Bor kal'a mahallesinde mukim halkevi reisi ve baı 

öğretmen Hasan Turğut. 
Cemiyete girmek şartlari 

Madde 4 
Cemiyete kanuni bir mani bulunmıyan her şahıs aza 

olabilir. Bunun için yukarıda yazılı gayeleri temamen benim· 
semiş olduğuna ve onların tahakkuku uğrunda bütün kud
retini sarfetmeğe söz verdiğine ve muayyen aidatı vermeyi 

- Devamı var -

Adana Belediye Riya- 1 Tornacı tesviyeci alınacaK 
Adanada fabrikamızda ça· setinden: lışm~k ~zere _iki t~~nacı bir 

tesvıyecı ve hır oksııen ve e-

(Beton bordür ve 
beton plaka yap

tırılacak ) 

1 • Şehrin tamir edilmekte 
olan sokaklarına muktazi 
1000 metre tulünde Bordür 

ve 1000 adet'de beton pla
ka açık olarak eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1195 li 
radır. 
3. Muvakkat teminatı 89.63 
liradır. 

4- İhale 16/ 9 / 941 tarihine 
rastlayan Salı günü saat 10 
da Belediye encümeninde ya· 
pılacaktır. 

5- Şartname ve keşfini gör• 
mek isteyenlerin Adana Be· 
lediyesi Fen dairesine müra· 
caatları ilin olunur. 

1194 31 • 3. 7 -12. 

..... """""""'"""'"""'"""'"""'"""''""'""!!!!!!!!!!! 
imtiyaz ıabibi : Cavit ORAL 
U. Neıriyat Müdürü : Avnkat 

Rilat Y AVEROÔLU 
Buıldıiı yer ı [ BUGÜN ) 

Matbaa11- Adana 

-

lektirik kaynakcı alınacağın
dan talip olanların bizzat ve 
ya sarih adresini göstermek 
suretiyle mektupla fabrika 
müdüriyetine müracaat etme
leri ilan olunur. 

Adana Milli mensucat 
fabrikası Müdürlüğü 
29-31-1. 1192. 

!
REFİKA RECEP TÜRKMAN 

Adana Biçki Yurdu 
Yeni sene Talebe kay• 

dına başlamıştır. Kayd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kilise 
sokağındaki Biçki yurdun
dan öğrenilir. 

1-12 1206 

57. Katar Komutan
lığından: 
14-8-1941 günlü 2174,· 

400 kilo ekmeği havi 9247 
sayılı ve 484 kilo sığır etini 
muhtevi 9246 sayılı iki ayni
yat makbuzu zayi olmuştur. 
Yenileri verileceğindee hük
ınü olmadığı il.in olunur. 

1205 

3 Eylul 1941 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Seyircilerine şen, neş'eli, zarif ve sevimli bir film 
takdim ediyor: 

IRENE DE ZILUKY R. LEFEVRE 
Tarafından yaratılan hareketli, kuvvetli ve kahkahalı 

Paprika 
Fransızca sözlü filmini gidip görünüz. 

1 1 
Emsalsiz bir muvaffakiyetle devam eden mevaimin en 

güzel şark filmi 

lşEYH AHMETI 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

Pek yakında 

Kücük Melek 
' 

30· Ağustos- Zafer bayramı şerefine 

ASRI Sl"IMAıl'NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 

BU AKŞAM 

Fevkalade proğram 

Türkçe sözlü - Şark musikiii 

Suvara --9,15 

E D O 1 E 
Gantörü'n 

Ali Baba Hindistanda 
ilaveten : Renkli Mlkl Mavus 

Pek yakında Pek yakında 

(Ay Doğarken) 
Nelson Edi - Janette Macdonald 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1163 1·15 1 

Müsabaka ile me· ı 
mur ahnacak 

Türkiye İş bankası 
anonim şirketinden: 
Bankamızın muhtelif şube

lerinde çalıştırılmak ve 3659 
sayılı kanun hükümleri daire· 
sinde maaş verilmek üzere 
aşagıdaki şartlar dairesinde 
müsabaka ile memur alına· 
caktır . 

1- Müsabaka imtihanla· 
rı 15 eylü 1941 pazartesi 
günü Ankara, ıstanbul, İzmir, 
Samsun ve Adanada yapıla· 
caktır. 
2-ımtihana girebilmek için: 

A) Laakal orta mektep 
mezunu olmak 

B) 18 yaşından aşağı ve 
30 yaşından yukarı bulun• 
mamak 
C ) Askerliğini yapmış olmak 

( Askerlığini henüz yap· 
mamış olanlar muvakkat 
memur alınacaktır. 

3 İmtihanda muvaffak 
olanlar arasında ecnebi lisanı 
bilenler tercih olunur. 

4- Taliplerin an geç 13 
Eylül 1941 cumartesi gününe 
kadar yukarıda yazılı şube
lerimiz müdürlüklerine vesa· 
ikleriyle birlikte müracaatta 
bulunmaları ilin olunur. 

2-4·6·8 1190 

~IA\ llBA\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şitlidir. 

/şden Anl~yan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, BUGÜN) 

işlerindeki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

Fiyatı ar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

e işlerinizi CIUGUM) Matbaasında Yaptırınız. i!1 
Cetvel klsm lnda ı ~esmi ve ticari defterler, faturalar, 

ı tıcaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

Yeniistasyon caddesi : 

t .ı.-~aların• yatırıldığını 

n güıel düğün ve nişan davetiyeleri, el 
Tabı kısmında. ilanları,kartvizitler,k_ağıt ve zari başlıkları,her 

1 boyda mecmua,broşur basılır. Cilt kısmında: Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 


